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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sra. Presidenta. Margalida Capó en substitució de Simó
Gornés. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, presidenta. Mercè Amer substitueix Miquel
Gascon. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.- Continuació del debat del Pla Jove  de la Conselleria de
Benestar Social  del Gove rn de les Illes Balears (RGE núm.
1944/01).

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
continuació del Pla Jove, que a la darrera sessió de la comissió
es va debatre, i es varen presentar propostes de resolució, les
quals varen ser qualificades favorablement i admeses a tràmit
per la mesa d’aquesta comissió.

Per tant passarem al debat de les propostes de resolució
presentades, i per tant procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris per tal que puguin defensar-les. Per defensar la
proposta de resolució presentada pels grups parlamentaris
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula la diputada Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena que vàrem presentar els
diferents grups és una mica de donar suport al Pla Jove, i la
defensa que puguem fer del pla ja vàrem tenir ocasió de poder-
la dur a terme a la passada comissió d’Assumptes Socials. Per
tant, nosaltres ens remetem a defensar que aquest pla és una
bona iniciativa del Govern de les Illes Balears, que creim que era
important planificar tota la política de joventut i, a més,
planificar-la amb les partides pressupostàries que s’han de
gastar i, per tant, que després objectivament és fàcil de poder
mirar el compliment d’aquest pla. També volem destacar la
importància que té la creació del fòrum anual per anar avaluant
el Pla Jove, per anar avaluant-ne el compliment i les mesures
d’avaluació del compliment d’aquest pla Jove. 

Per tant, la proposta de resolució va en sentit de donar
suport al pla que presenta el Govern de les Illes Balears, de
congratular-nos que aquesta cambra pugui debatre un pla Jove

coherent, un pla Jove que abasta tots els àmbits de la nostra
societat, des d’educació, des de serveis socials, des de
formació, ocupació i treball, fins a tots els àmbits de la nostra
societat, i a més un pla Jove que, com deia abans, i crec que és
molt important, està quantificat econòmicament. Per tant,
nosaltres aquesta proposta de resolució és de suport a aquesta
pla presentat pel Govern de les Illes Balears, i no hi
presentaríem cap tipus d’esmenes.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Correspon ara un torn per
contradiccions. Si vol intervenir el diputat del Partit Popular...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, quant a aquesta
proposta de resolució, la veritat és que ens hagués agradat
invertir l’ordre, perquè nosaltres ja vàrem manifestar a la
passada comissió que no votaríem en contra d’aquest pla; és
a dir, pensam que no és un mal pla, nosaltres pensam que no hi
hem de votar en contra, però evidentment pensam que és un pla
que és millorable i pensam que amb les propostes de resolució
que ha presentat el Grup Parlamentari Popular queda bastant
millorat el text. Evidentment, si nosaltres tenguéssim constància
que se’ns aprovaran una sèrie de propostes de resolució, o
sabent les propostes de resolució que se’ns acceptaran, si és
que se’ns n’accepta qualcuna, tal vegada nosaltres podríem
donar suport a aquest pla, però evidentment, si nosaltres no
sabem exactament si se’ns n’aprovarà cap o no, nosaltres en
aquest moment ens abstendríem. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, es votarà finalment, més endavant. Moltes gràcies.

Correspon ara la defensa de l’altra proposició de resolució
i, per tant, el Sr. Pastor tornar a tenir la paraula, en aquest cas.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, en el que fa referència a
les 65 propostes de resolució que va presentar el Grup
Parlamentari Popular, nosaltres, ja que els distints grups
parlamentaris han tengut una setmana gràcies a la proposta que
va presentar el Grup Parlamentari Socialista perquè es
poguessin estudiar, iniciativa que nosaltres la veritat és que
agraïm..., el que demanaríem a la mesa seria que nosaltres el que
farem serà donar una còpia de les propostes o que la mesa les
tengui, i ens agradaria que figurassin en el Diari de Sessions
com si s’haguessin defensades d’una amb una, per tal de no
haver-les de llegir d’una amb una. Jo no sé si això és possible
o si no és possible. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, ho consultarem amb el lletrat. La proposta
que fa el Sr. Pastor és que quedin a l’acta del Diari de Sessions
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totes les propostes de resolució per tal de no haver-les de
defensar una per una perquè és molt llarg. Per tant, el lletrat
admet i serà així, es transcriurà talment en el Diari de Sessions.

“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar un nou estudi que acompanyi l’actual Pla Jove que
ajudi a conèixer quina és la situació actual dels joves.
S’haurà de desenvolupar en dues vessants: una regional i una
altra d’àmbit insular.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
dotació de la pàgina web de la Direcció General de Joventut
d’un Pla de Formació on-line en els aspectes que poden
contribuir a superar els següents objectius:

Objectius de continuïtat:
- Recursos per a les entitats.
- Ús del català per al joves.
- Recursos referents a salut, ocupació ...
- Informació envers les noves tecnologies i les seves diverses
aplicacions.

Objectius puntuals:
- Crear una dinàmica de proposta on-line, mitjançant una
base de dades que sigui capaç d’acollir propostes de
formació o d’informació puntual que pot ser oferta des de la
xarxa.

Totes aquestes actuacions haurien d’anar acompanyades
d’accions presencials (o presentacions puntuals de les
accions) a colAlegis, instituts, associacions, trobades obertes
als punts d’informació juvenils, etc.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure activitats formatives per a les entitats i joves en
general de les nostres illes envers l’ús d’Internet, els recursos
disponibles i les utilitats professionals, acadèmiques i
personals que es poden derivar del seu ús.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar els
centres juvenils comarcals d’aules multimèdia, per tal
d’apropar els joves a les eines telemàtiques i a la xarxa
d’Internet, familiaritzant-los amb el seu ús.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
incorporar al Pla Jove la necessitat que els informadors
juvenils rebin formació específica i àmplia envers l’orientació
ocupacional, i que en aquests centres i punts d’informació els
joves puguin trobar al seu abast tota mena de material relatiu
a ocupació, com ara guies d’orientació ocupacional,
publicacions periòdiques amb les ofertes d’empreses
demandants de treballadors, informació sobre cursos i
similars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
incorporar al Pla Jove accions formatives directes sobre els
colAlectius de joves en situació de marginació motivada per
raons socioeconòmiques per tal de qualificar-los per accedir
a determinats oficis que requereixen especialització però no
una alta qualificació, perquè puguin formar-se com a

auxiliars dels professionals qualificats d’aquests oficis. Els
indicadors d’avaluació de les solAlicituds per accedir a
aquests cursos haurien de ser la renda familiar, no haver
guadit mai d’un treball remunerat i el nivell d’estudis assolit
a l’etapa escolar. Després s’hauria d’incentivar els
empresaris i professionals perquè contractin els joves que
hagin superat aquests cursos.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
el Pla Jove contempli la creació d’una oficina
d’autoocupació jove, que serveixi com a “finestra única”
perquè els joves emprenedors puguin realitzar totes les passes
adients per a la creació de la seva empresa, des de rebre la
informació i assessorament inicials fins a la realització de tots
els tràmits administratius necessaris per posar en marxa el
projecte i gaudir de les ajudes i subvencions.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
el balanç de compliment del pla sigui semestral, i no anual,
per tal de poder detectar i corregir mancances o disfuncions
dins del mateix exercici pressupostari, i que aquest balanç
semestral es presenti també al Parlament de les Illes Balears,
per tal de sentir la veu i recollir les aportacions dels distints
grups polítics en referència al desenvolupament d’aquest pla.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que la
Comissió Interdepartamental de Joventut continuï essent
presidida pel president del Govern, com estableix el Decret
182/1996, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de
Joventut.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur
una política seriosa de suport a l’adquisició i rehabilitació
d’habitatges per part dels joves, amb ajudes i subvencions
financeres per cobrir el capital i els interessos derivats de les
operacions de crèdit destinades a l’adquisició i rehabilitació
d’habitatges per part de joves.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli una potenciació de les escoles d’adults,
millorant els horaris per fer-los més compatibles amb la
jornada laboral, i amb una major dotació econòmica per
desenvolupar la seva tasca amb un nivell equiparable al dels
centres de secundària.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli una major inversió per als clubs esportius
juvenils mitjançant polítiques de subvenció que tinguin en
compte les necessitats reals dels clubs esportius juvenils per
poder desenvolupar adequadament les seves activitats i
formar futurs professionals de l’esport.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme reunions semestrals entre els responsables de joventut
dels consells insulars i del Govern de les Illes Balears per
tractar problemes de joventut i intercanviar impressions i
experiències, així com per aconseguir una política de joventut
global i més o manco homogènia a les quatre illes.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
incorpori al Pla Jove campanyes específiques dirigides a
dones joves, disminuint l’edat a partir dels 13 anys, envers
l’ús de mètodes anticonceptius i contracepció, en benefici
d’una sexualitat sana i segura.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme una campanya dirigida a alAlotes menors de 18 anys
amb situació de risc de comercialitzar amb el seu físic,
entenent sempre un comerç incipient en relació a la
ingenuïtat dels més desprotegits, els menors.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a
terme una campanya de prevenció i sensibilització dels
contagis de les malalties sexuals en la preadolescència,
donant prioritat als centres d’esplai, de temps lliure i entitats
que treballen amb menors de 18 anys.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur  a
terme campanyes d’hàbits alimentaris correctes mitjançant la
promoció d’una dieta saludable entre els més joves, incloent-
ho a les escoles d’educació primària i IES.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a educar
en valors i promoure la prevenció d’anorèxia i bulímia,
mitjançant campanyes i jornades informatives als centres
educatius.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promocionar hàbits higiènics saludables quant a
l’alimentació que prevenguin conductes propícies per
diverses patologies com són l’hàbit de mirar TV i l’obesitat
infantil-juvenil, la higiene bucal i malalties dentals a l’edat
adulta.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove fomenti l’impuls i potenciació de les bones relacions
entre l’exercici físic i la salut i contempli iniciatives per tal
d’evitar el sedentarisme entre la població infantil-juvenil i fer
els joves conscients dels beneficis que poden treure i de la
relació importantíssima de l’exercici i la salut.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli el foment de l’anomenat Consum Solidari.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli una campanya de prevenció d’accidents
domèstics. Prevenció d’aquest tipus de fenòmens, provocats
per diverses causes: intoxicacions, electricitat, ... etc.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en el
Pla Jove es contemplin campanyes de foment de l’higiene
postural (escoles de l’esquena) consistent en la prevenció
d’hàbits posturals incorrectes causants d’un important
percentatge d’absentisme laboral. És necessari ressenyar la
necessitat de disposar d’un material ergonòmic i adequat per
posar-ho en pràctica.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un equip interdisciplinari format per metges,

psicòlegs, pedagogs, dietistes i personal tècnic format en
cada matèria específica per dur a terme totes les activitats
esmentades a les propostes anteriors.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un equip dietètic que supervisi els menjadors dels
centres escolars, atès que la majoria són gestionats
mitjançant un càtering i amb la sola actuació (tal i com
proposa el pla) d’un assessorament als menjadors, no
resoldríem cap dels problemes atès que els menjadors per si
sols no poden solucionar cap de les deficiències que es
detectarien per part d’un assessor.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació dels serveis del Carnet Jove, tant quant al nombre
d’entitats públiques i privades els serveis de les quals estan
coberts per l’esmentat carnet, com quant al nombre
d’activitats cobertes.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’una ludoteca: espai obert a tots els públics joves
(nins, preadolescents, adolescents i joves) on s’oferiran
diferents activitats de temps lliure i de caire sociocultural.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació de tallers intergeneracionals per tal de recuperar les
activitats tradicionals pròpies de les nostres illes on els
nostres majors puguin transmetre els seus coneixements a les
generacions més joves.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’una política de subvencions dirigides a persones
particulars (no a les entitats que ho organitzen), per a
l’obtenció del Certificat de Temps Lliure: Tècnic i/o Director,
o bé institucionalitzar-ho de tal manera que les persones
interessades en obtenir el certificat no hagin de realitzar una
despesa tan elevada, i l’oferta dels cursos sigui més àmplia.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació de beques de transports (que el pla només reflecteix
per als estudiants d’Eivissa i Menorca) per als estudiants de
la part forana de Mallorca. Atès que, molts d’ells, es veuen
obligats a realitzar llargs desplaçaments per poder cursar la
seva carrera universitària o fins i tot pels que han de fixar la
seva residència a Palma, pel mateix motiu.

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reforçar els eixos transversals als PEC’s i PCC’s envers
temàtiques de rigorosa actualitat: problemàtiques
socioculturals, ajudes als alumnes quant a la seva presa de
decisions acadèmiques futures (mòduls de formació
professional, sortides al món laboral, sortides cap a la
universitat, etc.), prevenció i sensibilització envers les
problemàtiques malalties de transmissió sexual i similars.

32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar la pràctica dels esports poc practicats pels joves
habitualment, mitjançant la firma de convenis amb les
federacions esportives d’aquest tipus, per a la realització
d’activitats esportives i tallers als centres d’educació i IES de
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la nostra comunitat (tir amb arc, natació amb aletes, natació
sincronitzada.... etc.), al lloc en qüestió amb l’objectiu
d’incentivar les esmentades federacions esportives i a la
vegada suscitar l’interès dels més joves respecte d’altres
esports que no són al seu abast habitualment.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació del conveni marc de colAlaboració entre la
Conselleria de Benestar Social i el grup Ibèria per
aconseguir millorar els descomptes per als joves esportistes
per desplaçaments entre illes i de les illes a la península a la
resta de companyies aèries que operen vols interinsulars i
amb la península.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un conveni amb grups hotelers per facilitar també
l’accés a descomptes a l’allotjament dels esportistes.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’un pla d’actuació amb l’objectiu d’evitar
lesions i possibles problemes físics dels esportistes, mitjançant
campanyes als centres educatius que fomentin les pràctiques
adients per abans i després de l’esport (estiraments, control
de respiració ...), o també l’ús correcte del material esportiu
així com el foment de cursos d’introducció a la fisioteràpia i
preparació esportiva, tant a nivell de personal docent
encarregat de l’activitat física escolar com també orientat cap
a cursos formatius per a joves en situació d’atur.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli el foment dels esports tradicionals de les
nostres illes, com ara per exemple el tir amb fona, el trot, el
ciclisme en velòdroms, mitjançant l’esport escolar; amb
l’objectius de donar a conèixer als més joves els esports
tradicionals de la nostra terra, és una manera d’assegurar-
nos així la seva consolidació entre el nostre jovent.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
potenciar el paper de l’Escola Balear de l’Esport, perquè
pugui complir més eficaçment amb la seva funció de
tecnificació i ensenyament esportiu, mitjançant una major
finançació i millora de les seves prestacions. L’EBE ha de
jugar un paper rellevant i fonamental a la formació dels
esportistes de la nostra comunitat, especialment amb els joves
i s’han de posar tots els mitjans perquè això sigui possible.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
estudiar la viabilitat d’implantar els estudis d’INEF a les Illes
Balears. A aquestes illes ens trobam amb un nombre
important de joves esportistes que han de traslladar-se fora de
la nostra comunitat per cursar aquests estudis. En lloc de
subvencionar els desplaçaments d’aquests alumnes seria més
rendible a llarg termini fer un major esforç econòmic i
implantar aquests estudis si existeix una demanda superior.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
una línia de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears
i els ajuntaments de tots els municipis de la nostra comunitat
amb la finalitat de mantenir, finançar i crear, si n’és el cas,
instalAlacions esportives.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli la realització de cursos de formació de
caire humà (educació en valors: respecte, igualtat, tolerància
...), amb la finalitat d’eradicar la violència cap a les dones,
als joves i als infants.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
reforçar (econòmicament i materialment) i a signar convenis
amb les entitats i/o institucions que donen cobertura a dones
maltractades.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli les escoles d’adults per a immigrants per
tal d’afavorir la seva integració social i cultural (no només
per als gitanos, tal i com reflecteix el pla). Els gitanos són
una “minoria majoritària”, però avui el que hi ha a les
nostres illes és una important minoria de raça negra,
magribins, europeus de l’est ..., amb una situació tan crítica
com la dels primers, per això les accions han d’anar dirigides
a tots els colAlectius d’immigrants.

