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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tania Marí, gràcies. Ningú més? D’acord, gràcies.

Compareixença d’un representant de l’entitat Creu
Roja Illes Balears, Metges del Món Illes Balears i Càritas
Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació del
sensellarisme, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista, Popular, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
mitjançant l’escrit RGE núm. 4758/22, i acordada per la
Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports a la
sessió del dia 15 de setembre del 2022.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en la
compareixença d’un representat de Creu Roja Illes Balears,
Metges del Món Illes Balears i Càritas Illes Balears, per tal
d’informar sobre la situació del sensellarisme, sol·licitada pels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular,
MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi Proposta per les Illes i
Mixt, mitjançant l’escrit RGE núm. 4758/2022, i acordada per
la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports a la
sessió del dia 15 de setembre del 2022.

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles
establertes a la Resolució de la Presidència, reguladora de les
compareixences previstes als apartats 3r i 4t de l'article 46 del
Reglament del Parlament. 

Assisteixen la Sra. Juana Lozano Plaza, coordinadora
autonòmica de Creu Roja; la Sra. Belén Matesanz,
coordinadora autonòmica de Metges del Món Illes Balears; i la
Sra. Teresa Riera de Càritas Illes Balears. Les donam a totes la
benvinguda a aquesta comissió. 

Tenen la paraula les persones compareixents, per tal de fer
l'exposició oral per un temps màxim de 30 minuts en total. Ara
començarà la Sra. Belén Matesanz, per si vol, amb un temps de
deu minuts o el que vostè consideri. Gràcies.

LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE
METGES DEL MÓN ILLES BALEARS (Belén Matesanz i
Mateu):

Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Seré molt breu i
deman disculpes perquè he sortir corrents en acabar la meva
participació, però les meves companyes estic convençuda que
poden explicar perfectament tota la realitat del sensellarisme de
les nostres illes. He de dir que, encara que vinc en
representació de Metges del Món Illes Balears, només
treballam en sensellarisme a Mallorca i, a més, sí que és una
realitat que normalment les dades que tenim són de Palma,

exclusivament, i falta una imatge real de les quatre illes, per
poder realment parlar de la situació autonòmica. 

Des de Metges del Món, no parlam només de persones en
situació de carrer, sense sostre, sinó de la resta de perfils del
sensellarisme, ens trobam joves immigrants a infrahabitatges,
que conviuen moltíssimes persones a habitatges sense cèdula
d'habitabilitat, sense condicions d'habitabilitat dignes i en unes
condicions totalment infrahumanes, famílies amb menors en
situacions d’habitatge irregulars, que troben dificultats per
escolaritzar els seus fills, amb la por constant de retirada de
menors per no poder trobar un habitatge digne a la nostra
comunitat autònoma, pel preu de l’habitatge.

Ens trobam joves, dones en situació de prostitució, que són
dones sense llar que viuen en els clubs o en els pisos on les
obliguen a prostituir-se.

Tenim un ampli perfil de persones sense llar, la gran barrera
dels sensellarisme és l'empadronament, s’ha de poder garantir
que realment tots els municipis garanteixin l'empadronament de
les persones. A Palma s’ha fet molta feina en aquest sentit i
comptam amb vies extraordinàries d’empadronament per a les
persones que es troben al carrer, però les persones que es
troben en infrahabitatges, en habitatges sense cèdula d’habilitat
o en habitatges amb l’explotació de l’habitatge on l'arrendador
no els permet fer un empadronament normalitzat i no vol firmar
les autoritzacions, es troben en un llimbs de tres mesos a
l’espera d’una inspecció municipal de policia o de treballador
social per poder d'empadronar-se. Això implica tres mesos que
no existeixes, no tens accés a targeta sanitària, no tens accés a
escolarització, no tens accés a res, ni als serveis socials tampoc.

Hem de tenir en compte també la necessitat real de les
persones sense llar de la pobresa farmacèutica, poder accedir
al metge amb la targeta sanitària és fantàstic, però si em donen
medicació que no puc comprar o medicació que no puc
conservar adequadament, perquè necessita gelera, és com no
tenir assistència sanitària. I hem de trobar fórmules per poder
donar suport real a les persones que no tenen recursos per
poder accedir a la seva medicació.

Trobam un gran llimbs amb les dones, dones que tenen
violència de gènere, però també addiccions; dones que es
troben en sensellarisme, amb violència de gènere, addiccions
i altres vulnerabilitats, quan trobam una dona amb triple
vulnerabilitat queda exclosa de qualsevol sistema que tenim
implementat: no poden entrar en els recursos específics de
violència de gènere, o no són adequades per als recursos
específics de drogoaddicció, per tant, és important tenir aquesta
visió de dona. 

L'accés a l’habitatge, òbviament, és el gran detriment per a
tota la salut física i mental d'aquestes persones. I vull recordar
que la salut mental precisa d'espais de pertinença, oci i temps
lliure, no només atenció a la salut mental, que no la tenen, sinó
que les persones sense llar que són ciutadans de les nostres
illes, també tinguin dret a sentir-se part de les nostres illes, a
tenir oci i temps lliure i espais amigables, com parcs, on poder
asseure, sense sentir-se jutjats. 

Gràcies. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204758
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara si vol intervenir una altra persona.
Teresa? 

LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE
METGES DEL MÓN ILLES BALEARS (Belén Matesanz i
Mateu):

Amb el vostre permís, els deixo una mica d’informació del
nostre projecte de sensellerisme. Hi ha 7 còpies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perfecte. Moltes gràcies Belén, gràcies.

Quan tu vulguis Teresa.

LA SRA. REPRESENTANT DE CÀRITAS ILLES
BALEARS (Teresa Riera):

Només una cosa, no és Càritas Illes Balears, és Càritas
Mallorca, perquè són Càritas diocesanes i a cada illa hi ha una
(...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, tens tota la raó, perdona. Ha estat errada meva.

(Remor de veus)

Ho posava aquí també. Val, perfecte. Idò ho modificam. És
Càritas Mallorca. Rectificat.

Quan tu vulguis Teresa.

LA SRA. REPRESENTANT DE CÀRITAS MALLORCA
(Teresa Riera):

Primer de tot, agrair l'oportunitat que avui se’ns dóna a les
entitats que treballam amb persones sense llar, per donar veu a
tots aquells homes i dones que no tenen un habitatge, encara
que també m'agradaria dir que tal vegada haurien de ser ells i
elles els que avui parlessin aquí.

Tots estarem d'acord que no aport res nou si parlo i plantejo
totes les dificultats que tenim els ciutadans d'aquesta illa a
l'hora d'accedir i mantenir un habitatge digne. L'habitatge és un
pilar fonamental perquè les persones puguin exercir tots els
drets fonamentals, se sentin segures, protegides i puguin
desenvolupar els seus projectes de vida. Necessitam per part de
les administracions i les classes polítiques, polítiques valentes
en habitatge que garanteixin aquest dret, necessitam que tots
vosaltres connecteu amb la realitat de totes aquestes persones,
que connecteu amb les dificultats d’intentar sortir de l'exclusió
residencial. Parlar de sensellarisme és parlar de persones que
se'ls priva el dret a un habitatge digne i, en conseqüència, a una
vida digna. 

Des del projecte que duim a terme a Càritas, tant per a
persones en situació de carrer, com en els projectes d'habitatge,
volem fer visible les noves realitats que ens trobam en el

sensellarisme. Un augment molt gros de dones i joves, això
suposa un repte en el disseny de polítiques tant de prevenció
com d'intervenció, és molt preocupant l'augment del nombre de
joves que es queden en situació de carrer, i ho és si tenim en
compte els riscs que aquesta situació es cronifiqui o tenguin
serioses dificultats per poder sortir de l'exclusió i puguin tornar
entrar a la societat de la que han estat expulsats. 

En el cas de les dones, és important destacar i tenir en
compte que no només són dones totes soles, sinó que en molts
de casos van acompanyades de fills i filles, que queden també
en situació de desprotecció. Creiem que és molt important
parlar de les dones en situació de carrer, ja que tenen un major
risc, sense oblidar la falta d'adequació de molts de recursos per
a elles; veiem la necessitat de dotar els recursos existents d'una
perspectiva de gènere, així com fer-ne de nous que siguin
exclusiu per a elles i que es puguin treballar de manera holística
les seves necessitats específiques. Els convit a tots i a totes a
pegar una ullada a l'estudi Un trabajo, una habitación y un
gato. Las mujeres en situación de sin hogar en España, que ha
fet Càritas Espanyola i en el qual ha col·laborat Càritas
Mallorca, per poder entendre millor les necessitats, els perills
i la incomprensió de la dona de carrer.

També volíem parlar de l'augment de famílies, famílies
senceres que perden el seu habitatge o que no poden accedir a
un i es queden en situació de carrer. Tots els que treballam amb
aquestes famílies dia a dia sabem que no hi ha recursos
suficients per donar cabuda a tota la demanda; veiem el
patiment que suposa perdre el teu espai de seguretat i que la
resposta per part de l'administració a aquesta falta de recursos
sigui separar els pares dels fills. Quantes vegades hem sentit: no
hi ha lloc, hi ha molta llista d'espera. Si es queden al carrer, els
nins poden anar a Protecció de Menors i els pares a Ca
L’Ardiaca, si hi ha plaça, perquè d'això també en podríem
parlar.

De veritat això és tot el que podeu fer les administracions
públiques? Hem normalitzat que famílies de tres, quatre i cinc
membres visquin a una habitació, però no hem mesurat les
conseqüències que aquest fet tindrà en les generacions futures.
Avui, trobar i poder pagar una habitació és força complicat,
només heu de mirar els portals immobiliaris i ho podreu
confirmar, a més, es tracta d'un habitatge insegur del qual en
qualsevol moment els poden fer fora. Us podeu imaginar
l'angoixa que es tenir la inseguretat que demà pots trobar-te al
carrer?

Per una altra banda, l'augment de persones amb malalties
mentals greus que viuen al carrer i que no tenen ni recursos ni
seguiment mèdic adequat per a la seva problemàtica.

Un augment de persones majors en situació de carrer les
quals, cobrant pensions no contributives, a nivell econòmic no
poden accedir a un habitatge i, com que el seu estat de salut és
mínimament bo, no poden demanar dependència i no poden
anar a residència. 

Segons el darrer estudi de l’INE del 2022, Balears és la
desena comunitat autònoma amb més nombre de persones en
situació de carrer i, tot i així, i a banda de Ciutat, la resta de
pobles no tenen cap o molt pocs recursos que acompanyin
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aquest col·lectiu. Si quedes en situació de carrer a la majoria de
pobles d'aquesta illa, no tan sols has hagut d’abandonar ca teva,
sinó que has de rompre amb tot el seu teixit social, perquè la
solució és anar a un alberg de Palma. Demanam, per tant, que
es tengui en compte aquest aspecte i s'intenti dotar els pobles
amb recursos adequats per a aquest col·lectiu. 

A més d'acompanyar les persones que sofreixen el
sensellarisme, Càritas fa temps que treballa perquè no es
discrimini les persones més vulnerables en el seu dret de
disposar d’un habitatge digne. A les propostes polítiques per a
la segona Estratègia Nacional per a Persones 
Sense Llar la nostra organització insisteix en la necessitat
d'abordar, a la major brevetat possible, per part de
l'administració local, però també per part de l'estatal, la
inexistència d'un parc públic d'habitatge social i d'emergència
per a persones i famílies en situació de sense sostre i sense
habitatge.

El sensellarisme és un problema social que no tan sols
aglutina les persones en situació de carrer, per això el nombre
de persones afectades per aquesta realitat varia en funció del
grau d'exclusió residencial que es té en compte.

D'acord amb la tipologia europea del sense llar i exclusió
residencial hi ha quatre categories: la situació de carrer, sense
habitatge, habitatge insegur o habitatge inadequat. 

Les persones que estan al carrer i les que van de recurs en
recurs són la cara més visible i més coneguda d'aquesta
problemàtica, però no ens hem d’oblidar de les que viuen a
barraques, chupanos, caravanes, assentaments o habitatges
cedits o ocupats, que són la part més invisible del
sensellarisme.

