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EL SR. PRESIDENT:

Bé, bona tarda, diputats i diputades. Passam els cinc minuts
de cortesia, si els sembla bé començam aquesta sessió d'avui
horabaixa, i correspon, en primer lloc, demanar si es
produeixen substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, presidente, Gloria Santiago sustituye a Cristina Mayor.

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha més substitucions? Passam a la deliberació de
l'ordre del dia relatiu al debat i votació de les dues proposicions
no de llei, de la RGE núm. 952/22 i 2920/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 952/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa al Pla integral i xarxa de dones
gitanes.

Començam amb la primera, la RGE núm. 952/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al Pla integral i xarxa de
dones gitanes. Per a la seva defensa i per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Les dones gitanes s'enfronten a
múltiples desafiaments en la lluita per la igualtat i la justícia
social. La múltiple discriminació que pateixen per raó de sexe
i, a més, de pertinença ètnica les aboquen a estar
permanentment en una vulnerabilitat i invisibilitat que
infringeix els seus drets. 

Progressivament les dones gitanes exerceixen funcions que
contradiuen la percepció social que es té d'elles sobre la base
d’estereotips encara, malauradament, vigents. La seva capacitat
d'emprenedoria dependrà directament de la seva participació
com a protagonistes del seu propi destí i de la posada en marxa
per part dels poders públics de polítiques d'envergadura que
limitin l'exclusió, la discriminació i la desigualtat a la qual
s'enfronten. 

Les dones gitana han anat incorporant-se a la lluita
feminista a través del seu protagonisme en els moviment
socials, fet que ha donat com a resultat una major visibilitat i
participació activa a l'àmbit públic, institucional i polític. El
moment actual és molt favorable per a l'apoderament de les
dones gitanes des d'una actitud transformadora i garant dels
valors de la seva pròpia cultura. 

Les dades extretes de l'estudi comparat sobre la situació de
la població gitana a Espanya en relació amb l'ocupació i
pobresa, que ve detallat a l'exposició de motius d'aquesta
proposició, ens posa damunt la taula unes dades: entre la
població gitana el 14% de les dones són analfabetes, mentre
que per al total de les dones de tota la població, agafada com
un global, la incidència de l'analfabetisme és pràcticament

inexistent. El 15,5 de les dones gitanes tenen finalitzats,
almenys, els estudis d'Educació Secundària Obligatòria, enfront
del 77% de les dones quan ho contemplam en un global. 

La incidència de la desocupació és molt major, en aquest
cas el 70% per a les dones gitana i només un 16% en el cas de
les dones, si ho miram en global. De fet, a l'any 2018, que és la
data de l'estudi, el 98% de les dones gitanes que declaren
dedicar-se principalment al treball domèstic són dones, aquest
percentatge era del 99 el 2005 i del 97 el 2011, per tant, veiem
que no hi ha gairebé variació.

El percentatge de les dones gitanes joves menors de 30 anys
que ni estudien ni treballen a Espanya és d’un 63% enfront de
les dones amb les mateixes circumstàncies, però agafant el
global de la població, i en aquest cas només és un 15.

Malgrat que la violència masclista a les dones gitanes, com
hem parlat en altres ocasions en aquesta comissió quan vàrem
debatre una PNL que també feia referència a una sèrie
d'accions a dur a terme cap al col·lectiu gitano, en general,
deia, per tant, que aquesta violència masclista, que queda prou
testificada, malauradament no es tenen encara prou dades
fiables i concretes. Tot i això, hi ha una constància empírica
que la violència masclista existeix, si bé el nombre de
denúncies no corresponen a la realitat, la qual cosa no ha de ser
obstacle perquè les dones gitana que pateixen violència de
gènere tinguin accés a tots els recursos públics d'acollida,
socials, psicològics, jurídics per poder acabar amb una
convivència violenta.

Per tot plegat, nosaltres ens adreçam a dues institucions, el
Govern d'Espanya i el Govern de les Illes Balears, demanam
accions molt similars, però en el cas de les Illes Balears que es
puguin impulsar a través de l'IBDona, entre elles, n’esment
algunes: estudis de violència masclista centrats en les dones
gitanes que tenguin en compte el context on viuen, les seves
circumstàncies singulars. També que es faci des de l'IBDona i
en coordinació amb la resta d'administracions autonòmiques,
insulars i locals, actuacions específiques per a les dones gitanes
en matèria d’ocupació, educació, salut i habitatge. Promoure la
xarxa autonòmica de dones gitanes que contribueixi a la
defensa dels seus drets, el seu apoderament i la igualtat
d'oportunitats. Incloure també les dones gitanes com a
representants de ple dret en el Consell de Dones en els àmbits
autonòmic, insular i municipal, així com també fomentar tota
una sèrie d'actuacions específiques a diversos àmbits que
nosaltres consideram que seran beneficiosos per a elles i que,
a més, si es poden fer sobretot de la mà d'organitzacions
gitanes, amb les quals nosaltres, des del Grup Socialista, ens
hem reunit, encara millor.

Per tant, esperam que pugui tenir el màxim suport aquesta
iniciativa. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202200952
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. El 9 de marzo del 2022, el Congreso de los
Diputados recibió una comitiva de la comunidad gitana que
solicitaba la eliminación de la brecha salarial entre gitanos y el
resto de la sociedad. Posteriormente, en marzo, se convocó
aquí, en Palma, una conferencia de la comunidad gitana bajo el
título La igualdad de las diferencias, fue el último congreso
que se celebró en el que reivindicaban la igualdad de trato entre
todas las capas de la sociedad, digamos.