43. El Par lament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli mostres de caire intercultural, amb la
finalitat de donar a conèixer les diferents cultures i realitats
socials dels colAlectius que resideixen a la nostra comunitat
autònoma. És imprescindible per a una total integració social
de totes les races i cultures un coneixement de les mateixes, de
les seves arrels i la seva idiosincràsia, per tal motiu es fa
imprescindible l’encontre social mitjançant l’obertura
d’espais comuns on es puguin desenvolupar totes aquestes
activitats.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
impulsar des de l’Institut Balear de la Dona escoles tallers i
d’oficis dirigides a dones joves per tal de facilitar-les l’accés
al món laboral.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un casal de joves a cada una de les comarques de la
nostra comunitat autònoma.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que el
Pla Jove contempli la creació d’una comissió de coordinació
dels responsables dels casals joves.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’adopció de polítiques de cooperació cap al quart món, tals
com camps de treball per a la formació de cooperants,
voluntaris, tallers específics organitzats per zones, per tipus
de cooperació i/o per graus de necessitats de la nostra
comunitat autònoma.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
creació d’un casal solidari com a lloc on es puguin reunir i
treballar les entitats que es dediquen al món de la cooperació
fent ús d’un espai comú que faciliti l’apropament entre elles
i el coneixement mutu de les respectives activitats i polítiques
per tal de maximitzar tant els recursos com els objectius, els
projectes i els treballs de camp.
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49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’adopció de polítiques de formació, sensibilització i
participació dels joves al nostre entorn: camps de treball,
tallers, cursos de formació, activitats dirigides a la
conservació de la natura (reforestacions, neteja, etc.).

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’adequació de l’horari dels cursos de formació del Govern de
les Illes Balears (pla enllaç ...). La compatibilitat d’aquests
cursos amb les possibilitats dels futurs alumnes és
imprescindible, ja que en molts casos la quantitat d’hores i els
horaris impossibiliten els joves a matricular-s’hi per motius
acadèmics, pràctiques professionals, etc.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar estudis de demanda i viabilitat de nous estudis
universitaris per tal de proposar a la Universitat de les Illes
Balears la seva implantació.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incentivar la comunicació establerta entre la UIB i els IES,
mitjançant uns canals de comunicació específics per als
alumnes dels darrers cursos de batxiller i/o formació
professional. Potenciant una major comunicació entre els IES
i la Universitat perquè els estudiants puguin estar
perfectament informats de quins són els estudis que poden
realitzar a la Universitat de la nostra comunitat autònoma,
les passes a seguir, tota la informació necessària per a la  seva
matriculació, orientació, etc., i d’aquesta forma detectar la
demanda estudiantil de cara a les ampliacions d’estudis
referides a la proposta anterior.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el  Govern a
potenciar el moviment associatiu als nivells d’educació
secundària, posant-hi els mitjans oportuns: recursos
econòmics i infraestructura.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’ampliació de les subvencions per facilitar la tasca que
desenvolupen i podrien desenvolupar les associacions
universitàries, així com dels terminis de solAlicitud d’aquestes .

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
afavorir una relació constant i fluïda entre aquest i les
associacions universitàries, mitjançant la constitució d’una
comissió específica per a aquesta finalitat, formada per la
Direcció General d’Universitat i els representants de les
diferents entitats estudiantils.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’elaboració d’un estudi per detectar el bulling escolar,
violència entre els iguals i les posteriors actuacions de cara
a la seva solució.

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
colAlaborar amb la UIB en la creació de noves extensions
universitàries a la part forana de Mallorca i a les illes
menors.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
l’execució efectiva del percentatge del 20% del pressupost
que el Pla d’Habitatge disposa per a l’any 2001 en les
diferents actuacions en matèria d’habitatge.

59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
posada en funcionament del 20% dels habitatges construïts
en règim de lloguer per a joves menors de 35 anys.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
territorialitzar l’observatori de joventut que contempla el Pla
Jove, mitjançant la creació d’un equip d’experts i agents
socials a cada una de les illes, per tal d’avaluar les
necessitats concretes de cada realitat en particular, tenint en
compte les àrees i els objectius que s’expressen al pla.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
potenciació de les escoles d’adults i a millorar els horaris per
fer-los més compatibles amb la jornada laboral, amb una
major dotació econòmica per desenvolupar la seva tasca amb
un nivell equiparable al dels centres de secundària.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
realització d’activitats de formació i reciclatge d’animadors
socioculturals, monitors i mediadors d’associacions juvenils
com a agents preventius de drogodependències.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
realització de cursos de formació per a pares i professorat
d’ensenyament secundari orientats a preparar-los i
sensibilitzar-los envers la problemàtica del VIH i la necessitat
d’educar els joves en els valors de solidaritat i d’integració
dels afectats per aquesta malaltia.

64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
real i t zac ió  d’ac t iv i ta ts  ex traescolars  prevent ives
interrelacionades amb l’autoestima i la integració social per
evitar la discriminació de persones afectades de SIDA.

65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’edició
de guies terapèutiques d’actuació per a la detecció precoç i
homogeneïtzació dels models terapèutics dels casos
d’anorèxia, bulímia i trastorns alimentaris que en general
afecten els joves.” 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar la seva defensa d’una manera global, si ho
considera oportú.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, continuant
una miqueta el fil de la primera intervenció, nosaltres la veritat
és que ja vàrem manifestar la passada setmana que ens
alegràvem que es dugués a debat i que es pogués discutir un
pla Jove, perquè pensam que és una eina important no només
per als joves, sinó per a tota la societat de les Illes Balears.
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Nosaltres, quan vàrem tenir la responsabilitat de govern
vàrem començar aquesta feina; la veritat és que no la vàrem
acabar, la vàrem deixar en un punt de tramitació, i la veritat és
que consideram que s’ha fet molt bona feina perquè deu ser
una de les polítiques més transversals que té el Govern, és a dir,
pràcticament totes les conselleries i totes les direccions
generals d’un govern hi han d’intervenir, i sempre és difícil
arribar a acords i que totes les conselleries i que tot un govern
en ple s’impliqui.

Per tant nosaltres consideram positiu que s’hagi presentat
aquest pla, consideram que és un pla que abasta pràcticament
tots els punts o totes les propostes que nosaltres haguéssim
presentat, i que nosaltres simplement, el fet que haguem
presentat aquestes 65 propostes de resolució no voldríem, ni
per part del Govern ni per part dels grups que donen suport al
Govern, que s’agafàs com a una crítica al pla, que s’agafàs
d’una manera positiva, perquè no vol dir, que el Partit Popular
o el Grup Parlamentari Popular hagi presentat 65 propostes de
resolució, que sigui una crítica o que volem dir que el pla no és
bo. Simplement és una manera de contribuir perquè aquestes
polítiques de joventut siguin més completes, que també agafin
les iniciatives d’aquest grup parlamentari que avui li toca la
responsabilitat d’oposició però que ha tengut molts d’anys la
responsabilitat de govern i que també ha tengut una certa
experiència, i pensam que amb l’aportació dels grups polítics
l’únic que faríem seria enriquir i millorar aquest pla. 

Aquest pla no només l’ha fet el Grup Parlamentari Popular,
i és una proposta que no ha passat pel que és la societat,
perquè sí que ens en posat en contacte amb un grup nombrós
d’entitats juvenils que estan en el carrer i que viuen directament
i diàriament les polítiques juvenils i que han estat acceptades
i han tengut el seu suport, fins i tot s’han implicat a l’hora
d’elaborar aquest text . Per tant, pensam que no només és una
proposta d’un grup parlamentari sinó que té un suport social
important. 

Per tant jo demanaria als distints grups polítics i al Govern
que tenguessin en compte aquest esperit constructiu que ha
tengut el Grup Parlamentari Popular a l’hora d’elaborar aquestes
propostes de resolució, que no les prenguin com a una crítica
perquè crec que hi ha propostes que tal vegada..., possiblement
es pensi que no totes són assumibles, però crec que hi ha
moltes de propostes que són interessants i jo crec que de
qualque manera contribuirien a millorar aquest text.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. En torn en contra intervindrà el
Sr. Ramon, en primer lloc.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. President. No exactament en contra,
sinó manifestant la posició en relació a aquestes 64 propostes,
i dic 64 perquè n’hi ha una que és absolutament idèntica que la
número 11, la número 61. Supòs que és una equivocació. Idò

d’aquestes propostes, proposaríem..., vaja, anunciaríem que en
alguna votarem a favor, en alguna altra proposaríem al Grup
Parlamentari Popular una transacció per tal que es poguessin
aprovar, i a la resta votaríem en contra.

Jo de totes maneres volia agrair la intervenció del
representant del Grup Parlamentari Popular, el to en què ho ha
fet, el fet que reconegui que és una bona feina, un pla difícil
que ells s’havien plantejat i mai no arribaren a concloure. Ara
s’ha conclòs, tenim aquest pla acabat i posat en marxa i, ja dic,
jo volia agrair el to en què fa la seva intervenció i també
manifestar que ens agradaria que compartissin aquest to la
resta de membres del Partit Popular, i no passàs que aquí en
aquesta cambra es fan unes intervencions molt assenyades,
conciliadores, i a altres llocs es descarrega artilleria pesada
contra el pla.

Bé, hem fet un esforç de veure les propostes que es podien
aprovar, creim que és un catàleg de bones voluntats, però que
la immensa majoria d’aquestes propostes estan ja recollides,
formen part del pla, no afegeixen res nou; en algun cas són
qüestions que competencialment ja no corresponen al Govern
de les Illes Balears, com podria ser l’esport base, que està
transferit ja, i no correspon al Govern de les Illes Balears i, en
definitiva, ja dic, és un catàleg de bones intencions, sense
quantificació, en què l’aportació no és massa nova, no és
massa important, i en tot cas potser en el període de consultes
previ que hi va haver, que el Partit Popular va demanar que
s’ampliàs i es va ampliar, haurien pogut fer arribar propostes
perquè es recollissin.

De totes maneres, les que pensam que aporten alguna cosa
nova les votaríem a favor, i jo voldria anunciar que de la
proposta número 26, que insta el Govern a ampliació dels
serveis del Carnet Jove, que la votaríem a favor tal com està
redactada, a pesar que simplement és una proposta que, en fi,
el que defineix aquí va intrínsecament lligat al desenvolupament
del Carnet Jove, però bé, pensam que no és dolent que es faci
una certa insistència. Després la que aprovaríem talment és la
proposta 49, en la qual s’insta el Govern a l’adopció de
polítiques de formació i sensibilització i participació dels joves
en el nostre entorn. No és una redacció especialment
afortunada i clara, pensam que mescla una mica de conceptes,
però en tot cas són intencions bones que pensam que s’hi pot
donar suport perfectament i votar-hi a favor. I igualment
votaríem a favor de la número 62, que fa referència a realització
d’activitats de formació i reciclatge d’animadors socioculturals,
monitors i mediadors d’associacions juvenils com a agents
preventius de drogodependències. Tots aquests pensam que
són temes que d’una o altra manera estaven recollits en el pla,
però que fan una insistència o una concreció major, que es
poden acceptar.

Llavors voldríem proposar al Grup Parlamentari Popular,
sobre les propostes 5, 10, 14 i 33, algunes petites modificacions
que, si les acceptassin, també les votaríem a favor.

Pel que fa a la número 5, insta el Govern a incorporar al Pla
Jove la necessitat que els informadors juvenils rebin
informació, etc., etc.; com que entenem que són mesures que ja
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es recullen, concretament als (...) 5 i 9, si el grup proposant
acceptàs que la proposta començàs: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a fomentar en el Pla Jove que els
informadors juvenils rebin informació específica...”, continuar
tot igual, una major insistència al Govern perquè fomenti, però
pensam que no podem dir “incorporar al Pla Jove”, perquè
creim que ja hi és.

Pel que fa..., no sé si vaig massa aviat o em segueixen
perquè puguin dir llavors si estan d’acord amb la modificació.
Pel que fa a la proposta número 10, també seria modificar
l’encapçalament; actualment diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a dur una política seriosa de suport a
l’adquisició i rehabilitació d’habitatges”; diria: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a donar suport a l’adquisició i
rehabilitació d’habitatges” i seguiria tot exactament igual.
També pensam que el Pla Jove ja recull coses d’aquestes, que
ja s’està duent a terme una política seriosa, i que en tot cas una
major insistència és bona, però amb aquest començament dóna
a entendre, d’una banda, que el Govern no té una política
seriosa i, de l’altra, que no està incorporat en el Pla Jove, que
consideram que no és cert. Per tant, proposaríem aquesta petita
modificació a la introducció.

Proposta número 14. Comença dient que el Parlament insta
el Govern a incorporar al Pla Jove campanyes específiques
dirigides a dones joves disminuint l’edat a partir dels 13 anys,
envers l’ús de mètodes anticonceptius i contracepció en
benefici d’una sexualitat sana i segura, proposaríem una
redacció diferent que creim que recull la seva intenció; en tot
cas el Grup Popular ja ho diria, i seria -aquí és una mica més
modificat: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
dur a terme campanyes específiques dirigides als joves”, en
general, perquè pensam que només a les dones joves,
“dirigides als joves envers l’ús de mètodes anticonceptius en
benefici d’un comportament sexual més segur”. S’eliminaria la
referència a la sexualitat sana, que és un concepte moral que
pensam que no hi hem d’entrar, i seria parlar de comportaments
sexuals més segurs, únicament, i ja dic, referit als joves en
general, no només a les dones joves.

