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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui
i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Lluïsa Dubon substitueix Sofia Hernanz.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions.

I.1) Compareixença dels responsables de les oficines
d'atenció a la dona i d'ajuda a les víctimes del delicte de
Mallorca, Menorca i Eivissa, Sra. Margalida Ferrando i
Barceló, Juan Pelaez Leiva i Sara Santacruz, respectivament.

L'ordre del dia d'avui d'aquesta comissió de Drets Humans
és la compareixença dels responsables de l'Oficina de la dona
i víctimes del delicte, la Sra. Margalida Ferrando i Barceló a
Mallorca, el Sr. Joan Pelaez Leiva de Menorca i la Sra. Sara
Santacruz d'Eivissa, com a tercera compareixença de la ponència
que estudia els maltractaments i la violència contra les dones.

La compareixença, com la setmana passada, vam pensar que
seria més oportú fer una intervenció seguida cada un dels
responsables i que després de les tres intervencions i hagués
el torn de paraules per plantejar qüestions, preguntes o
suggeriments els senyors diputats a partir de la ponència que
hagin fet els tres responsables de les oficines.

Si els sembla bé donaríem la paraula, per començar, a la Sra.
Margalida Ferrando i continuaríem successivament.

També abans de donar la paraula volem agrair en nom de la
Comissió de Drets Humans la presència de les tres persones
que ens acompanyen avui que sens dubte ens ajudaran en els
treballs d'aquesta ponència d'estudi.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, respecte al tema de la violència domèstica jo crec que
podríem parlar durant molt de temps, però com que crec que
precisament el que no ens sobra és temps, hem aportat un petit
dossier, un resum de les actuacions, del funcionament i de les
activitats que du a terme l'Oficina d'ajuda a les víctimes del
delicte respecte d'aquesta problemàtica perquè així pugui
facilitar un poc més la tasca, però en qualsevol cas estic
totalment a la seva disposició per ampliar o per aclarir qualque
qüestió.

Com que crec que també un poc l'objectiu, com ha dit el
president, no és només que nosaltres expliquem allò que estam
fent des dels serveis sinó també donar la nostra opinió com a
professionals que entram en contacte directe amb les persones
que són víctimes d'aquest tipus de delictes, jo, si m'ho
permeten, m'agradaria per començar donar tres idees que em
semblen bàsiques o que em semblen, almanco a mi, importants.

En primer lloc crec que respecte d'aquest tema el que s'ha de
fer primer de tot és rompre el silenci. En aquest sentit es
manifesta la campanya europea contra la violència domèstica
que fa la Unió Europea. Crec que aquest fet és molt important,
és a dir, rompre el silenci suposa que les institucions, les
entitats, la societat, estan colAlocant el tema de la violència
domèstica com un dels seus problemes prioritaris, com és
conscient que la violència domèstica és un problema que afecta
la nostra societat, i es rompen tòpics tals com el fet de ser un
tema privat, un tema particular, sinó que som conscients del fet
que aquesta problemàtica és un fet públic i que totes les
institucions s'han de preocupar. Jo crec que en aquest sentit és
molt positiu que aquest parlament, de la mateixa manera que
crea ponències o comissions per a altres temes que afecten la
nostra societat, hagi creat aquesta ponència per estudiar
precisament com aquest problema afecta la nostra comunitat
autònoma.

És important que es parli d'aquest tema i que, a més, es
mantenguin actituds que, com també deia la Unió Europea en
una campanya que va fer també ja anys enrere, que es
mantengui una actitud de tolerància zero, és a dir, és important
que es posi de manifest quina és la magnitud d'aquesta
problemàtica, com afecta les persones que en són víctimes i
quines són les possibles solucions que es poden adoptar, i dic
això no només com a una manifestació, sinó perquè també té els
seus efectes positius, i nosaltres ho veim en les persones que
en són víctimes. Si es parla d'aquest tema i si es veu una
valoració positiva d'aquest tema per part de la societat les
persones que en són víctimes estan més disposades a
denunciar i a posar de manifest el seu cas. Per tant, aquest fet
té una contraprestació o una actitud cap a la víctima.