Des de Càritas volem denunciar la falta d'accés a drets i, en
especial, a la desprotecció social que sofreixen totes aquestes
persones. El nostre interès és fer visible la realitat de
vulnerabilitat extrema en què viuen les persones que es queden
al marge de les relacions socials, dels espais públics
normalitzats, de l'accés al seu dret a un habitatge, feina i
protecció social.

De veritat que esperam que la compareixença d’avui aquí
serveixi per fer visible que centenars de persones i famílies
sofreixen la vulneració dels seus drets, sense que existeixi una
aposta profunda per part de les polítiques públiques i també per
part de la societat per modificar aquestes situacions. Però
també des de l'esperança i la convicció que és imprescindible
seguir fent feina perquè totes les persones puguin accedir als
seus drets i siguin incloses en la vida social i comunitària. 

Des de la nostra entitat, us demanam que hi hagi voluntat
política per dur endavant la proposició de llei per fer front i
erradicar el sensellarisme, que doteu l’illa de recursos suficients
i eficients i que totes les persones puguin trobar el calor
d’humanitat, tants de pics negada i invisibilitzada, una
comunitat de germanor que ens ajudi a tots a créixer amb
dignitat i a construir una societat justa amb els que més
pateixen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Teresa. Juana, cuando quieras.

 LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE CREU
ROJA (Juana Lozano i Plaza):

Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la
invitación a esta comparecencia. A mí me gustaría un poco
empezar por el principio de la historia y el principio de la
historia es cómo se llega a la situación de vida en la calle. 

Nosotros en estos momentos, en Cruz Roja, lo que estamos
viendo es que se nos incrementa de manera exponencial el
número de personas que llegan a nuestra entidad demandando
ayudas básicas, pero dentro de esas ayudas básicas las que
llaman especialmente la atención son las que tienen que ver con
la vivienda. 

Además, hemos identificado en estos últimos dos, tres años
que la edad de personas que demandan ayuda para vivienda ha
rejuvenecido, es decir, estamos hablando de que la mayoría de
personas que demandan ayuda para vivienda están entre los 31
y los 40 años; la segunda edad o el grupo de edad que demanda
ayudas para vivienda es de 41 a 50, que es lo habitual o que
venía siendo lo habitual hasta hace, como comentaba, esos dos,
tres años; y un grupo emergente, y emergente con muchísima
fuerza, es el grupo de edad comprendido entre los 21 y los 30
años. Por lo tanto, son estos tres colectivos los que básicamente
reclaman esas ayudas de vivienda.

Si queremos poner rostro a las personas que se acercan para
pedir estas ayudas, son eminentemente mujeres, mujeres y de
nacionalidad, principalmente en estos últimos años, extranjera,
hablamos básicamente de personas de Hispanoamérica,
Colombia, Perú, por las situaciones en que están sus países en
estos momentos, y después les siguen las personas de
nacionalidad española.

Las dificultades que tenemos asociadas a la vivienda...,
bueno, mis compañeras las han comentado perfectísimamente,
tenemos el caso, pues, de la carestía y la escasez de vivienda.
Ya es totalmente inconcebible pensar..., sobre todo las personas
que se acercan a Cruz Roja, en Alquila una Vivienda. Nosotros
ya nos damos por contentos con poder tener la posibilidad de
que estas personas que atendemos puedan alquilar una
habitación, pero eso cada vez se convierte en una misión
imposible. Una habitación en alquiler ronda los 400, 450 euros
si es una persona, pero si en esa habitación va a convivir un
núcleo de familia o van a convivir personas que no tienen
vínculo familiar, pero que sí que comparten la habitación
podemos añadir 100 euros más por persona.

Por lo tanto, podemos estar pagando por una habitación en
la que conviven cuatro personas 450 euros, más 300 por
persona, 700 euros por una habitación con accesos restringidos
a las áreas comunes, por ejemplo, a la cocina, a los baños y
demás. Estamos hablando de una situación verdaderamente
caótica y verdaderamente tremenda. 

No voy a hacer referencia, porque ya lo han hecho
estupendísimamente mis compañeras, al tema... a los problemas
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de empadronamiento, cuando tú vives en una habitación no te
puedes empadronar, pero aquí hay personas que de todo hacen
negocio y estamos encontrando arrendatarios que si tú pagas
100 euros más o 50 euros más te permite el empadronamiento. 

Hemos llegado ya yo creo que al despropósito, pero esto es
una situación que tenemos en Baleares y esto lo vemos cada
día, sin perder de vista, y ya te digo, por no ser reincidente, el
tema de los menores. Se incrementa el número de niños
abusados porque están conviviendo con personas que no son de
su entorno, entonces, bueno, pues son situaciones en las que
tenemos que dar traslado a menores pues para que intervengan
y para que, sobre todo, garanticen la seguridad del menor. 

Si ya ponemos el foco en qué es lo que nos solicitan estas
personas, concretamente tres cuestiones: nos solicitan el pago
del alquiler o la habitación; nos solicitan que mediemos y
orientemos para la búsqueda de las viviendas a través de
medios fiables, porque se incrementa el número de timos, el
número de abusos; y también nos piden un acompañamiento
para poder acceder a la vivienda social, ayudas, y demás. 

Si ya nos centramos en el sinhogarismo, en las personas sin
hogar, yo tengo datos de dos islas en las que intervenimos, que
es en Mallorca y en Eivissa. En el caso de Mallorca, el año
pasado, a través del servicio que gestionamos del IMAS, las
UME, atendimos a 1.884 personas en situación de calle; de
estas 1.884 personas, 565, aproximadamente, son las que viven
de manera cronificada en la calle. Estamos hablando del
municipio de Palma, en este caso.

Las personas que están viviendo en calle pues tienen
diferentes perfiles, no estamos hablando de una población
heterogénea, tenemos las personas crónicas, por decirlo de
alguna manera, donde confluye la falta de recursos con los
problemas de adicciones, con los problemas de enfermedad,
con el alcoholismo, etc., pero está apareciendo un nuevo perfil
de personas que no son tan desadaptadas, hablamos de personas
que pierden sus hogares por causas sobrevenidas y que acaban
viviendo en la calle, pues porque no pueden hacer frente a un
alquiler, porque no pueden hacer frente o porque no encuentran
una habitación donde poder vivir.

Importantísimo para nosotros, desde Cruz Roja, que
atendemos a más de 10.000 personas mayores al año, el
incremento de personas mayores en situación de calle, es
coincidente totalmente con las compañeras de Cáritas: nosotras
hemos identificado en este año un 9% de las personas que
atendemos han sido personas mayores de 65 años, donde tienen
muy difícil el acceso a un recurso de dependencia por prioridad
social, porque ni están empadronados ni están valorados, ni
tienen ninguna forma de poder acceder a esos recursos.
Estamos hablando de personas en edades muy avanzadas. 

Coincide totalmente el drama de las familias, en Baleares
no tenemos recursos para tener en acogida a familias y nos
vemos muchas veces en la disyuntiva, y lo comentaban las
compañeras, de tener que separar a los hijos de los padres, y
eso es un drama. Entonces, es imposible tener en acogida
familias. Tenemos muchas personas, muchas familias recién
llegadas, lo comentaba antes, Colombia, Perú, Venezuela...,
estas familias llegan aquí, no todas demandan asilo, quieren

venir a Baleares a emprender una nueva vida, pero no hay
forma de donde puedan ubicar toda la familia. Tenemos una
falta de recursos y mis compañeras trabajadoras sociales
siempre me dicen que, bueno, que es un maltrato institucional,
y es verdad, porque de Cruz Roja las mandamos al Consell, del
Consell al  ayuntamiento, del ayuntamiento a Cruz Roja, y es
un peregrinar porque no hay recursos adaptados para poder
acoger a la familia completa. 

Una breve reseña para ir acabando con respecto al tema de
Eivissa, porque el sinhogarismo en la isla de Eivissa es un
poquito diferente al sinhogarismo de Mallorca. En Eivissa las
personas que hemos atendido a través de UMES han sido 490,
pero eso significa un incremento casi del 46% con respecto al
año pasado. Cuando Cruz Roja empezó a hacer la intervención
con las UMES en Eivissa prácticamente lo que hacíamos era
atender a hippies,  personas que... bueno, pues, estaban en la
isla y no tenían oficio, a personas que, bueno, que pasaban,
venían a la fiesta y se quedaban un poco ahí tirados, pero ahora
ya no. Ahora en Eivissa, doblemente por el problema que hay
en la isla con la vivienda, el vivir en la calle ya es un hecho.

Y, además, yo creo que de la necesidad hacen virtud, y el
modelo de intervención es diferente porque el modelo donde
estas personas se ubican es diferente, hablamos de rulots,
hablamos de tiendas de campaña, hablamos de balcones,
hablamos de un mundo de vivir totalmente -como decían las
compañeras-, un mundo de infravivienda, pero donde acude
persona muy normaliza, esta es la diferencia entre Palma e
Eivissa, que en Eivissa la gente, las personas que viven en la
calle son persones muy normalizadas en la mayoría de los
casos, que no pueden hacer frente a un pago de la vivienda. Un
piso en una barriada de Eivissa de tres habitaciones son 1.800
euros; una habitación en Eivissa, igual que en Palma son 400,
450, en Eivissa puede llegar hasta 800 euros por persona. Por
lo tanto, la situación es todavía más sangrante.

En Eivissa al compartir las habitaciones, como pasa en
Palma, bueno, pues los usos comunes son restringidos, también
afecta especialmente esta convivencia a las mujeres, hay
mujeres que tienen que compartir habitaciones con señores, no
queda más remedio porque no haya habitación, y esto acaba
generando problemas muchas veces de abusos, de abusos a
estas personas, a estas mujeres, y violencia de género. Con lo
cual tenemos ahí un problema doblemente añadido en la
condición de mujer y de vivir en la calle. 

Sí comentar que las nacionalidades en Eivissa pues son muy
variadas, no podemos decir que hay una prevalencia, hay
personas extranjeras, pero también hay muchas personas
españolas que tienen que, bueno, pues, que se ven abocadas a
esta situación.

Como conclusión y desde Cruz Roja, bueno, pues
necesitamos que en nuestra comunidad haya, como decía la
compañera, políticas valientes de vivienda y políticas rápidas,
con urgencia, porque las familias están en la calle, porque las
mujeres sufren de manera descomunal muchas situaciones de
abuso y porque, bueno, la vivienda forma parte o ayuda a
consolidar la dignidad que todas las personas merecemos. 

Muchísimas gracias. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Juana. Ara procedeix la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar, que entenc que
podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris i les persones
compareixents poden contestar globalment totes les preguntes
o observacions formulades o bé contestar individualment, així
com vulguin.

Si contesten globalment... supongo que luego contestaréis
globalmente, me imagino. Vale. Sí, quasi millor, em sembla,
no? D’acord, perfecte. Si contesten globalment.

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
diputada Sra. Cristina Mayor, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom.
Benvingudes, Joana, Teresa i Belen que ha marxat.

Faré una breu pinzellada. Aquesta compareixença la vam
sol·licitar tots els grups parlamentaris aquí presents en context
una miquet perquè, bé, fa un any aproximadament, el gener de
2021, a Catalunya es va enregistrar una proposició de llei de
sensellarisme i ens va cridar a nosaltres l'atenció i vàrem veure
si hi havia la viabilitat de fer-ho aquí, a les Illes Balears. Vam
parlar una miqueta amb tots els grups, semblava que tots
anàvem per la mateixa línia i vam començar a veure si era
possible o no. Ens hem reunit nosaltres amb les diferents
entitats i hem treballat la llei i després vam veure que, bé, que
per treballar tots en conjunt, tots els partits, estudiar la
possibilitat de veure que aquí hi hagi un marc legislatiu que
treballi a favor, en aquest cas, del sensellarisme, doncs, eren
necessàries les compareixences que avui hem sol·licitat.

