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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, diputats i diputades. Començam la sessió d'avui
i correspon demanar primer si es produeixen substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, Sebastià Sagreras substitueix Tania
Marí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 2921/22, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la solitud no
desitjada de la gent gran.

Passam a la deliberació de l'ordre del dia d'avui, consistent
en el debat i votació de la Proposició no de llei, RGE núm.
2921/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la solitud no desitjada de la gent gran.

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, president, i molt bona tarda, diputades i
diputats. Avui, en aquesta comissió, duim una PNL que ens
parla de la soledat no desitjada i, sobretot en el cas de la gent
gran. Hi ha molts de conceptes, però nosaltres el que hem posat
a la nostra iniciativa, la solitud no desitjada, es caracteritza
perquè les persones que la pateixen presenten una falta o dèficit
de relacions interpersonals i senten la soledat com a una cosa
obligada, que els produeix un patiment profund.

Sabem que té un abordatge difícil, sabem que té un
abordatge molt complex, però nosaltres, amb aquesta PNL,
volem donar qualque mica de solució.

En el primer punt, nosaltres demanam que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de l'Estat, al disseny i la
implantació, d'una forma urgent, d’una estratègia nacional
contra la solitud crònica.

També hem de dir que aquesta proposta es va aprovar el
mes d'octubre de l'any 2020 en el Senat, i que també s'han
aprovat propostes similars en el Congrés. Sí que és vera, Sr.
President -sobretot perquè quedi constància-, que abans de
començar la meva intervenció hem parlat d'aquest punt, i
sembla que segons quins partits ens proposaran una
transaccional. Nosaltres no hi tenim cap problema.

Sí que és vera que volem que quedi constància que fa dos
anys que parlam d’aquest Pla sobre estratègia nacional de
solitud crònica, i fa dos anys que només en parlam, i que
aprovam propostes, però encara no s'ha posat fil a l'agulla. Si
el punt que aprovarem, transaccionat, serveix perquè, d'una
vegada per totes, en el Congrés dels Diputats ho tenguem,
s'aprovi, i després el Govern ho posi en marxa, ja ens anirà bé.

Sabem que a Castella i Lleó es va aprovar, dia 27 de
setembre, un pla estratègic en contra de la solitud, un pla
estratègic 2022-2027, i sabem que fonts del ministeri varen dir,
el mes de febrer d'enguany, que preparaven tot un pla nacional,
que tenien un esborrany, i que aquesta estratègia que es volia
fer a nivell nacional es consensuava ara amb les comunitats
autònomes. 

En aquell moment, en el mes de febrer, quan les fonts del
ministeri parlaven d'aquest tema, deien que possiblement a la
primavera ja es tendria, ens va bé. Per tant, no tenim cap
problema a transaccionar el primer punt.

En el segon punt, demanam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i els ajuntaments a prioritzar la humanització en el tracte que
reben les persones majors i la protecció dels seus drets
individuals.

Tots tenim imatges de persones majors que estan totes soles
i que, després, un dia, al cap d'anys d’estar totes soles i tenir un
patiment a ca seva, surten, són notícia a damunt el diari,
desgraciadament, perquè ja fa temps que ens han deixat i ningú
no se n’havia adonat, o desgraciadament, a través d'unes
denúncies dels veïnats, han vist que aquella persona estava
acumulant qualsevol tipus d’estris o fins i tot de fems, perquè
tenen -és conegut per tothom- la síndrome de Diògenes. 

Som a una societat que, cada vegada que evoluciona, cada
vegada que es fa gran, moltes vegades tendeix a desnaturalitzar
els veïnats, els que tenen al costat, cosa que és molt més fàcil
que no passi als pobles. Sí que és vera que a un poble o a una
comunitat petita, sempre tens una mica de cura dels que tens al
costat, però sí que és vera que creiem que les institucions,
Govern, consells i ajuntaments, han de servir per humanitzar el
tracte de les nostres persones majors que -com dic- moltes
vegades se senten totes soles, i qualque vegada -i ho pos entre
cometes-, fins i tot, abandonades.

En el tercer punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de Illes Balears i els consells insulars, en col·laboració
amb els ajuntaments, dins les seves competències, a dissenyar
i posar en marxa programes d’acompanyament per evitar la
solitud de persones majors a través de la conversa.

Quan preparava aquesta PNL, fa una sèrie de mesos -en
concret, la preparava el mes de març- em vaig informar d'altres
comunitats autònomes que han posat en marxa diferents
iniciatives, potser que també s'hagin posat en marxa als
ajuntaments, però crec que és bo que avui en parlem, és bo que
s'aprovi, i és bo que dins els ajuntaments es parli que les
institucions a més petit nivell -diria- posin qualque tipus de
mitjà, fins i tot un WhatsApp, per saber com es troben els seus
majors.