La segona idea que m'agradaria també posar damunt la taula
és que crec que el tema de la violència domèstica suposa una
autèntica vulneració dels drets fonamentals reconeguts a la
nostra constitució. Això, que pot semblar molt obvi, jo crec per
ventura no ha estat tan obvi fins fa poc; basta recordar que fins
a l'any 93 la Conferència mundial sobre els Drets Humans no va
reconèixer el dret de les dones com un dels Drets Humans, i
l'any 93 és realment fa dos dies. Però és que, a més, també és
important perquè això suposa jo crec que una actitud davant la
resposta que tendrà aquest problema. En aquest sentit s'ha de
destacar la circular del Ministeri Fiscal de u del 98, que si m'ho
p ermeten els llegiré un paràgraf que em sembla molt important
que diu: "La gravedad de las conductas de maltrato que se
producen en el seno familiar hacen dudable la necesidad de
una respuesta del derecho penal. El principio de intervención
mínima no tiene ocasión de entrar en juego a la vista de los
derechos constitucionales que se ven afectados y de las
consecuencias que las conductas de esta naturaleza suponen
en el desarrollo de la personalidad de quienes lo padecen."
És a dir, que si consideram que realment estam davant una
autèntica vulneració dels Drets Humans, això suposarà una
resposta en positiu cap a aquesta problemàtica.

Si m'ho permeten també, perquè crec que és molt
interessant, els llegiria..., desgraciadament no tenc la còpia
literal de la sentència, però com que darrerament han sortit
algunes sentències que han estat un poc criticades, jo crec que
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donant una visió en positiu m'agradaria destacar-ne una que va
dictar l'Audiència de Barcelona, precisament en aquest sentit
dels drets que es veuen vulnerats en els casos de violència
domèstica. Ja els dic que recull un retall de diari; si puc
aconseguir la sentència i els interessa, estic a la seva disposició
per facilitar-los-hi. Diu: "Después de golpearla y amenazarla
varias veces de muerte la agarró del cabello y le introdujo la
cabeza en el inodoro. La Audiencia de Barcelona ha
ratificado que el acusado, un hombre que la emprendió
contra su mujer tras una discusión, ha cometido un delito de
trato degradante con menosprecio grave de la integridad
moral, equiparable al delito de torturas. La condena es de un
año de prisión. 'El acusado no trató a la víctima como a un
ser humano'; aseveraciones tan contundentes como ésta han
sido utilizadas por la juez que preside la sección tercera de la
Audiencia de Barcelona para ratificar los argumentos de su
colega titular del Juzgado de lo Penal número 3". I continua
dient: "'En todos los supuestos de malos tratos entre parejas
lo que en realidad se constata es un desprecio a la mujer, a la
que se considera inferior al hombre y, por lo tanto, obligada
a someterse a los dictámenes de éste', apunta la sentencia de
la Audiencia de Barcelona, para a reglón seguido añadir: 'Ya
sea físico o psíquico, el maltratador pretende humillar a la
mujer para forzar su voluntad y conseguir su sometimiento
por medio del miedo y, evidentemente, ello encaja en lo que se
define como violación de la integridad moral'. La magistrada
hace hincapié en que en el caso analizado el ánimo de
menoscabar la integridad moral de la víctima resulta evidente
porque se le golpea, se le amenaza de muerte y se le humilla
hasta el punto de arrastrarla cogida por el pelo hasta el
cuarto de baño para meter su cabeza en la taza del WC. La
juez argumenta que eso no es el trato que se merece un ser
humano por discutir con su pareja." 