Y tengo que decir aquí que la desigualdad no es un hecho
natural, la desigualdad que padecen algunas comunidades de la
sociedad es un fracaso político. Se ha profundizado más con
maniobras económicas regresivas de recortes en partidas como
en educación, sanidad y en dependencia; también, las reformas
laborales que hasta hoy se habían producido en España habían
precarizado y condenado a la miseria a muchos ciudadanos y
ciudadanas y los habían relegado a segunda clase a una gran
parte de la población. Las mujeres habían sido las más
perjudicadas, las principales víctimas de todas las políticas
neoliberales y todas las reformas laborales que habían existido
hasta ahora.

La desigualdad que siente la comunidad gitana y las
medidas neoliberales que sostiene la derecha son justamente las
que profundizan, las que dividen, las que señalan a quien
menos tienen y los hacen responsables de su desigualdad. 

Aún es más potente la discriminación que sufren las mujeres
y aún más las mujeres gitanas. Ante los datos que ya ha dado
mi compañero, es alarmante y es evidente que las
desigualdades golpean más fuerte a estas mujeres, a las
mujeres, en general, que a los hombres; cuanto más a las
mujeres gitanas o también a las mujeres migrantes.
Analfabetismo, son víctimas potenciales o víctimas de hecho de
la violencia machista y se les relega a la parte más baja de la
sociedad. Desde las administraciones no podemos pecar de
ceguera ante esta realidad abrumadora.

La violencia machista golpea fuerte a todas las mujeres,
pero hay que tratar el tema con especial sensibilidad cuando se
trata de las capas más desfavorecidas de la sociedad, donde no
llegan esos mensajes feministas que se están lanzando y esas
medidas contra la violencia machista. Cuestan más en permear
las que se están lanzando desde el Estado, desde la propia
comunidad autónoma y que tratan de luchar contra las
violencias machistas contra las mujeres.

Ofrecerles posibilidades a las mujeres gitanas en este caso
es ofrecerles una garantía de poder vivir una vida que merezca
la pena ser vivida. En este sentido, proponemos esta iniciativa,
que ayuda a las mujeres gitanas, en este caso, a tener una vida
mejor. 

Las desigualdades hay que tratarlas mediante equidad,
mediante medidas equitativas, y ese trato equitativo se produce
dando más a quienes más necesitan y donde más se necesita; en
este caso, las mujeres gitanas, y al fin y al cabo tratar la
situación desde la igualdad de las diferencias, que es lo que
pedía la comunidad gitana en marzo. 

Por eso presentamos esta iniciativa. Esperemos que tenga
el apoyo de todos los grupos.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Des del
Partit Popular votarem a favor d'aquesta proposició no de llei
que proposa un pla integral d'actuació per a dones gitanes amb
dotació pressupostària suficient, que abordi mesures
específiques en matèria d'ocupació, educació, salut i habitatge,
així com promoure una xarxa estatal de dones gitanes, incloure
associacions representatives i impulsar des de l'IBDona
diverses mesures que els afectin. 

Com vaig dir a una iniciativa sobre el poble gitano, que es
va defensar en aquesta comissió fa uns mesos, nosaltres li
donarem suport perquè estam a favor de la defensa dels drets
fonamentals de tots els ciutadans, independentment de la seva
orientació sexual, independentment de la seva religió,
independentment d'on hagin nascut. I per això som els primers,
com ja vaig dir, que a moltes institucions de la resta de l'Estat,
fins i tot a nivell europeu, hem defensat aquest col·lectiu.
 

Qualsevol forma de racisme, de discriminació, ja sigui per
raó de sexe, de raça o de religió, es cura amb cultura i es cura
amb educació. Consideram que la col·laboració i les polítiques
que es puguin portar a terme per reduir l'exclusió i la
discriminació de les dones, en general, i en aquest cas de les
dones gitanes, és fonamental per acabar amb les desigualtats
que pateixen.

Per tant, com he dit a l’inici, votarem a favor d'aquesta
proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. Permeti’m,
Sr. Ferrer i Sra. Santiago, i maldament no pugui intervenir, el
Sr. Ensenyat, que els faci una referència que trob prou
important i que argumenta prou la intervenció que la seguirà. 

“El primer diputado en llegar al Congreso fue Juan de
Dios Rodríguez Heredia, de la UCD en el año 77. Una
diputada lo define como un referente y un gran impulsor del
pueblo gitano. También fue el que animó a un diputado, -són
dels que parla, no vull citar els noms-, dedicarse a la política
institucional. Cuantos más referentes logremos y promovamos
mejor, eso sirve de estímulo para lo que están por venir y
valora otra de las diputadas gitanas. Lo mejor que podemos
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hacer es trabajar tan bien que dejemos las puertas abiertas
para que entren otros, asegura uno de esos tres diputados y
diputadas en el Congreso, diputado y diputadas gitanas. A este
país se le tiene que poner más acento, queremos que nuestro
pueblo confíe en las instituciones, ahora estamos ante un
momento histórico, porque somos 3 los gitanos en la cámara
baja y además tenemos buena relación entre nosotros, aunque
nuestros perfiles y partidos discrepen. La importancia de la
unidad, es frente al racismo, al igual que el machismo que se
nos viene de manera colectiva. Somos un grupo vulnerable y
el grupo diana de la extrema derecha en España y en Europa”.

Una diputada diu i comparteixen els altres: “yo tengo muy
claro que es la violencia machista y no pienso dar ni un paso
atrás, como señala”. 