La setmana passada vèiem una PNL sobre envelliment actiu
i, a més, en vàrem presentar una altra sobre l’escletxa digital;
i això té molt a veure amb totes aquelles persones majors i que,
fins i tot moltes són dependents, per tant, no es mouen de ca
seva, i no es mouen de dins quatre parets, que tenguin aquella
comunicació que moltes vegades permeten les xarxes socials,
i permet -el que jo deia abans- un simple WhatsApp.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202921


ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 83 / 2 de juny de 2022 1281

Per tant, en el quart punt, nosaltres demanam que s'estudiï
la creació d'un canal de difusió, via WhatsApp, d'oci, de
formació, de notícies, perquè d'aquesta manera aquestes
persones sentin que tenen qualcú al seu costat, encara que
estigui a milers de quilòmetres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de
posicions, 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. Vagi per endavant el nostre
vot favorable a aquesta proposició no de llei més que res
perquè..., bé, vostè ja ho ha dit, no?, que ja en el Congrés dels
Diputats en diversos debats ja s'informa que en aquesta
estratègia nacional ja es fan passes perquè sigui una realitat. 

De fet, al 2019 l’Institut de Majors i de Serveis Socials,
l'IMSERSO, va ser en aquest cas qui va promoure i va
presentar aquest esborrany per abordar la soledat no desitjada
en les persones majors. Aquest esborrany es va presentar
directament al Consell Estatal de les Persones Majors, es va
presentar també a totes les comunitats autònomes, a totes les
entitats i federacions dels municipis i províncies que tenen
competència, en aquest cas, en les persones majors.

Desgraciadament, per la COVID, idò, tota aquesta feina s'ha
vist un poc bloquejada i retardada, però novament ja s'ha
reactivat tota aquesta feina i esperem que sigui una realitat
d'aquí a poc.

Per a l’abordatge de la soledat no desitjada és important una
vertadera promoció de l’envelliment actiu i saludable i és molt
important, en aquest cas, que hi hagi la perspectiva
intersectorial, la multidisciplinar i la (...) de les persones
majors.

En el Congrés dels Diputats, el 12 de juliol del 2021, es va
aprovar una iniciativa parlamentària, una proposició no de llei
presentada pel grup parlamentari al qual represento que va ser
aprovada per consens i per majoria de tots els membres de la
cambra.

En aquest cas, referint-me al darrer que acabo de dir, és on
li farem les esmenes, al punt 1, al segon paràgraf on vostè diu
“un pla estratègic que, des de la total col·laboració amb les
comunitats autònomes, les corporacions locals i les
organitzacions del tercer sector, preservi i desenvolupi el
benestar físic, salut mental i la seguretat dels majors”, jo aquí 
afegiria..., o sigui, el substituiria per “desenvolupar una
estratègia nacional de soledat no desitjada que abordi la soledat
no desitjada des d'un punt de vista multidisciplinar i preventiu
en col·laboració amb totes les administracions públiques i
entitats socials, amb dotació pressupostària suficient per al seu
desplegament i la seva implantació”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom. Nosaltres li
donarem suport, entre altres coses, Sra. Durán, perquè va en la
línia de moltes iniciatives que s'han presentat i sobretot també
per la inquietud de molts de grups municipals, entre els quals
el grup municipal Ciutadans, a diferents indrets com a Talavera
de la Reina o Premià de Mar, i van en la línia del que vostè
planteja aquí, tot i que evidentment cada mapa de situació i
cada necessitat i nombre de població que hi hagi afectada per
aquesta soledat que vostès plantegen aquí és diferent, però la
realitat és la que és, independentment del lloc de residència
d'aquestes persones a l'Estat espanyol.

Sí que hi ha una cosa que li he de dir que ens inquieta i és
el punt quart, una qüestió de seguretat jurídica... per seguretat
jurídica, d’una qüestió de compliment de la Llei de tractament
de les dades personals i és l'únic que ens preocupa, no? Suposo
que de totes maneres, com que vostès insten altres institucions,
en aquest cas els consells insulars i del que parlen és de fer un
estudi, els serveis jurídics de cada institució doncs vetllaran pel
compliment rigorós de la norma que protegeix les dades i l'ús
de les dades, ja que parlam d'un canal públic, facilitant el
número de telèfon i la custòdia d'aquestes dades i l’ús que es
pugui desviar d'aquest us d’un WhatsApp amb tota la bona
intenció que es planteja aquí, sempre de cada pic són més
restrictives aquestes accions i exposen la voluntat manifesta i
expressa de facilitar les dades.