Llavors, quan jo he dit que creia que realment era una
vulneració dels Drets Humans no és perquè quedi bé com a
manifestació o com a declaració d'intencions, sinó perquè creim
i consideram que això pot tenir una traducció pràctica a l'hora
del tractament que es dóna a aquest tema, perquè, a més, això
és important per a les víctimes, és important per a les víctimes
i així ho diu també en Miguel i en José Antonio Lorente Acosta,
que és un metge forense i un professor de la Universitat de
Granada que, en el seu llibre Agresión a la mujer. Maltrato,
violación y acoso, diu el següent: "La percepción por parte de
las víctimas de que la denuncia sirve para algo, es decir, de
que se toman medidas para proteger a la mujer para ayudarla
en el plano físico, psíquico y social, incluyendo a los hijos, y
de que el autor sufra una condena proporcional a la
gravedad de la conducta llevada a cabo facilita el que ante
situaciones similares en lugar de callar denuncien. Del mismo
modo la percepción por parte de las otras mujeres que no se
atreven a poner en conocimiento de la policía o la Guardia
Civil la agresión sufrida de que las denuncias realizadas por
otras mujeres en una situación igual a la suya tienen una
respuesta adecuada y ven que existe un apoyo social hacia
ellas y un rechazo al agresor, facilita el paso hacia la
denuncia y las ayuda a superar las barreras psicológicas y
sociales", però tant aquesta resposta que es veu que es dóna
davant aquestes actituds, jo crec que és molt positiva també de
cara a les víctimes.

I en tercer lloc, la idea que crec que és important és que la
resposta que s'ha de donar cap a la violència domèstica crec
que ha de ser una resposta multidisciplinar i interdisciplinar.
Multidiscip linar en el sentit que són molts els professionals
que entren en contacte amb les víctimes, que aquest tema s'ha
d'abordar i la víctima pot arribar des de diferents llocs, pot
arribar des dels serveis socials als serveis sanitaris, des de les
forces de seguretat, des de fiscalia, des dels jutjats, i jo crec que
cada un i cada una dels professionals que les atenen els han de
donar la resposta adequada dins el seu àmbit d'actuació, i
també no només multidisciplinar sinó també interdisciplinar: és
molt important que existeixi una bona coordinació i
colAlaboració entre tots aquests professionals que han d'entrar
en contacte.

Exposades ja aquestes tres idees entraria un poquet i
breument un poc a quina és l'actuació que fan les oficines
d'ajuda a les víctimes. Jo crec que un àmbit molt important en el
qual s'ha d'actuar i en el qual duim a terme una sèrie
d'actuacions és el tema de la prevenció, la formació i la
sensibilització. Estam davant un problema social que
naturalment el que hem d'intentar és no actuar només quan ha
ocorregut el fet, sinó també intentar, en la mesura que sigui
possible, evitar aquestes conductes. En aquest sentit des de
l'Oficina -i vostès ho veuran recollit en aquest petit dossier que
els hem donat- es fan tota una sèrie de xerrades, de trobades
amb colAlectius que poden ser més vulnerables o amb
colAlectius que poden ser afectats, com associacions de veïnats,
que crec que en algunes hem coincidit amb algun dels diputats
que són aquí, amb associacions de dones, i també amb els
diferents professionals que hi entren en contacte, no només
perquè puguin estar formats en el que és el tractament que ells
han de donar cap a les persones que reben per evitar allò que
es denomina la segona victimització, sinó també perquè els
professionals que entren en contacte amb les víctimes poden
transmetre estratègies preventives, és a dir, que també poden
actuar en el que pugui ser la prevenció de la victimització
primària.

A més d'aquests cursos de formació, ara dirigits així un
poquet en general a la població i també als professionals que
entren, ara precisament ahir en vàrem començar un a l'Escola de
Policia local sobre el tema de la violència domèstica, la setmana
que ve en tenim un altre sobre el tema de victimologia, és a dir,
que són cursos que anam dirigint a diferents professionals o
oberts a parlar-ne d'una manera multiprofessional. A més
d'aquests cursos també, com veuran, hem fet algun tríptic; no
he pogut dur tots els que tenim perquè alguns ja estan
exhaurits, però es tracta d'unes guies o uns manuals pràctics
que per ventura poden arribar més a les persones que són
afectades perquè també puguin saber un poc quines són les
actuacions que s'han de dur a terme i conscients de la
problemàtica que tenen.