I llavors la proposta número 33, que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a l’ampliació del conveni marc de
colAlaboració amb el Grup Iberia i ampliar a altres companyies,
la modificació aniria en el sentit d’instar el Govern a negociar
perquè pensam que amb aquesta redacció s’imp osa una
obligació que no sempre, tal vegada, és possible de ser
assumida, perquè a les negociacions amb diverses companyies
aèries pot haver-hi la condició per part d’alguna d’elles, a canvi
de donar un bon servei i un bon preu, tal vegada a voler
exclusivitat, i el que nosaltres proposaríem, i llegesc textualment
la proposta alternativa, és instar a negociar, diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a negociar l’ampliació a la
resta de companyies aèries del conveni marc de colAlaboració
entre la Conselleria de Benestar Social i el Grup Iberia, per tal
d’aconseguir millorar els descomptes per als esportistes en els
seus desplaçaments entre illes i de les illes a la península”.

En aquestes propostes, ja dic, si el Grup Popular acceptàs
la transacció, també votaríem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Proposaríem ara una suspensió
de la sessió de cinc minuts per tal que els diferents grups
puguin arribar a un acord amb aquestes transaccions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc procedeix passar a votació de la proposta de
resolució que han presentat els diferents grups, que ja s’ha
defensat.

Vots en contra d’aquesta proposta?

Perdó, vots a favor?

Abstencions?

Un segon, només.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per una qüestió d’ordre. Ens podria explicar...?, és a dir, si
nosaltres tenim, podem defensar... És a dir, abans de jo llegir les
transaccions, ja es passa a votació? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Fèiem primer la votació de la primera proposta de resolució
i després entraríem a debatre la segona.

Per tant, tornarem a repetir la votació.

Vots a favor de la primera proposta de resolució?

Abstencions?

Per tant són 9 vots a favor i 5 abstencions; cap vot en
contra.

I passaríem tot seguit a la segona proposta de resolució, i
té la paraula el Sr. Pastor per tal que faci un comentari referent
a les diferents transaccions que s’han proposat per part dels
grups.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, per una part agrair,
però per l’altra part lamentar, que s’hagi acceptar tan poques
propostes de resolució per al Partit Popular, però que de
qualque manera benvingudes siguin perquè crec que de
qualque manera es veurà la contribució del Grup Parlamentari
Popular reflectida en aquest pla.

Si em permeten m’agradaria fer un comentari al Sr. Ramon.
No m’ha d’agrair el to emprat per aquest diputat perquè
normalment és el to que sol emprar en quasi totes les seves
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intervencions. Per tant crec que és una manera de ser i una
manera d’actuar, i crec que avui estam en un debat en el qual
tots estam d’acord i en què les distintes formacions polítiques
intenten aportar des d’un caire positiu el que és la seva visió
del que són les polítiques de joventut. Pel que fa al comentari
que ha fet (...) del que és la crispació política, crec que un grup
com el seu evidentment crec que no hauria d’entrar en aquest
tipus de debats, perquè crec que no ha estat precisament el
Grup Parlamentari Popular el que hagi contribuït al que és la
crispació d’aquest parlament. Però jo crec que avui, en un dia
com avui que supòs que és la darrera comissió d’aquesta
sessió parlamentària, jo crec que convendria acabar-la bé, és a
dir, sense cap tipus de discussió que pràcticament no ens
condueix enlloc, i sí que podríem passar a la discussió d’aquest
pla Jove, que crec que sí que és interessant i és positiu.

Si m’ho permet la presidenta, passaria a llegir així com
quedarien les modificacions del text  presentat pel Grup
Parlamentari Popular. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot procedir a la lectura, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

La proposta de resolució número 5 quedaria tal com ha dit
el portaveu d’Esquerra Unida: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a fomentar en el Pla Jove que
els informadors juvenils rebin informació específica i àmplia
envers l’orientació ocupacional i que en aquests centres i punts
d’informació els joves puguin trobar al seu abast tota mena de
material relatiu a ocupació, com ara guies d’orientació
ocupacional, publicacions periòdiques amb les ofertes
d’empreses demandants de treballadors, informació sobre
cursos i similars”. Acceptaríem aquesta transacció.

Després la número 10 quedaria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar suport a
l’adquisició i rehabilitació d’habitatges per part dels joves, amb
ajudes i subvencions financeres per cobrir el capital i els
interessos derivats de les operacions de crèdit destinades a
l’adquisició i rehabilitació d’habitatges per part de joves”.

Després, la proposta de resolució número 11 nosaltres la
retiraríem, perquè evidentment ha estat un error, perquè sí que
queda repetida no sé si..., a la 61; per tant retiraríem l’11 o la 61.

La número 14 quedaria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a dur a terme campanyes específiques dirigides
a als joves envers l’ús de mètodes anticonceptius en benefici
d’un comportament sexual més segur”. Hem de fer referència a
aquesta proposta, després de saber el motiu pel qual es
presentava aquesta transacció, que per a nosaltres, una de les
parts importants d’aquesta proposta era disminuir l’edat en què
s’havia de començar a fer incidència, que nosaltres proposàvem
que fos als 13 anys. Evidentment el Pla Jove fa referència a
partir dels 15 anys, i tal vegada quedàs com una contradicció
fer referència a 13 anys quan el Pla Jove comença a partir dels
15 anys, però per a nosaltres era un aspecte molt important fer

incidència que es començàs a una edat més jove. De totes
formes creim que és positiu que quedi tal com ja he llegit abans.

Em pareix que no n’hi ha d’altra, no? La 33?

Ah!, la 33 sí, queda, és que no la tenia apuntada aquí. “El
Parlament de les Illes Balears -és la 33- insta el Govern a
negociar l’ampliació a la resta de companyies aèries del conveni
marc de colAlaboració entre la Conselleria de Benestar Social i el
grup Ibèria per tal d’aconseguir millors descomptes per als
esportistes en els seus desplaçaments entre les illes i de les illes
a la península”. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Per tant, procediríem tot seguit
a la votació d’aquestes propostes de resolució i faríem dos
grups, d’acord amb el que s’ha anat apuntant en aquesta
comissió. Si als grups els sembla correcte, faríem la següent
classificació: les propostes 26, 49 i 62 serien admeses talment,
i s’incorporarien a partir d’aquestes transaccions la 5, la 10, la
14 i la 33. És correcte, Sr. Pastor?

Per tant passaríem tot aquest bloc a votació.

Vots a favor de tot aquest bloc?

Per tant, s’aprova per unanimitat. I la resta de tots els punts
que no han estat esmentats.

Vots a favor d’aquestes propostes?. Són 5 vots a favor.

I vots en contra?

Per tant serien 5 vots a favor i 9 en contra. 

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

II.1) Compareixença RGE núm. 2193/01, sol Alicitada per
quatre diputats membres de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d'informar sobre la política del Govern al centre
de reforma Es Pinaret.

EL SR. PRESIDENT:

Tot seguit passarem al segon i darrer punt de l’ordre del dia,
relatiu a la compareixença 2193/01, presentada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials adscrits
al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual solAliciten la
compareixença de la consellera de Benestar Social per tal
d’informar sobre la política del Govern al centre de reforma Es
Pinaret.

L’Hble. Consellera de Benestar Social, Sra. Fernanda Caro
i Blanco, ve acompanyada de la Sra. Aina Rado, directora
general de Menors, i de la Sra. Anna Reyes, coordinadora de
centres, a les quals agraïm la seva presència. Sra. Consellera,
vostè té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per tal
d’explicar quina és la política que el Govern de les Illes Balears,
a través de la Direcció General de Menors, du al centre Es
Pinaret, em permetran que faci un breu emmarcament del que ha
estat la història d’aquest centre.

El centre Es Pinaret ha complert diferents funcions com a
centre de Menors d’ençà que l’Estat va transferir a les
comunitats autònomes les competències en menors. Era un
centre que estava gestionat directament des de l’Administració
pública, i això era particularment bo pensant que es tractava i es
tracta d’aplicar mesures, sobretot en règim tancat, per
l’aplicació de les mesures judicials que determinaven i
determinen els jutges de menors. 

Fa un parell d’anys, durant l’anterior legislatura, el Govern
va decidir passar aquesta gestió a una entitat privada
mitjançant un conveni, l’entitat Diagrama, i d’aquesta manera
vàrem heretar l’actual govern la situació de la gestió d’aquest
centre. El nostre plantejament des del començament ha estat
intentar que la gestió anàs a parar una altra vegada de forma
directa a l’Administració pública, però això està resultant difícil,
encara que serà un objectius que aconseguirem, pensam, l’any
2002, però sobretot el que sí vàrem considerar era que el
sistema, el projecte educatiu que duia l’anterior entitat que
gestionava aquest centre, l’entitat Diagrama, no s’adequava als
principis i a les línies d’actuació que preteníem implementar des
de la Direcció General de Menors, i va ser per això que el
conveni es va dur a aprovació amb una altra entitat, l’entitat
Grec, el Grup d’educadors de carrer, que com tots saben té una
trajectòria àmplia en el que és el tractament i la integració de
joves amb dificultats.

Des del mes de desembre, finals de desembre del 2000, el
Grec va assumir la gestió d’aquest centre, però el que és
important comentar com a un canvi també, diguem-ne, no
només quantitatiu, sinó també qualitatiu en l’aplicació de
mesures és que a partir del gener d’aquest any, de l’any 2001,
el centre Es Pinaret es va haver d’adequar a l’aplicació de la Llei
5/2000, llei que regula la responsabilitat penal dels menors.

Hem de dir, convé també per emmarcar, que aquesta llei
preveu l’aplicació de 13 mesures diferents, entre les quals hi ha
l’internament en règim tancat i en semiobert, que són les dues
mesures que s’apliquen específicament des del centre Es
Pinaret, però l’aplicació d’aquesta llei preveu també aplicar
internament en règim obert, internament terapèutic, tractament
ambulatori, assistència a un centre de dia, permanència de cap
de setmana, llibertat vigilada, convivència amb altra persona,
família o grup educatiu, prestacions en benefici de la comunitat,
realització de tasques socioeducatives, amonestació i privació
del permís de conduir ciclomotors o vehicles a motor.

Pens que fer aquesta referència era important per tal
d’emmarcar i per tal d’explicar que el treball que es fa des del
centre Es Pinaret és només una de les moltes funcions que des
de la Direcció General de Menors es desenvolupen per tal

d’aplicar aquesta llei 5/2000, de responsabilitat penal del menor,
i que com vostès poden imaginar són les mesures que
segurament tenen més impacte en el conjunt de la societat,
donat que són mesures en règim tancat o en règim semiobert,
però que ni molt manco són les més significatives
quantitativament ni les que impliquen més esforços per part de
l’equip de tota la direcció general. Hem de pensar que en la
mesura del possible els jutges de menors el que fan és aplicar
mesures de caràcter terapèutic que no impliquin una mesura en
règim tancat, sinó que siguin mesures en règim obert.

Ja passant específicament a explicar les qüestions referides
al centre Es Pinaret, dir que la dependència administrativa és de
la Direcció General de Menors, de la Conselleria de Benestar
Social, com bé saben; que els destinataris de les prestacions
que es donen són menors entre 14 i 23 anys amb compliment
d’un manament d’internament cautelar o d’una sentència ferma
per part del jutge de menors d’internament en règim tancat,
semiobert, o permanència de cap de setmana al centre. La
finalitat de l’activitat del centre és la integració i la reinserció
social dels menors joves sentenciats a mesures d’internament
mitjançant l’aplicació de programes eminentment i sobretot
programes educatius i responsabilitzadors, així com la custòdia
de tots els menors i joves internats amb mesures cautelars o
definitives.

Per tant, han de pensar que es posen mesures que van
dirigides, com he dit, sobretot a la custòdia, com he dit, però
especialment a posar en marxa mesures de caràcter educatiu, i
no tant de caràcter punitiu. Aquesta és la diferència que hi ha
entre l’aplicació d’aquesta nova llei penal juvenil i el que fins
l’aplicació d’aquesta llei estaven subjectes els menors d’edat
civil però menors d’edat penal, majors de 16 anys, no sé si...,
m’he fet un petit embolic.

La capacitat del centre és de 24 menors , després d’haver
escomès les reformes que ja es varen començar l’any passat per
tal d’ampliar la seva capacitat i a la vegada caracteritzar d’una
manera distinta que fes possible l’aplicació d’aquesta llei. Està
prevista la realització d’obres de reforma i de condicionament
del centre, que permetin la creació d’un altre mòdul, d’un altre
espai que permeti ubicar un màxim de 10 menors més. Les
reformes que s’han duit fins ara han tengut una despesa de 19
milions, i per aquesta tercera fase que he comentat, està
prevista una inversió de 21 milions aproximadament. 

El procediment d’ingrés per als menors és el manament
d’internament cautelar o una sentència ferma d’internament en
règim tancat, semiobert, o de permanència de cap de setmana,
és a dir, sempre a través d’una ordre del jutge de menors o
d’una ordre administrativa per part de la Direcció General de
Menors, que executa l’ordre del jutge de menors. Les
prestacions que es donen són de residència i programes
d’intervenció educativa individualitzada per l’educació social
i integral dels menors, mitjançant el desenvolupament
d’activitats formatives, educatives, laborals i d’oci que els
ajudin a evolucionar cara a l’adquisició de la seva socialització,
trobant un espai dins de la societat. Els menors internats en
règim tancat realitzen dins del centre les activitats per al
desenvolupament d’aquests objectius, i els menors amb
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mesures de permanència de cap de setmana realitzaran les
activitats també en el centre, tret del temps que hagin de
dedicar a les tasques socioeducatives assignades pels jutges
de menors.

Els menors internats en règim semiobert, que després quan
doni dades quantitatives veuran que són la majoria, realitzen
fora del centre les activitats com són les activitats de formació,
algunes activitats de lleure, i activitats de caràcter relacional, i
sempre es comunica al jutge de menors el desenvolupament
d’aquestes activitats. 

Quant al personal, es dedica el director del centre, és un
professional de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un
laboral fix, i el subdirector és un membre de l’associació que
gestiona. Es va pensar en aquesta fórmula per tal que el
programa educatiu presentat per l’associació i el programa que
vol implementar la Direcció General estigui coordinats i en cap
moment hi hagi dissonàncies en l’aplicació de les mesures i en
l’aplicació dels programes. L’equip tècnic està format per un
psicòleg, un pedagog, i un treballador social, i els educadors i
monitors de tallers, que són en total 22, responen a una ratio
d’un professional per cada quatre interns. Després hi ha un
administratiu que dóna suport a aquestes tasques.

Quant al que són els serveis de salut, el centre no té serveis
propis, sinó que es fan servir els serveis públics, tant el que fa
referència a atenció a toxicòmans, els centres d’atenció a
toxicòmans de la Conselleria de Sanitat, els hospitals de la xarxa
pública, en concret el PAC de Marratxí, i es té contractat a
temps parcial un metge per qüestions més puntuals, però
sempre en el possible s’intenta que facin servir la xarxa pública
d’atenció sanitària. Tenim per altra part un conveni amb el
projecte jove per tractament ambulatori per dependència de
drogues tòxiques, i també un acord de colAlaboració amb la
unitat de colAlaboració amb la Unitat de comunicació i atenció
al client de l’Hospital de Son Dureta, per tal d’aconseguir les
adjudicacions dels professionals sanitaris pels tractaments
ambulatoris.

