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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors diputats i senyores diputades,
començam aquesta sessió d'avui horabaixa. I permeti’m-ho
abans, saludarem la gent del Servei d’Interpretació en Llengua
de Signes que segueix la comissió des de la sala de plens i
també, per extensió, la gent de l'Associació de Persones Sordes
de les Illes Balears, que també ens segueixen pel canal
YouTube. Si us sembla bé, per tant, a l'hora d'intervenir sí que
els demanaria si per favor es volen llevar la màscara per tal de
facilitar un poc també la interpretació en aquesta llengua. 
Moltes gràcies.

Correspon ara demanar si es produeixen substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

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

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més. Passam a la deliberació de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de les proposicions no de llei RGE
núm. 12049/21 i 12167/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 12049/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a malalties rares
i discapacitat.

Començam amb la RGE núm. 12049/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a malalties rares i
discapacitat i, per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, i molt bona tarda a tots..., un
momentet, per favor, perquè ara justament... no trob això..., ja
està.

Avui presentam aquesta proposta per parlar de malalties
rares i per parlar de la relació de les malalties rares en el seu
diagnòstic, en la seva assistència sanitària i sobretot en la
discapacitat.

Per començar volia parlar que per arribar a tenir un
diagnòstic en una malaltia rara es passa per un episodi molt
llarg d’incomprensió, moltes vegades d’angoixa i moltes
vegades d'ansietat. Per preparar aquesta intervenció he entrat a
la pàgina web de FEDER, allà on hi ha tota una relació de
dades, que també moltes de les quals estan exposades a
l'exposició de motius de la PNL que hem presentat, i bé, volia
fer referència a una sèrie d'aquestes dades que ens sembla
important recalcar-les, a part dels mateixos punts de la moció,
que ja queden clars i són prou específics. 

Per començar, volem dir que un pacient amb malalties rares
espera una mitjana de quatre anys per obtenir un diagnòstic. En
el 20% dels casos transcorren 10 o més anys fins aconseguir el
diagnòstic adequat, mentre que es demora el temps de
diagnòstic, el pacient no rep cap suport, ni tractament en un

30% dels casos. Moltes vegades ha rebut tractament inadequat,
parlam d'un 18% dels casos, i en un 31% dels casos la seva
malaltia s'ha agreujat. 

Si parlam quant a l'assistència sanitària, el 46,82% no se
sent satisfet amb l'atenció sanitària que reben per la seva
malaltia. El 47% reben un tractament que consideren inadequat
o que no és el que necessiten. I el 72% creu que almenys una
vegada va ser tractat inadequadament per a qualque personal
sanitari per la seva malaltia, principalment per la falta de
coneixement sobre la seva patologia. D'aquí que nosaltres
consideram que és tan necessari formar adequadament els
professionals sanitaris. 

Quant a les despeses relacionades amb l'atenció a la
malaltia, a les malalties rares, els costs suposen,
aproximadament, el 20% dels ingressos familiars anuals,
perquè s'ha de dir que la cobertura dels productes sanitaris per
la sanitat pública és molt escassa o, de vegades, nul·la. Parlam
d'un 21% dels casos que just arriba a aquesta cobertura dels
medicaments. I a més, és molt car el tema del desplaçament a
la recerca del diagnòstic i del tractament. 

Quant a les malalties rares i discapacitat, que veuran que hi
ha una sèrie de punts relacionats a la proposta que avui hem
presentat, hem de dir que tant per a discapacitat, com per a
dependència, segons un estudi que va fer la mateixa federació,
sobre les necessitats sociosanitàries de les persones amb
malalties rares a Espanya, més d'un 80% de les persones
posseeixen el certificat de discapacitat. No obstant això, el 35%
de les persones asseguren que no estan satisfets amb el grau
reconegut, normalment perquè consideren que no se'ls va fer
una valoració adequada, per l’escàs coneixement sobre la
malaltia. És a dir, una vegada més tornam posar l'accent en la
formació dels professionals i dels pocs coneixement que hi ha
de les malalties rares. 

Per tot això, hem presentat una proposta, que també hem de
dir que dia 2 de març d'enguany es va aprovar una Declaració
institucional del Parlament de les Illes Balears, amb motiu del
Dia Internacional de les Malalties Minoritàries, on s’instava el
Govern a fer tota una sèrie d'actuacions dins les seves pròpies
competències. 

Per tant, hem presentat aquesta proposta, primer de tot, en
el primer punt el que diem és que “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l'Estat a actualitzar amb urgència
l'estratègia en malalties rares del Sistema Nacional de Salut, i,
evidentment, des del consens amb les comunitats autònomes.”

En el segon punt, “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a millorar i reforçar el funcionament del
registre estatal de malalties rares.” 

En el tercer punt, “El Parlament de les Balears insta el
Govern de l'Estat a facilitar la participació activa de les
associacions de pacients, en diferents comitès, fòrums de
discussió, o grups de treball perquè donin suport a
l'administració, des d'un punt de vista consultiu.” 

El quart punt, “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a modificar el Reial Decret 1971/1999,
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concretament els barems per a l'avaluació del grau de
discapacitat, per garantir el reconeixement adequat del grau
corresponent a les persones afectades per una malaltia poc
freqüent, a fi de compensar les especificitats, la realitat i les
necessitats diàries que generen els recursos d'aquestes
malalties.” 

En el cinquè punt, “El Parlament de Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a reformar els nou barem d'atenció a la
discapacitat, incloent la proposta d'adequació de l'actual
procediment a la classificació internacional de funcionament de
la discapacitat i de la salut.” 

En el sisè, “El Parlament de les Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de Balears a impulsar programes de
formació per a professionals que valoren la discapacitat, ja que
el col·lectiu de pacients amb malalties rares compta amb unes
necessitats molt especialitzades.”

En el setè punt, “El Parlament de Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que la informació, orientació i
valoració de la discapacitat a menors de 0 a 6 anys es realitzi
convenientment en centres específics.” Aquí vull dir que a
Balears no tenim cap d'aquests centres específics, per tant,
podrien fer perfectament una transaccional, esperant que es
facin ben aviat i que aquesta comunitat autònoma disposi aviat
d’un centre específic per fer aquestes valoracions, que
consideram molt necessaris en aquestes edats tan primerenques,
perquè moltes vegades, detectar una malaltia en edats
primerenques, evita molts de problemes posteriors, quan es cull
a temps. 

En el vuitè punt, “El Parlament de les Balears insta el
Govern de l'Estat a abordar, dins el si del Consell Territorial,
un procés pel qual les comunitats autònomes arribin a un acord
sobre les mesures necessàries per homogeneïtzar les condicions
de participació dels beneficiaris de dependència i establir
criteris i condicions independentment del lloc en el qual
s'estableixin.”

I per acabar, el novè punt és “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l'Estat a unificar els processos de
valoració de la discapacitat i la situació de dependència”, que,
com abans parlàvem amb una diputada, tampoc no tendríem
cap problema per transaccionar i que es fes amb consens amb
les comunitats autònomes.

Això és tot. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que
avui proposa el Partit Popular, des d'Unides Podem estem
d'acord amb el fons de tot el que proposa. A Balears, ara
llegesc una notícia que a Balears, més o menys, són unes 8.000
persones les que pateixen aquesta malaltia, o malalties rares. En

el 2019 eren uns 9.000, ara veig més o menys unes 8.000, entre
8.000 i 9.000 persones, aproximadament, són les persones
afectades aquí a les nostres illes.

Com he dit abans, estem d'acord amb el fons d'aquesta
proposició no de llei. Tot i així, hi ha un parell de punts que hi
votarem en contra.