Vam sol·licitar, en aquest cas, a Creu Roja, perquè Creu
Roja treballa la realitat del dia a dia amb les persones sense
llar, fan una feina que van amb les UMES a visitar les persones
que viuen al ras del carrer. Vam també contactar amb Càritas
perquè ells tenen uns pisos aquí, a Mallorca, però a Catalunya
estan molt arrelats i hi treballen també més en el sensellarisme.
I, en aquest cas, també amb Metges del Món, perquè també
treballa tot el tema del contacte i de la sanitat amb el
sensellarisme.

També tots els grups proposants tenim una altra sol·licitud
de compareixença, d’Hogar Sí i de Provivienda, perquè també
ens expliquin una miqueta la realitat de tots els habitatges de
Housing First, i de l’alternativa habitacional que se'ls dona.

Tota aquesta ha estat una intenció una miqueta per tenir la
fotografia a les Illes Balears de la realitat del sensellarisme.

Un cop feta aquesta introducció, he de dir que des d'Unides
Podem el sensellarisme ens preocupa i és una cosa que ens
preocupa i que ens ocupa, portem quatre anys de treball en
intentar canviar el model. Quan ens va venir el text legislatiu
català, la veritat és que ens vam ficar de seguida a treballar. Jo
he tingut l'ocasió, quan em vaig ficar el contacte amb Creu Roja
i vam parlar una miqueta, perquè ens vam interessar per la seva
feina, vaig tenir el plaer i he d'agrair la labor que fa tot el
personal de Creu Roja, vam estar tota una nit amb les UMES,
amb ells vam poder conèixer directament els usuaris, parlar
amb ells, conèixer la realitat. El que aquí han exposat es queda
curt, es queda curt amb deu minuts, s'ha de veure la realitat.

I jo, companyes i companys, us animo que hi aneu i
conegueu i veieu. Hi ha molta gent, també, nacional, hi ha gent
de totes les edats; veus les persones que no tenen, tampoc, on
posar les seves pertinences, van amb totes les pertinences
sempre amunt i avall; no tenen llocs tampoc per dutxar-se, les
entitats fan virgueries perquè puguin tenir higiene les persones;
perquè els orienten absolutament perquè puguin fer tota la
tramitació per l’obligació..., cada mes es té l’obligació i el dret
de l'empadronament perquè, sense l’empadronament tu no tens
un escut social, no tens accés als serveis, a les prestacions
socials, i la veritat és que fan una labor fantàstica.

És molt més dura la realitat del que aquí ens han explicat,
o almenys a mi és la sensació una miqueta que vaig tenir, i per
això crec que hem de dotar d'eines legislatives.

En el cas de..., bé, continuaré amb Creu Roja, només unes
cosetes, Joana, les xifres de Mallorca i d'Eivissa les coneixíem,
però no deixen de ser alarmants, només són de Palma i
d'Eivissa, vull que quedi clar, que són les 1.884 persones ateses
l'any passat, només és de Palma, i és només de les UMES de
Creu Roja. Metges del Món té unes altres xifres, Càritas té unes
altres xifres. Crec que queda demostrat que no tenim xifres
reals, les administracions hem de posar i ens hem de ficar a fer
feina per conèixer realment quines són les realitats, perquè no
n’hi ha. Ens falten les xifres de Mallorca i ens falten les xifres
de fora Palma, tot fora Palma, o sigui, tota l'illa de Mallorca, no
tenim xifres d’aquestes.

També crida molt l'atenció, el 9% són persones majors de
65 anys, en l’últim any, ens ha dit Creu Roja, i comença a
haver-hi molta gent jove, crec que és una realitat que hem
d'abordar.

Per part de Càritas, tota l'exposició que ha dit i tota la
problemàtica que hi ha de les dones també és una realitat; és
més, les dones -i nosaltres hem conegut casos- i hem parlat amb
professionals que ens han dit que són les grans amagades,
perquè són les que no es veuen al carrer, són les que es troben
a cases d’ocupades o a cases d'algú, i que són violades per la
gent que suposadament les protegeix, però, per no dormir al
carrer i no ser violada, dorm i és violada per la pròpia persona
que és, simplement, per no anar al carrer i que la violi una altra
persona. 

Són xifres, aquestes, que encara no tenim, la policia
comença a tenir algun tipus de xifra però no és real perquè
estan ocultes. I en aquest cas, sí que et faig una pregunta
directa, sí que m'agradaria una mica que ens expliquessis
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l’experiència, perquè vosaltres treballeu en pisos, directament,
on sí que es garanteix la vida íntima, on sí que aquesta persona
sense llar sí que té aquest espai una miqueta íntim i, llavors,
m'agradaria una miqueta que ens expliquessis com és la
situació. Perquè les de sensellarisme que viuen a ras carrer o
que viuen a Ca l’Ardiaca tenen molts problemes després,
estructurals. També ho ha exposat una miqueta, no?, que moltes
vegades ara és sensellarisme sobrevingut, no n’hi ha. Quan no
es té accés a un habitatge -i a un habitatge digne-, preservar la
vida íntima és la clau, en quines conseqüències deriva tot això?

Llavors, el model en el qual treballa ara mateix Càritas, que
també és una mica el que ens vendran a explicar Hogar Sí
l’altra entitat, -que ara no em surt el nom-..., i Provivienda,
veurem també una mica la diferència, i sí que ens agradaria, i
aprofitant que vostè és aquí, doncs que ens pugui dir una
miqueta quina és la vostra experiència i els usuaris com se’n
surten.

I després, només comentar per part de Metges del Món,
només també dir que vam tenir l’oportunitat de conèixer la
realitat, ens vam veure amb diferents usuaris de sensellarisme,
vam poder parlar també una miqueta de l'esborrany de la llei
catalana i veure també quina és la realitat que hi ha aquí, a
Balears, i veure què es podia fer.

Tenim un petit text ja treballat, que està compartit per tots
i que s'han fet diferents aportacions dels mateixos usuaris. Hi
va haver usuaris joves -molt joves-, fins i tot un extutelat, que
ens va dir que fins i tot havia accedit al pis, que després els
dona Serveis Socials, però que ell tenia feina, però com que no
tenia papers, que estava a l'espera de papers, idò, és clar, no
podia tenir un contracte. Llavors veia que sí que tenia feina,
però que ell ara ja no vivia a aquell pis, perquè hi ha també una
mica de llista d'espera, i que llavors tenia l’altre i que l'únic que
volia era arreglar el paper. 

Tenim un problema també amb la situació de la gent
irregular, aquests també són els que fan créixer també les
estadístiques dels sensellarisme i, bé, i és una maquinària una
miqueta de tots. 

Jo només vull, a part de les dues preguntes, perquè quedi
una miqueta més clar que, ja que som aquí en seu
parlamentària, i així ens queda enregistrat en el Diari de
Sessions, i crec que a tots els partits ens ajudarà una miqueta i
amb la visió per seguir treballant, a part d'aquestes dues, és
agrair la gran tasca que fan les entitats, i també l'administració,
encara que es quedi curta i que s’ha de fer molta feina,
l'administració també hi ha una part que també fa bé, però
sobretot a totes les entitats que aborden; i només dir als
companys de tots els partits, això no -el sensellarisme- crec que
no té color, no té ideologia, crec que tots aquí..., es necessita un
pacte, hem de treballar tots junts. Aquesta legislatura se’ns ha
quedat curta, hem començat a treballar molt tard, s’ha posat
damunt de la taula un esborrany de text perquè tots puguem
començar a treballar dins el pacte de la pobresa. I si fos
possible, l'únic que demano és a veure si entre tots els partits
podem adquirir, almenys, el compromís que a la legislatura que
ve de seguir treballant per conèixer la realitat del sensellarisme
aquí, a Balears, hi poder tenir un text legislatiu aquí, a les Illes.
Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Beatriu Gamundí, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, vull donar la benvinguda a les
representants de les entitats Creu Roja, Metges del Món i
Càritas Mallorca, la resta d’Illes Balears, així com voldria
agrair també totes les aportacions que avui se’ns han fet aquí,
perquè ens ajuden a posar llum i taquígrafs a la situació del
sensellarisme a les Illes Balears, tot i que coincidim amb el que
ha dit la companya que m'ha precedit que, si bé aquestes xifres
se centren en l'illa de Mallorca i en l'illa d'Eivissa, ens faltarien
altres xifres per tenir un diagnòstic complet, que serien les que
fan referència a l'illa de Formentera i a l'illa de Menorca.

En qualsevol cas, ja va bé que tenguem aquestes xifres, que
puguem veure, visibilitzar; que, evidentment, aquest és un fet
que es produeix, que viuen moltes persones i que, a més a més,
les entitats ja han començat a treballar i tenen un full de ruta
quant al que s'ha de fer per donar solucions i prestar millors
serveis per a aquestes persones.

El nostre grup parlamentari està compromès amb aquest
tema perquè pensam que la situació de sensellarisme és una
situació que ens interpel·la a tots, a tots els grups parlamentaris,
a totes les entitats, a tota la ciutadania i que, a més, afecta, les
dades que existeixen a nivell estatal, en aquests moments sí que
hi ha una xifra, que hi ha 33.000 persones a tota Espanya.

Les polítiques públiques que s'han impulsat per part de
diferents governs de progrés, tant a l'àmbit estatal com
autonòmic, hem intentat que siguin mesures que no deixin
ningú enrere, i també donar solucions per poder fer front a les
crisis que s’han viscut recentment, en especial a la crisi de la
COVID 19, que sí que va posar de manifest el tema del
sensellarisme, perquè, com que evidentment la millor protecció
social era quedar-se dins casa de cadascun, idò evidentment
això va fer que de cop i sobte les administracions posassin en
marxa també una sèrie de projectes, en concret aquí, a
Mallorca, record que es varen posar més recursos a disposició
per poder atendre la situació d'aquestes persones.

I per això consideràvem i consideram que és necessari
promoure accions i impulsar mesures per tal d’erradicar el
sensellarisme, amb mesures de reinserció social i inclusió social
i amb itineraris que, evidentment, redueixin aquesta
vulnerabilitat, i que puguin generar de manera gradual avanços
i millores, tant en el pla sanitari com el pla social i també
ocupacional.

Ens agradaria fer una sèrie de preguntes per tal d'aprofundir
en aquesta anàlisi que avui ens heu ajudat a fer, i també per
poder incorporar al nostre projecte de futur. Una de les
preguntes és: de quina manera pensen que les administracions
podem desinstitucionalitzar les persones sense llar?
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Un altre seria: quins protocols considerau que s'han de
modificar per tal de poder accedir a les diferents prestacions
econòmiques i socials?, que s'ha comentat per part d’una de les
intervinents.

Com podem fer front a la cronificació o com evitar la
cronificació d'aquest sensellarisme? Les dones hi estam més
exposades?

Quins serien per a vostès els principals serveis o els nous
serveis que s'haurien de contemplar? La companya, la Sra.
Mayor, parlava de treballar en una possible futura llei per tal de
poder garantir aquesta major accessibilitat. Quins serveis
consideren que s'haurien de reflectir en aquesta norma? 

Quin seria el model que haurien de tenir els centres de baixa
exigència? 

I, per últim, de quina manera es pot garantir que el dret de
les persones en situació de sensellarisme puguin quedar
representades? Les entitats de les Illes Balears, en quin punt es
troben per poder assumir aquest paper?

Restaria a les seves respostes, i després, com que tenc un
segon torn, idò ja hi aprofundiria. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Antoni Fuster, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Muy buenas tardes a las
tres comparecientes, aunque ahora una no esté. Yo, decirles que
no soy el portavoz de esta comisión, la portavoz por el Grupo
Parlamentario Popular es la Sra. Durán, que hoy ejerce de
presidenta y, por temas de reglamento, no puede venir a
contestarles a ustedes. En cualquier caso, quiero agradecerles
en nombre del Grupo Parlamentario Popular que hayan venido
a esta casa a explicar el trabajo que hacen, sin duda un trabajo
que, desgraciadamente -desgraciadamente- es fundamental,
porque allí donde no llega la administración llegan
asociaciones como las suyas. Ojalá no tuviesen ustedes que
hacer este trabajo. 