Quant al personal de seguretat, es té un contracte amb
l’empresa Trablisa, de dilluns a divendres dos vigilants de
seguretat al torn de matí i de vespre i tres al torn d’horabaixa, i
durant el cap de setmana tres vigilants al torn de matí i
horabaixa, i dos al vespre.

L’àrea escolar es dóna resposta a través de dos mestres en
conveni amb la Conselleria d’Educació, i a la vegada l’àrea
formativa per a aquells menors que ja han superat l’edat
obligatòria d’escolarització, és a dir els menors entre 16 i 18
anys, s’ha sol Alicitat un programa d’iniciació professional en
una especialitat concreta de cultius hortícoles, que es durà a
terme en el propi centre del Pinaret; i després, el que és més
important, mitjançant el programa (...) està prevista la realització
d’un taller de cuina per a la inserció laboral. 

La gestió, com ja he comentat, es fa mitjançant un conveni
amb el Grec, un conveni que estava previst fins al 30 de juny
d’aquest any, i que es prorrogarà fins a final d’any, i durant
aquests mesos el que s’està treballant des de la Conselleria i

des de la Direcció General és la creació d’una empresa pública
que ens permeti gestionar no únicament aquest centre, sinó
també la resta de centres i de serveis que són necessaris per a
l’aplicació d’aquest a llei. Amb la creació d’aquesta empresa
pretenem des de l’estricte control públic donar el màxim
d’agilitat a la contractació de personal i a la gestió diària.

Quant als menors atesos a Es Pinaret, hem de dir que han
estat un total de 37. Per fer una comparació del que ha suposat
en canvis quantitatius respecte d’abans de l’aplicació de la llei
penal juvenil, hem de dir que el total d’ingressos durant l’any
2000 va ser de 23 menors, i que en el que duim d’any, millor dit,
des de l’u de gener fins al 31 de maig, han ingressat un total de
37 menors. Això ens dóna la idea que segurament en acabar
l’any haurem triplicat l’atenció que es donava durant l’any
2000. A més d’això, hem de pensar que a partir de l’aplicació de
la llei penal juvenil tenim la possibilitat de tenir joves fins a 21
anys, i que jo crec que ja coneixem tots un poc la situació que
es va donar en el moment de l’aplicació de la llei, que per una
part un jove major de 18 anys va entrar a compliment, un jove
de 21 anys, que ara està complint igualment aquesta mesura; i
per altra part un jove de 24 anys que va entrar per una mesura
judicial equivocada, i que així es va reconèixer des del
començament, i aquest jove va tornar a presó. 

Jo ja dir per acabar que cal assenyalar que la problemàtica
que es tracta amb aquests joves, sobretot els que estan en Es
Pinaret, si bé el conjunt dels joves que es tracten des de la
Direcció General de Menors, amb el conjunt d’aplicacions de
les diferents mesures que abans he esmentat, es tracta de joves
amb una forta problemàtica de desestructuració familiar, una
forta problemàtica de marginació social, de fracàs en el sistema
educatiu, i que molts d’ells tenen problemàtica associada al
consum de drogues, i s’estan detectant també problemàtiques
associades a la salut mental, més el que es diu a vegades
trastorn dual, els que precisament estan complint mesures en
règim semiobert o en règim tancat, són aquells la problemàtica
dels quals ha arribat als jutjats de menors amb una certa
reincidència, i que per tant la problemàtica que donen és més
greu. Tot i així, pensam que des del centre, no només perquè ho
p ensem nosaltres, sinó perquè així ho determina la llei penal
juvenil, el que s’han d’interposar són mesures de caràcter
educatiu i de caràcter integrador, i que per tant el que són
mesures que siguin de caràcter repressiu no han de respondre
tant a la filosofia d’aquest centre, perquè si no, no seria
necessària l’aprovació d’una llei distinta a la que ja s’aplicava.

Tot i així, és cert que és necessari tenir en compte l’aspecte
de contenció, per tal que aquesta problemàtica no suposi
conflictes greus entre els propis menors i entre els menors i els
educadors.

Si em permet, Sr. President, aquesta seria la meva primera
intervenció. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara 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
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observacions, per la qual cosa es demana als portaveus dels
grups parlamentaris si volen una suspensió de la sessió, o si
podem continuar. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Per part d’aquest grup no fa falta la suspensió d’aquesta
sessió. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò per un temps màxim de deu minuts té la paraula
la diputada del Grup Parlamentari Popular, Sra. Ana Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair la presència de la
Sra. Consellera de Benestar Social per tal d’explicar-nos aquest
tema, i també la presència de la Sra. Aina Rado, directora
general de Menors, i Ana Reyes, coordinadora de centres. De
totes maneres, també agrair un poquet l’explicació que ens ha
donat la consellera, que ha estat molt instructiva, però
francament crec que no té res a veure amb el motiu de la
compareixença que aquest grup ha demanat, que era referent als
darrers conflictes que havien succeït al centre Es Pinaret i la
política de gestió del Govern del pacte d’esquerres a dins el
centre d’es Pinaret, no sobre la història del centre, que més o
manco la coneixem. Però bé, no obstant això, sempre ve bé
recordar-la, i ens ha anat molt bé a tots els aquí present.

De totes maneres el Grup Parlamentari Popular va demanar
aquesta compareixença a arrel de les publicacions als mitjans de
comunicació que durant aquest darrer any sobretot havia
augmentat la conflictivitat al centre Es Pinaret, amb
problemàtiques de fugues i esvalots que hi havia dels menors
interns, afegit a una sèrie de reformes de què també vàrem tenir
coneixement a través dels mitjans de comunicació, que es varen
dur terme al centre, que no ens varen parèixer massa clares, i
que també vàrem demanar per escrit com a documentació, i no
ens va oferir massa explicacions. Això ens duia a pensar que
potser hi havia raons que ens fugien, i no enteníem el perquè
d’aquest augment de conflictivitat, o de manca de gestió del
centre, o bé que la gestió del centre no era la més adequada,
que hi havia una mancança de gestió per part de la Direcció
General de Menors sobre les competències que té en matèria
d’execució de mesures judicials imposades a menors infractors
penals.

Per això, dic, vàrem demanar aquesta compareixença, per
aprofitar-la i poder explicacions, i hem de dir que almanco
durant aquesta primera intervenció de la consellera no n’hem
tengut massa. Intentarem centrar un poquet més la
compareixença, perquè si no, podríem parlar durant molt de
temps d’aquest tema. En definitiva, jo crec que pel coneixement
que aquest grup té del centre i de la seva gestió durant aquests
dos darrers anys, ens interessaria concretar el tema amb tres
grans qüestions, que serien: primer de tot l’increment de la
conflictivitat del centre, després les obres que s’han duit a
terme, sobre la seva justificació i la seva oportunitat, i també la
solució als problemes de drogodependències, que hem sentit

als mitjans de comunicació que pareix ser que han augmentat,
i que també han suposat un augment de conflictivitat. I en
aquest sentit, respecte dels conflictes que s’han duit durant
aquests darrers anys, nosaltres tenim constància de quatre, que
varen, em puc equivocar, però vaja, tenim constància de quatre,
un de l’any passat, abans de l’entrada en vigor de la llei penal
juvenil, del 30 d’abril; després un altre el 16 de març; després el
27 i 28 d’abril d’enguany també hi va haver conflictes, i el 23 de
maig passat nosaltres tenim constància del darrer. La consellera
ens concretarà si n’hi ha hagut més.

Voldríem saber què és el que va passar, quins menors varen
estar implicats, i si hi va haver treballadors lesionats, com diuen
els mitjans de comunicació. També ens agradaria saber si és ver
que hi ha quatre menors fugats actualment del centre, i què
pensen fer davant aquest fet; quins motius pensa la consellera
de Benestar Social que han duit a aquest augment de
conflictivitat, si realment és l’entrada en vigor de la llei penal
juvenil, o n’hi ha d’altres. També quines solucions aportaria per
a aquesta, o aportaran, que és la seva obligació, davant aquest
augment de conflictivitat, si les obres que han duit a terme al
centre considera que són suficients. I també, respecte d’aquest
augment de conflictivitat, quines actuacions ha duit a terme
l’Oficina del defensor del menor, perquè nosaltres tenim
coneixement d’un informe que va preparar, que supòs que
després ens explicarà, però també és ver que fa referència a la
gestió de l’empresa Diagrama durant l’any 2000. No tenim un
informe de l’Oficina del defensor dels drets del menor, que fa
referència a l’actuació a la gestió del centre durant l’any passat,
que era l’empresa Diagrama, sabem que han canviat, que ara és
el Grec, però ens agradaria saber si davant aquest augment de
conflictivitat el defensor del menor ha actuat o no.

Respecte de les obres, hem vist, com que aquesta
compareixença es va suspendre dijous passat, bé, supòs que
un error de coordinació va fer que la notícia sortís com si
s’hagués celebrada, vàrem veure les seves explicacions de les
obres, i les justificava per aplicació de la llei penal juvenil.
Vàrem veure també -cosa que ens ha estranyat, perquè avui ens
ha dit el contrari- que s’havien construït dos mòduls més. Això
són notícies que han sortit a la premsa, vostè avui m’ha dit que
estava projectat un mòdul, és a dir, que ens agradaria saber
quina és la veritat. Vàrem veure que augmentaren les places
també, però resulta que vostè ens ha dit que hi havia 24 places.
Si no m’equivoc, abans, fa dos anys, també hi havia 24 places,
és a dir 3 mòduls de 8 places cadascun. Si no és ver,
m’agradaria que m’ho concretàs. Diu que han entrat 37 menors
durant enguany, mentre l’any 2000 varen ser 23 menors que
varen ingressar, però ens agradaria saber quants d’aquests 37
menors han coincidit al mateix temps al centre, perquè tots
sabem que pot ser que els menors estiguin afectats per una
mesura d’internament, però no tenen per què coincidir aquests
37 menors al mateix temps.

També ens agradaria saber si aquestes obres s’han aprofitat
per diferenciar l’internament de les dones, com que és un centre
mixt, voldríem saber si estan dones i homes junts, o també
tenen un mòdul especial, o almanco una part especial per a
elles; i sobretot també, atès que s’ha augmentat l’edat
d’internament o de competències per part de la comunitat
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autònoma fins als 23 anys, i pensam que abans era fins al 16,
però ara amb aquesta franja de 16 a 23 anys pot ser que hi hagi
dones que siguin infractores penals que siguin mares també, i
voldríem saber si s’ha pres qualque mesura en previsió
d’aquest fet.

Després, del tema de les drogues, que és un altre tema que
ens interessaria, ens agradaria saber quines mesures s’han
adoptat, perquè vàrem veure que la directora general de
Menors va anunciar a la premsa que hi havia molts de
problemes, i que feia falta un servei d’atenció específica
d’aquest tema dins el centre, si s’ha iniciat aquest servei, que,
com li he dit, a la millor si ha jugat una mala passada o no sé
què ha passat, però a la premsa dijous o divendres passat va
sortir que ja estava iniciat, i avui m’ha paregut entendre que no
estava iniciat, en què consisteix si s’ha iniciat, o en què
consistirà si no s’ha iniciat, i quin és el calendari; i si el conveni
amb el projecte jove que tenen firmat en aquests moments la
Direcció General de Menors no funciona, i per això diuen que
té una mancança, o és que no és la finalitat que vostès cerquen.

I per acabar, i per altra banda, ens agradaria aclarir quin és
un poquet més, ens ha dit que tal vegada la idea era arribar a
una empresa pública per gestionar el centre, però ens agradaria
aclarir un poquet quin és el futur model de gestió del centre, si
el Grec acaba el mes de juny, aquest mes si no m’equivoc
s’acaba el conveni, i com li he dit, bé, li he fet menció d’un
informe de l’Oficina del defensor del menor que ens ha arribat,
sé que a la Direcció General de Menors li va arribar al mes de
març, perquè també així ens ho han comunicat, allà on queden
plasmades bastants mancances del centre, i ens agradaria saber
un poquet a què es deuen aquestes mancances, i quines
actuacions pensen dur a terme per evitar-les.

I per aquesta banda, per la primera intervenció també res
més. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castillo. La consellera vol intervenir ara, o vol
respondre globalment? El que vostè vulgui. Globalment,
perfecte. Idò pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista, no vol intervenir. Pel PSM, el Sr. Cecili Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, abans de tot agrair-li la seva presència
en aquesta cambra parlamentària, i agrair-li també les
explicacions que ens ha fet respecte d’un tema en el qual el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista està molt interessat
a colAlaborar i contribuir a fer que no només es mantengui, sinó
que millori aquesta atenció pública que hem de dispensar a la
gent jove que es troba en risc de caure dins la delinqüència, i
que massa vegades no troba els mitjans que l’ajudin a sortir-ne.
Agrair també la presència de la Sra. Aina Rado i la Sra. Ana
Reyes, perquè creim que són dues de les colAlaboradores que
més intensament fan feina perquè aquest centre sigui el més
eficient possible.

Duim preparada una intervenció que amb la intervenció que
ha fet el Grup Parlamentari Popular l’hem haguda de canviar,
perquè hem vist que el grup parlamentari de la dreta opositora
del Partit Popular està molt preocupat per tres aspectes, pels
quals el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista també està
preocupat, com és la conflictivitat, les obres, les
drogodependències, però el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista està preocupat per moltes més coses que aquestes
tres. Sobretot està preocupat per l’estat en què el PP va deixar
aquest centre en mans del pacte de progrés, i això no preocupa
al Grup Parlamentari Popular. A nosaltres ens agradaria que li
preocupàs, tant des del punt de vista jurídic institucional,
perquè sembla mentida que una actuació pública com és la
d’atendre un centre de reforma que des del nostre punt de vista
mai no hauria d’haver defugit la gestió pública, pel seu caràcter
de centre d’aplicació de mesures judicials, estigués així com
estava, i hagués de continuar així com ha continuat fins ara.

Des d’un punt de vista sociopedagògic ens sembla mentida
que aquesta comunitat autònoma hagi mantengut un tractament
de la gent jove que està en risc de caure dins la delinqüència o
que hi ha caigut, amb els mitjans tan ineficients amb què
estava, i que el personal hi hagi hagut de fer feina de la manera
com hi ha hagut de fer feina. I des del punt de vista econòmic
administratiu, dos reals del mateix. 

És per això que voldríem tractar aquest tema, i creim que la
consellera de Benestar Social, al nostre entendre, ha
comparegut davant aquesta comissió parlamentària precisament
per explicar aquelles coses que poden contribuir a fer que
aquest servei, deim nosaltres, públic, sigui no només el més
públic possible, sinó el més eficient. Volem repetir que tendrà
tota la nostra colAlaboració a l’hora d’accelerar els tràmits que
facin això possible. Nosaltres compartim amb la consellera el fet
que és difícil, tal com estava i com continua estant encara, és
difícil implantar aquesta gestió pública directa. Vostè ens ha
parlat d’una previsió de fer-ho per a l’any 2002. Li hem de dir
que a nosaltres ens hagués agradat molt que a finals d’aquest
mes de juny això ja hagués estat possible, perquè entenem que
era una bona oportunitat per fer, ja que s’acaba un conveni,
iniciar una nova etapa. Entenem les dificultats que això pugui
comportar, però la volem encoratjar perquè hi treballi, i que hi
treballi amb intensitat, pels motius que ara intentarem esbrinar
molt ràpidament.