Votarem a favor del primer, del segon, del tercer, del quart
i del cinquè.

Estem molt d'acord amb el punt nombre 6, que demanen
formació per als professionals. Des d'Unides Podem, pensem
que aquest és el camí, que s'ha de formar els professionals,
perquè siguin capaços d'identificar les malalties rares o, si més
no, perquè puguin detectar algun tipus de sospita que quelcom
no vagi bé i que vagi pels canals corresponents. 

Entenem que, vostè ho ha dit abans, Sra. Durán, a
l'exposició de motius, i quan ha fet l’explicació de la
presentació d'aquesta proposició, el calvari que viuen aquestes
persones per veure visites constantment amb un altre. I
simplement ja no per cercar un tractament, sinó una diagnosi,
o sigui, el que cerquen és una diagnosi. Així que amb aquest
punt sobretot és amb el que estam especialment d'acord, amb el
nombre sisè. 

En el setè punt, és el que li diré que no estem d’acord, i aquí
sí que és on entrem en contradicció, una miqueta amb el model
de gestió que tenim, en aquest cas la seva formació i la meva.
Aquesta proposició no de llei, vostès també l'han presentada en
el Congrés dels Diputats, en el número setè, en aquest cas, que
és el número vuitè de la proposició del Congrés, afegeixen, que
diu que “Un ejemplo de ello, -dels centres unificats- és el
CRECOVI, el Centro Regional de Coordinación y Valoración
Infantil, ubicado en la Comunidad de Madrid, que puede ser
un referente a seguir en otras comunidades autónomas”.
Aquest centre és un centre publicoprivat, per a nosaltres no és
un centre d'exemple a seguir.

Llavors, en aquest no votarem a favor, hi votarem en contra,
perquè entenem que han de ser els professionals, els tècnics
funcionaris els que facin totes les valoracions i les valoracions
de discapacitat és una xarxa de professionals, en aquest cas, per
donar la millor valoració i les millors mesures, en aquest cas,
als infants. 

En el vuitè punt també votarem a favor. 

I en el nombre novè teníem dubtes, perquè, és clar, unificar
els processos de valoració de discapacitat i la situació de
dependència, cada territori té les seves especificitats. Però
vostè ja ha dit que en aquest cas sí que acceptaria una
transacció, perquè nosaltres sí que estem d'acord que cada
territori tingui la seva valoració, perquè no a tots els territoris
hi ha el mateix, les mateixes necessitats, però sí que és ver que
sí que es necessita una major coordinació. Així que, si accepta
l'esmena aquesta de transacció, sí que hi votarem a favor.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president, i molt bona tarda a tothom, als
treballadors que permeten la interpretació del nostre llenguatge
en llenguatge de signes, per assolir i garantir la comunicació de
tota la ciutadania, com no pot ser d'una altra manera.

I jo començaré un poc pel final, perquè no he entès molt bé
l'esmena que, diguéssim, la disconformitat amb el punt setè,
pels arguments que li han donat a vostè, Sra. Durán, i tal
vegada la Sra. Mayor ens ho pot aclarir. 

Perquè no és un model de centre concertat; el model de
centre concertat el té la nostra comunitat autònoma amb els
hospitals, tanta sort!, amb la Fundació Hospital Sant Joan de
Déu, i la té amb Creu Roja Espanyola, com tenen altres
comunitats autònomes. I dic tanta sort! perquè són especialistes
i referents en una línia que és la línia, en aquest cas, per
exemple, aquí a les Illes, de rehabilitació i cronicitat, entre
d’altres; i dic tanta sort! perquè si no la nostra comunitat
autònoma no hagués assolit la qualitat en atenció sanitària i
sociosanitària que té.

Potser ha estat perquè ella ha posat una referència a
l’exemple de la Comunitat de Madrid, el pròxim pic duguin
vostès una altra comunitat autònoma perquè potser n’hi ha un
altra, o ha sortit el tema de la Comunitat de Madrid. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo, el que sé que s’ha de veure és si reuneix els paràmetres,
si el concert és l’adequat i si acompleix, aquí ho ha dit el
Govern de les Illes Balears, diferents consellers i conselleres,
col·laboració publicoprivada, per arribar a donar la qualitat,
l’eficàcia i l’equitat en el tema de salut. I si no acompleix els
paràmetres del que es pugui concertar, evidentment es
rescindeix i se cerca un altra proveïdor, fins que aquesta sanitat
pública que diferents governs tractam que sigui el millor
possible, evidentment doni la resposta que ja li dic que és una
utopia. 

Per tant, nosaltres sí donarem suport al punt setè. I a la
resta, no hi veig cap inconvenient. 

Quant al novè, i vostès corregeixi’m si m’equivoc, el
Govern de les Illes Balears, mitjançant decret ja va procedir a
la unificació de la sol·licitud, valoració i assignació del grau de
dependència de discapacitat, em sembla que va ser un decret o
es va anunciar el mes de desembre del 2019; no sé si tal vegada
aquesta especificitat que diu del Govern de l’Estat ha de
modificar qualque cosa de les competències i de l’actuació que
ja du la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Què és insuficient, què arriba tard, què hi ha una demora,
què hi ha una llista d’espera? Evidentment. Per tant,
aclareixi’m vostès, Sra. Durán, o a les intervencions per

ventura, si això s’ha de transaccionar o si això ja es fa, que és
el que jo entenc a l’àmbit competencial.

Llavors, jo vull dir una cosa, i hi estic totalment d'acord: no
podem parlar d'inclusió, no podem parlar d'igualtat
d'oportunitats si hi ha qualque pacient, qualque ciutadà, amb
una patologia, siguin malalties minoritàries anomenades rares,
o sigui qualsevol altre tipus que no pugui assolir una atenció
especialitzada com pertoca amb el seu perfil, i resposta a la
patologia, això és evident, no parlaríem d’inclusió social ni
parlaríem d’equitat de cap de les maneres.

Per això, vostès saben que el nostre grup parlamentari, a
part que ha donat suport a altres iniciatives envers aquesta línia,
va presentar esmenes i ha presentat proposicions no de llei per
la sensibilització i visibilització d’aquestes mal anomenades
malalties minoritàries. Deia aquí l’altre dia, crec que va ser la
mateixa consellera, que, malgrat hi hagi una persona que tengui
una malaltia que necessiti una especificitat d’atenció, aquesta
persona ha de tenir els mateixos drets a la salut pública i
l’atenció que pertoca. 

Parlam de formació i capacitació, alerta, hi estic totalment
d’acord, però entenc que hem de puntualitzar la formació i la
capacitació, a qui se li ha de donar? A tot el personal facultatiu
d'infermeria i tècnics d'infermeria d'urgències, perquè és la
primera admissió, però no carreguem de més formació i
capacitació tota l'atenció primària, ni les consultes
especialitzades, que no els pertoca, perquè prou assoleixen per
la manca de facultatius, per la manca d'infermeria; el que hem
de fer és crear places o augmentar les places perquè es
redueixin el número de ràtio de targeta sanitària en resposta
d'un personal sanitari i, per tant, donar la formació i crear
especialistes d'infermeria i facultatius per donar resposta a
aquests tipus de malalties.

Aquesta és la nostra línia, Sra. Durán. Jo crec que vostès
també van per aquí, malgrat no ho detalli. Però quan demanam
formació, sempre causa més formació, a més complementària,
no més formació de la seva professió específica sinó, a més a
més, carregam de formació sobre una altra especialitat, i el que
fem és carregant de molta responsabilitat i de molta més
capacitació els nostres insuficients infermers i infermeres,
insuficients metges i metgesses i tècnics d'infermeria del nostre
servei de salut pública.