Ustedes han dicho que hay un serio problema de vivienda
y, no sé quién lo ha dicho, pero que se reclaman políticas
urgentes de vivienda y rápidas y que sean valientes. La verdad
es que nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular también
lo hemos solicitado a lo largo de esta legislatura.

Miren, yo quiero decirles, entrando un poco en el fondo de
la cuestión, que, desde el Grupo Parlamentario Popular, no nos
negamos para nada a hacer una ley para abordar esta cuestión,
incluso no es que no nos neguemos, es que creemos que es
necesario. Pero, siendo claros también, hay que hacerlo bien,
porque, como ustedes saben, la realidad que ha comentado la
señora de... mi compañera de Podemos, de Cataluña, no es la

misma realidad que tenemos en Baleares, a nivel de los
consejos insulares, me refiero, ellos son los que gestionan
realmente esta competencia. 

Por lo tanto, hay que hacerlo con pleno consenso con ellos,
nosotros no nos negamos, lo que sí creemos es que la tenemos
que hacer bien, muy consensuada con ellos, y especialmente
con ustedes, que son los que saben los matices que hay en estas
cuestiones. Por lo tanto, nosotros pedimos que en la próxima
legislatura ustedes creo que van a tener que venir más veces a
esta casa a explicar y a reunirse con nosotros para, si podemos,
de verdad, es lo que nosotros queremos, sacar esta ley hacia
adelante. 

Nosotros pedimos, y creo que no va a haber ningún
problema, que sea consensuada con todos los partidos políticos
porque en el fondo compartimos este problema y hay que darle
una solución.

A mí me gustaría plantearles a ustedes unas cuatro o cinco
preguntas, que no las planteo a nadie en particular, sino a quien
quiera contestarlas.

Hemos hablado de los datos, solo tenemos datos de Palma
e Eivissa, eso más o menos es el 50% de la población de las
Islas Baleares. Mi pregunta va encaminada a ¿esto se da en la
misma proporción en la part forana de Mallorca o en el resto de
pueblos de las islas o solo se da más bien en las grandes urbes?
Cuando digo grandes urbes, me refiero a Vila, me refiero a
Manacor, Llucmajor, etc. Es una pregunta. 

La segunda pregunta es: se ha dicho que tenemos un limbo
con el tema de las mujeres, creo que lo ha dicho la primera
compareciente, ahora justamente que no está. Cuando se hace
esa afirmación, ¿a qué nos referimos, a que esto se da más en
mujeres o se da más en hombres, o es que no tenemos datos
reales? Es una pregunta que me gustaría aclarásemos.

También se ha hablado de nuevas realidades en estos
momentos, de mujeres jóvenes y mujeres con hijos. La
pregunta sobre esto de las nuevas realidades es: el nivel de
renta de esta gente sin hogar, ¿es el típico nivel de renta de
gente de renta muy baja o ya se empieza a dar con rentas...,
pues digamos medias, para que me entiendan? Es una pregunta
que quería formularles y me da igual quién que la responda.

Otra pregunta es que una compareciente ha dicho que faltan
plazas y que no se quería meter en este tema porque era un...,
no lo ha dicho, pero básicamente era un follón, ¿más o menos
de cuántas plazas estamos hablando, de las que creen? No
necesito ni quiero un dato concreto, pero un dato aproximado.

Después se ha hablado de los porcentajes en tema de edades
de las personas sin hogar. Por lo que he entendido, porque
como después se han mezclado datos, he entendido que el
primero es entre 31 y 41 años, que ahora son los que más se
dan; que después vienen los de 41 a 51, que eran los que antes
eran los primeros y ahora son los segundos; y el tercero es de
21 a 30, que es son unas personas emergentes, que son los
jóvenes, y después los de 65 años. Esto es lo que he entendido.
Sobre esto la pregunta es, y no quiero un dato concreto, pero
¿qué porcentajes tenemos, los de 31 a 41 representan el 50% de
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la gente que está sin hogar, representa un 20, cómo se
distribuyen? Si tienen los datos.

Y básicamente estas son las preguntas que le quería
formular.

De verdad, agradecerles el trabajo que hacen. Yo soy un
firme defensor, igual que todo el mundo, de este tipo de
asociaciones porque donde no llega la administración ahí esta
gente comprometida como ustedes que, desgraciadamente,
cumplen el trabajo que nosotros no podemos realizar.

Muchas gracias y espero sus contestaciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fuster. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca crec que no hi ha representant..., és ver. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Juanma Gómez,
per un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. La veritat és que... de lo planteado
aquí por ustedes, que además es conocido por esta comisión,
porque no es la primera vez que hablamos ni de pobreza, ni de
salud mental, ni de bienestar emocional, ni de violencia de
género, ni de infancia, es decir, hablamos constantemente en
esta comisión de este tema, lo que pasa es que hoy estamos
focalizando, pues, una situación de extrema preocupación por
varias cosas, que ustedes además han focalizado bastante bien,
y es el aumento del número de personas que están en esta
situación de extrema vulnerabilidad. No sé si después de
extrema vulnerabilidad hay algo, pero, por el diagnóstico que
ustedes han hecho, estaría en ese estadio. Y sobre todo lo
preocupante por los nuevos perfiles que se están dando. 

Claro, cuando se dan unos perfiles hace que la capacidad de
respuesta, no de la administración, sino de las entidades que
trabajan en el tercer sector social en este ámbito, pues tengan
un sobreesfuerzo mayor, información, capacitación, recursos y
respuesta inmediata, lo cual es un doble o triple, digamos, reto
para la propia administración, para dar y estar en los recursos.
Porque puede parecer cierta ironía que la administración donde
no está tiene que recurrir... Ah!, no, si la administración no
está, que es responsabilidad de la administración, el problema
lo tiene la sociedad, lo tiene la administración, todo y la
legitimidad que tiene la iniciativa privada a abordar los sectores
donde quiera, pero lo que se está demostrando con frases como,
donde la administración no llega, se agradece al tercer sector,
es la carencia del sistema en el que está funcionando la propia
administración y el conjunto de la sociedad, de la cual también
es también responsable.

Por tanto, desde mi grupo parlamentario, porque yo creo
que lo importante cuando vienen comparecencias de entidades
aquí es que oigan compromisos firmes y no solo declaraciones
de voluntad y además agradecimientos, por lo tanto, les puedo
asegurar que nuestro grupo parlamentario le plantea no solo la
voluntad de ese consenso, que, lógicamente se ha planteado,
por eso tenemos el acuerdo que comparezcan ustedes aquí, sino
de la urgencia en tramitar iniciativas, que es lo que corresponde

a este legislativo, para cooperar con la administración e instar
a la administración o exigir a la administración que ponga los
recursos, una es la vía presupuestaria y la otra es la vía
normativa de la cual esta institución es  competente.

Yo creo que lo urgente ahora mismo es que, porque son
varias preguntas que los compañeros han hecho, y yo la tenía
apuntada aquí, pero creo que es importante el tema de parte de
ustedes pues ponerse en un trabajo de equipo, en ese
diagnóstico de mapa, en ese mapeo de situación y sobre todo
donde no está tan diagnosticado, me parece que ha sido sobre
todo part forana de Mallorca, Menorca, que desconocemos los
datos específicos, porque tal vez ustedes no han llegado ahí
aunque tengan conocimiento o tiene que llegar.

Otra cosa que se subyace del debate que se ha tenido aquí
y es medio un diagnóstico y a la vez una reivindicación. Yo les
pido la valoración que tienen ustedes sobre esa coordinación
entre administraciones tanto en el ámbito competencial como
en la interlocución que tienen con ustedes a la hora de actuar.
Hablo desde el SOIB por la inserción socio-laboral, Delegación
de Gobierno con los permisos de residencia y extranjería que
pueda haber, sabemos la dificultad que hay en la situación de
muchos residentes en situación irregular y en situación de no
tramitarse todavía algunas solicitudes sean de asilo o sean
simplemente de residencia.

Por otro lado, el IBDona, ustedes han manifestado varias,
ustedes han manifestado la situación de casos de abuso y de
violencia de género. El abuso es también una violencia contra
la mujer, pero esto es grave porque parece que es un grupo ahí
aparte que me gustaría saber si con el trabajo del Institut Balear
de la Dona en los protocolos, hay uno específico para las
personas que están en esta situación de extrema vulnerabilidad;
especialmente las mujeres que están pues mal viviendo en ese
entorno habitacional que es o la calle o esos lugares sin estar
adecuado. Aparte de los abusos que ha comentado en tema de
algún tipo de timo o algún tipo de explotación en casa..., en
donde tienen alquilados los hogares, lo cual también es muy
grave.

Porque aquí se comentaba en esta..., se ha hablado de esta
iniciativa de proyecto..., de proposición de ley sobre acuerdo
entre los grupos, la llei per al tema del sensellarisme, y es
cierto, pero encima de la mesa, y EAPN lo sabe porque tuvimos
una reunión, estaba el ámbito de la estructura competencial de
la comunidad autónoma, y eso no puede ser un enroque, eso no
puede ser un choque. Yo no sé si es que a lo mejor no tenemos
la capacidad las propias administraciones de trabajar esa
modificación o a lo mejor ustedes deben plantear alguna alguna
fórmula de mediación, no lo sé. Sé que tienen más
interlocución ustedes con la administración que nosotros
mismos, como legislativo, y creo que sería importante. Es
verdad que las competencias en temas de servicios
comunitarios están en las corporaciones locales, ayuntamientos
y consejos insulares, pero la vía un poco normativa y también
la presupuestaria pues viene del Govern, del Estado y, desde
luego, de esta institución a la hora de elaborar los presupuestos.
Tal vez sería que eso no se convierta en un círculo vicioso sino
que se convierta en un círculo de cooperación. 
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Cuando comentaba los nuevos perfiles, bueno,
lamentablemente es un poco la trayectoria que ha seguido lo
que ya ha detectado el Ingreso Mínimo Vital, en el Ingreso
Mínimo Vital los demandantes eran autónomos en una
situación de fracaso de proyecto empresarial, o sea, personas
que tenían capacidad de propuesta de comercio, proyecto de
vida, incluso habían sido empleadores y me imagino que
también se han incorporado algunos a esos perfiles de
vulnerabilidad. Tal vez la trayectoria del Ingreso Mínimo Vital
nos puede, de los que son perceptores de esas prestaciones
económicas de carácter social, nos pueda dar una idea de lo que
puede ser, progresivamente si esto no se soluciona, pues gente
que se encuentren en esa situación de extrema vulnerabilidad
no, sino directamente en la calle o en esa precariedad
habitacional con la que hablaba. 

No voy a hablar de nuestra política en el tema de vivienda
porque creo que se debe abordar, es decir, estamos de acuerdo
con la situación que hay, el diagnóstico que hay en el tema de
vivienda, especialmente en algunas islas, la equidad territorial
no se está dando, no es una preocupación de igualdad de
oportunidades sólo, sino de equidad en nuestro comunidad
autónoma con ciudadanos de la comunidad autónoma. Y desde
luego yo creo que hay que ponerse de acuerdo en algunas
fórmulas, hay modelos en una línea intervencionista, pero por
otro lado hay la necesidad de incentivar a los que realmente
están construyendo y tienen capacidad de edificar vivienda, que
es la iniciativa privada. Desde nuestro grupo parlamentario
estaremos de acuerdo en trabajar en esa línea.

No les voy a hacer preguntas en concreto. Yo creo que
hemos hecho..., les hago una reflexión y un compromiso,
porque algunos compañeros ya lo han planteado. Sí me interesa
lo que les decía de cómo ven ese escenario de la modificación
que tiene que haber en el ámbito competencial, o en el ámbito
de las normas, para que funcione esa cooperación entre el
tercer sector social, entre las administraciones, y no sea aquello
de que o llegamos tarde o esto es competencia de otra
administración. Y esto está pasando incluso en menores, ya
pasa en menores cuando el paso a la emancipación, pues
imagínense cómo está pasando en esa situación.