La problemàtica que justificà la concessió privada -ens
agradaria molt que ens digués si coincideix amb la nostra visió-
des del nostre punt de vista era que el personal del centre
s’anava trobant cremat, per dir una expressió colAloquial, per la
quantitat d’anys que anaven treballant en primera línia, i davant
la conjuntura de contractar una nova plantilla, es va optant per
una cada vegada creixent privatització d’aquest servei.
Nosaltres creim que s’ha de fer front, si el problema és aquest.
S’ha de fer front al problema, i per tant s’han d’aplicar aquelles
mesures que puguin ajudar a fer que un personal que ha de
treballar en un centre difícil, perquè sabem que és molt difícil,
no dubtem que al centre del Pinaret hi estan acollits joves, hi
estan acollits gent jove que és conflictiva al carrer, que és
conflictiva a ca seva, que és conflictiva a la barriada on viu,
com deixarà de ser-ho dins el centre? Continuarà sent conflictiu
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dins el centre. Per tant, a nosaltres no ens sorprèn que se’ns
parli de problemes de conflictivitat dins un centre on s’hi recull
la gent jove més conflictiva d’una societat. Això no sorprèn. El
que sorprèn és com es fa front a això.

Igualment entenem que respecte del personal que hi
treballa, es necessiten aplicar aquelles mesures que facin que
la feina que estan fent en un ambient tan difícil pugui obtenir el
màxim de mitjans, el màxim de recursos, el màxim de suport de
la institució.

I en tercer lloc, i per acabar la nostra primera exposició,
nosaltres entenem, som partidaris que funcionalment hem
d’arribar a aconseguir que tots els centres de menors que
depenen del Govern de les Illes Balears tenguin les plantilles
ocupades per personal funcionari, contractats com a llocs de
feina base, que si fa falta hi hagi una rotació entre centres, que
siguin uns professionals molt ben preparats, que tenguin tot el
reciclatge formatiu i posada al dia tècnic que faci falta, però que
sigui un treball públic, d’un deure públic, d’una institució
pública que té un encàrrec públic i, per tant, insistiríem molt en
aquest aspecte perquè el consideram bàsic i fonamental.

Ens agradaria molt que no s’intentàs, però això ho deixam en
mans de la consellera de Benestar Social, que al cap i a la fi és
la responsable directe de la gestió d’aquest centre, però com
que darrerament estam molt avesats a sentir parlar d’altres tipus
d’iniciativa, com pot ser la creació d’una fundació per tal que es
gestioni un centre, figura que nosaltres valoram com a possible,
com a admissible, però que no deixa de tenir unes certes
connotacions pseudoadministratives en el sentit que s’està
convertint massa vegades en una espècie de lacra per als
treballadors, ja que permet fer el que es vulgui des del patronat
de la fundació amb el personal, una contractació no tan segura,
uns sous més baixos, unes males condicions, uns
acomiadaments més fàcils... A més, es converteix també en una
forma de defugir el control polític de manera més fàcil, i
nosaltres aquí, com a diputades i diputats d’aquest parlament,
entenem que hem d’intentar fer que les administracions
públiques, en lloc d’allunyar-se d’aquest parlament, s’hi
acostin cada vegada més.

I per acabar voldria simplement fer dues preguntes a la
consellera, si és que me les pot contestar i me les vol contestar.
És a veure si..., ens ha parlat que el mes de juny acabava el
contracte amb aquest a institució o amb aquesta entitat, grup
d’educadors de carrer, Grec, que des del nostre punt de vista va
suposar un canvi qualitatiu en la prestació del servei; és a dir,
que creim que la presència del Grec dins el centre Es Pinaret va
millorar l’atenció que es dispensava als joves. Tot i això, si
s’acaba aquest conveni, ens agradaria molt saber, si és que és
així, a veure per quins motius aquesta entitat no accedeix a
renovar el contracte.

I en segon lloc, i en això sí que ens sumam al que demanava
la portaveu del grup parlamentari de la dreta opositora del Partit
Popular, ens agradaria que ens explicàs una miqueta més
extensament quin és exactament aquest contingut, els
objectius, quan començarà a funcionar aquesta empresa pública
a la qual vostè ha fet alAlusió per a la gestió del centre.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair a la consellera la seva
presència aquí a petició del Grup Popular. Jo no utilitzaré
aquest qualificatiu, ja que la seva portaveu és la Sra. Castillo, i
la seva condició crec que no mereix aquest tractament; és una
opositora elegant i formosa i, per tant, no li dedicaré la
terminologia del Sr. Buele, però bé...

Jo..., no hem demanat nosaltres aquesta compareixença i,
per tant, jo voldria utilitzar el meu torn no per fer-li preguntes,
jo crec que amb el que contestarà a la Sra. Castillo i al Sr. Buele
tots els dubtes que a mi m’havien sortit al llarg de la seva
intervenció, coses que naturalment no s’han tractat perquè no
era el moment de tractar-les, o perquè simplement fugien una
mica com és com es cuida el tema de si hi ha homes i dones,
nins i nines..., un tema que no s’ha tractat i li preguntaré, i ho
faig abans del que vendrà a continuació, és com es garanteix,
ja que els alumnes hi poden estar fins als 21 anys, el seu dret a
l’educació?, donat que molts estan en règim semitancat i que
allà només hi ha dos..., si són els mateixos, són dos professors
d’EGB, com han existit des de fa molts d’anys, i per tant altres
nivells educatius no es poden atendre allà mateix. Només és
aquest el meu dubte, i si hi ha realment una vertadera acció
d’inserció educativa i professional durant el període que
aquests alAlots estan tancats allà.

Però, clar, a mi m’agradaria fer un altre tipus de reflexió, ja
que el nostre paper no és el d’interpelAlants, sinó que és un
altre, i a mi m’agradaria recordar a les senyores i als senyors
diputats que els escriptors han utilitzat, al llarg de tota la
història de literatura, un sistema que és utilitzar una persona no
del gènere humà que ens contempla i ens analitza. Tenim
exemples en El Diablo cojuelo, El Petit Príncep, Sin noticias
de Gurp , (...), etc., on éssers que no són humans ens
contemplen i ens analitzen i ens critiquen. Jo, de tot el que ha
dit, amb la velocitat que he pogut, he fet números i jo crec que
la despesa entre capítol 1 i despesa corrent d’aquest centre es
deu acostar als 200 milions de pessetes anuals; no sé si faig
curt;  entre donar de menjar, el sou de tots aquests..., posem
entre 150 i 200, no serà molt manco. Però bé, suposàssim que
fos així. Si ho dividim pel nombre de nins que té, resulta que
correspon a cada nin el salari d’un conseller del Govern
d’aquesta comunitat, i utilitzam això per un procés jo diria de
reciclatge, és a dir, estam arreglant una cosa que hem permès
que s’espenyàs, perquè aquests nins en els seus inicis no
necessàriament havien de ser com han arribat a ser; són així
perquè nosaltres hem consentit una societat que produeix
aquest tipus de persones. 

I les produeix, per què?, idò jo crec que les produeix per un
fet molt natural, i m’explicaré. Nosaltres genèticament,
bioquímicament, fins i tot morfològicament, ens assemblam
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bastant als mamífers superiors i, per tant, els nostres actes, si
només es basen en conceptes mecanicistes, haurien de ser
semblants a aquests tipus d’éssers vius. Gràcies al
desenvolupament d’actes voluntaris que són capaços d’aturar
els actes reflexes, no feim allò que fan aquelles persones que no
han adquirit aquesta capacitat, i això ho fa un procés educatiu
que depèn fonamentalment de l’ambient familiar, social, i
després i en darrer terme educatiu, i que si això no és així
aquests al Alots evidentment desenvolupen uns instints
enormement violents i no desenvolupen cap tipus de control
d’aconseguir allò que desitgen aconseguir per qualsevol mitjà.
No hi ha cap valor humà, superior, que els faci entendre que
determinades coses no es poden fer en raó de la convivència.

Jo crec que si fóssim capaços, enlloc d’utilitzar per corregir
allò que corregim tanta quantitat de recursos, possiblement
podríem dedicar Es Pinaret a altres activitats socioculturals
segurament molt més beneficioses, i jo crec que és per aquí on
hauríem d’anar. Jo, evidentment, no desig que la coordinadora
quedi a l’atur, que la directora general quedi a l’atur, però
realment és dolorós haver d’admetre que és necessària una
institució d’aquest tipus perquè no hem estat capaços de posar
els mitjans perquè això s’evitàs, i crec que hi ha algun tipus de
mesures que serien senzilles i que possiblement el nostre
historial cultural ens dificulta fer-les, i em voldria referir a dues
d’elles: Tractar d’una manera decidida el dret a l’adopció, d’una
manera decidida el dret a l’adopció dels infants, pensant en els
infants, i una altra el dret a la pàtria potestat. Crec que són dos
temes que aquesta societat no ha est at prou valenta per
adoptar.

La pàtria potestat és un dret que exerceixen els pares i a
vegades en contra dels fills. Jo crec que els poders públics
haurien de garantir millor el dret a una vida normal, socialment
enriquidora, que es puguin desenvolupar plenament els
alumnes, i quan la institució paterna dificulta això, deixa de tenir
sentit i per tant s’hauria de retirar aquesta pàtria potestat. Sé
que això és un poc fort i podríem obrir un debat complex, però
crec que aquest és un dels elements que impedeixen evitar que
es produeixi això: aquesta violència s’aprèn i es genera dins la
pròpia família, entre d’altres, i l’ambient social que l’envolta.

Segona; produït això, o aquells als quals els pares no els
atenen per altres tipus de raons, permetre i facilitar l’adopció a
totes aquelles persones, independentment del seu nombre i de
la forma en què estiguin reunides, i dic això així de manera molt
genèrica, que puguin millorar aquestes condicions socials. Crec
que a vegades i en determinats temes ens aferram a clixés per
determinats tipus de comportaments sexuals, o religiosos, o el
que sigui, i no ens fan veure que aquests infants en qualsevol
cas estan molt pitjor que podrien estar a pesar de tot, en
qualsevol d’aquestes situacions. Per tant jo crec que
decididament hem d’explotar al màxim la possibilitat que
persones amb capacitat d’estimar un infant i d’educar-lo, els
puguin (...) sense tenir en compte cap altre tipus de
consideració.

Però com que malauradament tot això pot quedar una mica
enfora, perquè el canvi d’actituds socialment molt arrelades...,
jo entenc que hem d’aconseguir que aquesta institució, en tant

que existeixi, funcioni el millor possible, i crec que la manera
millor possible és intentar una profunda acció educativa sobre
aquests infants, aquests alAlots i aquests ja adults -estam
parlant de persones majors d’edat- en la mesura que se’ls pot
fer canviar d’actitud. Jo diria que alguns aspectes que he vist
en processos educatius fora del que és l’escola ordinari m’han
sorprès per utilitzar tècniques que jo mai no hauria admès, però
que tenen la seva eficiència. M’explicaré; concretament, en els
centres de rehabilitació de drogoaddictes s’empren tècniques
d’un tipus conductista que avui en dia no permetríem a cap
escola normal, però que naturalment tenen la seva eficiència en
persones que tenen una desestructuració de personalitat. Jo
crec que molts d’aquests alAlots, conec algun dels casos, que
si no justifiquen el que han fet, almanco ho expliquen d’una
manera absolutament planera. Infants que han estat acollits per
famílies que a més han tengut algun infortuni familiar i han
hagut de ser acollides per una altra, han tornat al centre per
problemes amb la família que els havia..., és a dir, una cosa
absolutament que fa difícil entendre que aquests alAlots, alguns
d’ells, fins i tot es rehabiliti, però bé, crec que l’esforç que s’ha
de fer és en aquest sentit.

Jo li diria, a més, que entenc perfectament que el tractament
d’un centre d’aquestes característiques no casa gens amb
l’estructura funcionarial d’una administració. El Sr. Buele s’ha
excusat per utilitzar una paraula mallorquina que és ben clara,
estan cremats, però vostè sap que els anglesos, que en privat
parlen mallorquí quasi tots ells, diuen burn out a un síndrome
de les persones que tenen contacte amb altres persones, i
sobretot en situacions conflictives, i per tant la paraula cremat
és tècnicament molt correcta, i jo crec que s’han de cercar
formes contractuals per a les persones que cuiden aquests
infants, que només, naturalment, hi poden estar períodes de
temps perquè és una feina enormement dura. Per tant, el nostre
grup dóna suport a qualsevol fórmula que, respectant totes les
transparències, els drets dels treballadors, la publicitat, el mèrit
i la capacitat, però que permeti una fórmula flexible per tenir uns
professionals motivats i en condicions per at endre aquestes
situacions tan complicades.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Té la paraula la Sra. Consellera de
Benestar Social. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que m’han ofert suficient material per enriquir considerablement
aquesta compareixença. Intentaré contestar totes les seves
qüestions, tot i que algunes excedeixen en positiu el sentit
d’aquesta compareixença, donat que ens dóna peu a entrar en
aspectes de caràcter educatiu diguem-ne més profund i més de
debat. Tot i així intentaré ser concisa i breu, i respondre a tot a
la vegada, que propicia també una cosa que crec que és bona
en aquesta cambra, que és el debat.
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Contestaré en primer lloc a la Sra. Castillo. Li he de dir que
en principi jo no he fet referència als darrers conflictes perquè
consider que no hi ha hagut conflictes especials, en Es Pinaret,
conflictes que no es donessin abans, quan la gestió es duia no
únicament des d’una altra entitat, sinó en una altra legislatura,
i m’explicaré. Els conflictes que es donen, i si vostè fa referència
específicament a temes com fugues, es donaven també abans.
Hem de pensar que precisament l’objectiu d’aquests joves que
estan privats de llibertat o sotmesos a mesures de caràcter
repressiu o a mesures de control, l’instint primari d’aquests
joves és fugir, perquè precisament una de les característiques
de la seva patologia, per dir-ho d’alguna manera, és l’absència
de límits, i per tant a qualsevol intent de posar límits el seu
instint natural és transgredir aquests límits. Per tant, encara que
algun mitjà de comunicació s’hagi fer ressò o hagi magnificat
algunes situacions, en cap moment no he considerat que fossin
conflictes especials que no es donessin abans, sinó que estan
implícits en la gestió diària i en el dia a dia de centres d’aquests
tipus i del tractament amb aquests menors.

Jo crec que després tota l’exposició que vostè ha fet i totes
les seves demandes anaven un poc, precisament, a justificar
això. Jo crec que vostè ens ha demanat una gran quantitat de
qüestions i que, d’alguna manera, donen la idea que la gestió
d’un centre d’aquestes característiques implica multitud i
variades situacions de dificultat, i jo dic que tant de bo que
quan ens haguem assegut amb els representants del Govern
central, tant la directora general com jo, i tant d’aquesta
comunitat autònoma com de la resta de comunitats autònomes
per tal de demanar-los que tenguessin en compte el que
implicava l’aplicació d’aquesta llei penal juvenil, de la dificultat
nova que implicava, tant de bo vostè hagués vengut a aquestes
negociacions, perquè potser sentit de part d’una persona del
seu propi partit haurien entès que realment estàvem parlant
d’una problemàtica que es posava sobre les comunitats
autònomes sense afegir ni un sol recurs més.