Nosaltres li donarem suport, malgrat això, perquè jo entenc
que vostè està d'acord amb aquesta reflexió que he fet. No li
faré cap transacció perquè dins el debat que hem tengut en
aquesta comissió s'ha entès que era així, però hem de tenir molt
clar, molt clar, que el que hem d'augmentar és el nombre de
sanitaris a la nostra comunitat autònoma per donar aquesta
atenció de qualitat al nostre servei públic de Salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, a tots
aquells que avui ens escolten i que, a més, tenim el luxe en
aquest parlament que hauria de ser una realitat, perquè també
es tracta d'un tractament rar, el fet que les persones que no ens
poden sentir no puguin arribar al que es debat en aquest
Parlament de les Illes Balears; estic contenta que avui amb els
treballadors hi hagi també persones que puguin interpretar en
llengua de signes el que avui es tracta aquí. Sols, perquè
darrera hi va una proposició no de llei que els afecta
directament. 

Vull recordar, per cert, que aquest grup parlamentari va
presentar una proposició no de llei perquè tot en el Parlament
es pogués traduir en llengua de signes i no només les preguntes
de control al Govern.

Dit això, vull dir-li, Sra. Durán, que nosaltres donarem
suport a totes i a cada una de les parts o punts d'aquesta
proposició no de llei.

És vera que li he de dir que en el punt número 9, en el punt
novè, crec que més que “instar el Govern de l'Estat a unificar
els processos de valoració” hauríem d'instar el Govern de
l'Estat “a resoldre”, perquè a l'hora de fer la diagnosi de
discapacitat és on ens trobam els vertaders problemes perquè
no hi ha personal suficient, per molt que en cerquem, a l'hora
de trobar-lo, com s'ha queixat tantes vegades la consellera
d'Afers Socials, la Sra. Fina Santiago.

Dit això, ens trobam davant un drama, és a dir, la societat
penalitza tot aquell que és diferent però és que no és només la
societat, és que és la salut, és la sanitat, és la recerca, és a dir,
penalitza per qüestions merament econòmiques el fet que
haguem nascut o algú hagi nascut amb una malaltia rara,
quedes penalitzat, per què? Perquè és que la recerca per a cada
una de les malalties rares és cara, i què passa? Que ja no s'hi
investiga, no hi ha diagnosi perquè se sap que la majoria dels
casos d'aquestes malalties rares pot o... es debuta en aquesta
malaltia rara en els primers anys de vida, què passa? Que, és
clar, no se sap el que tenen, perquè com que no es pot
investigar...

Què es fa? Es donen tractaments per pal·liar els símptomes
i bàsicament és per pal·liar el dolor, el dolor d'aquestes
malalties. Però, és clar, com que no hi ha diagnosi, no hi ha
tractament curatiu. I això és una bolla que fa que la qualitat de
vida d'aquestes persones es vegi minvada.

La veritat és que és absolutament indignant, 30% dels
pacients afectats per una malaltia minoritària mor abans dels
cinc anys de vida. Entre 8.000 i 9.000 persones, així és, com ho
ha dit la Sra. Mayor d'Unides Podem, un 80% d'aquestes
malalties que tenen un origen genètic i unes millores que s'han
de fer, i s'han de fer de qualque manera, i que són les que s'han
repetit aquí: millorar aspectes deficitaris, com és el retard
diagnòstic, com és la formació dels professionals, l'accés a
prestacions complementàries i fomentar la recerca.

Així que, dit això, que són quatre frases dites aviat, el
drama és enorme i canta per si mateix. Per tant, nosaltres diem

que sí a aquesta proposició no de llei, però també li diré que
tenim poca esperança, perquè al final és una mera qüestió
econòmica i de ser molts, és a dir, si aconsegueixes que el que
tu tens siguin moltes persones, idò mira, tal vegada facin
recerca, hi hagi tractament, hi hagi diagnosi, perquè simplement
es coneix; ara, si te toca una malaltia d'aquestes perquè la
genètica o la casualitat de la vida fa que la tenguis, idò, mira,
t’aguantes, perquè rarament es va més enllà de pal·liar el dolor
o qualque símptoma concret que tenguis. 

Així és que endavant, tendran el suport d'El Pi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Nosaltres també
estam molt d'acord amb aquesta iniciativa però sí que voldria
afegir un parell de punts més per obrir la visió del que
s'exposava a l'exposició de motius.

Algunes definicions es basen en el nombre d'afectats, com
ha fet vostè, Sra. Durán, i està bé, és una manera de
explicar-ho, mentre que d’altres, ho dic per obrir una mica el
ventall de comprensió, com la Unió Europea, tenen en compte
altres factors com l'existència de tractaments adequats, la
severitat de la malaltia i la repercussió en la qualitat de vida del
pacient i familiars.

La Sra. Pons ha dit una cosa que és molt encertada i el
problema és un problema econòmic, malalties minoritàries,
poca inversió, poca investigació, poca recerca. I, és clar, el
problema gros el trobam a l'hora del diagnòstic, un cop tenim
identificada la malaltia encara podem anar fent camí, però el
problema és fins que no tens el diagnòstic fet. A més, a més, sé
que no és la seva intenció, Sra. Durán, però semblava que ho
restringia molt a l'àmbit infantil, i és cert que les malalties
minoritàries poden sorgir en el naixement i amb 70 anys, vull
dir que, per desgràcia, ens pot tocar aquesta desgraciada loteria
a qualsevol moment de la nostra vida.

Jo el que crec és que, com que parlam de malalties
minoritàries, hem de pensar en un tot i per què dic en un tot?
Perquè hi ha el malalt amb la malalta minoritària, però hi ha el
cuidador també, la família, la gent que l'envolta i que és el
recurs més habitual que tenen per a la seva atenció. I jo crec
que hem de posar moltíssim també l'accent en aquests
cuidadors, perquè sense aquests cuidadors aquestes persones
malaltes, si ja tenen poca vida, o una bona qualitat de vida de
vegades escassa, encara empitjora moltíssim més. Per açò a mi
m'agradaria posar, insistesc, aquest accent dins els cuidadors,
perquè tenen estrès emocionals, perquè tenen cansament físic.
S'ha parlat aquí també de la formació, formació dels
professionals, però també la formació, fins i tot dels cuidadors,
com han d’aixecar una persona, com han de gestionar el seu
malestar emocional, el seu cansament físic.
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Jo crec que també el que necessitam és més coordinació
entre els diferents professionals i institucions, perquè al final
aquestes persones acostumen a haver de recórrer a diferents
facultatius i potser el que sí que necessitaríem és que hi hagués
més coordinació entre ells, perquè els malalts, els pacients, no
hagin d'estar com pendents contínuament de tot un seguiment.
Jo esper que em pugui entendre bé, Sra. Durán, perquè em
sembla que estic una mica desordenada avui capvespre.

Respecte del setè punt, que és el que genera una mica de
controvèrsia. Jo tampoc no ho tenc clar i li dic sincerament, no
ho tenc clar, no és un sí, no és un no; jo el que crec és que, és
clar, necessitam, si parlam d'infants, una atenció primerenca, un
seguiment continu, si s'ha de fer o no en un centre específic no
ho sé, perquè els centres específics, segurament seria aquí a
Palma, no podem posar un centre específic segurament a cada
illa. Açò tampoc acaba solucionar per a la resta de població,
perquè el desplaçament s'ha de produir, perquè has
d’abandonar la teva família mentre es fa aquest procés de
diagnòstic, o aquest procés de determinació de l'escala de
discapacitat. Jo crec, i amb açò també li don la raó al Sr.
Gómez Gordiola, és que necessitam més professionals, potser
amb més professionals, potser amb més recursos humans no
caldria un centre específic, però sí més recursos humans, més
recursos humans més formats, més preparats i el que ha dit el
Sr. Gómez Gordiola, davallar aquesta ràtio. 