Después, un tema que ustedes han citado y que me preocupa
también, el Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas y Cuerpos
del Estado es verdad que tienen pocos recursos en Islas
Baleares, falta más de 1.000 efectivos, es lógico, pero la
relación que tienen con la UFAM, por ejemplo. Ustedes
colaboran con la Unidad de la Policía Nacional de Familia
porque cuando se ha hablado de menores que están en situación
de posible explotación, incluso o no cumpliendo con las
obligaciones que pueda haber en el tema de escolarización, o
la madre, el padre o el tutor, este familiar a cargo de ese niño
o esa niña, esa mediación, ese trabajo de empatía que deban
tener, si ven esa formación con ustedes. Me consta que las
Fuerzas y Cuerpos del Estado se han especializado muchísimo
y hay mucha empatía de muchas mujeres y jóvenes y hombres
en ese ámbito, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías
locales, pero han hablado de mafias, también han hablado de
posible extorsión, de posible abuso, de posibles timos. Ustedes,
si son ágiles esos protocolos de denuncia y la respuesta que
pueda haber, porque tanto el abuso se tiene que parar, de
momento es un delito, evidentemente es un delito la extorsión,

pero sobre todo porque eso tiene que ser un mensaje a la
sociedad. Donde no llegamos hay que llegar, pero eso se tiene
que evitar, esos delitos se tienen que evitar hacia los menores,
hacia las mujeres y a cualquier ciudadano que está abusando
por la explotación que se puede hacer, sean nativos o sean
mafias que promueven ese tráfico de personas o esa
vulnerabilidad, engañándoles desde países de origen que se da,
lo cual el trabajo también en el ámbito de extranjería es
importante. 

El agradecimiento, ustedes creo que lo saben, es implícito
en todo el mensaje de esta comisión, pero quiero hacerlo
explícito desde nuestro grupo parlamentario y la disposición de
lo que sea incorporar los mensajes, las propuestas y canalizar,
desde luego, ese consenso y esa urgencia que se tiene que dar
desde esta cámara y desde luego desde los ejecutivos. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Lina Pons, per un temps de deu
minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputades, molt bona
tarda. Benvingudes les tres ponents que avui ens acompanyen
a aquesta comissió. Enhorabona per aquesta feina que fan i
també per aquesta radiografia que ens han fet avui, tot i que
comprenem les mancances de manca de dades de part forana i
de la resta d'illes, com és el cas de Menorca o Formentera, a
excepció de Palma i Eivissa, com s’ha dit, creiem que les
mancances són clares, les necessitats són claríssimes, però no
em voldria passar d’optimista perquè no sé quina solució veuen
vostès. Per això són aquí, perquè saben exactament què és el
que toquen cada dia quan ens trobam que les persones que són
d'aquí, les persones que tenen una feina, les persones que tenen
unes arrels familiars són incapaces de trobar una casa per
comprar o per llogar, perquè no arriben, perquè no poden,
perquè no poden pagar-la, perquè no hi poden arribar; tot i les
diferències abismals que hi ha entre uns i els altres.

Ho dic perquè la situació que pateixen les persones que
viuen i són d'aquí és difícil, per tant, com hi arribaran les
administracions? Si vostès tenen la solució, m'agradaria que la
diguessin, a tantes persones que estan desesperades com la
situació que vostès ens han reflectit al dia d'avui. Moltes de les
preguntes que jo els volia fer, ja les han fet, o les han
formulades els meus companys.

I, de totes maneres, sí que voldria incidir en el tema del
llimbs de les dones, crec que el Sr. Fuster ho ha dit, m'agradaria
que explicassin una mica més, quan diuen que “elles queden
excloses de tot”, per què? Més o almanco ho sabem, però ens
agradaria que explicassin una mica més quina és aquesta
situació.

I després el que em sembla absolutament immoral, il·legal,
desastrós, colpidor, que no hauria de ser així de cap manera, ni
aquí ni a cap banda del món, és el tema de la separació de pares
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i mares dels seus fills, és a dir, això sí que no ho hem de tolerar,
hem criticat Donald Trump, quan feia separacions entre nins i
pares d'aquells que arribaven de Mèxic, i resulta que nosaltres
ho tenim aquí, sense haver-ho provocat, però sense poder
solucionar-ho. Per tant, crec que aquesta seria la primera passa
que hauríem de fer, perquè amb amor i amb família propera
segurament les coses tenen més bona solució.

Aquesta és una de les qüestions que m'agradaria també, que
ens diguessin com ho podem fer.

I, és clar, voluntat política sí, voluntat política la tenim tota,
el nostre compromís hi és, continuarem fent feina en aquest
sentit, i bé, aquestes serien bàsicament les preguntes que jo
faria. Creiem que la desesperació és màxima.

I després també hi ha una cosa que, bé, que està relacionada
amb aquesta separació de pares i fills, però és el tema de no
tenir per poder tenir en acollida famílies completes; és a dir,
tenim Ca l’Ardiaca, per una banda, tenim els nins que els poden
dur allà; tenim pegats, diguem-ho així, solucions immediates a
problemes greus, que s'incrementen, que cada vegada ja no
tenen uns perfils clàssics, com nosaltres estàvem avesats a
veure, sinó tot el contrari, pel que ens han contat vostès, que és
que cada vegada són més joves, no tenen per què estan
inadaptats, no tenen per què persones excloses, a la manera
clàssica que han viscut sempre, sinó que ben bé qualsevol
persona de nosaltres podria trobar-s’hi en qualsevol moment. 

Per tant, aquestes serien les coses que voldria demanar i
quines solució veuen immediata, perquè nosaltres, per suposat,
ajudarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara si volen les compareixents,
hem comentat abans a la lletrada, si vostès volen contestar, tal
vegada els serà més còmode..., perdón hablaré en castellano.
Ahora te he mirado Juana y he pensado, voy a pasar...

(Remor de veus)

Bueno, creo que será más cómodo si quieren contestar
desde donde ustedes están, y pueden contestar
independientemente, indistintamente cualquier contestación que
ustedes consideren. No tienen límite de tiempo, por tanto,
pueden tomarse el tiempo que necesiten. Bueno, a las cinco
tenemos otra comisión, esto sí, esto sí.

Y luego otra cosa, para su última intervención, sí que
solamente podrá intervenir una de las dos, porque solamente
puede intervenir un compareciente en la última intervención,
porque después hay otro turno de réplica. Por tanto, ahora
puede intervenir quien quiera. Gracias.

LA SRA. REPRESENTANT DE CÀRITAS MALLORCA
(Teresa Riera):

Crec que el primer de tot que, a més, ha sortit a quasi tots...,
és clar, les dades que avui s’han donat aquí són dades

d’entitats. L’IMAS, el darrer recompte que va fer de persones
sense llar va ser el 2019 i va ser un recompte totalment
esbiaixat, perquè ens deien als que varen participar en el
recompte, ens deien: allà en trobareu un, anau-hi. Realment va
ser..., no hi havia dades oficials. I, a més, del 2019 al 2023, tots
sabem com ha canviat el tema d’habitatge, i bé. Per tant,
realment les entitats podem aportar dades de la gent que
nosaltres atenem, però correspon a les administracions, o sigui,
em resulta complicat voler legislar sobre un problema, que ni
tan sols el teniu quantificat. Bé, no sé si ara m’he extralimitat,
però...

Després, un poc, el que ha comentat de quin era el nostre
projecte que tenim des de Càritas. Nosaltres sí que tenim el
projecte a la part forana, a Inca, amb la qual cosa coneixem un
poc la realitat dels pobles a prop d’Inca, i també tenim pisos a
Palma. Quan des de Càritas ens vàrem plantejar de quina
manera abordaríem el sensellarisme, vàrem pensar que
construir un alberg avui no era la solució, que era molt millor
construir petits apartaments, o petites habitacions a zones
comuns, però que la persona i la familia tenguessin la intimitat
almanco de quatre parets. I un poc això és el que hem fet: tenim
habitacions individuals, com les d’un hotel, i després zones
comunes que comparteixen.

També el model que nosaltres tenim, és que no hi ha una
persona, ni un educador, ni un treballador social 24 hores, sinó
que són ells mateixos els que gestionen tot el funcionament.
Tenim assemblees cada 3 dies amb ells, per poder parlar dels
problemes de convivència i problemes que tenen ells
habitualment, però viuen de forma totalment autònoma.

És que hi ha moltes preguntes. 

Després només una petita puntualització al que ha dit el
Grup PSOE, és veritat que amb la COVID es varen donar
respostes a persones sense llar, però la meva pregunta és: es va
donar resposta per a de veritat combatre el sensellarisme o es
va donar resposta perquè no contagiassin la resta de la societat?
Perquè al dia següent d’acabar l’estat d’alarma, tota aquesta
gent va tornar ser expulsada al carrer.

Problemes que tenim a diari. És clar, un poc, és veritat que
hi ha l’Ingrés Mínim Vital, és veritat que hi ha RESOGA, és
veritat que hi ha ajudes de caire social, però, primer, moltes de
les coses s'han de fer per ordinador, obligam les persones sense
llar a emprar un ordinador, quan ni tan sols tenen possibilitat de
carregar el mòbil, si no és al Parc de les Estacions. 

Després, s’obliga, per tramitar qualsevol ajuda, que estiguin
empadronats, que, a més, aportin una declaració jurada de la
gent que els lloga l’habitació, que viu allà. De veritat, no
podem posar més traves? És veritat que existeixen, però que
molta gent es queda fora de totes aquestes ajudes. 

Bé gràcies. 
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LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE CREU
ROJA (Juana Lozano i Plaza):

Bueno, efectivamente, son muchísimas preguntas,
muchísimas, y ojalá, ojalá tuviéramos respuesta para todas. No
va a ser así.

Yo sí que a ver, soy positiva y optimista por naturaleza,
entonces para mí el hecho de que se hayan generado tantísimas
preguntas aquí, el hecho de que llevemos ya unos meses largos,
largos trabajando este tema, quiere decir que, bueno, que en
Baleares nos empezamos a preocupar y a ocupar del tema de
las personas sin hogar de verdad, porque hasta hace muy
poquito, entendamos la relatividad del tiempo, las personas que
vivían en la calle eran personas totalmente invisibles y que
únicamente nos percatamos de ellas, cuando cruzaban en
nuestra misma acera y agarramos el bolso, per si de cas, ¿no?
Entonces, para mí esto es un paso importante, el estar en este
espacio y haciendo estas reflexiones. Así que también yo creo
que es para felicitar y además desde todos los grupos. 

Dicho esto, y con la intención de dar alguna respuesta que,
como decía, no todas, sí que he visto que hay una pregunta o un
tema que es coincidente en prácticamente todos los grupos y es
el tema de la mujer. Yo creo que lo hemos comentado muchas
veces, es difícil vivir en la calle para un hombre, pero es tres
veces más difícil vivir en la calle como mujer, entre otras cosas
porque, independientemente de la situación de desamparo que
ambas personas tienen, la mujer es mucho mayor, es mucho
mayor por un tema de violencia, es mucho mayor por un tema
de falta de intimidad. Y voy a ser también como la compañera
de Cáritas, bastante explícita: hemos tenido que habilitar en las
dependencias de Eivissa y en las dependencias de Palma
espacios para que las mujeres que vivan en la calle puedan
realizar su limpieza íntima, a esos niveles estamos llegando; o
sea dignidad, prácticamente cero para las personas, para las
mujeres que viven en la calle.

Y yo tenía un dato -espero encontrarlo- sobre el número de
mujeres..., porque aquí comentábamos que faltan datos...,
tenemos básicamente datos de Palma, que no de Mallorca, de
Palma, y tenemos datos de Eivissa. También es verdad que son
los dos municipios donde el fenómeno es más llamativo, donde
el fenómeno es más grande. Las UMES de Mallorca son de
Mallorca, no son de Palma, y pueden ser requeridas desde
cualquier municipio de la isla. No ocurre, muy poquitas veces
se activan las UMES para que acudan a una atención de
personas sin hogar en Alcúdia o en alguna parte de otro
municipio de Mallorca. No quiere decir con eso que no exista
el problema, sí que existe, pero en los niveles son más bajos o,
en el peor de los casos, si un municipio detecta eso lo que hace
es que intenta enviar a estas personas a Palma, porque ahí -
dentro de la escasez de recursos- hay más que en su propio
municipio. Un poco va por ahí.