També una actuació que hem començat a posar en marxa el
curs passat, el curs 98-99 i ara 99-2000 crec que també és molt
important, són actuacions de prevenció cap als joves. Amb la
Direcció General de Joventut feim xerrades als colAlegis, als
instituts per tal de parlar d'aquesta problemàtica, per tal d'evitar
que entre els joves es comencin a produir aquests
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comportaments i que comencin a saber relacionar-se amb
actituds d'igualtat i de respecte entre homes i dones.

Ja entrant més directament en el que podria ser l'atenció ja
més directa cap a les víctimes, hem intentat que l'àmbit
d'actuació pugui ser el més integral possible. En aquest sentit
a Mallorca les oficines que tenim són una a la Conselleria de
Presidència, després hi ha una altra oficina a la Policia local a
través d'un conveni de colAlaboració amb l'Ajuntament de Palma
des de l'any 95, i una en el Jutjat d'Instrucció i Penal amb un
conveni de colAlaboració amb el Ministeri de Justícia i el Consell
General del Poder Judicial firmat l'any 97. També l'any 97 va ser
quan es varen firmar els convenis de colAlaboració amb els
consells insulars de Menorca i d'Eivissa per també poder
colAlaborar a les illes.

A quins àmbits d'actuació intentam intervenir? L'àmbit
policial, i per això es va muntar l'Oficina, nosaltres creim que és
molt important. Està demostrat que la víctima, un dels llocs als
quals sol acudir primerament per interposar una denúncia és a
la policia. Per tant, la policia o les forces de seguretat juguen un
paper molt important en l'ajuda inicial que rep la víctima, és a
dir, aquest primer contacte que pot tenir la víctima amb el que
és l'entramat jurídic penal moltes vegades serà a través de la
policia, i si aquesta atenció que dóna la policia és correcta, és
professional, la víctima estarà més disposada a continuar i, a
més, pot actuar amb ella per tal d'evitar possibles
conseqüències futures que pugui tenir. En aquest sentit, a
través de la policia hem intentat crear tota una sèrie de
directrius perquè el tractament sigui professional, sigui
correcte, s'evitin les esperes o interrupcions, llevat que puguin
ser solAlicitades per la víctima, perquè es pugui donar la
denúncia amb una situació d'intimitat i de reserva del que pugui
ser la persona durant l'exposició dels fets, acompanyament en
casos en què hi pugui haver problemes de seguretat, en el cas
que la víctima sigui estrangera oferir-li el servei d'intèrpret i
facilitar-li el seu retorn, informar les víctimes sobre recursos, és
a dir, que aquesta primera acollida pugui ser el més professional
i el més correcta possible amb atenció a la problemàtica que
s'està tractant, que no és qualsevol tipus de delicte. Som
conscients que totes les víctimes mereixen aquesta atenció però
hem de ser conscients que en les situacions de violència
domèstica o delictes contra la llibertat sexual, la víctima està
patint una sèrie de problemes afegits o més greus.

En aquest sentit també un dels àmbits d'actuació que tenim
és el tema psicològic; és molt important, i som conscients que
serà molt difícil intentar que la víctima pugui dur determinades
actuacions si psicològicament no es troba recuperada del xoc
que ha estat patint. Per tant creim que l'atenció psicològica i
fonamental. En aquest sentit les actuacions han anat
encaminades, primer, al que pugui ser una intervenció
psicològica en crisi; jo no l'explicaré perquè no som psicòloga,
crec que aquí hi ha companys que són psicòlegs i estarien molt
més preparats que jo per explicar-ho, però només molt
breument, aquesta intervenció, per la seva característica, s'ha
de produir el més aviat possible després d'haver passat el fet,
perquè el que pretén és baixar la situació de xoc o d'ansietat que
pateix la víctima. En aquest sentit vàrem considerar que era molt
adient proporcionar-la a través de la Policia local perquè ella és

la que té a vegades el coneixement més proper de quan ha
succeït el fet. En aquest cas hi ha un torn de psicòlegs i
psicòlogues que en un temps màxim d'uns vint minuts es
personen bé a les dependències de la Policia local o bé allà on
han passat els fets per tal de donar aquesta atenció psicològica
a la víctima. Aquesta atenció es pot produir abans de posar la
denúncia, a vegades s'ha de produir durant la rememorització
dels fets, perquè és quan ella entra en crisi, o a vegades es
produeix després.