Arran d’això, això són declaracions fetes per diferents
diputats i diputades gitanes en el Congrés, de tres partits
polítics diferents, amb motiu del Dia del Pueblo Gitano, i
l’únic que els vull dir és que, com no pot ser d’una altra
manera, una d’aquestes diputades és del Grup Parlamentari
Ciudadanos, que subscriu i que és companya d’aquests altres
dos, no només per ser gitana, sinó per estar en la lluita amb la
reflexió que vostès plantegen aquí, en aquesta proposició no de
llei i, com vostès saben, la primera part que insta al Govern
d’Espanya, en situacions d’àmbit fora de la nostra comunitat
autònoma, són dues proposicions no de llei, que nosaltres
vàrem..., que el nostre grup parlamentari en el Congrés va
presentar dia 2 de febrer de 2021 i dia 20 d’abril de 2021 i va
ser aprovada. Una d’elles establia el reconeixement de la
història del poble gitano a Espanya per a l’adopció de mesures
per evitar la discriminació que pateix aquest poble. Va ser
aprovada.

De l’altra proposició no de llei que també esmentava,
plantejava estratègies i plantejava actuacions dins l’àmbit
d’aquesta estratègia nacional d’inclusió social, és una
proposició no de llei registrada el mes d’abril, per la qual cosa
demanava que sobre el Dia del Poble Gitano, que havia
coincidit aquesta fos aprovada.

Per tant, no podem fer més que donar suport a una acció del
que es reclama..., no només la inclusió social, sinó la defensa
dels drets d’aquest col·lectiu, que és el dret de tots els ciutadans
i ciutadanes residents a l’Estat espanyol i, per tant, a la nostra
comunitat autònoma. I el que sí fem és donar suport a la part
segona de la seva proposició, on insta evidentment les
institucions, organismes i entitats civils de la nostra comunitat
autònoma, a impulsar aquesta línia estratègica que es demana
que s’impulsi a l’Estat.

Permeti’m també que faci un reconeixement de l’acció que
ha dut la comunitat d’Andalusia, la consellera d’Igualtat,
Política i Conciliació, Rocío Ruiz, que varen rebre aquesta
conselleria, per tant, el Govern d’Andalusia, recentment el
reconeixement com un referent a Europa de la inclusió de la
població gitana, ho va fer per reconeixement del Secretariat
Gitano, però sobretot perquè va rebre el màxim guardó en els
Premis Capitals Europees de la Inclusió i Diversitat que atorga
la Unió Europea per aquesta tasca, i va ser atorgada a aquesta
Conselleria d’Igualtat, Política Social i Conciliació.

Per tant, jo crec que està més que reafirmat, no tan sols
l’acció i el convenciment de la nostra força política en sentit,
sinó evidentment la coherència al suport que donarem a la
proposició no de llei avui presentada pels tres grups.

Creiem que queda molt en l’atac al col·lectiu i al poble
gitano és una qüestió que està encara, l’antigitanisme és encara
una evidència social. Les dones i els homes gitanos necessiten
evidentment també molta informació perquè es puguin apropar
a les institucions. Per tant, les estratègies que puguin establir
l’Institut Balear de la Dona i d’altres, s’han d’adaptar als perfils
d’aquest esceptisme que tenen molts de ciutadans i ciutadanes
gitanes, encara, a les institucions i administraicons públiques,
com a via per garantir i assolir la igualtat entre ells, tot i
respectant la seva idiosincràsia i cultura pròpia, que el
defineixen com a poble gitano. Però evidentment que garanteixi
els drets de les dones gitanes en aquest apoderament i en
aquesta igualtat, perquè han estat un referent important, també
per al creixement del seu poble a qualsevol de les societats on
s’han establert i de la qual, com no pot ser d’un altra manera,
formen part i han de tenir la completa integració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. 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. El nostre grup també donarà suport
a aquesta iniciativa, perquè és evident que si volem aconseguir
que les dones gitanes tenguin més autonomia, necessitam
donar-los més formació, perquè puguin accedir a millors llocs
de feina. Ara bé, jo crec que és fonamental la inclusió de les
dones gitanes en tots aquests processos, per no caure en aquest
risc moltes vegades, que tenim les feministes de tenir..., les
finalitats blanques, de caure en aquest privilegi que tenim
nosaltres d'observar d'una manera de vegades, amb certa
recança. Per això jo crec que és fonamental aquesta
incorporació, perquè aquestes dones hi han de ser, perquè,
evidentment hi ha dones gitanes feministes i hem de treballar
amb elles. 

Què passa? Moltes vegades aquestes dones abandonen els
estudis molt prest, per casar-se, pel que sigui, perquè també el
que passa és que no tenen referències, i l'accés a la institució
educativa els genera, per una banda, por a perdre la seva
identitat. I per açò és fonamental, també incloure la diversitat
cultural per ajudar a superar aquest abandonament prematur,
perquè el que és evident és que el nivell socioeconòmic i
educatiu opera a l’hora de qüestionar-nos més o manco els
mandats de gènere. 

Bé, després de tota aquesta explicació, una mica
desordenada, donam suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 82 / 26 de maig de 2022 1271

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Font. Ara per contradiccions ara
els grups proposants, per part del Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. En efecte i contestant a la portaveu
de MÉS per Menorca, el feminisme està molt necessitat d'altres
mirades, està necessitat també d'una mirada interseccional, que
en aquest cas és incloure també la mirada de les dones gitanes
a tots els àmbits de decisió i als àmbits de participació. Per tant,
d'aquí venia la motivació d'incloure en aquesta proposició no
de llei, tant en aquella part que instam el Govern d'Espanya,
tant a la part que instam el Govern de les Illes Balears, a
incloure-hi les dones gitanes en aquests òrgans de participació
i de decisió. En el cas estatal, concretament, incloure-les a
l’Observatori estatal de violència sobre la dona, amb l'objectiu,
precisament, de millorar aquesta representativitat de la població
gitana i de la seva participació pública i social en una qüestió
tan summament delicada, com és la violència masclista que
pateixen i sobre la qual calen més eines i recursos.