De totes maneres sí he de dir que encara que no s’han
manifestat o s’han manifestat molt poc, tal volta la comunitat de
Madrid, públicament, també les comunitats autònomes
governades pel Partit Popular han estat i són conscients de la
dificultat que ha suposat i que els està suposant aplicar
aquesta llei.

Quant a la política de gestió jo crec que era interessant fer
una referència a l’anterior gestió per tal d’explicar quina és la
política que hem implementat des de la nostra conselleria, des
del nostre govern, i quina pensam implementar en el futur. Jo
ho tornaré a repetir, però he de dir que la voluntat de tornar a la
gestió pública ha estat un objectiu que des del començament
hem plantejat, que no ha estat possible en un primer moment
precisament perquè quan algunes qüestions es consoliden dins
l’Administració, tornar enrere és quan és difícil, però que
sempre s’ha estat treballant en aquesta línia, i el primer canvi
que es va donar, que és el canvi de la titularitat de la gestió, era
precisament per adequar al que pensàvem que eren actuacions
de caràcter més educatiu i més terapèutic que no actuacions de
caràcter repressiu, que era el que l’altra entitat que gestionava
estava precisament executant, i és precisament en funció d’això
que l’informe de l’Oficina de defensa del menor al qual vostè

feia referència, es referia. Es referia precisament a actuacions
per part de l’entitat Diagrama, que evidenciaven un tractament
cap als menors molt repressiu i no tant rehabilitador i educatiu
com pensàvem des de la pròpia direcció general que s’havia de
fer. No va ser per això que es va possibilitar el canvi de gestió,
però és obvi que en aquest sentit han coincidit sense cap dubte
l’Oficina i la direcció general en la necessitat d’implementar un
model més educatiu en comptes d’un model més repressor.

Quant a les característiques dels mòduls, jo li explicaré que
sí que hi ha una diferència clara respecte al que teníem l’any
anterior. Ara he de trobar la nota que m’apuntaven... El que se
tenia abans de l’aplicació de la Llei penal juvenil eren dos
mòduls de sis places cadascun, en total 12 places. El que s’ha
fet ara ha estat crear un nou mòdul, per tant tenir tres mòduls de
8-10 places cadascun d’ells. És a dir, s’ha ampliat; habitacions
individuals de 8, i es té una habitació de dues places que ha de
permetre ampliar l’atenció fins a 10 joves a cada mòdul. Per tant,
tenim una capacitat d’atenció entre 24 i 30 joves. El que
consideram idoni són 24, però es compta precisament amb
aquesta habitació de dues places per tal de poder donar
resposta d’emergència o en el cas que la demanda sigui més
nombrosa.

Quant al tractament diferenciat entre homes i dones li he de
dir que no, que tots ells són mòduls de caràcter mixt i que, per
tant, es dóna, s’intenta integrar el que és l’atenció de manera
igualitària als joves i a les joves. 

Per tant jo crec que sí que és obvi que hi ha un canvi a la
capacitat que teníem abans i la que tenim ara: de 12 places
passam a 24-30.

Per altra part he de dir que hem trobat el centre en unes
condicions molt dolentes quant al seu condicionament. Jo crec
que si vostè vol pot fer tranquilAlament una visita en Es Pinaret
i veurà la diferència que hi ha entre aquelles zones que no
s’han rehabilitat i les que s’han rehabilitat, no únicament per
l’estat de conservació, estava en un estat d’un clar
deteriorament i un clar abandonament, sinó també per aspectes
que li donaven un aspecte molt repressiu, molt repressor i no
tant de centre educatiu. Són qüestions que a mi ara em costa
donar detall, però des que les portes siguin portes normals o
siguin portes amb una finestreta de vidre que no permeten que
el jove tengui una intimitat, etc. Però aquestes qüestions s’han
anat solucionant per tal de donar a cadascun dels mòduls un
ambient més d‘un pis, un pis en el qual hi ha dues habitacions
més una doble, que hi ha un espai comú, que hi ha una cuina i
que hi ha una sala d’estar on es poden relacionar.

Les obres que s’han realitzat, per tant, com ja dic -a això sí
que ja he fet referència abans- fins ara s’han gastat un total de
19 milions i es preveu construir, com he dit, aquest tercer
mòdul, aquesta tercera fase que ampliï, i per tant suposaria una
despesa d’uns 21 milions.

Quanta les fugues, li he de dir que sí, jo tenc una relació
detallada que m’ha fet la direcció general de les fugues que
s’han donat i la situació en la qual estan cadascun d’ells. He
pensat que no feia falta fer-hi referència perquè, clar, en tot cas
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no podem comparar, jo no tenc dades per comparar amb
temporades anteriors, però segurament veurem que la
conflictivitat s’ha agreujat en la mesura que s’ha duplicat i es
preveu que es triplicarà el nombre de joves ingressats, i a la
vegada, clar, hem de pensar que l’edat determina clarament el
grau de conflictivitat: no és el mateix un jove de 16 anys que un
jove de 21, que òbviament està més cronificat en totes aquelles
conductes i aquelles pautes d’actuació que el fan ser una
persona amb problemes d’integració social.

Però bé, jo li ho puc contar. En el gener del 2001 i des de
l’estiu del 2000 havien fugit dos menors. El febrer, el dia 1, es
produeix una fuga, el menor fuig en una sortida a l’Hospital
General, després de la consulta mèdica, i retorna acompanyat de
la policia el dia 7. El mes de març, uns dels menors que havia
fugit el dia 29 del 7 del 2000, un dels quals he fet referència
abans, retorna al centre voluntàriament acompanyat dels seus
pares. Això passa el dia 11 de març i el dia 12 fuig un menor
d’una consulta mèdica; va a Sa Placeta, el centre d’atenció a
drogodependents, el menor anava acompanyat d’un educador
i de la Guàrdia Civil i retorna voluntàriament el mateix dia.
Pensam que la majoria de les fugues són precisament de joves
que consumeixen drogues, fugen per aconseguir les drogues i
tornen la majoria d’ells quan ja l’han aconseguida. El dia 16 es
produeixen uns incidents que motiven la intervenció de la
Guàrdia Civil i aquest dia fugen dos menors del centre; un
d’ells retorna el mateix dia acompanyat de la policia, i l’altre
retorna voluntàriament el dia 19.

El mes d’abril, el dia 11, fugen del centre tres menors, un
d’ells retorna voluntàriament dia 13 i els altres dos retornen
acompanyats de la policia els dies 15 i 18. El dia 21 fuig un
menor que estava ingressat a l’hospital de Son Dureta, el dia 22
fuig un menor d’una excursió, que retorna voluntàriament el dia
25. El dia 27 van fugir tres menors del centre, un d’ells retorna
el dia següent voluntàriament. El mes de maig, no tenc dades
del mes de juny, però pot veure que l’equip té un estricte
control de les fugues i de la situació en què es troba cadascun
dels joves fugats. El dia 1 de maig retorna al centre acompanyat
de la policia el menor que havia fugit de l’hospital i fuig
novament del centre el dia 7; el dia 9, un menor que havia iniciat
un procés d’inserció laboral, no va retornar al centre després de
la feina, i retorna acompanyat de la policia el dia 26. El dia 23 de
maig fa fugir un menor del centre.

Bé, què es fa quan un d’aquests menors no torna? El que es
fa és denúncia a la policia i el que fa la policia és, lògicament, si
els troba, retornar-los al centre, i el que es fa també és aplicar a
aquests joves que tornen la normativa del centre, una
normativa que vàrem publicar el juny de l’any 2000 i, per tant,
s’apliquen les sancions. 

Jo crec que aquest detall de les fugues durant aquests
mesos ve a demostrar que són uns fets que es donen, que es
donaven i que es continuaran donant, que formen part d’una
dinàmica pròpia, que demostren també que l’equip, com he dit,
té un control sobre aquesta situació, que el fet que en un
moment determinat surtin a la premsa no denoten una major
conflictivitat, denoten..., bé, ara aprofitant, tal volta, que no hi
ha la premsa, denoten que la premsa funciona per mecanismes

que no sempre tenen a veure amb el procés d’un centre o amb
qualsevol altre procés i, per tant, que li donen una dimensió
que sembla que escapa a la dinàmica habitual però que no és
així.

Jo vull assenyalar, com he dit abans, que forma part del
procés dels menors privats de llibertat el voler fugir, dels
menors i dels majors; per això les presons es fan amb fortes
mesures de seguretat. El que passa és que aquest centre no és
una presó, és un centre educatiu i òbviament no té les mateixes
mesures de seguretat que tendria una presó, que no vol dir
lògicament que dins les qüestions que s’implementen i les
reformes que es duen a terme no s’estiguin reforçant les
mesures de seguretat i de fet precisament la seguretat, els
servei de seguretat ha ampliat considerablement les seves
prestacions respecte les prestacions que donava l’any 2000. Jo
crec Sra. Castillo que més o manco he contestat a les qüestions
que vostè em planteja i en tot cas si m’he deixat alguna cosa li
podré contestar a la contrarèplica.

Passaré a contestar al Sr. Buele del Partit Socialista de
Mallorca. Bé primer de tot dir-li al Sr. Buele que, si em permet,
m’agrada aquest nou terme de dreta opositora, jo no sé si vol
dir que hi ha alguna dreta que no sigui opositora, jo crec que té
“miga”, si em permet aquesta paraula. Bé dit això, dir-li que
òbviament la gestió pública, com he dit, era per a nosaltres una
necessitat, és una necessitat perquè pensam que la
responsabilitat pública ha de ser uns dels principis claus en la
nostra gestió i que quan la gestió dels serveis es dur a gestió
privada, sense cap tipus de mirament, si em permeten la paraula,
hi ha un cert grau de desresponsabilització pública cap a la
provisió d’aquest servei. Vostè em demanava perquè pens jo
que es va justificar la gestió privada quan es va fer el canvi
durant l’anterior legislatura.

 Jo pens que són varies qüestions, una de caràcter més
crematístic diguem-ne i era que en aquell moment es varen
començar a aplicar mesures de règim semiobert i el fet de passar
personal que duia la gestió del Pinaret, duent personal públic
que duia la gestió del Pinaret a l’aplicació de mesures en règim
obert, estalviava a l’Administració de llavors la contractació de
nou personal i passar a la gestió privada, com sabem, sempre és
menys car, sobretot quan es valora més aquelles propostes que
van a la baixa en la contractació.

A part d’això hi ha una qüestió de fons, és la escassa
vocació del Partit Popular sobretot en la provisió de serveis
socials, respecte la provisió pública de serveis socials. Jo crec
que podríem fer un debat ample sobre això i es podria
exemplificar amb escasses qüestions, però el que està clar és
que durant aquests anys el Partit Popular no ha creat una xarxa
pública de serveis i prestacions socials, ja sigui per a menors o
per a qualsevol altra tipus de colAlectiu i per tant, és cert que no
hi ha una vocació de provisió pública, ni una responsabilitat
pública cap a la provisió d’aquests serveis, més bé s’entenen
com a serveis de caràcter graciable i per tant, si es donen des
d’una resposta privada, a més de garantir moltes vegades
l’aflorament d’iniciatives privades, realment es responsabilitza
i dóna una coartada teòrica per la desresponsabilització de
l’Administració.
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Quant a la possibilitat de fundació, jo li he de dir que
òbviament nosaltres no hem posat en marxa la gestió pública
del Pinaret tot d’una, perquè hem trobat dificultats, a mi i també
a la directora general ens agradaria que ara i fins i tot, a principi
d’any la gestió hagués estat una gestió directa. Hem estudiat
la possibilitat de diferents formes de gestió i la fundació ha
estat rebutjada clarament i rebutjada perquè implica,
precisament en contra del principi que abans li deia de
responsabilitat pública, implica una clara pèrdua de control
públic, pèrdua de control en les despeses i els contractes,
pèrdua de control en la contractació del personal i per tant,
arbitrarietat i pèrdua de control en allò que són les línies
directives i això es veu clarament quan no és un consell
d’administració qui gestiona, sinó que és un patronat, al qual
hi pot pertànyer i es pot escriure qualsevol entitat, en qualsevol
moment.

Per tant, les decisions no estan subjectes a un consell
d’administració, sinó a un patronat i això pot implicar i implica
sense dubte perversions de les quals jo crec que n’hem de fugir
clarament. He de dir que tal vegada no m’he explicat bé, però la
nostra proposta de gestió passa per que el (...) renovi, de fet ja
ens ha acceptat la renovació del conveni fins al 31 del 12 del
2001 i la nostra idea és cara al gener el 2002 ja estigui en
funcionament una empresa pública que no té res a veure amb
entitats, això no ho he d’explicar com és una fundació, sinó que
implica per una banda agilitat en la contractació i la gestió dels
serveis, però per un altra un absolut control públic.

M’han de disculpar, però com han fet altres aportacions jo
he de contestar. Ara ja passaré a les qüestions que ha plantejat
el Sr. Crespí. Jo en primer lloc li he d’agrair que hagi duit aquest
debat cap a plantejaments educatius, perquè això sobretot els
que estam i els que estan al dia a dia ho agraeixen, perquè
moltes vegades les notícies que surten no tenen res a veure
amb el que preocupa en el dia a dia, que és en definitiva
conduir un procés educatiu de joves que estan en una situació
de molta dificultat.

Vostè ha plantejat un tema molt interessant que és garantir
el dret a l’educació, és cert que des de la gestió del centre i des
de la direcció general es donen passes, tot i que pensam que
garantir aquest dret és difícil, no únicament els joves que estan
en una situació com els joves del Pinaret, és difícil garantir
aquest dret a qualsevol jove, encara que no estigui complint
una mesura judicial, però que està en una situació de
desavantatge social, perquè malauradament encara que el
sistema educatiu que hem aconseguit establir en aquest Estat,
sigui un servei que vagi en la línia d’aconseguir la màxima
universalitat, sense cap dubte les diferències socials, la
desigualtat social encara marca de manera real la possibilitat
d’accedir o no accedir en aquest dret, però és almenys un dret
reconegut i és cert que les institucions públiques hem de
garantir a tots els joves que estan sota la nostra responsabilitat
puguin exercir aquest dret.

Actualment la situació que tenim és que dos mestres estan
en el centre, hi ha dos mestres, que com he dit, estan en
conveni amb la Conselleria d’Educació i també estan matriculats
a instituts, amb els quals coordinam la possibilitat d’integrar

aquests joves a aules normalitzades. Això en referència als
joves que són a l’edat d’ensenyament obligatori i que estan a
la vegada en règim tancat, els que estan en règim semiobert
poden anar als centres educatius que els toqui per zona i si
passen a un altre nivell podran anar també als centres educatius
que els toqui. Els menors que estan en règim tancat i són
majors de 18 anys, ara per ara fan educació d’adults a distància
i hem de pensar també que aquests joves, la majoria han
fracassat en el sistema educatiu i per tant, el que es fa és aplicar
altres tipus de recursos i no és el sistema educatiu normalitzat.