I per a la nostra gent, la nostra no, per a la gent gran
facilitar les dades amb tota la informació confosa que té
aquesta llei, es complicat, però, bé, quan es pugui..., en principi
nosaltres no ens hi oposam, simplement traslladam aquesta
reflexió d’inquietud d'aquesta mesura, però que, evidentment,
entenem la bona fe de les institucions i que serà amb tot el rigor
i seguretat jurídica que li donaran els serveis tècnics i jurídics
de cada institució, dels consells insulars.

Per altra banda, l’important és que les mesures que ja s'han
aprovat en altres iniciatives es desenvolupin, com del que parla
vostè, fa dos anys del Senat i dos anys al Congrés i, per tant,
crec que és important fer el seguiment des dels diferents grups
parlamentaris que tenen representació al Congrés i al Senat,
que impulsin l’execució d'aquestes mesures ja presentades i
debatudes allà. 

I, per altra banda, sí creiem adient aquesta transacció que es
planteja per un compromís evident de dotació pressupostària.
Nosaltres, ja li dic que li donarem..., la trobam una millora, la
trobam una necessitat, i això sí que dona tal volta un
compromís major a impulsar les mesures que ja es varen
acordar, entre altres coses perquè tenim una tramitació de
pressuposts d'aquí uns mesos i, per tant, és una oportunitat
d'incorporar-ho a aquesta iniciativa.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats. Diuen que els nins estan fets d'il·lusions, no?, és un
material fràgil perquè està fet d'il·lusions i s'ha de tractar amb
tacte; les persones majors de 65 anys són altres persones que
creiem que si estan fets de qualque cosa és de l’afecte i la cura
que puguin tenir persones del seu voltant. Però la realitat ens
diu que la societat va cap a una altra banda, són molts els
països, i la mitjana europea és elevadíssima, de persones majors
que viuen totes soles, sobretot a les grans ciutats allà on estam
hiperconnectats, per una banda, però on ens podem arribar a
trobar tot sols, per una altra.

Sense anar més enfora, a Barcelona, per exemple, una de
cada dues persones majors grans, velletes, moren en solitud,
una de cada dues, i aquí a les nostres illes se suposa que en el
cas de Palma, concretament, unes 20.000 persones majors de
65 viuen soles de les 70.000 que hi ha a la capital de les Illes
Balears. 

Nosaltres creiem que qualsevol mesura és bona per poder
tenir cura d'aquestes persones que, com dic, necessiten una
salut de ferro o una mala salut de ferro a partir d'una edat, però
sobretot també necessiten una bona abraçada, una bona
companyia i l’afecte de les persones. La societat no va bé, això
està clar, perquè aquella tradició de tenir cura de les persones
grans moltes vegades s'ha fet impossible pel que sigui, i això és
una llàstima.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor, i també l'esmena que
presenta ens sembla bé.

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. Nosaltres també votarem a favor
d'aquesta iniciativa i hem de dir que, de fet, la transacció que li
ha proposat Unidas Podemos ens agrada més perquè inclou
també el concepte de dotació pressupostària.

I per què dic açò? Perquè en realitat són competències
autonòmiques, llavors, sí, instam el Govern d'Espanya perquè
faci coses, també que ens doni duros per poder-les fer aquí com
toca. 

A mi és un tema, és una qüestió que realment fa molt de
temps que em preocupa i que és evident que necessitem
abordar de manera clara, però, és clar, també és cert que, com

ja ha dit la Sra. Pons, tot açò està molt en relació amb el nou
model que tenim social i econòmic. Certament abans, és clar,
quan les dones encara vivien a ca seva, vivien -perdonau-, no
feien feina fora de ca seva, podien assumir també aquest
aspecte de tenir cura.

Jo no reivindico que tornem a aquell model ni moltíssim
manco -ni moltíssim manco-, però el cert és que aquesta
incorporació de la dona al món laboral ens ha fet veure la
importància, la importància que tenim, el protagonisme que
tenim les dones a l’hora de donar atenció i tenir cura de la gent.
És clar, avui en dia, a més a més, horaris que no et permeten
conciliar, pisos que són més petits, una esperança de vida que
cada vegada és més llarga, és una bomba de rellotgeria en certa
manera.

També hem de dir que jo crec que hem de tornar una mica
a aquell concepte primari de viure en comunitat, no?, que entre
els veïns i veïnes ens puguem ajudar, tu pots detectar si un veí
teu viu tot sol i si té qualque mancança.