Si bé l'atenció psicològica en crisi creim que és bàsica i
fonamental, vàrem ser conscients que no era suficient, que era
necessari ampliar aquesta assistència psicològica; per aquest
motiu també es va firmar un conveni de colAlaboració amb el
ColAlegi de Psicòlegs per tal d'ampliar aquesta atenció
psicològica que es pogués prestar. En aquest sentit aquesta
assistència que es presta és complementària no només a aquella
que s'ofereix per part de l'Oficina, sinó que aquest conveni amb
el ColAlegi de Psicòlegs està obert a poder-lo oferir també per
part d'altres serveis que puguin entrar en contacte amb la
víctima, és a dir, les altres forces de seguretat, els serveis
socials, els serveis sanitaris, els jutjats poden fer remissions de
les víctimes que ells atenguin a aquest programa. S'ofereixen
cinc sessions d'una hora de durada ampliables a deu en el cas
que la víctima es trobi en una situació més vulnerable, d'una
hora de durada cada una i totalment gratuïtes. En el supòsit que
després sigui més necessària ja una atenció ja es fan les
corresponents derivacions, bé als centres de salut o bé als
serveis sanitaris.

Quant a l'assistència jurídica, com ja els he dit, nosaltres
tenim molt clar, i així em sembla que s'ha manifestat ara a la
darrera cimera de la dona, Beijing 95+5, que la violència
domèstica és un delicte, és a dir, jo crec que això no es pot
perdre de vista i com a tal necessita una resposta jurídica. En
aquest sentit la intervenció que fa l'Oficina de víctimes és
intentar informar, assessorar i orientar la persona que ha estat
víctima de tots els tràmits que s'han de dur a terme o que són
necessaris o que s'hauran de posar en marxa des que s'ha posat
la denúncia. Això, que pot semblar molt fàcil, molt senzill, hem
d'entendre que entrar en contacte amb l'entramat jurídic no és
tan senzill ni tan fàcil, sobretot quan s'ha estat víctima d'aquest
tipus de delicte. Precisament aquest contacte amb l'entramat
jurídic és el que la doctrina denomina victimització secundària,
que en molts casos a vegades és més greu fins i tot que la
primària, perquè si la víctima espera trobar una solució el que
no espera és rebre emperons o problemes quan entra en
contacte amb l'Administració de Justícia. 

El que intenta fer l'Oficina és informar de quins són els seus
drets. Per exemple, en els casos de violència domèstica quines
són les proves que convé aportar, que això és molt important.
Jo no entraré en explicar termes jurídics, perquè em  pareix que
aquí tendran representants de jutjats o de fiscalies que ho
podran dir millor, però nosaltres el que intentam és informar la
víctima de quins són els seus drets, de quins són els mitjans de
prova que convé aportar, de quines són les mesures de
seguretat que pot solAlicitar, com es durà a tràmit tot el procés,
acompanyar-la a fer aquestes actuacions -insistesc en això
d'acompanyar-les perquè el fet de no trobar-se totes soles
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davant aquests tràmits que han de dur a terme crec que és molt
important-, informar-la dels recursos que es poden interposar
i, fins i tot, en els casos de violència domèstica hem actuat fins
i tot quan ja ha acabat el procediment, per informar-la, per
exemple, per ventura dels possibles permisos que pot tenir
l'autor si ja ha estat condemnat, de si el tornarà a veure o no, és
a dir, fins i tot tràmits posteriors a la sentència. El que s'intenta
és fer d'interlocutor vàlid de la víctima també davant la fiscalia,
davant el jutjat, i informar i assessorar en general a la víctima de
tots els tràmits. Això s'intenta fer d'una manera clara i senzilla
perquè pugui entendre formulismes que per desgràcia s'utilitzen
a vegades massa en els termes jurídics.