Llavors, en poques paraules, Sra. Durán, el nostre suport el
té, podríem repensar potser el punt setè, a veure si podem
trobar una punt d'equilibri amb el qual tots estiguem d'acord,
perquè crec que val la pena que aquesta iniciativa surti amb tot
el suport possible. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies president, senyores diputades, senyors diputats Per
al nostre grup parlamentari les persones que tenen una malaltia
minoritària són una prioritat, per això, el passat mes de març
del 2021, vàrem impulsar en aquest parlament una declaració
institucional, a la qual vostè ha fet referència a l'exposició de
motius, amb acords que actualment ja són una realitat, com la
reactivació del programa de cronicitat del complex infantil, on
actualment ja es fa un pilotatge a diferents centres de salut, i
també s'ha fet aquesta formació i es fa feina amb els
professionals de captació proactiva, per a la identificació
d'infants, que, a més, començarà aquest mes de novembre. I
també és cert que hi ha punts que encara s'han de desenvolupar,
perquè la pandèmia ha alentit algunes d'aquestes qüestions. 

També a l'àmbit de l'Estat, hem impulsat diverses
iniciatives, en recollir aspectes sobre com la pandèmia ha
impactat en les persones amb malalties minoritàries. Aquestes
persones constitueixen un col·lectiu de gran vulnerabilitat,
conviure amb patologies, tant genètiques, cròniques i
multisistèmiques i degeneratives, de difícil diagnòstic i
tractament, que requereixen importants esforços, de cara a

prevenir la morbiditat i la mortalitat primerenca associada i la
reducció de la qualitat de vida d'aquestes persones i de les
seves famílies. Una vulnerabilitat que s'ha vist, efectivament,
agreujada amb la COVID-19, on moltes persones han vist
dificultada l'atenció a la seva patologia. El que suposa que
moltes d'aquestes persones tenguin dificultats per poder
controlar o pal·liar la seva malaltia. 

Si us sembla fixaré el posicionament punt per punt. 

Respecte del primer punt, vull dir que ens sembla adequat.
L'estratègia de malalties minoritàries del Sistema Nacional de
Salut va ser aprovada a l'any 2009 pel Govern de José Luís
Rodríguez Zapatero. A l'any 2014 es va aprovar l'actualització
d'aquesta estratègia, amb la intenció de millorar l'assistència i
el tractament d'aquestes malalties. Però és cert que cal una nova
revisió, prèvia evidentment a una avaluació, o a uns estudis
previs, per tal d'incloure, per exemple, el que esmentava abans,
com ha impactat la COVID-19 en aquestes malalties.

Respecte del segon punt, entenem que s'ha de reforçar el
funcionament de la llista estatal de malalties minoritàries, amb
l'objectiu de fomentar, per una banda, la investigació i per altra,
augmentar la visibilitat d'aquestes malalties, per afavorir
d'aquesta manera una millor presa de decisions, per a una
adequada planificació i també la distribució de recursos.

Pel que fa al punt 3, tot el que suposi fomentar la
participació de les associacions de pacients, a través de
diferents vies, per aportar coneixement i visió en
l'administració, ens sembla molt encertat. També tot el nostre
reconeixement per la labor que dia a dia fan totes les entitats i,
en aquest cas en concret a la qual ha fet referència la diputada
del Partit Popular, FEDER. 

Respecte del quart, cinquè, sisè i vuitè, estam d'acord. 

Pel que fa al punt setè, ens passa ben igual que el que
esmentava la companya Patrícia Font, tenim dubtes, entre altres
coses perquè les valoracions les fan tècnics i funcionaris i això
també és una garantia que les valoracions i les diagnosis siguin
ben igual que les sanitàries i no hi pugui haver possibles
diferències. 

Pel que fa al punt novè, entenem que és un aspecte que
hauria de regular el Govern de l'Estat, però pensam que..., la
Sra. Pons ha dit “resoldre, en coordinació, si va bé, amb les
comunitats autònomes”, entenem que, evidentment, hi ha una
regulació específica i hi ha qüestions que s'han transferit a les
comunitats autònomes.

I acab, les malalties minoritàries, evidentment constitueixen
un enorme desafiament per al nostre sistema de salut, quan
l’obligam a atendre malalties i tractaments coneguts, amb
malalties desconegudes, per això la importància de precisar els
seus propis recorreguts i especificitats en el sistema nacional.
En aquest sentit, tot el nostre compromís com a socialistes en
intentar millorar aquesta situació d'aquests pacients i també de
les seves famílies.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Torn ara per contradiccions
de la proposant, la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc
minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Bé primer de tot, vull agrair a tots
els grups parlamentaris pràcticament el suport majoritari a
aquesta proposició no de llei que avui presentam. Una
proposició no de llei que sortia d'una realitat que tenim al
nostre país i que feia necessari plantejar totes aquestes
qüestions de cara a una millora. 

Quant al setè punt, que pel que es veu és el que ha creat...,
a veure, jo, si de cas, després de la meva intervenció,
demanaria al president un minut o dos minuts, per a no només
mirar aquest punt setè, sinó també el novè, per intentar
transaccionar i arribar a un acord.

Aquesta és una de les demandes que té la Federació
Espanyola de Malalts amb Malalties Rares, el tema és tenir un
centre específic per a la informació, valoració de la discapacitat
en edats molt primerenques. Jo discrep un poc del que deia la
Sra. Font, aquesta PNL no està només plantejada dins l'àmbit
infantil, no..., només és a un punt que parlam de l'àmbit infantil,
que és al setè punt, però sí que és vera que és molt important
que, com més aviat millor, no només evidentment amb les
malalties rares, amb qualsevol patologia, amb qualsevol
diagnòstic, com més aviat tens el diagnòstic abans donaràs el
tractament, i abans faràs que la malaltia es cronifiqui o que els
mals que produeix la malaltia idò vagin a més i empitjorin.

Per tant, nosaltres..., tots els familiars de nins que tenen
malalties rares, demanen..., bé, te conten el primer de tot, per
tot el camí que han passat ja no dic d'Atenció Primària sinó de
diferents especialistes, i d'un especialista et passen a un altre,
després d’una especialitat et passen a una altra, i ells diuen: si
fa un any i mig, dos, que he començat aquest camí per arribar
a saber quina és la malaltia que té el meu fill, si hi hagués un
centre que tractàs des d’una mirada de les malalties rares, en
edats molt primerenques, potser ens hauríem evitat tot aquest
calvari del que parlàvem.

Jo no he entrat, Sra. Cristina Mayor, en privat o concertat,
no, jo crec que això és un altre debat; aquí, en aquesta
comunitat autònoma, tenim experiències de concerts molt
bones i de vegades, moltes vegades, Sra. Mayor, ens passa que
amb un concert l'Administració arriba allà on seria impensable
arribar només amb fons públics. Per tant, vostè pot tenir només
un model, però avui per avui, és impensable només el model de
la cosa pública, vull dir, sempre tots, fins i tot el Govern actual,
que és un govern d'esquerres, compta amb moltíssimes
qüestions, no només amb les sanitàries, també amb les
educatives, amb la concertació, perquè no hi ha recursos
suficients per arribar a la demanda. Jo no hi he entrat ni he
posat cap centre.