 Per tant, es fan sobretot programes de garantia social, ahir
precisament vàrem fer el tancament d’un curs que els inicia a la
vida professional i després el Programa d’Àlias, que també són
programes de formació laboral, però que després té una clara
resposta amb allò que és la integració laboral d’aquests joves.
Jo crec que recordant ara dades del servei de director del
Programa d’Àlies, em sembla que més d’un 50% dels joves que
acaben tot el programa s’integren d’una manera regular a una
feina i aproximadament un 25% entren a programes de
pràctiques. Respecte a la referència que vostè ha fet de la
despesa i del cost, ara no tenc dades concretes però crec que
és aproximadament d’uns 160 milions el cost de la gestió del
centre. De totes maneres estic parlant de memòria li podria
donar aquesta dada en qualsevol altra moment. 

Jo coincidesc amb vostè en la necessitat que a la vegada
que s’apliquen aquests tipus de mesures, s’apliquin altres
mesures que van dirigides a la prevenció, però també en això
coincideix la direcció general i la pròpia llei penal juvenil. Hem
de pensar que els menors que se’ls aplica mesures en règim
tancat o semiobert són relativament pocs respecte al total de
joves que els apliquen mesures de règim obert. En definitiva els
mateixos jutges i fiscals intenten aplicar el menys possible
aquests tipus de mesures, van cap a propostes més
normalitzadores, tot i això la prevenció és un factor molt
important i és un factor que s’ha de donar, com vostè ha dit,
des de l’àmbit de l’escola, l’àmbit familiar i l’àmbit social en el
seu conjunt. Vostè després ha plantejat algunes qüestions per
al debat que clar sense cap dubte són importants, però seria
difícil resoldre en aquesta comissió. Jo entenc que en el tema de
la pàtria potestat, la pàtria potestat és un deure dels pares i la
tendència és privar d’aquesta pàtria potestat quan
definitivament fracassa la capacitat dels pares per desenvolupar
els seus rols parentals, encara que sigui mínimament sinó
implicaria llevar la responsabilitat als pares i convertir-nos en
un estat paternalista que considerés a les persones no aptes,
segons uns patrons que tal vegada estan fixats segons uns
màxims. 

Jo crec que és un tema molt difícil i en el dia a dia moltes
vegades es prefereix els tècnics, els mateixos jutges que
desenvolupin un rol paternal, un pare una mare que és capaç
d’establir un vincle afectiu, encara que no sigui capaç d’establir
o de donar pautes educatives correctes, el vincle afectiu és tan
important que a vegades és millor un pare no capacitat per
donar pautes educatives, però sí capacitat per estimar els seus
fills. Ja sé que el que estic dient costa d’entendre quan després
es donen situacions que ens costa molt de pair, maltractaments,
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dificultat de relació i penses que realment no hi ha aquest
vincle afectiu, però a mi em costaria demanar que es llevés
aquesta pàtria potestat d’una manera molt fàcil, jo crec que això
és llevar als pares un deure més que un dret, s’ha d’entendre la
pàtria potestat com un deure, més que un dret, entenc jo.

Quant al tema de l’adopció, bé què li he de dir, jo crec que
vostè sap per la meva boca que òbviament pens que quan un
és capaç d’establir un rol parental i un rol que implica afecte,
capacitat d’educació i de cura d’un infant, no li hem de demanar
res més, però bé, jo pens que aquesta és una qüestió que no sé
si s’ha debatut prou, tal vegada s’hauria de debatre més, però
que realment és una pèrdua per a aquests joves, ho han dit molt
de colAlectius, és una pèrdua per als joves que estan internats
dins centres, no poder tenir una relació d’aquest tipus,
precisament per allò que jo pens que és simplement un
perjudici. M’han de permetre que els comenti una qüestió que
em va comentar un amic meu homosexual que té dos fills
adoptats, viu en parella, els té adoptats, té dos certificats
d’idoneïtat del Consell Insular de Mallorca i fa un seguiment,
com fan tots els nins adoptats per part del Consell Insular de
Mallorca, aquest cas viu a Mallorca i és competència dels
consells insulars. M’han de permetre que conti una anècdota,
quan el psicòleg va fer, m’ho va contar ell, va fer el seguiment
li va dir “i tu quan tens por, què fas per la nit?” I el nin va
contestar; “jo me’n vaig a dormir amb el meu pare i Jesús”, el
psicòleg va entendre, tal i com ho entenc jo, que això era un
indicador de bona salut, perquè un infant quan es troba sol i té
por a la nit, si està sa va als seus pares, que desenvolupen un
rol parental, li donin suport, l’infant que no és sa és el que es
queda al seu llit plorant sol, perquè sap que aquells, els seus
pares, no l’ajudaran. Jo crec que això és prou aclaridor per
demostrar que realment ens hem equivocat no permetent
l’adopció per part dels homosexuals.

Per acabar dir-li, miri el tema aquest del burn out, vostè sap
que som treballadora social, alguna cosa conec, perquè
realment és una de les malalties dels professionals, pròpies dels
treballadors del món sociosanitari, etcètera. Jo pens que per
evitar el burn out s’han de donar incentius de caràcter formatiu,
incentius que permetin valorar la teva feina com a positiva,
socialment es valori la teva feina com a positiva, valorar que el
que tu fas té un significat no només social, sinó que té una
incidència clara sobre la persona amb la qual treballes i per tant,
posar en marxa des de les institucions de tot un sistema que
motivi i incentivi aquests professionals, és una resposta que
sens dubte de manera clara va evitar aquest burn out, perquè
canviar les formes de contractació no minva aquest cansament
i aquest burn out, perquè precisament des de les empreses
privades és des d’on es posen condicions laborals que encara
no van precisament a donar incentius sinó que van a posar en
una situació de més dificultat a un treballador que està
treballant en situacions molt difícils.

Per tant, en aquest sentit i des de la nostra direcció general
hem hagut de fer una feina molt important de tornar a motivar
a un personal, que efectivament venia molt cremat d’una etapa
anterior, però que no serà a través d’un canvi en la forma de
contractació o de fer una gestió privada, sinó precisament
donar una seguretat en la continuïtat en la seva feina, perquè

la seva feina és reconeguda per part de l’Administració, això
sense cap dubte serà un element que faci que els equips de
professionals estiguin motivats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera. Ara per un torn de 5 minuts
té la paraula la Sra. Aina Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Miri jo de l’adopció de menors per
part dels homosexuals no en parlaré, perquè crec que no és
l’objecte d’aquesta compareixença d’avui, però sí li demanaria
que li contés aquesta anècdota a la Sra. Munar, no sé si ha
aprofitat que ha fuita per contar-la, tal vegada amb això la pugui
convèncer.

Per altra banda tampoc ha estat objecte de debat el tema de
la compareixença, és a dir, ha donat lloc a un debat molt
interessant sobre els menors i la seva problemàtica, estic
contenta que almanco la solAlicitud del Partit Popular hagi fet
que es debatés aquest interessant tema, no obstant crec que no
ha estat el to que hauria d’haver sortit a la compareixença, crec
que podríem parlar d’això a una ponència, a unes jornades o
fent un cafè, però crec que avui, almanco jo faré crec la meva
funció dins aquest Parlament, la funció del Grup Parlamentari
Popular que és la funció de control del Govern de les Illes
Balears i parlaré del tema que a mi em preocupa i és el centre
d’Es Pinaret i la gestió que es dur a terme en aquests moments.

Hem parlat de molts de temes, crec que ni el temps em
bastaria i segurament en deixaria molt d’ells al tinter, però
respecte la gestió, estam d’acord que el model que ha de regir
és el model educatiu i no repressiu i ho dic precisament perquè
no sé si m’ha semblat o la Sra. Consellera ho ha volgut dir que
el model que defensava el Partit Popular era repressiu, és a dir,
no sé si ho ha volgut dir fent referència a l’empresa Diagrama,
que era l’anterior, perquè en el moment del Govern del Partit
Popular era la que gestionava el centre i amb això feia referència
que el Partit Popular cercava un model repressiu i no educatiu,
li vull recordar que la llei penal juvenil, efectivament la va
aprovar el Partit Popular a Madrid i és la que imposa aquest
tipus de model, a part que l’empresa Diagrama, vostès la varen
mantenir durant un any i mig, el mes d’agost passat va tenir
una pròrroga, quan vostès ja governaven. Però una cosa és
educar i l’altra és ser massa permissiu, és a dir, entenem que es
tracta d’uns menors conflictius, si han arribat a tenir una
mesura d’internament en aquests centres perquè són
conflictius i això dur problemes a l’hora de controlar-los i les
fugues pot ser que siguin normals, però no hem de mirar aquest
problema com un problema normal, consentir-ho i tanmateix
tornaran no, crec que hem de fer feina en aquest sentit, tot i
considerant que és complicat, però no fer-ho com una cosa
normal perquè així mai trobarem una solució per a aquest
problema.



396 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 27 / 14 de juny del 2001

 

Respecte a l’augment de conflictivitat que vostè diu que no
ho ha dit mai, que no hi ha hagut un augment de conflictivitat
als centres i la premsa menteix, també ha aprofitat per fer
aquesta declaració quan la premsa no hi era present, menteix  o
almenys ha dit que la premsa pinta les coses d’una manera que
no són, crec que en el fons és el mateix. Aquest augment de
conflictivitat jo ho he sentit dir a vostè, jo no vull dir que en el
temps del Govern del Partit Popular no hi hagués fugues o
conflictes en el centre, ja li he dit que és normal, però sí és
veritat que vostè arrel de l’entrada en vigor de la llei penal
juvenil ha dit que arrel que aquesta llei afectava a menors més
grans de 16 a 23 anys, que abans no afectava i no estava sota
les competències de la comunitat autònoma, és veritat que hi ha
hagut un augment de conflictivitat i en aquest sentit és veritat
que vostè ha donat la culpa de tot a aquesta llei penal juvenil
i sobretot que Madrid no l’havia dotada suficientment, també
li he de dir en aquest sentit que si vostè m’hagués convidada
a aquesta reunió, hagués vengut i amb molt de gust, perquè pot
ser que hi hagi una manca de dotació, però no és tanta com
vostès diuen, a part que jo crec que amb les dades que tenc li
demostraré que realment aquesta llei no afecta tan
negativament, ni fan falta els 2.800 milions de pesset es que
vostè reclamava per a aquesta comunitat autònoma.

En aquest sentit per exemple li he demanat no m’ha
contestat quins menors són els que han estat implicats en
aquests conflictes que hi ha hagut al centre darrerament i
segons les meves dades tots ells són menors de 16 anys,
precisament els que han creat aquest s conflictes no són
aquesta franja d’edat de 16 a 23 anys, són menors de 16 anys,
això són les meves dades, vostè no sé si les té, però ho
comprovi perquè crec que és així. Això vol dir que aquesta llei
no té res a veure en aquest tema. Per una altra banda i respecte
el número de menors afectats per aquesta llei, lògicament s’ha
incrementat perquè tenim aquesta franja d’edat que abans no
hi era, però recorda que a unes declaracions a la premsa, varen
ser l’any 2000, va dir que afectaria a una comunitat de més de
500 menors, si ho tenc aquí, vostè va dir: “si las previsiones se
cumplen esta población podría llegar a superar las 500
personas”. Bé jo crec que a través d’una contestació que em va
fer el mes de març, em va dir que només un menor de 21 anys
havia passat del centre penitenciari al centre d’Es Pinaret, vull
dir que de 500 persones a 1 jo crec que hi ha molta diferència i
molta exageració i no era tan greu el tema dels menors afectats.
L’augment de places és lògic perquè ja li dic que la franja
d’edat ha augmentat, els menors augmentaran raonablement, no
com vostè diu, però també ens crida l’atenció que ara es posin
les piles, vull dir aquesta llei es va aprovar el gener, es va
publicar crec el 13 de gener de l’any 2000, va tenir un any de
vacatio legis i va entrar en vigor el gener d’enguany, vull dir
que vostès han tengut dos pressuposts per preveure la seva
aplicació i no han fet res, de fet no sé si han pressuposta cada
any tal vegada, enguany diu que 160 milions per a tota la
direcció general de menors, no només per a aquest fi, damunt
un pressupost de quasi 12.000 milions de pessetes, si no
m’equivoco, vull dir que això demostra que aquesta no ha estat
una prioritat per a vostès, sinó que més bé ha estat una excusa
per no fer feina.

Per una altra banda i respecte les obres, crec que no s’ha
aprofitat el moment, vostè ens ha parlat del canvi de finestres
i de canvi de portes però crec que per això 19 milions és un poc
excessiu, crec que s’hagués pogut aprofitar, nosaltres creim
que les dones haurien d’estar, no separades que hi hagi una
convivència, però almanco tenguin un reducte d’intimitat i
supòs que per això no ens diran que som la dreta opositora,
però sí creim que les dones es pot entendre que almenys la
seva cambra de bany, la seva habitació, la tenen, però si s’han
fet obres jo crec que s’haguessin pogut aprofitar tal vegada per
crear unes dependències específiques per a elles. No em consta
que sigui així, em consta que si actualment n’hi ha tres o quatre,
estan repartides pels mòduls, n’hi ha una a cada mòdul, però
vaja, crec que no és suficient. I sobretot el tema de si qualcuna
d’aquestes dones fos mare, la llei penal juvenil preveu que
tenen drets, en cas que tenguin fills fins als tres anys. No s’han
aprofitat les obres per preveure aquest tema. Vaig fer una
pregunta per escrit, i em varen dir que no hi havia cap mesura
prevista, que en cas que s’hi donàs es faria. Bé, jo crec que
hagués estat una bona idea preveure-ho.

Per una altra banda, per no estendre’ns massa, també
parlaria, perquè m’interessa, de l’Oficina de defensa dels drets
dels menors. Crec que en aquest punt vostè no m’ha contestat
res. És bastant greu, perquè enguany, per exemple, encara no
ha entrat al centre Pinaret. Tots sabem que hi ha hagut molts de
problemes en el centre Natzaret, i que va entrar sense avisar i
sense demanar permís. Resulta a una entrevista que vaig llegir,
del novembre de l’any passat, el Sr. Javier Barés, el defensor del
menor, va dir que no havia entrat encara al centre Pinaret
perquè no havia rebut el permís. Jo entenc que no ho ha de
demanar; i de fet a la documentació que hem rebuda, dels
informes, de l’Oficina de defensa dels drets dels menors,
efectivament hi ha les cartes allà on demanen aquest permís per
entrar. Ho dic més que res perquè la directora general ens ha dit
que no era ver, però em consta, i li puc documentar. De totes
maneres, crec que vostè també ho té documentat.