El fenómeno de sinhogar, era un fenómeno estrictamente
masculino hasta hace muy poco, pero ahora ya no lo es y,
además, está produciendo en las mujeres..., siempre nos pasa lo
mismo, siempre nos sentimos culpables y nos da vergüenza por
todo, ayer o antes de ayer escuchaba -ayer, creo que fue ayer-
a las compañeras de Proyecto Hombre decir que la mujer que
tiene problemas de adicciones, pues siente todavía más

vergüenza, porque se la culpabiliza más. Pues aquí es lo
mismo, la mujer que vive en la calle es más señalada, es más
culpabilizada, con lo cual es triplemente victimizada. 

Por lo que, yo creo que -no sé si también contesto a algo
con esto-, si tenemos que trabajar medidas, y yo creo que la ley
puede ser una buena herramienta, tenemos que ser capaces de
darle una perspectiva de género especial, especial porque la
situación lo requiere. Eso con el tema de mujer.

Alguna otra pregunta que me ha llamado especialmente la
atención es: cómo se coordinan las diferentes administraciones
entre ellas, y entre ellas y el tercer sector, entre las entidades...
Bueno, pues se hace lo que se puede, se hace lo que se puede.
Nuestra red de servicios sociales de nuestra comunidad
autónoma ha crecido muy poquito, muy poco, estamos dando
respuesta a nuevos problemas con los mismos recursos, y yo
siempre digo lo mismo, el que tiene como herramienta solo un
martillo tiende a ver todos los problemas como clavos, y así
estamos haciendo, y así estamos atendiendo a muchos perfiles
y a muchas necesidades con herramientas que no son válidas,
y que tienen que cambiar.

¿Cómo nos coordinamos con el consell insular, que tiene
unas competencias, con los ayuntamientos que tienen..., con el
propio Govern, las entidades entre sí? Es difícil, difícil por una
cosa que comentaba el Sr. Gómez, de Ciudadanos, los temas
competenciales, en nuestra comunidad autónoma tenemos que
hacer algo para clarificar las competencias, porque es que es
muy triste que tú derives a una familia que encuentras en la
calle, y que, además, te la trae la policía, muchas veces, a la
puerta de la Cruz Roja porque la han encontrado en la calle, la
derives al IMAS y te diga: bueno, ¿sabes qué?, como dicen que
van a pedir asilo, son tuyos. ¿Cómo, que son míos? Sí, sí, sí,
son de la Cruz Roja porque es que esta gente manifiesta que va
a demandar asilo. Bueno, a veces los deseos no se cumplen,
entonces, esta familia en ese momento no es ni de Cruz Roja,
no es de Cruz Roja porque vaya a demandar asilo, es una
familia que está en situación de calle, que nos ha traído la
policía muchas veces a la puerta de Cruz Roja, y que, como no
encontremos una situación habitacional va a ocurrir lo que
decía la señora representante de El Pi, con todo el dolor del
corazón vamos a tener que separar a los hijos de sus padres, y
eso es doblemente vulnerabilidad, doblemente un sacrificio,
doblemente un trauma, tanto para padres como para niños.
Porque, que sean padres que no pueden acoger a sus hijos en un
domicilio, no son padres maltratadores, no son padres no
cuidadores, no son padres que no generan vínculo; entonces, lo
que estamos haciendo es todavía hacer muchísimo más daño a
esas personas y, en algún momento, señalarlas.

Con lo cual, coordinar: se puede mejorar mucho más,
tenemos que mejorar muchísimo la coordinación, porque no
puede ser eso, que estemos mareando a la gente. Hay familias
que han ido y vuelto a Cruz Roja, en un mismo día, tres veces,
y esto es así: ¡tres veces!, porque no hemos sido capaces, desde
ninguna de las administraciones que nosotros pensamos que
son competentes, de encontrarles una ubicación. Y esto son
casos reales.

Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay mucho camino
que recorrer, ver cómo podemos hacer avanzar los recursos
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sociales de nuestra comunidad, que es poderosa y que puede
hacerlo, y que ahora, que ya estamos tan puestos, a lo mejor sí
que podremos encontrar esos recursos para esas familias. 

Nos preguntaba, creo que era la representante del PSOE,
cómo podemos desinstitucionalizar. Ahora mismo, sabéis que
Europa está dedicando muchísimos fondos al tema de la
desinstitucionalización y no solamente de las personas
vulnerables, sino también jóvenes, personas con enfermedad
mental, y tal..., porque esa es la línea, y las compañeras de
Cáritas lo están haciendo súper bien, con ese planteamiento que
están haciendo, de pisos, donde la gente puede vivir, puede
hacer su proceso, etcétera.

Claro que tiene que haber instituciones, por supuesto, hay
personas que no pueden vivir de manera autónoma, igual que
tenemos en la calle viviendo personas con patología dual o con
grandes esquizofrenias o con grandes psicosis, que nunca van
a poder ir a un centro, pues, porque es imposible, van a tener
siempre que tener un acompañamiento. Pero hay muchas
personas que sí que pueden iniciar procesos, ¡claro que sí!, y
entonces esa es la línea, trabajar para conseguir recursos que
permitan que las personas sean autónomas y sean protagonistas
de sus propios procesos.

Entonces, el fenómeno de Housing First, el Housing Led, el
alquiler social..., todas esas cuestiones son válidas y van por
ahí; ¿que tenemos que construir algún recurso comunitario? Por
supuesto, yo creo que ahí estaremos de acuerdo, por
supuestísimo, porque hay personas que no pueden, pero que, en
la medida de lo posible invirtamos, primero, en prevención, lo
que os decía, tenemos ahora unos perfiles diferentes, vamos a
intentar que esos no se nos cronifiquen y no pasen a formar
parte de esos 400 y pico que tenemos cronificados; pero, luego,
trabajar en esos recursos, sobre todo donde la autonomía
personal sea el eje vertebrador.

Yo no sé si a la representante del PSOE..., van un poco por
ahí los tiros, o sea, desde la visión que tenemos las entidades,
fuera paternalismo. La gente es autónoma, la gente tiene
muchísimas posibilidades y yo os puedo contar, el primer
Housing First, lo dotó Cruz Roja, con una financiación de
10.000 euros que nos dio La Caixa. Cuando nosotros tuvimos
que decidir qué persona de los que estábamos atendiendo en un
mes iba a ir a esa casa, bueno, pues tuvimos que hacer
muchísimas valoraciones y tener en cuenta muchísimas cosas;
al final elegimos a una persona que llevaba 15 años en la calle;
esa persona tenía posibilidades de hacer procesos y demás,
pero esa persona se pasó más de 1 año durmiendo en el suelo,
a pesar de tener una cama y tener un sofá, porque es difícil,
porque es muy difícil volver a la normalidad, cuando tú llevas
15 años escuchando determinados mensajes y teniendo según
qué situaciones delante, es difícil; pero esa persona, 3 años
después, tuvo un trabajo, se reconcilió con su familia y, bueno,
pudo hacer frente a su vida, parece una película con final feliz,
pero no fue una película con final feliz. En todo ese proceso
hubo muchos altos y muchos bajos, hasta que conseguimos que
esa persona durmiera en la cama, y es un ejemplo.

Ahora tenemos, afortunadamente, el Housing tiene más
pisos, bueno, y desde el consell insular se está trabajando muy

bien, pero cuando tú le pones un techo a una persona, inicia
proceso.

Decía nuestra compañera de Cáritas: bueno, cuando llegó
la COVID metimos a las personas sin hogar en los
polideportivos pues ¿para que no nos contagiaran o para qué?
Yo no sé para que los metimos, posiblemente porque cerramos
las fuentes y no podían ir ni a coger agua, y, claro, tendrían que
lavarse y poder beber, con lo cual está bien. Pero sí que fue
positivo, y las personas que estuvieron acogidas en el
polideportivo de Eivissa, que sí que atendió Cruz Roja Eivissa,
más de la mitad de esas personas iniciaron proceso, y
estuvieron, nada, dos meses en acogida, y con un techo, unas
rutinas, unas comidas. Esas personas iniciaron procesos. Y este
verano, que ha habido muchísimo trabajo para todos, las
compañeras de las UMES de Eivissa me decían: hemos
colocado hasta a los de las UMES en los hoteles. ¿Por qué?
Porque esas personas han hecho proceso. De acuerdo, estarán
a lo mejor, pues no sé, limpiando vasos o..., pero esas personas
han tenido una posibilidad de trabajo este verano. Por lo tanto,
el techo es una condición. 

Yo no sé qué más..., seguro que me estoy dejando muchas
cuestiones, todas interesantísimas. Comentaba el representante
del PP el tema de las edades, es así, es tal como lo comentaba:
el grupo de jóvenes empieza a despuntar y empieza a despuntar
no solo en los temas de vivienda, sino también en los temas de
empleo, en los temas de ayudas básicas, en los temas... porque
los jóvenes ahora mismo lo tienen muy complicado en nuestra
comunidad, sobre todo si son jóvenes con baja cualificación, y
tenemos unos cuantos de esos, de personas jóvenes con baja
cualificación. 

Lo que comentaba de part forana si se da. Sí, pero, yo creo
que también lo comentaba, con un poquito menos de
intensidad.

¿Si son sólo rentas bajas o rentas medias? Hay de todo ya,
¡eh!, o sea, ya no podemos vincular únicamente la exclusión
social y el sinhogarismo a las rentas bajas; hay rentas medias,
hay personas que trabajan... es un matrimonio y trabaja el
hombre y la mujer, por supuesto, pero no les llega, no les llega.
Porque es cierto que este verano se ha trabajado mucho, pero
se ha cobrado poco, se ha cobrado poco. Entonces los salarios
en muchas familias, tener dos salarios no es garantía de que
esas personas no necesiten una ayuda a final de mes para pagar
el alquiler. 

No es exclusiva, el representante de El Pi que, bueno, tiene
recorrido en el tema social... perdonen, el representante de
Ciudadanos que también tiene cierto recorrido en el ámbito
social, decía: bueno, es que ya no es un tema solo de extrema
vulnerabilidad. Sí, la extrema vulnerabilidad es lo último, o por
lo menos en la clasificación que tenemos las entidades cuando
hablamos de extrema vulnerabilidad, hablamos de lo más bajo,
de lo más bajo, de lo más bajo, ya no. Pero es que ahora los
perfiles son..., pero tampoco no son de extrema, son personas
vulnerables que con sus ingresos no pueden hacer frente a sus
gastos. 

¡Cuidado! Es una situación que se da en nuestra comunidad
autónoma y en toda la línea del mediterráneo, no podemos
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olvidar las migraciones, los procesos migratorios, está llegando
muchísima gente a nuestras islas, no por un tema de asilo o un
tema patera, que también está entrando mucha gente por puerto
y aeropuerto, para venir aquí e iniciar un proceso. Y esas
personas, bueno, pues luego se encuentran que no es tan
maravilloso y no somos una terra tan acollidora. Tenemos ...,
y es esas familias que nos..., mira, tenemos casi cada semana
tres, cuatro familias que tenemos que trabajar con el IMAS y tal
a ver cómo las colocamos, cada semana. Eso no se había dado
nunca. La mayoría personas que vienen de fuera. Entonces,
bueno, es una cuestión a tener en cuenta. 

Yo no sé si me he dejado o si me estoy extendiendo mucho. 

LA SRA. REPRESENTANT DE CÀRITAS MALLORCA
(Teresa Riera):

Quant a les famílies, crec que ha estat el Grup El Pi,
realment no hi ha recursos per a  famílies, és veritat que a
Palma l'ajuntament té el SAM Famílies, que té molt poques
places, i després hi ha el Convent, que sí que està més pensat
per a persones que..., per a famílies nouvingudes amb un
període de temps que tampoc no és real, de dos mesos per
trobar un habitatge a Palma. 