I per acabar, naturalment som conscients que la persona no
només necessitarà assistència psicològica i jurídica, sinó que
també tota persona que ha estat víctima d'un delicte necessitat
restablir la seva situació social, i en els casos de les persones
que són víctimes de violència domèstica molt més; per tant, s'ha
d'intentar a ajudar-les i informar-les de quins són els recursos
socials que existeixen a la nostra societat per poder restablir la
seva situació. Hi haurà casos en què haurem de fer derivacions
a les cases d'acollida, en altres potser del que es tractarà és
d'informar-les sobre recursos d'habitatges que existeixen al seu
abast, en altres es tractarà de fer una inserció social, a veure de
quina manera aquella persona pot trobar feina i pot tenir la seva
independència econòmica, de recursos d'ajudes econòmiques,
és a dir, tot aquest tipus de necessitats que presenta la víctima
derivar-les i encaminar-les, perquè, naturalment, si volem que la
víctima pugui tornar a sortir d'aquesta situació és molt
necessària la seva reinserció social. Llavors s'ha d'intentar
donar-los el camí necessari perquè això pugui ser així.

I crec que ja puc donar per finalitzada la meva int ervenció.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Donam les gràcies a la Sra. Margalida Ferrando i donam la
paraula al Sr. Juan Pelaez, de l'Oficina de Menorca.

EL SR. PELAEZ I LEIVA:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. Bé, jo plantejaré..., us he
passat unes notes en les quals hi ha les estadístiques de
l'atenció que hem donat l'any 99 a Menorca, i us contaré un poc
què feim.

Inicialment ens plantejam que una de les coses en què hem
de posar l'accent és en el tema prevenció, prevenció perquè
entenem que el sistema actual de relació de parella és una
relació de poder home-dona i entenem que s'ha d'establir una
relació d'igual a igual. És difícil en aquest moment canviar el
model en persones que puguin estar en una edat determinada,
i sabem açò per la resistència que tenen els agressors a poder
ser tractats, però sí que podem plantejar la possibilitat que la
gent jove que està començant a iniciar una relació de parella
pugui valorar un model diferent, i en açò estam: feim xerrades
en els instituts a les edats entre 13 i 17 anys a aquells que estan
començant o ja han començat una relació de parella, i plantejam
i ens sorprenem, i jo crec que ells, sobretot les dones, les

alAlotes, se sorprenen quan planteges que no s'ha d'acceptar
mai una relació de poder, que les relacions han de ser d'igual a
igual, que no ens han de canviar, que no hem d'acceptar els
canvis, si ens estimen ens estimen com som, però no ens poden
dir "t'estim" i que ens facin propostes de canvi contínues, i
aquest és un procés que en allò que diem l'agressió psíquica a
llarg termini té unes conseqüències molt nocives, perquè és
més imperceptible; així com la física és molt contundent i molt
dramàtica, la psíquica té unes connotacions a llarg termini
perquè hi ha una pèrdua d'identitat de la persona, hi ha un
procés en el qual hi ha símptomes depressius, símptomes
d'ansietat, símptomes de por, pèrdua dels valors que podia
mantenir aquella persona, i l'única manera de funcionament en
societat i, sobretot, amb la seva parella és: "Què he de fer
perquè ell estigui content?", però no existeixen normes ni
model, el que avui serveix demà no servirà.

Per tant, quan plantejam açò en prevenció estam intentant
que les parelles es donin d'una altra manera. ColAlaboren,
participen en aquestes xerrades i veim que hi ha una resposta
important quant al fet que almanco els comença a sonar que es
pot establir una altra relació.

Informació i assessorament és una altra de les coses que
feim quant a la legislació, en el àmbit jurídic la legislació que
empara les persones que puguin ser víctimes de delicte de
qualsevol tipus. Informam de com s'ha de fer un procés de
separació i divorci, tots els tràmits que s'han de fer, com s'han
de fer, quina documentació s'ha d'aportar. Informam de com s'ha
de fer una solAlicitud de justícia gratuïta, l'ajudam, facilitam tots
els tràmits per poder-ho fer amb advocats d'ofici. Quan hi ha
sentències fermes el que intentam també és que prenguin les
iniciatives en les coses que no s'estan duent a terme; si hi una
sentència ferma en la qual s'ha de passar una pensió als fills
s'ha de fer i, per tant, moltes vegades no presenten denúncia
quan sabem que hi ha dos mesos d'impagat consecut ius o
quatre alternatius en què es pot actuar contra ells quan no hi ha
sentència en el que puguin ser les pensions de manutenció o
pensions per als fills.