Vaig acabat, Sr. President. Bé, en resum, ja li dic, m’han
quedat moltes coses en el tinter, però bé, respecte del defensor
dels drets del menor, no voldria pensar que és perquè és un
dels fundadors de l’associació Grec, segons em consta, i que
per això no ha entrat al centre. Crec que és una figura que és un
poc jutge i part, ja s’ha denunciat moltes vegades, i en aquest
sentit el Partit Popular ja va anunciar que presentaria una
iniciativa per crear la figura nomenada pel Parlament i no pel
Govern.

Bé, i respecte del tema de les drogues, que ja he d’anar
acabant, dir que el Partit Popular també ha presentat o
presentarà una iniciativa al respecte. Vaig veure a la premsa que
vostès no hi estaven d’acord. Crec que no la coneixen, perquè
encara no l’hem presentada, de manera que, bé, supòs que ara
no és el debat, la debatrem en el seu moment; però dir-los que
nosaltres tenim un esperit de colAlaboració en aquest sentit,
perquè són problemes que han de transcendir de qüestions
polítiques, i a aquest..., bé, ja no tenc molt de temps, idò moltes
gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Moltes de gràcies, Sr. Buele. Sr.
Crespí?

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Un minut i mig. En primer lloc,
jo diria que no és gratuït fer un debat de principis, perquè la
tècnica no és neutral. Nosaltres aquí venim a fer política, no
venim precisament a fer controls tècnics, que per això hi són els
tècnics; i per tant definir els principis que sustenten una
actuació més o manco tècnica, jo crec que és molt important.
Per això jo he volgut orientar el debat en aquest sentit, perquè
naturalment si posam una reixa a una finestra, que és un
aspecte tècnic, això pot ser per impedir que els lladres entrin, o
que els que hi vivim a dins sortim, i clar, no és el mateix. Per
tant, ni tan sols una reixa a una finestra és un fet neutral. Només
per aclarir això.

I en relació a les fugues, per exemple, podríem dir el mateix.
És que això, que està guardant aquests nins, que són així
perquè els hem fet nosaltres així, i no han tengut la capacitat. La
seva perillositat, llevat de casos molt excepcionals, jo en record
un fa molts d’anys, precisament jo hi tenia professors com a
responsable d’Educació en aquell moment allà dins es va
produir un assassinat per uns alAlots que es fugaren, allà als
anys 80, jo crec que això no és Nanclares de Oca, això és un
centre fonamentalment educatiu, no és una presó d’alta
seguretat, i per tant jo crec que no sent així és molt positiu que
podent, amb unes certes dificultats, però podent al final fugir,
només fugin els que estan fugint. Això crec que és molt positiu.
Vol dir que fins i tot estam creant dins molts d’aquests alAlots
una certa consciència que fugir no és una cosa que sigui
adequada, i per tant n’hi ha que no ho fan. I n’hi ha d’altres que
ho fan. Fins i tot l’estadística jo crec que seria positiva. Crec
que fins i tot és pedagògic anar-ho determinant d’aquesta
manera. Hi ha països que les presons són molt obertes i la gent
no fuig, perquè assumeix allò com un càstig necessari. I
continuu amb els principis, jo crec que els principis són
importants, hi ha cultures i sistemes polítics que toleren bé,
promouen i defensen la pena de mort, i la nostra cultura no la
tolera, ni la defensa, ni la promou. I per tant, jo crec que és molt
important conèixer què hi ha darrere d’una actuació.

Només contestar-li en el tema de pàtria potestat i adopció.
Jo crec que estam absolutament d’acord, tal vegada la meva
vehemència li fa fet creure que jo volia llevar la pàtria potestat
a tots els pares en la mesura que no el duen un dia a escola, o
qualque cosa. No, jo crec que quan el pare deixa d’exercir la
seva obligació de manera molt perillosa per al futur de l’infant,
això s’ha d’exercir, i segurament s’hauria d’exercir més. A altres
països, si es veuen les estadístiques, això s’aplica amb major
rotunditat per part dels jutges, naturalment, per part dels jutges.
Ens estam referint sempre a immenses minories.

I és el mateix de l’adopció. L’hem de donar a aquells que
siguin capaços de generar aquella relació d’amor entre una
persona i una altra, i l’exemple que vostè ha posat, que molts de

pares l’hem suportat durant la infància dels nostres fills, doncs
crec que és bastant significatiu, allò que ve el fill i s’arrufa a
devora tu perquè ha tengut por, o ha sonat un tro, o ha fet un
altre renou.

I referent al burn out, jo no li proposava que privatitzàs el
servei de cap manera, sinó que s’utilitzin aquelles fórmules que
permet la gestió pública, però que tenguin un major flexibilitat,
per tal que el tractament d’aquests professionals no pot ser el
mateix d’una escola ordinària, i molt manco d’una dependència
administrativa del Govern. Des d’una gestió pública cercar
fórmules eficaces que resolguin aquests problemes. I és ver tot
això que vostè ha dit, però vostè sap que en determinades
persones tots aquests estímuls no basten, necessiten llicències,
necessiten coses que l’Administració a vegades no pot, perquè
està encotillada amb una legislació enormement genèrica, i
dificulta aquesta gestió. Jo esper que siguin capaços, perquè
amb els principis que li he esmentat això es pugui dur a terme,
en bé de la institució. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Per contestar i tancar el torn de rèpliques
i contrarèpliques té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Contestaré molt breument en primer
lloc al Sr. Crespí. Crec que estam d’acord quant al tema de la
pàtria potestat. Podem debatre i podem opinar. El que és cert és
que no és una competència de ningú dels que som en aquesta
sala, i moltes vegades els jutges, tant quant a les pàtries
potestats, les adopcions, les guardes, les tuteles o l’aplicació
de mesures, actuen amb un criteri que no va en concordança
amb els tècnics, molt manco amb polítics, que no tenim per què
moltes vegades tenir o no tenim un criteri que s’ajusti molt a la
realitat. Per tant, estam d’acord un poc amb el que ha plantejat.

I quant a la gestió, lògicament la nostra proposta va cap a
la creació d’una empresa pública que ens permeti a la vegada
l’agilitat, i a la vegada també l’estricte control i responsabilitat
pública.

Jo abans de contestar-li a entrar a fons, i molt breument ja
per acabar, a la Sra. Castillo, un parell de qüestions preliminars.
Jo supòs que té claríssim que no he estalviat consideracions en
el tema de l’adopció per part dels homosexuals, en cap dels
fòrums en què m’he trobat, amb gent d’un o altre partit. No és
responsabilitat meva, és ben al contrari, pens que és una
llàstima, que la mesa hauria de considerar que sempre quan hi
ha compareixences no estiguin presents tots els membres
d’aquesta comissió. Jo crec, i deman empara a la mesa, en el
sentit que quan venim del Govern a explicar qüestions, i quan
feim venir directors generals o tècnics, jo pens que estaria bé
donar una imatge de més interès per part de tots els que formen
part de la Comissió respecte dels temes que les queman las
cejas a ells, si em permeten aquesta qüestió.
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Dit això, dir que jo no he dit en cap moment que el model del
Partit Popular fos repressiu. Era massa repressiu des del nostre
punt de vista, des del punt de vista també de l’informe que va
fer l’oficina que va fer l’Oficina de defensa del menor el model
que aplicava Diagrama, i malauradament s’ha pogut veure com
a altres comunitats autònomes aquesta gestió anava més en
concordança amb un model d’aquest tipus que amb un model
educatiu. Tot i així, nosaltres hem mantengut el conveni amb
Diagrama, per una qüestió de tramitació administrativa; varen
entrar a l’agost del 99; òbviament fins a final del 99 no podíem
canviar, i ens va resultar impossible tramitar un canvi en la
gestió, perquè el procediment administratiu no ho permetia, en
els mesos que quedaven per l’any 2000. Per tant, vàrem
mantenir aquesta gestió. Es varen fer unes modificacions en els
acords que estipulaven modificacions estrictes quant al
tractament educatiu. Tot i això, vàrem pensar, vàrem fer una
valoració que encara que era millor que en el trimestre del 99
que va ser la nostra responsabilitat, que durant el 2000 vàrem
pensar més adient canviar la gestió.

I després dir-li que, ha quedat recollit en el Diari de
sessions, jo no he dit que la premsa menteixi, ni he aprofitat que
no hi estigués, no mal interpreti d’una manera interessada. He
dit que tenen uns paràmetres i un llenguatge diferents al que
tenen, sobretot els centres d’atenció. Desgraciadament som
més els polítics els que ens anam adaptant al llenguatge de la
premsa, que no la premsa al llenguatge i al dia a dia dels
polítics. D’això també podríem fer un debat.

Dir-li que quan jo he fet la introducció, i he explicat les 13
mesures que implicava l’aplicació de la llei penal juvenil, volia
aclarir que Es Pinaret és una part que du una problemàtica
específica, referida a l’aplicació d’aquesta llei, i que a més, tot
i que desperta major interès social, quantitativament representa
una part menys significativa, i que les dades són aquestes,
tenim prop de 250 menors als quals s’estan aplicant aquestes
mesures, totes aquestes mesures que abans jo he esmentat, i
d’aquests 250 aproximadament 37 estan en el centre Es Pinaret
en aplicació de mesures en règim tancat o en règim semiobert.
Per tant, quan jo vaig fer una estimació de 500 persones, jo diria
que no vaig errar molt, tot i que no només jo, sinó fins i tot la
resta de consellers de les comunitats autònomes, i fins i tot
professionals del sistema judicial, estaven i estan encara
manejant una situació que no sabem encara quina incidència
real tindrà, perquè encara en els jutjats d’instrucció s’estan
valorant aquells casos dels menors que varen cometre un
delicte entre els 16 i els 18 anys, i que abans de l’aplicació de la
llei penal passarien al jutjat del penal, però que en aplicació de
la llei penal passaran als jutjats de menors. A la darrera reunió
que jo vaig mantenir, que vàrem tractar aquesta qüestió, jo
juntament amb la directora general, amb el jutge degà, ens
parlava d’uns 400 casos que s’estaven estudiant i que estaven
en aquesta situació, en jutjats d’instrucció, i que havien comès
el delicte entre els 16 i els 18 anys. D’aquests, quants passarien
a ser responsabilitat de la Direcció General de Menors? El jutge
degà no ho sabia, perquè ho havia de valorar cadascun dels
jutges d’instrucció. Però sis mesos després de l’entrada en
vigor de l’aplicació de la llei penal juvenil, 250 persones joves
en el total de mesures, més la possibilitat que aquests 400, si
com a molt poc la meitat passaran a mesures de la llei penal

juvenil, jo crec que ens aproparem ben bé als 500. Lògicament,
ho torn a dir, no tots aniran al centre Es Pinaret, però jo estava
parlant dels que passarien a ser d’aplicació de la llei penal
juvenil en el seu conjunt.

Després m’ha confós la seva intervenció, perquè em diu que
no hem fet res, i després em diu que hem gastat massa, 19
milions, en la reforma d’Es Pinaret. Miri, és que la
compareixença s’ha centrat en Es Pinaret, però a més de la
reforma d’Es Pinaret, el que s’ha fet per l’aplicació d’aquesta llei
ha estat reforçar els equips de medi obert per l’aplicació de les
mesures en règim semiobert, designar professionals per
Menorca i per Eivissa, crear un centre obert, que és el centre
d’Es Fusteret; començar amb el projecte del centre de Canova,
que vostè ha demanat preguntes per escrit, i jo supòs que si no
li ha arribat, li arribarà la resposta.

Per tant, clar que no hem donat abast al compliment de totes
les mesures, perquè lògicament és impossible, i en tota la seva
dimensió, perquè l’aplicació d’aquesta llei no acaba més que
començar, però és obvi que hem fet un esforç significatiu, i que
és obvi que tot aquest esforç ha sortit del pressupost del
Govern de les Illes Balears, perquè és obvi que el Govern de
l’Estat no ha donat ni una sola pesseta per fer efectiva
l’aplicació d’aquesta llei.

Quant a les fugues, miri, no és que trobem que siguin
normals, i per això tenim una actitud permissiva, ni molt manco.
No es té una actitud permissiva, es té una actitud des de
l’enteniment que les fugues es treballen com part del procés
educatiu, de la mateixa manera que les recaigudes es treballen
com a part del procés terapèutic amb els drogodependents, les
fugues també es treballen com a part d’aquest procés educatiu,
i per tant no som permissius, perquè el que feim és posar límits,
i perquè posam límits treballam i ens movem dins el conflicte. I
per això es donen situacions de conflicte, perquè no som
permissius, perquè treballam amb els límits amb joves que
precisament el que tenen, o bé són uns límits molt rígids, o bé
uns límits absolutament inexistents; i per tant és precisament
això, la interrelació entre un educador que educa i un jove que
està molt poc acostumat que se l’eduqui, que s’arriba a tenir
conflicte, i es genera un conflicte que és normal si volem
produir situacions de canvi.

I quant als menors que s’han fugat, tota aquesta relació que
jo li he fet abans era tota de joves que estaven no en règim
tancat, sinó en règim semiobert. Li he relatat que la majoria
d’elles es feien en moments en els quals els joves no estaven
en els centres, la majoria d’elles, algunes no, però això demostra
que generalment no és per falta de mesures de contenció dins
el centre, sinó perquè s’aprofiten situacions de sortida, que són
més difícils de contenir: quan se’n van a l’hospital, quan van a
fer una excursió, un acte fora del centre, i totes elles són de
joves entre 16 i 21 anys, segons la informació que em passen.

I quant al tema de les dones, les dones tenen la seva
privacitat, tenen la seva pròpia cambra de bany i tenen, com he
dit, la possibilitat de tenir una habitació, que a més si vostè vol
anar al centre, veurà que està un poquet apartada, però la
convivència pensam que ha de ser mixta per ser normalitzada.
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És cert que no hem previst, o almanco jo no tenc informació
sobre el tema de les dones embarassades. No ho hem previst,
però li assegur que si aquesta situació es dóna, no estalviarem
recursos per tal de garantir el dret d’aquesta dona i el dret del
seu fill. Però de totes maneres això el que sí demostra és la
claríssima dificultat que implica l’aplicació d’aquesta llei.

Quant al tema de les drogues, i ja acab, he esmentat, tal
vegada no he aclarit prou, que la nostra atenció als joves amb
drogodependències s’intenta fer des d’un criteri de
normalització, utilitzant els recursos que ja hi ha a la nostra
comunitat, en aquest cas un dels CAT, un dels centres
d’atenció a toxicòmans, que pertanyen a la Conselleria de
Sanitat, el qual no lleva la possibilitat que hem plantejat des de
la Direcció General, que hi hagi un equip específic dins el
centre, perquè òbviament això ens ajudaria a resoldre situacions
d’emergència que no poden esperar a estar atesos des d’un
centre ambulatori, però sempre per actuacions d’emergències
i per actuacions de contenció, i sempre amb la idea d’aprofitar
el que són els recursos de caràcter normalitzat i de caràcter
comunitari. 

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, el president
agraeix la presència de la consellera de Benestar Social, Sra.
Fernando Caro i Blanco, i de les persones que l’han
acompanyada. I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.
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