És clar, crec que des de les entitats el que ens preocupa
primer, que parlam de separar pares que són protectors dels
seus fills i també que Protecció de Menors ha d'estar per altres
feines, i col·lapsar una protecció de menors per una qüestió
d'habitatge em sembla que és... bé, que almanco ho haurien de
revisar.

Has demanat si teníem la solució, tant de bo la tenguéssim,
crec que la solució ha de ser compartida, ha de ser compartida
entre vosaltres, que legislau, les entitats que fan feina, però
també amb tota la part de l'administració pública que també fa
feina, i fa molt bona feina; és veritat que tal vegada nosaltres,
des de l'entitat, som massa crítics amb les administracions
públiques, sobretot quan crides a l’IMAS i et baralles i et tornes
a barallar, perquè és veritat que les famílies reboten d’un lloc
a un altre, però també vull dir que l'administració pública també
fa molt bona feina i que hi ha recursos molt bons. Per això, crec
que entre tots sí que podrem trobar solucions. 

Quant al que ha dit el Grup Ciutadans, Ciudadanos? Ah!, no
ho he entès molt bé, però ha parlat de si teníem coordinació
amb la UFAM. És clar, evidentment totes les entitats quan
tenim constància que s'ha produït un abús cap a un menor, el
primer que fem és denunciar. Però tampoc no podem
criminalitzar ni culpar les famílies que, per necessitat, viuen a
una habitació i que els seus fills han estat abusats, no per ells,
sinó per la situació. Un poc llavors evidentment que sí, que
denunciam qualsevol tipus de..., però que tampoc no
m'agradaria que es criminalitzàs perquè, al final, la família és
allà perquè no té un altre lloc on anar. 

La coordinació amb Estrangeria? Crec que tots sabem el
retard que du Estrangeria a l’hora d’aprovar arrelaments
socials. Ara, el darrer, ens trobam en un any i dos mesos de
retard. Llavors, quina empresa espera un treballador un any i
dos mesos perquè Estrangeria li emeti l’informe favorable?

Amb el SOIB, tu no pots estar apuntat al SOIB i donar-te
d'alta com a demandant d’ocupació si no estàs empadronat. 

IBDona. Bé, fa molt bona feina, però tal vegada també
hauria de prestar atenció a totes les dones que estan en situació
de sensellarisme perquè, ho ha dit la companya, o sigui, totes
les entitats fem un esforç per dotar les dones de tots els
productes íntims que necessiten i també crec que sou capaços
d'entendre què significa per a una dona menstruar al carrer, no?
Llavors, de quina manera..., a mi hi va haver una cosa que em
va xocar molt, és: es dóna roba íntima als homes i a les dones,
als homes se’ls dóna calçotets i a les dones se les dóna bragues,
però no es contemplen els sostenidors, us podeu imaginar que
una dona estar 24 hores al carrer sense uns sostenidors pot ser
molt desagradable. Són coses que en el dia a dia te n’adones.
Llavors, crec que protegir la dona de carrer i tenir en compte
totes aquestes coses és prou important. 

 LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE CREU
ROJA (Juana Lozano i Plaza):

No, yo, ya para finalizar, bueno, con respecto al tema de los
cuerpos de seguridad del Estado, UFAM, policía, Estrangería,
todo, a ver, sí que hay una coordinación y una buena
coordinación y sí que hay, de verdad, de verdad, especial
sensibilidad. ¿Perdón?

LA SRA. REPRESENTANT DE CÀRITAS MALLORCA
(Teresa Riera):

No, que pedía esto, no lo que yo contestaba.

 LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE CREU
ROJA (Juana Lozano i Plaza):

¡Ah!, vale. No, no, hay una especial sensibilidad. A ver,
nadie, nadie quiere separar nada, pero en situaciones difíciles
lo que prevalece es la seguridad del menor, es la seguridad del
menor. Entonces, cuando nos traen del aeropuerto, que acaba
de llegar una familia y que tal, y la dejan en la puerta, bueno,
pues nosotros intentamos hacer todo lo posible, UFAM intenta
hacer todo lo posible, el consell insular también intenta hacer
todo lo posible, y en la mayoría de los casos no sé como
conseguimos..., no sé cómo, ¿eh?, porque a veces dices, ¿cómo
es posible?, aunque hayan ido y vuelto tres veces, consigues...
no sé, para esa familia consigues que tengan..., pero como decía
la compañera: es muy temporal, dos meses, tal... No son
respuestas duraderas, pero la coordinación, a pesar de la falta
de recursos, porque Policía Nacional tiene una gran falta de
recursos, enorme, y lo vemos en la llegada de pateras y lo
vemos en la llegada en el tema de los asilos, de las entrevistas
de asilo, de protección internacional, etc.

Hay una gran..., y eso retrasa mucho y hace que esos
retrasos, pues, que aumenten la vulnerabilidad de las personas
que están en espera, pero sí que es cierto que la sensibilidad de
Policía para los temas sociales yo creo que sería muy injusto
que de aquí no se hiciera ese reconocimiento, porque, como
todos los demás, son padres y madres igualmente y sienten y
padecen como los demás.
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Entonces yo creo que sí, reiterar que necesitan más
recursos, igual que los necesitamos el resto, porque si ellos
agilizan, nosotros también agilizamos, ¿vale?

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Ahora ya pasamos al turno de réplica, i
en torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, per un temps de cinc minuts, Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quina importància té
escoltar les entitats i conèixer de primera mà tota la seva
realitat!

 La Sra. Lozano, quan explicava.. el cas d'Eivissa, a la
pandèmia, a tots els sensellarismes se’ls dóna un espai digne,
podrien ser millorables les condicions, però en dos mesos i... i
ja hi ha una gran part que entra dintre del sistema, o sigui que
es pot acabar amb el sensellarisme. Sempre hi haurà una part
que sí que sigui crònica que són els que a finals estaran
institucionalitzats o acompanyats o acabaran emprant altres
recursos, però és molt important no deixar caure aquestes
persones que, bé, que se senten amb un sensellarisme
sobrevingut, es podria dir, perquè, al final, és molt fàcil acabar
i cronificar i llavors es necessiten molt més recursos i n'hi ha
molts més. 

Recordo una frase que em va dir el tècnic de Creu Roja de
la UME (...), quan a la nit fèiem les visites, deia que quan es va
posar en marxa tots els Hosing First aquí, que, de cop i volta,
que es van ficar als 50 pisos, hi va haver 40 persones fora, i al
cap de molt poquet eren 80 persones fora del carrer que no se'ls
ha tornat a veure mai més al carrer, simplement pel fet d'haver-
los donat un espai digne. 

Vaig tenir l'ocasió amb unes companyes de visitar els pisos
d’Aprop, els contenidors que hi ha hagut tanta polèmica
darrerament, però un recurs tan útil i tan meravellós que ha
estat a Barcelona, vam tenir oportunitat de poder parlar amb
usuaris, usuaris de sensellarisme que es queden directament en
el barri van poder accedir a un espai digne per viure. Explicaré
el cas concret d'un senyor, amb un ca, no hi havia manera de
poder accedir a cap servei simplement perquè no el deixaven
tenir el seu ca; quan va aconseguir ja tenir... i el van ficar al pis
portava dos anys en aquest pis i ens explicava el que havia
canviat la seva vida. 

Tota la raó al que deia la Sra. Lozano, amb els recursos
surten i entren dintre del sistema i tenen ganes de trobar una
feina, de continuar vivint i de realitzar-se com a persones i
simplement, bé, idò tenir una vida digna.

La situació de sensellarisme, en definitiva, també d'alguna
manera, sobretot el sensellarisme crònic, és perquè
l'administració l’ha expulsat, no li ha donat la resposta suficient
i aquí és on hem d'actuar nosaltres com a legislació, o sigui
com a legislatiu, i crec que en tenim el dret moral. 

Les causes del sensellarisme són cròniques i es veu, i el
primer de tot és la falta d'accés a l’habitatge, però també el

laboral, també l'accés a la formació, etc., i s'ha d’anar treballant
en tots els camps, però en el sensellarisme en concret, una casa
és el primer per poder tenir una salut digna, per poder tenir una
vida digna, i, si no hi ha una casa primer, en la seva absència
hauria de tenir un espai digne. Aquesta és la finalitat per la qual
crec que sí que és necessari seguir treballant i mirar a veure si
és possible un canvi de modificació.

S'ha parlat molt aquí també del tema de competències, sí
que hem de dir que en aquests mesos que hem treballat les
competències són prou clares, és competència absolutament de
totes les administracions, no hi ha una administració amb una
competència més o una altra. Sí que és ver que en el tema de
serveis socials està una miqueta més definida, i sí que és..., com
que no tots els ajuntaments es fan càrrec, idò al final és el
consell insular qui ha d’adquirir aquesta responsabilitat, però
els ajuntaments de més de 20.000 habitants són els que sí que
tenen competències també en sensellarisme i de donar-hi
resposta.

I sí que és ver que tal vegada a la resta de municipis no hi
ha tantes xifres i no hi ha tant de sensellarisme, perquè la Sra.
Lozano ja ho ha explicat molt bé, com que no hi ha recursos, al
final acaben venint a les grans ciutats, com són Eivissa o
Palma.

En definitiva, jo crec que avui s'ha demostrat que tots els
partits polítics tenim una sensibilitat per aquest tema, que crec
que ens començam a..., i si no ja ens hi interessàvem abans, i
crec que hem de seguir treballant per garantir la vida íntima;
per garantir el dret a disposar d'un espai residencial digne i amb
perspectiva de gènere; per tenir un centre de baixa exigència
digne, amb accés vint-i-quatre hores on es pugui entrar amb
animals de companyia, on tingui un espai per poder guardar les
pertinences; el dret a l’empadronament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Mayor, ha d'anar acabant.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

 Sí, deixi’m un minut... d’acord...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé..., acabi.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bé, en definitiva, un transport, accés a la salut, a higiene, a
productes d’higiene, als serveis funeraris i, sobretot, a una
coordinació administrativa amb sis plans estratègics per acabar
amb el sensellarisme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Ara pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Bea Gamundí.
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LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades, gràcies de nou. Compartim bona part de l'anàlisi que
heu fet a través de les respostes que ens heu donat, perquè,
evidentment, pensam que el sensellarisme no ha de formar part
del paisatge de les nostres ciutats ni tampoc dels nostres
municipis. No pot ser considerat com una part d'aquest escenari
urbà perquè -com ja s'ha comentat aquí- suposa una vulneració
de drets. 

Per tant, nosaltres veiem necessari l’impuls de polítiques
públiques que vagin molt més enllà de la gestió del problema
i que tenguin com a objectiu principal l'erradicació del
sensellarisme. Aquestes polítiques, evidentment..., la Sra.
Lozano feia referència a alguns països o modalitats que
s'havien fet com el Housing First o el Housing Led que venen
de models de Finlàndia, França o Canadà, que són recursos
residencials o xarxes de recursos residencials també, no? Crec
que per aquí podríem trobar un camí o almanco a mi m'ha
quedat clar arran de les seves exposicions.

Respecte de la interpel·lació directa que m’ha fet la
companya de Càritas, jo crec que la Sra. Lozano, en part, em
sent identificada amb la resposta que ha fet, és a dir, al final
necessitàvem el màxim de protecció en aquell determinat
moment, però sí que és ver que per primera vegada aquí, a
Mallorca, parlàvem de programes de Housing First, cosa que
no s'havia produït, i jo el que volia expressar, que tal vegada és
que no m'he expressat suficientment clar, és que, arran de la
pandèmia vàrem poder ser més conscients, la ciutadania, que,
evidentment, el sensellarisme existia, existeix i es produeix, i
això és una cosa que crec que de qualque manera volia posar en
valor a la meva intervenció.