Sí que, per exemple, el centre que ha dit abans el Sr.
Juanma Gómez, Sant Joan de Déu, és un exemple
d'especialització i de col·laboració i de concertació, molt

productiva. Però, si parlam..., ara parlam de l'àmbit sanitari,
però si parlam de l'àmbit educatiu, en aquesta comunitat
autònoma just tenim un col·legi públic d'educació especial, un
de públic. En canvi, diria gràcies a Déu, tenim Mater
Misericordiae i tenim ASNIMO, perquè arriben allà on no
arribarien d'altra manera. Perquè, a més, els públics només
arriben a una franja d'edat molt petita i tots els nins que no
tenen els 12 anys, on els duim?

Per tant, sense entrar en això, jo m'oferesc, per al bé del
consens, a intentar transaccionar, i canviam el que vostès
considerin.

I en el novè punt, evidentment, doncs també el mateix.

Ja sé que fan falta molts més sanitaris, Sr. Gómez, totalment
d'acord, fan falta molts més sanitaris, i nosaltres no pensam que
s'hagi de carregar amb més feina Atenció Primària, però sí que
és vera que dins les especialitzacions moltes vegades ens
trobam que no hi ha la informació que toca, perquè parlam de
malalties molt específiques, rares, que afecten molt poca gent.

És vera també, una sèrie de comentaris que, com la Sra.
Font, com la Sra. Pons, que han parlat, que és vera, que
aquestes malalties rares tenen molt pocs recursos darrere, i és
així; de la mateixa manera que aquestes famílies que tenen
aquestes malalties rares, un familiar, idò ho passen molt
malament, perquè han de pagar pràcticament els medicaments
perquè no hi ha cap tipus de finançament per als seus
medicaments, és vera, però sí que crec que s'ha de donar una
passa important per a la formació, perquè també vull recalcar
que és un dels requisits, és una de les peticions de les demandes
que fan els malalts i els familiars.

Res més. I gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Si els sembla bé, per tant, fem
un recés de cinc minuts per intentar arribar a un consens.
Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Donam per finalitzat el recés. Si els sembla bé, Sra. Durán,
si pot, o la Sra. Beatriu Gamundí?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

La Sra. Beatriu Gamundí ho dirà.

EL SR. PRESIDENT:

Si no et sap greu, convendria que ho diguessis.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí. El setè punt quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a estudiar que la informació,
orientació i valoració de la discapacitat en menors de 0 a 6 anys
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es realitza convenientment a través d'un equip especialitzat.”
Això seria el punt 7. 

I el punt 9 seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a coordinar, d'acord amb les comunitats
autònomes, els processos de valoració de la discapacitat i la
situació de dependència.”

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Així podríem donar la proposta
aprovada per assentiment o per unanimitat de tots els grups
polítics. És així?

Molt bé, idò queda aprovada per unanimitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12167/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures per a les
dones sordes davant les violències masclistes.

Continuam amb la proposició no de llei RGE núm.
12167/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls
de mesures per a les dones sordes davant les violències
masclistes. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Gamundí per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyores diputades, senyors diputats.
Avui fa més de 10 dècades que commemoram el Dia
internacional contra la violència masclista i el nostre grup, i
m'atreviria a dir també que tots els grups que som aquí presents,
ens hem unit a la veu de milions de dones i homes que cada dia
dediquen la seva voluntat, compromís i acció a aquesta lluita
per la llibertat i la seguretat de les dones. 

Compartim el dolor de tantes dones que pateixen violència,
de les filles i fills, mares i pares, familiars i amics, i dirigim tot
el nostre suport a la convicció que lluitem per la més justa de
les causes i el nostre compromís de no deixar avançar, fins a
erradicar de la nostra societat la violència masclista. És un camí
que sabem que és llarg, però que no cal defallir i cal continuar
avançant.

És per això que la iniciativa que avui presentam vol donar
un impuls per contribuir a fer més accessible la informació i els
recursos adreçats a un col·lectiu de la població important, com
són les persones sordes. Una iniciativa que, precisament, ha
comptat amb l'acompanyament i suport de la Federació de
Persones Sordes de les Illes Balears i ASSORME, als quals
vull agrair que des del primer moment sempre varen manifestar
la seva predisposició i la ràpida resposta per poder orientar-nos,
amb mesures proposades avui, i ajudar-nos a entendre que les
dones sordes presenten una especial vulnerabilitat davant les
violències masclistes. 

El fet de ser dona i sorda, en una societat desigual, on la
informació i els recursos i serveis a penes són accessibles, les
deixen en una situació d'indefensió, havent-hi dones sordes que

fins i tot ni tan sols saben que són víctimes de violència de
gènere, que no coneixen els seus drets i tampoc no coneixen els
serveis que són a la seva disposició. 

Per això, proposam que el Govern de les Illes Balears
estableixi mesures per garantir la seva plena accessibilitat en
llengua de signes, en textos escrits i aquelles ajudes tècniques
que siguin pertinents en tots els serveis i recursos d'atenció a
víctimes sordes, així com la formació dels professionals en tots
els àmbits i moments d’intervenció, sobre també la diversitat
comunicativa del col·lectiu de les persones sordes, els
professionals, també, que puguin donar suport durant la
intervenció, com són el Servei d'Interpretació en la Llengua de
Signes i les mediadores. Així com també garantir l'accessibilitat
a totes les campanyes. 

Abans de finalitzar, sí que voldria esmentar en un major
deteniment el punt 6 de la proposta, respecte de garantir les 24
hores un servei d'atenció amb llengua de signes per a les
persones sordes. Un servei que actualment, aquí, a Espanya, es
fa a través de la Confederació Estatal de Persones Sordes, és
l'únic que existeix i es diu Servei Alba Visual, i és un servei on
line que el que pretén és atendre i assessorar sobre la violència
masclista per a dones sordes, per part també de professionals
experts, i es pot fer també a través de via trucada i també xat.

I ara sí, una vegada aclarit el punt, i per tot l'exposat
anteriorment, demanaria el suport de tots els grups
parlamentaris.

 Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar les
gràcies al servei d'interpretació que són aquí a aquesta cambra
i una salutació especial a tota la comunitat sorda, la comunitat
no oient. Avui 25è Dia mundial contra la violència de gènere,
és un dia per fer visible aquesta xacra que tenim com a societat,
i no ens podem oblidar de la violència contra les dones sordes,
un col·lectiu especialment vulnerable i normalment oblidat, per
la seva doble condició de dona i de persones amb discapacitat,
la discapacitat auditiva. 

Les víctimes de violència de gènere sordes, se senten més
aïllades que mai. La pandèmia ha posat difícil l'accés als
serveis, com són els serveis a les forces policials, a la sanitat o
els serveis de suport a la dona. I en el cas de les dones sordes,
les víctimes no podien telefonar en temps de pandèmia. 

Aquesta proposició no de llei ha estat treballada amb
ASSORME i amb la Federació de Persones Sordes de les Illes
Balears, i en el meu torn d’intervenció llegiré el manifest, que,
amb motiu del 25N ha tret la Federació de Persones Sordes:

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112167


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 70 / 25 de novembre de 2021 1145

“En el Día Internacional de la eliminación de la violencia
de la violencia de género contra la mujer, la Confederación
Estatal de Personas Sordas, exige la erradicación del
machismo, de la desigualdad, de la misoginia, del audismo y
de los prejuicios y estereotipos que afectan a las mujeres
sordas. Exige desterrar todas las formas de violencia, a los
insultos, a los desprecios, al ninguneo, a la agresión física, a
la agresión sexual, al maltrato psicológico y a la obediencia
vicaria. Exige poner fin a este sin sentido que destruye, que
año tras año roba los sueños, las esperanzas, las libertades de
miles de mujeres, que mata.