Em sembla que és a Ciutadella, -Joan, pot ser així?-, s’ha
implantat una estratègia d’açò de fer recórrer... implicar els
comerços, és a dir, comerços on la gent gran va habitualment,
farmàcies, tot açò, perquè puguin també detectar si una persona
deixa d'anar-hi, si una persona va pitjor vestida, pitjor
endreçada per detectar precisament indicis de preocupació.

Crec també que hem de tornar a fomentar açò, el que us dic,
les relacions veïnals, però és que, a més a més, hi ha múltiples
causes per la soledat, pens en gent que té malalties
neurodegeneratives i potser diuen: jo ara he de sortir?, jo ara
m'he de relacionar, em fa com a cosa que qualcú em vegi, que
avui ja no puc parlar bé, que ara vaig en cadira...; us explic açò
perquè pens precisament en la meva sogra, o demències que
també impedeixen moltíssim

Jo també tenc un..., ja vaig acabant, però sí que em genera
una mica de conflicte el darrer punt, a banda de pel que ha dit
el Sr. Gómez i Gordiola, és clar, és que no tothom té tampoc
smartphones o fins i tot no el saben fer emprar, també pens una
altra vegada en la meva sogra, que ella no pot agafar el mòbil
i fer així perquè no té ja l’habilitat necessària, la motricitat fina
per emprar un mòbil, tot i que entenc la proposta, Marga,
l’entenc perfectament, però no acab de veure si seria realment
l’útil que realment sé que tu cerques que sigui.

Però, vaja, després del rollo, votam a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Certament, la proposició no de llei que debatem avui es
complementa molt bé amb la proposició no de llei que va
presentar el Grup Parlamentari Popular d'envelliment actiu i
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també la d’escletxa digital que va presentar respecte de les
persones majors. 

Sí que és cert que nosaltres, des del Grup Parlamentari
Socialista, en presentàrem una sobre la solitud no desitjada en
temps de pandèmia, precisament per destacar aquest doble
impacte que havia tengut la solitud no desitjada i, en certa
manera, el que demanàvem és que es desenvolupassin mesures
també de manera transversal perquè de qualque manera es
tengués en compte aquesta perspectiva, i que es reforçàs
sobretot l'atenció tant a les persones dependents, així com
també que es fessin campanyes i també es fessin
recomanacions. Hem de dir que nosaltres hem fet el seguiment
de totes aquestes accions per part del Govern i hem de dir que
algunes s'han desenvolupat.

Pel que fa a l'Estratègia nacional contra la solitud crònica,
evidentment, vostè ha extret una part del que es va aprovar, del
text que es va aprovar al Senat, concretament de l'informe de la
ponència de l'Estudi sobre el procés d'envelliment a Espanya,
que es va constituir a la Comissió de Drets Socials i que, a més,
es va aprovar en el Ple del Senat i que compta amb la
unanimitat de tots els grups. Per la qual cosa nosaltres,
evidentment, donarem suport, a més, amb la complementació
que avui s'ha fet per part dels grups d’Unidas Podemos,
nosaltres també evidentment ens hi afegim i també li donarem
suport. 

Sí que és cert que, a més a més, nosaltres, o aquesta
diputada que us parla, va tenir ocasió de participar de la
presentació de l'Observatori estatal de la soledat no desitjada,
que va presentar la Fundación La Once, i a aquesta presentació
es varen explicar les bases d’aquesta estratègia per part del
Govern d'Espanya i es va explicar que es trobava en una fase
d'exposició pública aquesta estratègia i, evidentment, dels fons
que comptaven, del Pacte de reconstrucció social. A més a més,
es varen explicar diferents visions de diferents comunitats
autònomes i de diferents colors polítics i es varen posar a
diferents exemples, amb la qual cosa va ser una jornada prou
significativa i que de qualque manera exposa les bases de quin
és el camí i cap on s’ha d'anar en aquest sentit, les
administracions públiques cap a on han d'anar.

Llavors, respecte de la resta de punts, hem de dir que
compartim plenament que s'ha d'aprofundir, sí que m'agradaria
destacar algunes iniciatives que sí que s'han desenvolupat per
part del Consell de Mallorca. Per exemple, l'actuació, hi ha el
protocol d'actuació davant situacions de maltractaments
domèstics i d'autonegligència per part de l'IMAS; que crec que
altres administracions haurien de posar en marxa. 

Llavors, per al tema dels programes, l'Ajuntament de Palma,
en concret, fa poc ha posat en marxa un programa precisament
per lluitar contra la soledat no desitjada, de les 176 entrevistes
que s'han fet a persones que estan dins el servei de
teleassistència, s'han detectat 17 casos de soledat no desitjada,
i evidentment el que es pretén és enfortir totes aquestes
persones a través de la xarxa comunitària i donar una millor
atenció assistencial. I em crida molt l'atenció la perspectiva de
gènere que hi ha dins el tema de la soledat no desitjada, perquè
la majoria són dones, i hi ha una mitjana d'edat de 82 anys, que
viuen soles.