És evident, com ha dit el diputat de Ciudadanos, que ara
mateix al poble gitano, però en aquest cas les dones gitanes,
malauradament, es troben sota una doble diana, una diana
normalment a la qual apunta la ultradreta europea, i aquí, en el
cas d'Espanya, no n'és una excepció, una ultradreta que apunta
a les minories, que apunta a les ètnies que no formen part de la
majoria i que apunta, sense cap mena de dubte, cap a les dones,
de les quals en nega la violència que pateixen, la violència
masclista que pateixen. Per tant, entenem que aquest doble
reforç que nosaltres demanam, és un doble reforç que s'ha de
blindar davant aquest doble atac que pateixen.

De la mateixa manera que vàrem agrair l'aprovació que es
va dur a terme fa unes setmanes d'una proposició no de llei que
va recaure a un àmbit més general, vull agrair novament
aquesta bona acollida que ha tengut aquesta iniciativa per tal de
millorar la vida de les dones gitanes.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, gracias. Yo también quería agradecer el apoyo de los
grupos parlamentarios. Es importante entender que cuando hay
un gobierno progresista al frente de las políticas de esta
comunidad autónoma, se atienden todas las realidades desde
sus carencias y haciendo frente a todas las capas de la sociedad.
Es una manera diferente, es una manera necesaria de hacer
política, poner las necesidades, poner a las personas en el
centro de las prioridades, atendiendo a las principales
desigualdades que asolan esta sociedad. Por eso, hoy van a salir
de aquí medidas impulsadas por los partidos que conforman el
Gobierno, apoyadas por el resto de los grupos parlamentarios,

y esas medidas van a hacer que las mujeres gitanas de las Illes
Balears lo tengan más fácil y estén más protegidas contra la
violencia machista.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Escoltats tots els grups parlamentaris,
s'entén que la proposta es pot donar aprovada per unanimitat de
tots els grups polítics. No és així? Idò, així és.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2920/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a envelliment
actiu.

Continua la sessió i passam al debat ara de la Proposició no
de llei RGE núm. 2920/22, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a envelliment actiu. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán,
per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda, diputades i
diputats. Avui, des del nostre grup parlamentari, el Partit
Popular, duim una proposta que pot ser la temàtica de la gent
major no és nova, i, a més, és una proposta que en diferents
vegades aquesta temàtica de la gent major ha aconseguit grans
consensos per part de tots els partits polítics. Nosaltres
esperam, de veres i de cor, que també ho aconsegueixi aquesta
proposta, perquè s’ha fet amb aquesta intenció, no per a res
més. 

Vull passar als punts que nosaltres presentam aquí. I és que
al primer punt nosaltres demanam, una vegada més, reclamam
l'execució de l’aprovat al Parlament de les Illes Balears. Per
una plataforma de gent gran i de jubilats tots vàrem presentar
una proposta i es va aprovar una proposta que pretenia uns
òrgans de participació tant als consells insulars com als
ajuntaments. I nosaltres consideram que s'hauria d’executar,
consideram que les persones majors han de tenir veu, han de
poder participar i han de col·laborar en totes aquelles qüestions
que els afecten directament; és a dir que siguin partícips també
del seu futur. 

Membres d'aquesta comissió formam part també de la
Comissió per la Infància, del Pacte per la Infància i participam
a moltes reunions amb UNICEF i es lluita perquè els nins i
nines tenguin participació. I l'altre dia vàrem tenir un acte aquí,
que jo trob que va estar molt bé, que era el Xè aniversari de la
participació dels nins i nines al Parlament de les Illes Balears.

Doncs creiem que és el mateix i d'una manera sistemàtica,
tant de bo poguéssim celebrar que fa deu anys tots, ics, que les
persones majors tenen un espai de manera activa per participar
i per col·laborar, i que se’ls escolti, perquè tots els que som
aquí, que tenim aquesta tasca meravellosa que hem de legislar
en pro de la societat i arreglar problemes, sabem que moltes
vegades acudim a l àrea determinada que volem solucionar
perquè ells mateixos coneixen les seves problemàtiques. Per
això hem d'escoltar la gent major quan volem tractar problemes
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o volem posar solució a problemàtiques de les persones majors
de la nostra comunitat autònoma. 

En el segon punt instam els consells insulars a donar suport
de manera urgent a les associacions de tercera..., a la gent gran
per a un retorn a les activitats. He de dir que aquesta proposta
es va presentar el mes de març i he de dir que en aquell moment
vàrem tenir una reunió amb la Federació de persones majors,
tant de Palma com de la part forana, i aquesta era una
reivindicació. Per a les persones majors aquests quasi dos anys,
puc dir, que no han pogut participar a les activitats per a
qualque gent gran ha estat un autèntic drama, i dic un drama
perquè anar a aquelles activitats, m'és igual si és de brodar o
d’informàtica o de ball de bot o de ball en línia, m'és igual, era
aquell moment de sociabilitzar amb la seva comunitat, era
aquell moment de compartir coses en comú. Per això nosaltres
demanàvem que es posin en marxa.

En aquest moment ja estan posades en marxa, ja funcionen
de manera regular. Per tant, si la volen transaccionar de cap
manera, no tenc cap tipus de problema que es pugui
transaccionar, perquè entenc que ara ja està posat en marxa,
però podem continuar per aquest aspecte o el que vostès
vulguin. 