Hoy, 25 de noviembre, volvemos a insistir en la
importancia de blindar el Pacto del estado contra la violencia
de género, en la necesidad de implementar aquellas medidas
que protegen la integridad y salvaguardan la dignidad de las
víctimas sordas, en el deber de garantizar todos y cada uno de
los derechos de este colectivo, desde el pleno respeto a su
diversidad e interseccionalidad. 

Reivindicamos la prevención del acoso, el abuso y la
violencia machista en los centros escolares, a través de
contenidos comprensibles y accesibles a la lengua de signos y
subtitulados para la infancia y la juventud sorda, y en todos
los sectores de la población, en función de sus características.
El acceso sin barreras a todos y cada uno de los recursos que
ayuden a las mujeres sordas a salir de la violencia machista.
Reclamamos a ellas igualdad de trato de oportunidades, para
que aprendan a identificar este tipo de violencia y sepan cómo
actuar frente a ella. Una igualdad que, a su vez, ha de estar
presente a la hora de formular una denuncia en dependencias
policiales, de recibir atención sanitaria y psicológica y cuando
llegue el momento de ingresar en una casa de acogida, o de
asistir a juicios y visitas preliminares.

Reivindicamos la plena accesibilidad del teléfono de
emergencias 112, escasos 112 autonómicos incorporan
atención a la lengua de signos, quedando ésta supeditada en
el mejor de los casos, a los textos escritos. En este sentido,
exigimos que allí donde el 112 no sea accesible para todas las
personas sordas, se recurra  los servicios de video-
interpretación, como es ese visual, ya que se utiliza en el 016,
en el 062 o en el 091.

Exigimos la creación de protocolos de actuación
coordinada entre todos los profesionales que intervengan en
el proceso, evitando así imposibles violencias institucionales
y secundarias hacia las víctimas sordas, que sepan lengua de
signos y manejen estrategias de comunicación para
comunicarse con ellas; de igual modo, asegurar la presencia
de intérpretes de lengua de signos y de mediadoras sordas
debe ser una constante cuando la que pide ayuda es una mujer
sorda maltratada.

Reivindicamos la inclusión de la lengua de signos y de las
adaptaciones necesarias en materia de reducción para evitar
conductas reincidentes por parte de los agresores sordos que
cumplen condena en los centros penitenciarios. 

Reivindicamos la formación permanente de los equipos
profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito socio-
sanitario, fuerzas de seguridad e instituciones penitenciarias

y juzgados, acerca de la realidad de las personas sordas. Para
proteger a una víctima sorda es fundamental identificar cuáles
son sus necesidades y brindarle apoyo y confianza sin
cuestionarla ni poner en duda su credibilidad. En este sentido,
se debe contar con el asesoramiento de las entidades de la red
asociativa por ser las que mejor conocen la comunidad sorda
y su diversidad.

La violencia machista es una realidad, no la ignores.
Contra el maltrato, tolerancia cero”.

Com veieu, aquesta proposició no de llei que avui
presentem recull les reivindicacions que de la Federació ha fet
en el seu manifest. És, per aquest motiu que demanem el suport
de totes les formacions polítiques.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President. Jo també em vull afegir a aquesta
salutació i agraïment a l’associació de persones sordes
ASSORME, i al servei d'interpretació del Parlament de les Illes
Balears per permetre, doncs, que tothom pugui seguir avui
aquesta sessió.

No hi ha gaire cosa més a afegir del que han dit les meves
companyes anteriorment, bàsicament, hem de dir que tant de bo
poguéssim veure persones i no dones, homes, i dones amb
discapacitat, i dones sense discapacitat, tal volta, aquesta seria
la solució per tenir un món millor. Però el cert és que ens
trobam amb persones amb diferents discapacitats que pateixen
major vulnerabilitat, invisibilitat, aïllament, de fet ja pateixen
una doble discriminació inicial perquè aquest món en el qual
vivim és “capaçatista”, és a dir, o ets capaç de fer o no ets
capaç de fer; llavors, aquí ja tenim una discriminació.

És preocupant també que en moltes ocasions aquesta
violència fins i tot ha estat normalitzada i per açò en
moltíssimes ocasions ni tan sols es denuncia.

I una altra dada, i és que precisament la manca de dades
sobre aquestes violències reflecteix una altra discriminació
més. És per açò que aquesta iniciativa que portem avui, aquests
diferents grups parlamentaris, té moltíssima importància.

Volem agrair, una altra vegada més també, la participació
i col·laboració de l'associació de persones sordes i que, bé, 
hagin posat la confiança en aquest parlament per provar de
donar alguna solució, i esperam tenir el suport de tots els grups.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Torn ara de fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Popular la Sra. Durán, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres primer de tot,
volem dir que estam molt d'acord amb aquesta proposició no de
llei presentada avui pels partits que la signen. A més, hem de
dir que avui la veiem, dia 25 de novembre, el dia que tenim
assenyalat en contra de la violència de gènere; dia en què, avui,
una vegada més, jo i molts de companys tornarem a
manifestar-nos perquè potser qualque dia no haguem de
reivindicar el 25 de novembre, el Dia en contra de la violència
de gènere.

Però, és clar, de les administracions calen fets, calen
accions, calen mesures a haver de prendre, perquè és vera que
s'ha de reivindicar avui i sempre. El masclisme és una realitat
i ho veiem a tots els àmbits de la nostra vida, ho hem vist avui
mateix, avui mateix, hem vist nosaltres unes declaracions, uns
comentaris masclistes, però el masclisme el pateixen moltes
dones cada dia, i negar això és negar una realitat que crea molt
de sofriment.

I quan ajuntam violència de gènere, ajuntam maltractament
amb discapacitat, és terrible!, és terrible!, perquè es multiplica
la discapacitat que pateixen les dones sordes, la discapacitat
impedeix moltes vegades poder exercir els drets. I quan ja una
dona té molts de problemes i té molts d'entrebancs per poder
denunciar, si encara a sobre no té la facilitat de poder-ho fer, és
molt pitjor.

Per tant, no just avui, sinó cada dia hem de reivindicar que
qualsevol dona, independentment de les seves capacitats -
independentment de les seves capacitats- pugui tenir els
mateixos drets, i pugui tenir la facilitat per defensar els
mateixos drets.

Vàrem veure com, durant la pandèmia, durant el
confinament, moltes dones no tenien tampoc la facilitat; no és
que no sofrissin maltractament, que sí que el varen sofrir, idò
això ho sofreixen moltes dones sordes, que moltes vegades no
saben de quina manera, de com. És importantíssim que els
col·lectius, que les persones que ho passen malament, estiguin
associades, perquè les associacions, i en aquest cas la federació
i les associacions, són les que vetllen per informar, per orientar,
per dir quin és el camí que trobaran per poder denunciar. 

Per tant, creiem súper necessaris tots els punts que s'han
reflectits aquí, no els vull esmentar. S'ha de poder denunciar,
independentment dels discapacitats durant 24 hores, s'ha de
poder denunciar des de dins ca teva, quan tu de vegades estàs
impedida per poder sortir perquè ara avui parlam de dones
sordes, però podem parlar de dones que es troben en una cadira
de rodes, que no poden sortir de ca seva. Per tant, qualsevol
dona ha de poder, en qualsevol circumstància, denunciar.

Jo vull..., jo sempre em queix del mateix, que moltes
vegades els recursos que hi ha, encara que siguin pocs, moltes

vegades no es coneixen. Per tant, és important a través de les
associacions donar-los a conèixer i és important, per exemple,
jo ho he dit aquí altres vegades, quan, per exemple, vàrem estar
amb el confinament, que l'IBDona donàs un servei per
exemple, a través de WhatsApp, perquè totes aquelles dones
que no podien alçar la seva veu a través d'un telèfon, sí ho
podrien fer a través d'un WhatsApp, com, per exemple, una
dona sorda a través d'un WhatsApp es pot dirigir a l'IBDona.