Llavors, respecte del darrer punt que s'ha parlat aquí, jo
discrep una mica del que ha comentat el companys de
Ciutadans quant a la seguretat, que deia, del tema de les dades
de caràcter personal, perquè, de fet, hi ha ajuntaments que ja
tenen aquests canals de WhatsApp que les fan, en concret
n’anomenaré un i, a més, és del color polític de la Sra. Durán,
que és l'Ajuntament de Muro, que hi ha el Partit Popular amb
Convergència Democràtica i El Pi, tenen un canal de
WhatsApp que funciona, que és una meravella i que tothom
s’assabenta de tot, i la gent s'apunta, evidentment ha d'informar
el consentiment, com molt bé ha dit el Sr. Gómez, però es pot
fer si signen aquest consentiment i reben aquesta informació. 

Per tant, crec que estan molt bé aquestes iniciatives i, de fet,
la meva proposta era afegir no únicament els consells insulars,
sinó els ajuntaments, i no necessita tampoc de molt d’estudi
sinó de voluntat també de fer-ho, i anava en aquesta línia.

Per tant, nosaltres entenem que s'ha d'aprofundir més encara
en totes aquestes polítiques, que pensam que són molt
necessàries, que el paper de les polítiques públiques i
comunitàries seran fonamentals per poder desenvolupar millor
tot aquest benestar quant a la solitud no desitjada. Per tant, té
tot el nostre suport.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Avui, sí, Sr. President, seré breu. Primer de tot, vull dir que
acceptam la transaccional que ens ha proposat la Sra. Diputada
Cristina Mayor, de Podem, i que crec que a tots els partits els
va bé, per tant, nosaltres ho acceptam. També té raó la Sra.
Patrícia Font que introdueix aquest canvi a la part de recursos
i, evidentment, nosaltres mai no estarem en contra que ens
venguin els recursos necessaris per ficar qualsevol estratègia,
qualsevol pla nacional i que venguin aquests recursos aquí. Per
tant, acceptam la proposta, després la Sra. Cristina Mayor li
passarà al lletrat perquè en prengui nota.

I, bé, vull agrair a tots els partits polítics el seu suport a
aquesta proposta. Esperem que sigui un granet d’arena i que
qualque dia ho vegem factible. 

També em sembla adequat el que deia la Sra. Beatriu
Gamundí d'afegir els ajuntaments. Quan vaig posar això dels
WhatsApp ho vaig agafar d’un pla conta la solitud que es va
presentar a l'Ajuntament de Madrid, que va presentar el Sr.
Almeida, i va introduir això, i quedava prou clar en aquell
moment, en el pla que jo vaig llegir, que sempre parlaven de
protecció de dades personals que es tenien en compte, no sé si
mitjançant llista de difusió, el que sigui, però sí vull dir una
cosa, evidentment hi ha persones, fins i tot dependents o
persones que ja són molt majors o tenen un deteriorament
important, que no podran anar a un canal, però sí que és ver
que moltes persones, i jo avui, feia molt de temps que no ho
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feia, he dinat amb els meus pares que tenen 80 anys i cada dia
descobreixen una cosa nova del WhatsApp, i del grups
d’amigues que tenia ma mare a l'associació de gent gran, que
no varen fer activitats durant dos anys, varen fer uns grups de
WhatsApp que encara a dia d'avui conserven i cada matí ma
mare ens dóna el bon dia i cada matí ma mare, cada horabaixa,
cada vespre ens diu bona nit, perquè li envien diferents imatges
les seves amigues i ens les rebota als fills. 

Per tant, sí que és ver que crec que fins i tot els majors de
cada vegada han vist que l’eina digital és una eina que els
apropa no només als seus veïnats i als seus amics, sinó també
als seus familiars.

Moltes gràcies. Acceptam l'esmena, sí, acceptam tant una
cosa com l’altra si es vol introduir.

EL SR. PRESIDENT: 

Tots els grups polítics hi estan d'acord, no és ver? Entenem,
per tant, que es pot donar aprovada la proposta per assentiment
de tots els grups polítics.

I si un sembla bé, ja podríem anar per avall, hi ha aquesta
al·lota o aquesta senyora que ens espera. La reunió és a la sala
de juntes, que és la que hi ha entrant des de Palau Reial a mà
dreta.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
Gràcies.
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