Al tercer punt hem incidit que a aquestes activitats hi hagi
l'aprenentatge sobretot en tecnologies de la informació i de la
comunicació, en la cura personal i en la situació financera.
Això té molt a veure amb l'envelliment actiu, però té molt a
veure també amb la soledat no desitjada, que també el nostre
grup parlamentari ha fet una proposta també a aquesta
comissió. Per tant, té molt a veure perquè a la gent major, si
l’escoltes diu: jo no vull tenir tuteles, no vull haver de telefonar
al meu fill o al meu nebot o als meus néts que em mirin els
comptes bancaris. I l’altre dia una senyora major, els divendres,
després d'haver estat una hora i mitja al seu banc, que la
persona que la va atendre al banc li va posar una aplicació
bancària, va escriure tot el que li va dir i a partir d'ara estava
contenta perquè no hauria de fer una hora i mitja de cua perquè
li donassin un extracte del seu compte bancari i així podria
veure com va al mes dels seus estalvis o de les despeses, què
pot gastar més o menys cada mes. Per tant, aquesta
independència de la seva situació financera i aquest
coneixement són importants per a la gent major 

Al quart, tornam a fer incidència en l’orientació i formació
de l'ús de la telefonia mòbil i internet a nivell informatiu i
pràctic per a persones dependents. És a dir, les persones que
tenen una mobilitat reduïda, les persones que no es poden
moure de ca seva, si tenen un telèfon mòbil, un WhatsApp, un
Instagram, no ho sé, el que sigui, que els agradi i poden entrar
a un xat de persones que tenen la mateixa problemàtica i poden
arribar amb un iPad, o amb qualsevol..., dic un iPad perquè ara
justament he dit la marca comercial, amb qualsevol tipus de
tecnologia i puguin ser partícips d'una comunitat que està fora
i els puguin treure del seu espai on estan tancats per ser
dependents, creiem que és bàsic i fonamental i els pot fer part
de la comunitat, i creiem que és importantíssim. No vull dir que
no hi hagi coses que, en general, tal vegada no es facin,
nosaltres diem que les institucions han de posar un accent en
aquestes polítiques.

Al cinquè punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern i els consells insulars i els ajuntaments a reforçar les
mesures destinades a la permanència de la persona al seu entorn
habitual. Això té a veure amb les esmenes que hem presentat en
els darrers pressuposts, als tres darrers pressuposts d'aquesta
comunitat autònoma, amb què nosaltres creiem que l'autonomia
personal i la decisió de cada persona a poder decidir si vol
quedar al seu espai. Per això és important, i ho vull remarcar,
i ho vull dir també una vegada més, que el Govern ens va
aprovar una esmena per destinar una partida econòmica
important, en aquest cas crec que demanàvem 4 milions, i es va
acceptar per 3 milions d'euros, per destinar a ajuda a domicili.
És important que s'aprovàs i és més important que es posi en
marxa el més aviat possible aquesta ajuda a domicili i que
arribi a tothom. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. En torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Mayor
-ai, perdó!, el costum-, la Sra. Santiago, per un temps màxim de
cinc minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosotras ya adelanto que vamos a votar a favor de esta
iniciativa. Nos parece una muy buena propuesta por el
envejecimiento digno, que al fin y al cabo lo que va a aportar
es felicidad a las personas mayores. Pero déjenme también
hacerle una reflexión, no quiero entrar en conflicto, pero tengo
que decirlo porque no puedo ser hipócrita. 

Actualmente el sistema socioeconómico está profundamente
enfocado a la obtención de beneficios, eso es algo indiscutible,
pero comporta una gran gravedad, porque selecciona a las
personas como válidas o inválidas según aporten o no a la
economía. Ocurre en muchos ámbitos de la sociedad, ocurre,
por ejemplo, con las amas de casa sustentadoras del sistema al
completo, facilitadoras de la vida productiva fuera de casa,
principales posibilitadoras de que la economía siga
funcionando fuera de casa porque alimentan, porque cuidan a
quienes han de irse fuera a trabajar o a estudiar; mujeres, al fin
y al cabo, que realizan un trabajo que hoy día es absolutamente
invisible, y así lo ha sido siempre porque, o mi madre no
trabaja o mi mujer no trabaja, cuando sí que trabaja, pero lo
que pasa es que no produce dinero directamente.

Ocurre también con las personas en general que no tienen
salario, las sin techo, por ejemplo, incluso en Alicante,
gobernado por el Partido Popular, se va a multar a las personas
que duermen en la calle ¿por qué? Porque no producen
beneficios para la economía.

Toda esta indignidad que el sistema socioeconómico
neoliberal, que justamente ustedes defienden, también margina
e invisibiliza a las personas que llegan a una cierta edad y, muy
especialmente, si son mujeres de una cierta edad.

El sistema no está preparado para hacer felices a las
personas mayores, su destino es quedar relegadas a una
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residencia para que puedan allí terminar sus días, y si la
residencia es gestionada por el Partido Popular -como ha
pasado en Madrid durante la pandemia- pues están en un riesgo
de muerte muy grave.

Esta propuesta es una buena propuesta, la vamos a votar a
favor, pero insisto, con todo el cariño: es una contradicción en
su discurso, porque sus políticas son las que precisamente
perpetúan que el sistema pase por encima de las personas, que
el sueldo organice la sociedad por clases, y que ustedes
atiendan solo a las que están más arriba y son productivas para
el mercado. Pero precisamente porque nuestras políticas tratan
de poner la felicidad de todas las personas por encima de la
felicidad del sistema productivo, vamos a votar a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Parlaré, Sra. Durán, de la seva
proposició no de llei, més enllà de posicionaments o
interpretacions que hi pugui haver, sobretot d'accions a llocs on
es governa, però bé.

Miri, és ver, fa un any ara, que es va aprovar una proposició
no llei subscrita pel seu partit, pel nostre i per la majoria de
partits, excepte un, veig, el de sempre, possiblement, per
ventura no hi era aquest dia, no ho sé; la qüestió és que instava
la participació, i quan parlam de participació, per molts matisos
que li vulguem posar, o complements i àmbits, sigui més lúdic,
o sigui més d’execució de drets reals i reivindicació de drets
reals, és participació.