Evidentment, vagi per endavant tot el nostre compromís per
poder impulsar polítiques públiques orientades a l'erradicació
del sensellarisme. Tenim present que parlam d'un tema que és
estructural, en què entren en joc molts de factors, el factor
social i econòmic també, el familiar que comentàveu i que,
evidentment, és un tema prou delicat i a tenir present, sobretot
quan tenim menors per enmig, no? 

Jo crec que és un tema que també ens fa prendre molta més
consciència que s'ha d'abordar, i que també hi ha temes de
diferents marcs competencials que fan referència a altres marcs
competencials, com s'hi han referit altres altres companys.
Evidentment, crec que sí, que s’ha d'apostar per una legislació,
però que ha d'estar suficientment consensuada amb totes les
parts implicades, entre altres coses perquè aquí evidentment
tenim una composició, una arquitectura, diguem-ne,
institucional diferent de la que pugui tenir Catalunya, i que,
evidentment, entren en factor altres institucions que s'han de
posar d'acord.

I crec, i de veritat ho pens, que els millors marcs per poder
establir això, són els pactes de lluita contra la pobresa que
tenim instaurats, en el marc de les diferents institucions. Allà on
també crec que la FELIB hauria d’entrar en joc, perquè hi ha
molts de temes referenciats a ordenances municipals que
afectarien aquesta futura norma i que, evidentment, tenen
moltíssim a dir respecte d'aquest tema. I també crec que

s’hauria de sensibilitzar molt els municipis per posar en marxa
determinats serveis als quals fèieu referència, com és el tema de
les dutxes, com el tema de quan es mor a un municipi, jo he
estat regidora a un municipi i ens hem trobat en situacions de
persones que estaven en sensellarisme, que havien mort i és un
drama, per veure com hem de donar solució a aquesta situació. 

Crec que és importantíssim fer aquest exercici conjunt, com
deia també la companya de Càritas, fer aquest exercici conjunt
entre el legislatiu, entre l'executiu, entre les diferents
institucions competencials què tenen a dir en aquest tema, però
també amb les entitats del tercer sector social, com sou
vosaltres, i a les quals vull donar-vos les gràcies, reconèixer la
labor que feu en relació amb aquest aspecte. He quedat
gratament sorpresa de la feina que feu i que avui ens heu pogut
explicar i posar negre sobre blanc, amb tota aquesta situació,
perquè, en definitiva, siguem un lloc més inclusiu i millor.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Ara pel Grup Parlamentari
Popular si vol dir alguna cosa el Sr. Juanma Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. No, simplemente agradecerles su
participación, sus explicaciones y las respuestas que han dado
a nuestro grupo y al conjunto de los diputados y agradecerles
el trabajo que realizan cada día.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Ara pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. De vegades quan fem preguntes o
llançam temes retòrics, ens permet a una comissió com aquesta,
que hi ha un Diari de Sessions i és pública, que aquell faci
palès i puguem manifestar els fets, que semblen retòrics, però
que queden escrits, que queden manifestades tant les
reivindicacions, les peticions, com els compromisos que han fet
els grups parlamentaris. Per això de vegades quan parlam del
tema de protocols, del tema de competències, del tema del
SOIB, de l’IBDona, perquè aquí, a més a més, de nosaltres
llançar preguntes que semblen i això ho hauria de saber, sí que
ho sabem, però tal volta no coneixem la resposta dels que
presteu aquest servei i la interacció que teniu amb les diferents
administracions en aquest sentit. Per això he tocat el SOIB,
l’IBDona i la UFAM i Estrangeria. 

En aquesta comissió, malgrat siguin competències de
l’administració general de l’Estat, se n’ha parlat del tema
d’Estrangeria, de les cues a Estrangeria, de les dificultats en
temes d’inserció laboral, tant per part dels empresaris, com per
part dels treballadors. De la situació irregular administrativa
forçada per la mateixa administració, per no complir els
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terminis, etc. Per tant, que parlem d’això, també és important
en aquesta comissió, perquè crec que a més surt tot un llistat de
propostes implícites, que tal volta si arribam a aquest consens
es podrien materialitzar en el que queda d’aquesta legislatura
i si no, evidentment, a la següent. Per tant, he reiterat el nostre
compromís.

I per això deia abans que tal volta el tema de les
competències queda molt clar, i tant que queden clares, hi ha un
marc normatiu i no queda res fora de competència, perquè si
queda qualque cosa fora de la competència d’un àmbit de
distribució competencial, la Constitució diu a qui pertany. Per
tant, no hi ha desatenció a l’àmbit de la nostra administració, el
que no hi ha és aquesta necessària cooperació i resoldre aquests
llimbs, sobretot que afecten persones residents estrangeres o no
comunitàries, per dir-ho d’una manera fins i tot.

I per tant, fins i tot aquí s’ha parlat del cos consular i s’ha
instat el cos consular perquè interactuï més, perquè hi ha
competències d’estats membres de les persones que són
estrangeres, o que desconeixen la situació en què es troben de
vulnerabilitat els seus migrants a l’estranger, o que fins i tot no
tenen prestacions de les quals se’n podien beneficiar. Per tant,
tot aquest ventall ens ajudarà a impulsar.

Jo, des del meu grup parlamentari, ens sumam a aquest
agraïment i a aquestes felicitacions, evidentment. Però em diu
una qüestió que aquí altres col·lectius també del tercer sector
i professionals han traslladat, i és el sector dels professionals
sanitaris i sociosanitaris, quan deien que agraïen molt les
mambelletes, agraïen molt les mamballetes a un moment molt
clar, però el que més agrairien és veure materialitzades
aquestes demandes i aquests compromisos. I per tant, crec que
és important, que a més de les felicitacions, ens en duguem les
paraules, vosaltres us en dugueu el testimoni d’aquestes
paraules i en aquest Diari de Sessions els compromisos que els
diputats i diputades d’aquesta Comissió d’Afers Socials i Drets
Humans hem manifestat i ens hem compromès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Simplement dir que us don
l'enhorabona per la sinceritat i la claredat amb la qual us heu
expressat, no és qüestió de bones paraules, és qüestió de fets,
hi estam absolutament d'acord. I per això, simplement les
voldria fer dues darreres preguntes, o tres, ara veurem. 

Vosaltres heu parlat de polítiques valentes d’habitatge,
políticas valientes de vivienda. Això, simplement són recursos
o va més enllà? És a dir, ¿con dinero lo arreglamos, cuando
hablamos de políticas valientes de vivienda, con dinero lo
arreglamos, en este caso del sensellarisme, o hem d’anar més
enllà, i quin seria aquest anar més enllà?

Després han parlat de coordinació. La coordinació,
¿abarata costes, si estuviéramos mejor coordinadas las
administraciones que trabajan con las personas que sufren, o
les persones que pateixen en aquest cas, amb més coordinació,
ens sortiria més barata la factura? Ja em comprenen, és a dir, de
vegades és la paraula màgica que ho arregla tot. Per tant, quina
coordinació seria necessària si vosaltres ho sabeu? Perquè quan
dieu: és que anam aquí, anam allà, vuelven tres veces a Cruz
Roja las familias en un día. Bueno, ¿cuál sería -compañero
Lafuente por favor que no...- quina seria la solució per a
aquesta millor coordinació?

Vull dir aquí també la nostra preocupació que hem
manifestat en moltíssimes ocasions, per a aquelles persones que
tenen patologia dual, aquelles persones que no les vol ningú,
perquè al final no acaben ni a una banda i a l’altra, quan tenen
un brot pel tema d’addiccions i de malalties mentals, tal vegada
sí poden tenir una solució, o una cura, però després a partir
d’aquí crec que la problemàtica torna al seu lloc.

I acabaria amb una frase i amb una pregunta també que
m’encanta, que diu: “La caridad es humillante porque se ejerce
verticalmente desde arriba. La solidaridad es horizontal e
implica respeto mútuo”. Nosaltres estam en aquesta tessitura,
en aquesta segona opció, creiem en la solidaritat i no en la
caritat; és a dir, la caritat l’hem vista històricament també a la
nostra comunitat autònoma, allà on, per una banda éramos
caritativos, pero, por otra, dèiem: aquell home dorm a Jaume
III, que el llevin, que dona mala imatge per al turisme. Ja ens
entenem.

Per tant, nosaltres creiem en aquesta solidaritat que implica
un respecte mutu i, per tant, la darrera pregunta és aquesta:
aquelles que poden acollir o aquestes cases que han dit que
eren tipus hotel, amb llocs comuns; ha parlat d’autonomia, cosa
que ens agrada, és a dir, no és qüestió de tenir-los amb un
cuidador les 24 hores, sinó que tenen una autonomia, però
entenem també que aquesta autonomia, per aquesta solidaritat
mútua, fent relació a la frase que pronunciava, supòs que
implica una corresponsabilitat. Quina seria aquesta?

I res més. Gràcies, enhorabona i ànims. I reiterar el nostre
compromís de seguir endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:  

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara hi ha un torn de
contrarèplica, que jo els demanaria que per favor s’ajustessin
a cinc minuts justs, i just pot parlar una de les dues
compareixents. Una de les dues, sí, em sap greu, la que sigui.

LA SRA. COORDINADORA AUTONÒMICA DE CREU
ROJA (Juana Lozano i Plaza):

Bueno, pues rápidamente. ¿Es sólo cuestión de dinero? No,
el dinero ayuda, las penas con pan son menos, pero no es
solamente un tema de dinero, es un tema que afecta, yo creo,
que a todos los ámbitos de la administración, afecta a empleo,
afecta a Hacienda, afecta a todos; es decir, parece que cuando
hablamos únicamente de necesitamos pisos o necesitamos
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alquiler social, y ya está, no, no, es mucho más amplio porque
la pobreza o las situaciones de extrema vulnerabilidad no son
monocausales, son multicausales. Por tanto, está bien contar
con esa respuesta económica, pero luego necesitamos
implicación prácticamente de todos los ámbitos para dar una
respuesta integral, que es lo que al final necesitan las personas.

Patología dual. Bueno, pues sí, es lo más complicado que
nos encontramos en la calle, pero afortunadamente también hay
que decir que se empieza a trabajar, a lo mejor no con la
celeridad que necesitamos en las atenciones, porque son
personas complicadas, difíciles. La adherencia terapéutica de
estas personas en la calle, creo que lo explicaba muy bien
Belén, es complicada, porque las personas tienen que querer
curarse, saber curarse y poder curarse, entonces, a veces estas
tres variables no se dan juntas, pero sí que es cierto que se van
haciendo pequeñas intervenciones y trabajando en esa línea. Es
la más complicada, pero sí se va avanzando. 

¿Coordinación abarata los costes? Yo creo que todo lo que
sea hacer un uso adecuado de los recursos atendiendo como
ésta establecido en los protocolos, en el afán de dar esa..., yo
creo que sí, claro que sí; es que si nosotros, los compañeros de
Cáritas, de tal, mandamos una vez a una persona a un recurso
y desde ahí se atiende, pues ¡fíjate!, eso ya supone un
abaratamiento, porque no está yendo y viniendo. Pero no es
fácil la coordinación, y no basta con la voluntad de quererse
coordinar, porque cuando vamos a reuniones siempre sale el
tema de la falta de coordinación, bueno, pero a partir de ahora
nos vamos a coordinar. ¡Jo!, nunca sale, porque la coordinación
es mucho más que voluntad.

 ¿Acoger con corresponsabilidad? Efectivamente, o sea, por
lo que hablábamos de la autonomía, las personas tienen que
formar parte de sus propios procesos y tienen que asumir
responsabilidades, por supuesto. De ahí la necesidad de no
poder contar únicamente con vivienda autónoma, necesitamos
también contar con recursos de institucionalización, porque no
todas las personas pueden trabajar desde esa
corresponsabilidad.

Y no sé si he dado respuesta, pero, bueno, más o menos. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, sobre todo por la brevedad y por todas las
explicaciones. Gracias.

Ai, sí, he d’acabar, he d’acabar, he d’acabar, un momentet,
un momentet. Sí.

Acabat el debat, volem agrair la presència dels
compareixents.

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

Gràcies.
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