Per tant, tenim les noves tecnologies, la telemàtica, ens
donen molts de camins per poder arribar. Per tant, creiem que
és necessari i, una vegada més, els hem de dir que no estan
totes soles, que denunciïn sempre, perquè si només hi ha un
camí per poder sortir d'aquesta situació de maltractament físic,
psicològic, el que sigui, ha de ser a través de la denúncia. I ahir,
per exemple, a un acte que hi havia aquí una sèrie de diputats
que vàrem coincidir a l'acte de la presentació de l'Anuari de
l'Envelliment, vèiem com també, per exemple, la soledat era
molt més dura en persones que tenien discapacitat. Per tant,
sempre la discapacitat, davant qualsevol entrebanc de la vida,
i en aquest cas parlam de la violència de gènere, moltes
vegades és un mur que et sembla que no el pots botar.

Per tant, posem mitjans perquè sí el pugui botar qualsevol
dona, perquè sí el pugui denunciar qualsevol dona, sigui quina
sigui la discapacitat.

I res, endavant, i gràcies al Parlament i gràcies a
l'Associació de Persones Sordes de les Balears per fer possible
avui que a través del llenguatge de signes arribem a aquestes
dones sordes que necessiten sentir-nos al seu costat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

M’he botat Ciudadanos? Mil disculpes, Sr. Gómez. Per part
del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Gamundí, Sra. Mayor, Sr. Ensenyat
i Sra. Font, vostès han dit agrairem, agrairíem el suport de tots
els grups: no han d'agrair res, els hem d'agrair, crec, i vostès
també s'ho han d'agrair a vostès mateixos, tota aquesta comissió
perquè avui, un dia tan assenyalat, es dugui una iniciativa
d'aquest tema per a un col·lectiu no tan visualitzat, no tan
visualitzat i manco escoltat, com són les persones sordes i,
entre les quals, pel que escau en aquesta iniciativa, les dones
sordes.

Vull traslladar, sé cert que ens hi sumam tots, un
aplaudiment de reconeixement a la tasca que fan els
especialistes en llenguatge de signes per afavorir aquesta
comunicació i a les entitats del tercer sector, a la federació de
persones sordes i, amb elles, a l’Associació de Persones Sordes
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de Mallorca, a l’Asociación de Personas Sordas de Menorca -
ASSORME-, a l’Asociación de Jóvenes Sordos de Mallorca, i
als amics de Sordos de Ibiza y Formentera; perquè, gràcies a
ells i per la manca de recursos i per la manca de temps de donar
resposta a una necessitat imperiosa, i a un dret fonamental que
és a la comunicació i l’accés als serveis públics, qualssevol, han
fet ells de mediadors i han facilitat a les forces i als cossos de
seguretat de l’Estat, a l’administració general de la comunitat
autònoma, a l’IBDona, tot aquest acompanyament a moltes
persones, que no han trobat en els serveis públics una atenció
necessària permanent per garantir aquesta igualtat
d’oportunitats i l’equitat a l’accés en els serveis públics. 

Però, malgrat no hi puguem arribar encara, l’Administració
per manca de recursos, per manca d’acompliment d’aquests
punts, que instam aquí a fer la formació a la capacitació, la
dotació de mitjans adequats, l’accessibilitat, almanco
prioritzem garantir que les persones que hagin estat
maltractades puguin denunciar, es puguin comunicar amb tots
els mediadors, amb tots els recursos necessaris, especialment
a les forces i als cossos de seguretat i als serveis d’emergència,
a tots els canals que hi hagin de ser. 

I, per tant, els dic que un dia com avui el nostre grup
parlamentari, no és que no pugui fer una altra cosa, ens hagués
agradat al meu grup parlamentari, i sé cert que a tots els d’aquí,
que això fos una declaració institucional, però sé cert que no
hagués pogut ser, perquè hi ha gent que blanqueja la violència
masclista amb un concepte que, ni molt manco, respon a la
situació que pateix la nostra societat, i en diuen altres
conceptes, que també es produeixen, però evidentment no és el
cas ni (...) ni la gravetat, i en diuen violencia intrafamiliar.

Però ens hagués agradat que hi hagués tota la societat, que
hagués agraït que el Parlament s’hagués pronunciat en aquests
termes i per unanimitat i per declaració institucional. 

Vull aprofitar, simplement, per recordar que avui es
commemora -perquè no se celebra res, es commemora- un
compromís de la immensa majoria dels grups polítics per
erradicar la xacra que és la violència masclista: 37 dones
mortes, però no ens oblidem dels milers de dones maltractades,
moltes sí que ho denuncien, i es posen a través dels canals, i
vull reconèixer la tasca que fa l’Institut Balear de la Dona a tot
l’Estat espanyol, a diferents comunitats autònomes, però moltes
encara no han tengut el coratge o han estat impedides, per por,
per aquesta violència també oculta, que és la intimidació a no
poder denunciar, des d’aquí una crida a aquestes dones. 

Felicitar, de bell nou, la iniciativa que duen els grups
parlamentaris proposants aquí perquè les persones sordes
tenguin els drets que ha de tenir qualsevol ciutadà a les Illes
Balears per parlar d’una societat de progrés, per parlar d’una
societat igualitària i per parlar d’una societat inclusiva. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Avui és el Dia contra la violència masclista; així és: no és una
celebració, és una commemoració, és un maleït dia que ens
recorda que situacions com aquestes es repeteixen cada dia,
cada mes, cada any, des de fa massa anys i segles a la nostra
història. 

Però abans de parlar del que realment és protagonista aquí,
que és el col·lectiu de dones sordes, m’agradaria dir que elles
també pateixen una discriminació no només dins l’àmbit de la
violència masclista, que comprenc que avui es dugui aquí
perquè és el dia 25 de novembre, sinó dins qualsevol àmbit de
la nostra societat, és a dir que hauríem de ser més sincers, més
honests, tots quants nosaltres som, una societat que hauria de
facilitar més l’accessibilitat de les dones sordes. Dones sordes
que pateixen comportaments i actituds que les fan pràcticament
invisibles, desigualtat en l’accés a recursos i serveis públics o
privats a disposició de la ciutadania perquè simplement no hi
ha accessibilitat en aquest sentit. 

Per això, pensam que hem de recordar, avui també, que hi
ha d’haver foment entre nines i nins sords d’una educació no
sexista i bilingüe en llengua de signes, que els permeti
interioritzar valors d’equitat i solidaritat, accions que
contribueixin a la qualificació professional i a la inclusió
laboral de les dones sordes, lideratge i accés de les dones
sordes en els càrrecs de presa de decisions a les organitzacions
de la societat civil, que tenguin cobertes les seves necessitats
perquè, de qualque manera, els record que tenen problemes per
accedir a la formació adequada, que tenen problemes també per
accedir al món laboral, per tenir una feina en condicions i per
arribar a rompre -com la resta de dones- el sostre de vidre que
tenim pel simple fet de ser-ho.

Però, bé, passant al tema que avui ens ocupa, que és aquest
Dia contra la violència masclista, vull dir que nosaltres
donarem suport absolut a aquesta proposició que avui se’ns fa,
que hi ha tot el compromís per part d’aquest grup parlamentari
i per part d’aquesta diputada, que és un tema que he de
recordar, la violència masclista no és un tema privat, no és allò
que passa darrere la porta tancada d’una família o d’una
parella, sinó que és un tema públic i que ho ha de ser, i que sí
que no tots som culpables però sí que tots som responsables de
poder acabar amb aquesta situació. 