Per tant, m’és igual que vostè hagi detallat 74 àmbits, sigui
macramé, sigui tal, o sigui, realment, consell de participació. I
el Consell de participació, el que s'instava en aquella, no li deia
un consell de participació, un consell de la gent gran, però li
deia que el qui té les competències per fer efectiu que això
sigui un..., que hi hagi els consells... Consell de la Infància, en
aquest cas el Consell de la Gent Gran, o ciutats amigues de la
nostra gent gran, són l'àmbit municipal i l'àmbit insular.

És ver que nosaltres aquí no podem demanar el grau de
compliment dels consellers o del Govern, dels consells
executius, dels consells insulars, ni dels ajuntaments on se'ls
demanava això. Però sí es pot fer, evidentment, de quin grau
d'execució ha tengut aquest compliment a una consellera
competent -en part- d’aquesta matèria, perquè s’instava el
Govern en diferents àmbits, per tant, es podia demanar
precisament al Govern quin grau de compliment ha donat a
això, que tots els grups, entre ells, també els grups que donen
suport al Govern varen subscriure. Jo els anim -o m’auto anim-
a fer-li aquesta petició de compareixença, o almanco d'informe;
això, per una banda.

Per l’altra banda, nosaltres subscriurem, nosaltres donarem
suport de bell nou, a veure si donam una empenta a quelcom

molt concret; sí és cert que vostè mena un Consell de gent gran,
i això s'articula d'una manera, amb l’experiència que puguin
tenir a altres models, i que ja funcionen a altres comunitats
autònomes. I, per tant, no ens sembla una idea que puguin...,
que sigui intangible o que no es pugui realitzar a curt termini.

De fet, ha hagut de ser la gent gran que ha hagut de dur a
terme iniciatives molt populars, a més de les que s’ha fet
altaveu els mitjans de comunicació i han aconseguit que una
arribi al legislatiu, una modificació de la norma en tema de la
banca accessible. Vostè recordarà que varen ser..., vostè ha
parlat de l'accessibilitat a la banca, però fins i tot la presencial
-la presencial!-, no estam parlant dels dispositius particulars,
sinó d’un servei que està tutelat per l'Administració, com és
garantir les transferències econòmiques i les operacions
econòmiques, les operacions bancàries i, evidentment, havies
d'anar acompanyat per entendre el que t’explicava el banc o,
almanco, per accedir a una qüestió bàsica, com és el caixer.

Això són impediments. Afortunadament, la iniciativa
d'aquesta gent mobilitzada sense actuació de l'Administració,
ho va aconseguir. I sí és cert que, també, els grups
parlamentaris vàrem aconseguir que el Govern flexibilitzés
l'accés a l'atenció presencial als serveis a Atenció Primària
enmig d'una pandèmia, tot això hagués estat possible si aquesta
participació activa s'hagués fet de forma més immediata i més
extensible, si tota aquesta participació es dugués a terme, tal
com es va instar en el mes de febrer de l'any passat -si no
m'equivoc, em sembla que fa un any- i esperem que a curt
termini, amb aquest nou impuls, sigui a través de la constitució
de la gent..., del Consell de la gent gran, o a través de fer
efectiva aquesta participació, que està definida per altres
col·lectius i que es materialitza cada dia amb esdeveniments i
amb participació, en aquest mateix parlament, en aquesta
mateixa cambra, com pot ser el Consell de la Infància, o que les
seves activitats aquí es puguin dur a terme.

Per tant, vostè pot deduir, Sra. Durán, que nosaltres li
donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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, president. Nosaltres també donarem suport a
aquesta iniciativa, i és que pensam que la gent gran, i més en
una societat com la nostra, que cada vegada té més avanços
tecnològics, mèdics, el que aconseguim és que, afortunadament,
la gent pugui viure més anys, i el que hem d'aconseguir -a la
vegada- és que aquests anys que visquin, els puguin viure bé.

Bàsicament es tracta de respectar la gent gran. Per exemple,
hi ha evidències que les persones grans que tenen una vida
social més activa són més felices i tenen millor estat de salut,
físic i mental, poden guanyar autoestima, i la participació, és
evident que és fonamental. 
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M'agrada molt el punt en el qual es demana que mirem
d'afavorir al màxim que la gent pugui quedar a ca seva: és
fonamental. Qualsevol persona vol estar en el seu entorn i
moltes vegades desenvolupen un sentiment d'abandonament
quan els dus a una residència, a un centre de dia, que en moltes
ocasions no és aquest abandonament, però ells ho perceben
d'aquesta manera.

Jo ara acabaré la meva intervenció..., és que he trobat una
frase d’Ingrid Bergman, que trob que és molt bona, i la diré:
“Envellir és com escalar una muntanya: mentre es puja les
forces disminueixen, però la mirada és més lliure, la vista més
àmplia i serena.”

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Intervé ara el grup proposant, la
Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts,.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No, perdona.

EL SR. PRESIDENT:

Ai, no, si ja deia jo... 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

El Grup Parlamentari Socialista...

(Rialles de la intervinent)

... -aquí jo crec que el Partit Popular té bo, eh-...

EL SR. PRESIDENT:

... Sra. Gamundí, l’inconscient m’ha telefonat, i havia tanta
unanimitat, que dic, idò podem votar...

(Algunes rialles)

Sra. Gamundí, disculpi i té la paraula, per cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, vull dir que el
tema de debat, que avui ens porta la Sra. Durán, és un tema al
qual nosaltres ja manifestam, d'entrada, que donarem suport.
Però, hi volem fer algunes consideracions, perquè és cert que
hi ha algunes qüestions que planteja que afecten el conjunt de
totes les administracions i que nosaltres compartim la idea que
hauria de funcionar de manera més coordinada, d'acord,
evidentment, cadascuna, amb les seves competències.