Destacar aquesta tasca de la web, Alba, que posa a l’accés
d’aquestes dones sordes almanco la informació per saber què
són dones maltractades, nosaltres estam absolutament, diguem,
moderadament contentes que existeixi aquesta plana, molt
contentes diria, però encara hi estaríem més si no fos
necessària.

I el nostre reconeixement a la Federació de Persones Sordes
de les Illes Balears i també a la Confederació estatal de
persones sordes, i a totes aquelles que avui puguin seguir
aquesta sessió gràcies al servei de traducció d’aquest
parlament. Encoratjar-les perquè denunciïn, que pensin que no
estan totes soles, i que no, que ja no volem que ens peguin, que
ens maltractin ni que ens matin, així que no ho consentirem, per
aquí no hi passarem. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Torn ara, per contradiccions, per
part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Gamundí, per un
temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, president. En primer lloc, agrair el suport unànime
de la Cambra.

Sra. Durán, nosaltres també hem llegit aquest comentari i li
vull dir que lamentam que a dia d’avui es pugui qüestionar
l’activitat d’una dona pel fet d’estar embarassada, per tant, tot
el nostre suport, això és una mostra que encara queda
moltíssima feina per fer en la lluita contra, en aquest cas, el
masclisme i evidentment tot el nostre suport. 

Llavors, Ciutadans ha plantejat el fet de la declaració,
evidentment, malauradament, tenim grups representats per la
ultra, un grup, representat per la ultradreta que avui mateix ni
tan sols ha vengut, i que de qualque manera nega aquest tipus
de violència, per tant nosaltres entenem que no hi hauria aquest
acord unànime, per això vàrem presentar aquesta proposició no
de llei.

Llavors, respecte de la Sra. Pons, El Pi, que m’he oblidat
que vostè abans ha fet referència a una proposició no de llei
que vostès varen presentar, ho record perquè a més la vaig
defensar jo a Institucionals, on demanàveu que s’incrementés
més el servei d’interpretació en llengua de signes perquè no
únicament es fes en el moment de les preguntes del Ple. Ens
consta que en aquell acord s’havia d’estudiar la possibilitat per
poder-ho ampliar, ens consta que es fa aquest estudi, i esperem
que aviat puguem disposar d’un major servei.

 I també vull dir que avui ha pogut ser possible, també
gràcies a la sensibilitat que en aquell moment vareu traslladar,
que avui puguem comptar, per una iniciativa que va adreçada
al col·lectiu de persones sordes, puguem comptar amb els
serveis d’interpretació de la Cambra, als quals doncs també vull
agrair al Parlament que hagi tengut aquesta sensibilitat. 

Llavors, jo crec que avui donam una passa més en aquesta
lluita que jo diria que, a més, és doble perquè, per una banda,
és per garantir la plena accessibilitat i una major equitat, i, per
una altra, la lluita contra les violències masclistes i així garantir
aquesta plena igualtat.

També permeti’m que faci un agraïment especial a
Georgina, que és aquí baix i que ens acompanya, perquè la
veritat és que ha estat un plaer poder fer feina amb ella.

I, ja per acabar, simplement només dir que una societat on
les dones no pateixin violència per ser dones pot ser
considerada completament lliure, només una democràcia lliure
de violència masclista és una democràcia plena. 

Res més a dir, simplement agrair tots els suports i gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Gamundí, del Grup Parlamentari
Socialista, abans m’he equivocat de grup polític, ho dic,
sobretot, de cara a les persones que ens segueixin, que ningú no
es confongui. 

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. Sra. Pons, vostè feia
referència que la comunitat sorda no només és contra totes les
violències masclistes, sinó que absolutament tenen un perjudici
en tots els sectors. Estam totalment d'acord, la persona sorda,
la persona no oient, en aquest cas, viu en un món totalment amb
un aïllament que és dificultós, en aquest cas, accedir a
qualsevol servei, vida quotidiana o quelcom que pugui tenir
qualsevol de les persones. Sense anar més lluny, avui mateix,
tots som una mica més conscients, quan simplement pel fet de
fer aquest debat, ens hem hagut de llevar la mascareta. 

Les dones sordes que pateixen violència de víctimes, en
aquest cas, un dels problemes que tenen bàsicament és que no
són conscients que són maltractades, perquè viuen dintre
d'aquest aïllament, o d'aquesta bombolla, que en podríem dir,
i és molt difícil, en aquest cas, elles adonar-se’n que són
maltractades. Fins i tot preparant-me aquesta intervenció i a
l'hora de realitzar aquesta PNL, quan ens la va proposar el
Partit Socialista, vaig llegir que en aquest cas a les dones
sordes, més o menys, es triga uns 8 anys més o menys a
detectar, que són persones, són dones maltractades. Tot això
s'ha d'agilitar i l'única manera d'agilitar és a través de l'accés a
la informació i a través a l'accés de programes. 

La Sra. Durán en aquest cas feia la proposta d'un
WhatsApp, almenys amb l'IBDona, que està molt bé, està molt
bé, però és insuficient, és insuficient i li diré per què, perquè el
llenguatge de les persones sordes no és el mateix que en el
nostre llenguatge, necessiten, en aquest cas llenguatge de signes
i necessiten de personal en aquest cas atès. I és una passa que
no li nego, el que passa és que hem ser conscients que no és
suficient, que la persona que hi hagi al darrera, si no és una
persona en aquest cas que coneix aquesta comunitat, és molt
difícil la comunicació. Hem de treballar per una societat
inclusiva i una societat equitativa. 

També esmentaré la proposició no de llei que també ha dit
la Sra. Pons, de l'estudi aquest que es realitza aquí, al
Parlament, sincerament, a nosaltres ens agradaria anar més
enllà que no només els plens, sinó que també siguin les
comissions, com ha estat possible avui el servei d'interpretació
en llengua de signes, perquè en aquest cas també pugui ser
accessible tot el debat polític que hi ha a la comunitat i que no
quedi ningú exclòs. 

I ja per acabar, deman disculpes a la comunitat no oient, a
les persones sordes per no poder-ho dir en llenguatge de signes,
en el seu llenguatge, però avui i cada dia contra les violències
masclistes i en especial, l’esment contra les violències
masclistes a la comunitat sorda. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, senyor President. Bé jo també m’he d’unir a la
gratitud per l'aprovació d'aquesta iniciativa. Jo he de dir que en
dies com avui és realment quan un se sent orgullós i orgullosa
de ser diputat, diputada, per poder portar la veu de certs
col·lectius en aquesta cambra i servir exactament de portaveus
per a elles i per a ells. 

Jo només vull acabar amb una frase, per a mi d’una
grandíssima, senyora, Angela Davis, quan diu: “No estic
acceptant les coses que no puc canviar, estic canviant les coses
que no puc acceptar”. Doncs, açò, canviem les coses que no
podem acceptar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I amb aquesta reflexió donaríem
la proposta aprovada per unanimitat de tots els grups presents
a la comissió.

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, jo vull interrompre un segon, abans de concloure.
No heu pogut intervenir un grup parlamentari, perquè és a la
Mesa i atès que hi ha una companya que trasllada pel
llenguatge de signes el missatge cap al col·lectiu de persones
ordres, se m'ha ocorregut fer quatre pinzellades, del suport que
aquesta comissió podem donar avui, els membres d’aquesta
comissió, i volia visualitzar-lo i crec que l'heu de visualitzar
tots, no només jo, o ens posam davant la càmera o directament
ho fem així. 

(Remor de veus i algunes rialles)

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S'aixeca la sessió.
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