Però també és cert, i m'ha agradat veure que vostè hi ha
hagut alguns punts que comentava, que hi ha feina que s'ha fet
per part d'aquestes administracions, i que s'ha iniciat un camí,
i jo crec que també s'ha de posar en valor tota aquesta feina que

s'ha fet en pro de les polítiques de l'envelliment actiu, perquè hi
ha tota una feina iniciada.

Sabem que a la nostra comunitat autònoma de cada vegada
la població envelleix més, vostè ho exposa, a més, a la seva
exposició de motius -amb la qual coincidesc al cent per cent- i
sabem, per les notícies recents, que Balears és la segona regió
d'Europa i la primera d'Espanya, en esperança de vida; per la
qual cosa encara cobra més importància enfortir aquestes
polítiques públiques, i que, evidentment, nosaltres des dels
governs o dels partits progressistes idò hem intentat i hem anat
enfortint o afavorint aquestes polítiques d'envelliment actiu, bé
des de la reactivació de la Llei del sistema de dependència, bé
també a través de les polítiques d'actualització de les pensions,
com l’augment de la revaloració de les pensions, d’acord amb
l’IPC, que, per cert, el seu partit s'hi ha oposat, o bé també
l'aposta per l'atenció domiciliària amb la qual coincidim
plenament. 

Si bé li vull dir -i ara entraré en el tema dels punts-, pel que
fa a la participació efectiva de les persones majors, em sembla
molt bé la insistència. Li he de dir que hi estic d'acord, som
partit de govern, m’he informat sobre aquesta qüestió, existeix
un tema que, com que no és federació, com que no hi ha una
federació autonòmica, doncs no es pot donar, hi ha dificultats
per poder crear aquesta plataforma perquè puguin participar;
però sí que hi ha converses i s'han produït reunions amb
aquesta plataforma, i em diuen que s'han produït de l’ordre de
tres reunions i que hi ha un compromís, amb aquesta
plataforma, per anar creant aquesta possible federació a nivell
autonòmic, i que de qualque manera la intenció és oferir i
obtenir, per part de l'administració autonòmica, tota aquesta
informació que sigui d'interès i poder participar en aquesta
presa de decisions. Amb la qual cosa, per això, nosaltres també
hi estam d'acord. 

Si bé hi ha diferents consells insulars que també ja creen
aquests consells de gent gran, o es troben en procés de fer
aquests consells de gent gran, hi ha consells insulars que estan
més avançats i n'hi ha que no.

Llavors, i també observatoris de la gent gran que tenim i
que també fan una gran feina. 

Pel que fa al segon punt, de retorn de activitats, coincideix
que per la pandèmia, evidentment, hi ha hagut aquesta paràlisi
d'aquests dos anys quant a la gent gran, la gent gran en aquests
moments ens trobam..., jo l'altre dia em trobava amb dues
entitats d'Alcúdia de gent gran i ens deien: nosaltres ara el que
volem és marxa -ens deien-, volem fer coses. I, bé, sí que hi ha
hagut, ja hi ha resolucions, vostè mateixa ja ho ha reconegut, ja
hi ha resolucions on s’intenta donar aquestes ajudes perquè
puguin activar totes aquestes activitats que, evidentment, per
mor de la pandèmia havien quedat desactivades.

Respecte de la formació, ens sembla clau, ens sembla
fonamental, i sobretot pel tema de la bretxa digital, que ahir
mateix, a la presentació de l’EinaSalut, que es va fer a la
Comissió de Salut, la meva companya, la Sra. Fernández,
demanava a la companya precisament si s’havia tengut en
compte la bretxa digital intergeneracional i les dificultats
d'accés que podia suposar per a una part important de la
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població, i la mateixa consellera ens responia que no només
s’havia tengut en compte a l'hora d'organitzar aquestes
formacions específiques sinó també que els portals web
s'havien dissenyat amb criteris d'accessibilitat i de forma
intuïtiva, per fer-ho fàcil, per tal d’afavorir que aquesta gent
gran, o la gent major, pogués accedir amb un major facilitat.
Però que la tendència ha de ser aquesta i hem d'anar cap aquí.

I, sobretot, el Sr. Gómez apuntava també al tema de la
recuperació del tema presencial.

Pel que fa als programes d'assistència per a orientació i
formació en ús de telefonia,  d'internet es fa a través de llars,
però és ver que a través dels ajuntaments també es podria
fomentar. Per tant, està molt bé que aprofundim per aquí, per
aquesta via...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, si pot acabar. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... i -sí, acab, Sr. President.

I pel que fa al cinquè punt, ens sembla el punt més
important i fonamental, el tema del canvi de model, d'anar cap
a l'atenció domiciliària i, evidentment, compatibilitzar-ho amb
el servei d'ajuda a domicili i potenciar el SEIB amb una atenció
molt més especialitzada i més centrat en la persona.

Per tant, els socialistes consideram que s’han de saber
incorporar a aquest envelliment actiu el coneixement i
l'experiència acumulada de les persones majors... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Gamundí, em referia a avui si pot acabar. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

... en tots aquests àmbits i perquè la societat se’n surti
beneficiada i al mateix temps hi hagi una millora de les
persones majors. En conseqüència, donarem suport a aquesta
proposta. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, President. Intentaré ser breu, perquè de vegades ho
vull ser i m’han d’acabar tallant el temps. Per tant, primer de
tot, com toca, com no pot ser d'altra manera, he d'agrair a tots
els grups parlamentaris que avui assisteixen que donin suport
a aquesta proposta. Vull agrair a tots el to de les seves
intervencions.

Sí que és ver que hi ha qualque..., és clar, és el que passa,
crec que les polítiques socials en una sèrie de qüestions no
tenen perquè ser ni de dretes ni d'esquerres, i crec que, una
vegada més, en tema social les esquerres tenen la tendència a
apropiar-se de qualsevol petit benefici que tenen les polítiques
socials, i diuen que si l'esquerra tal... quan no és així, quan no
és així, hi ha moltíssims d’exemples, i els que més ho saben és
la gent major que normalment no s'oblida a l’hora de votar i
saben quin és el partit que més els representa. 

Però, dit això, el que volia dir és: ha fet la Sra. Santiago,
que hauria de venir més a aquesta comissió, ha dit la Sra.
Santiago, ha parlat de les mestresses de casa i això, jo li don
tota la raó, és una feina invisible que moltes de nosaltres no
podrem fer, feina invisible que mai no serem  capaços de pagar
a les nostres padrines i a les nostres mares i a les persones que
ens guanyen, tenen moltes generacions, i que és una feina
impagable, impagable; duen l'economia familiar, ens ajuden a
tots i les persones que avui en dia d'aquí ics serem majors no
podrem fer-ho d'aquesta manera perquè estam dins el món
laboral. 

Sí que és ver que la Sra. Santiago s'ha perdut perquè, és
clar, cada vegada que han de donar suport a una proposta del
Partit Popular, si no ens peguen un poquet, no estan satisfets.
I jo, ja sé que m’ho ha dit des de l’afecte, però hi ha afectes que
maten, i jo no hi crec en això, l’afecte és l’afecte i jo tan
bojament, tampoc, a mi que m’estimin amb seny i que no em
peguin amb afecte, m’estim més que no em peguin, i no ha
pogut evitar pegar a Madrid. I jo li vull dir que si hem tengut un
ministre inútil, inútil, i negligent, millor dit, vicepresident, va
ser el Sr. Pablo Iglesias, que des del primer moment hem vist
que el que li interessava era ser tertulià, perquè ell va néixer per
ser tertulià, i no va trepitjar mai durant la pandèmia una
residència, mai. Que hagués anat a les de Madrid, m’és igual!,
però si vostè em digués que el seu vicepresident, Pablo Iglesias,
hagués trepitjat una residència de Madrid i hagués posat el que
sigui en contra de Madrid, l’escoltaria, però com que,
desgraciadament, sabem què va passar a totes les residències,
i jo tenc una dada que l'he repetida diverses vegades, i és certa,
i fins i tot la consellera de Sanitat no em la va poder rebatre, a
la tercera o a la segona ona, a la segona ona, vàrem tenir la
incidència més gran de mortalitat a residències de tota Espanya,
va ser a Balears, va ser a Balears, a la segona ona, va ser
terrible, no a Madrid, pertot, aquí va afectar més la segona ona. 

Per tant, per favor, Sra. Santiago, no ens torni treure les
residències quan el Sr. Pablo Iglesias era vicepresident del
Govern, perquè hagués pogut fer molt més, i va ser terrible com
ho vàrem viure, perquè un familiar..., es morien tot sols dins
una habitació, i nosaltres vàrem fer el funeral de la meva tia,
amb les meves cosines, sis mesos després d'haver-se mort, sis
mesos després. No som especial, ni les meves cosines són
especials, som uns mes de tots aquests mils de persones que no
varen poder vetllar els seus difunts i que varen morir en
soledat. A les residències va ser terrible. I és ver, i és ver. 

Bé, dit això, també amb afecte vull agrair a tots els partits
polítics que hagin donat suport i estarem pendents de l'execució
de tots els punts que s'han posat en aquesta proposta.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Durán. Per tant, entenem que, amb
afecte, podem donar per aprovada...

(Algunes rialles)

... la proposició no de llei, per unanimitat de tots els grups
polítics. No és així?

Aquesta comissió altra cosa no, però afecte en podem donar
per regalar i per vendre. 

I no es moguin que hi ha dues informacions, si no els sap
greu, una de les quals la us vaig trametre ahir per WhatsApp,
és una convidada de Les Corts de Castella-La Manxa, del Sr.
President de les Corts de Castella-La Manxa que es complauen
a convidar-nos al Fòro interparlamentario  de discapacidad y
accesibilidad, que és dia 10 i dia 11 de juny. I ho dic perquè si
a qualque diputat o diputada li ve de gust i li fa ganes
participar-hi, que ho digui, i si de cas que m’ho faci arribar a jo
o bé a la Secretaria de la Presidència del Parlament d'aquestes
illes. El president hi participa perquè aprofitarà -el president,
em referesc al president del Parlament, no a un servidor-, que
aprofitarà ja per altres qüestions també parlamentàries. Per tant,
seria acompanyar el president del Parlament. 

I una altra qüestió, us he enviat també ara fa una estona el
currículum d’una de les activistes de la Unió de l’Acció
Feminista de Tànger, que, conjuntament amb l'Assemblea de
Cooperació per la Pau, va demanar una reunió amb els grups
parlamentaris i vàrem considerar que era d'aquestes coses més
oportunes per fer-la tots plegats, que no s'hagi de reunir amb
tots i cadascun dels grups parlamentaris. I aprofitant que és a
Mallorca, i especialment tenint en compte que el funcionament
no és precisament àgil, si els sembla bé i oportú dijous de la
setmana que ve tractaríem una proposició no de llei, tampoc no
n’hi ha més, només em queda una per tractar, per tant, no farem
cap ou de dos vermells. Per tant, faríem aquesta que queda
pendent i després faríem una reunió amb un caràcter més
informal o bé a la Maura o bé a la sala polivalent de l'edifici
Ramon Llull.

Crec que no hi ha més assumptes a tractar, per tant podem
aixecar la sessió. 

Moltes gràcies a tots i a totes.
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