Quan hi ha una agressió i vénen a presentar una denúncia
tot el procés que han de fer: si anar a urgències, que hi hagi un
informe de lesions i amb aquest informe anar a la policia o, si
han anat a la policia, viceversa, i després que es presenti una
denúncia formal davant del jutjat o que sigui aquest tràmit.
Moltes vegades hi ha por a presentar aquestes denúncies,
sabem que per les conseqüències que poden tenir. Açò és una
cosa que veim que s'hauria d'actuar perquè hi hagi una
prevenció de la dona que pugui estar en un perill potencial.
Nosaltres hem demanat informació a l'Institut català de la dona
sobre un sistema pilot que estan posant en pràctica, que són
unes polseres que les dones duguin i en un moment determinat
-és com la teleassistència- poden (...) connectat a la policia i pot
arribar ràpidament aquesta ajuda de la policia. És una cosa que
per a persones que estan en tal risc s'hauria d'intentar fer una
prova pilot, entenc, aquí a Balears.

Un altre aspecte que tocam, i tal vegada si miren les dades
que els he donat, és el del suport psicològic i s'ha de fer una
intervenció terapèutica; sempre se'ls ofereix i la majoria de
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víctimes l'accepten perquè hi ha unes seqüeles físiques i
psíquiques bastant importants arrel d'un maltractament. Una
víctima de maltractaments ha passat per un llarg període de
pèrdua de dignitat, despersonalització, pèrdua d'identitat , amb
símptomes d'angoixa o de depressió per la qual cosa necessita
un suport per recuperar-se i recuperar la seva pròpia
personalitat i identitat. 

Per què es produeix aquest procés?, per què una dona és
capaç d'aguantar tant de temps?, perquè de fora és difícil
entendre-ho. Inicialment partim d'una persona immadura que
deixa les regnes de la seva vida, les decisions pròpies, en mans
d'una altra persona perquè pensa que així no s'equivocarà ella
i en tot cas s'equivocarà ell, que pren la decisió i, per tant, com
que el veu segur, decidit, serà ell qui li obrirà les portes de tot.
Probablement a partir d'aquí comença un procés en el qual les
seves decisions no són seves, estan donades per una altra
persona, i a partir d'aquí, tant si li agrada com si no, açò és el
que tindrà. Amb el temps, un dia, un setmana, un mes, un any,
un altre any, es va produint aquest procés en què la pèrdua
d'identitat i la despersonalització és el que fa que es mantengui
perquè l'agressor ha tallat tots els lligams possibles amb família,
societat, no vol que faci feina en molts de casos, no vol que
tengui contacte amb la família, no li permet tenir accés als
doblers, i aquesta agressió, que és el que podem anomenar la
violència com un fet físic, psíquic, monetari, sexual, també
intervé dins el que és l'agressió.

Per tant, què feim en un tractament a una dona? Feim que
prengui consciència que ha d'assumir la seva pròpia vida, amb
el risc que comporti, amb la possibilitat d'equivocar-se, sense
cap dubte; tots ens equivocam, el que passa és que pensa que
és millor que un altre prengui les decisions i així no s'equivoca,
però no, ha d'assumir que s'ha d'equivocar i a partir d'aquí serà
capaç de decidir, raonar i plantejar-se tot un procés d'un
problema per poder solucionar-lo.

Una altra cosa que ens plantejam és no involucrar els fills.
És una cosa que moltes vegades, sigui en una separació, sigui
en un tema de violència, no solament la reben, sinó que empren
com a arma llancívola. Intentam que els fills quedin fora del que
pugui ser el conflicte de parella. Si és possible i si ells volen
intentam una teràpia perquè puguin arribar a un enteniment; si
no, que hi hagi una separació consensuada, si és possible, però
fixau-vos que moltes vegades els homes, nosaltres, si veieu les
estadístiques són mínimes, els homes no hi vénen, i no hi
vénen no perquè no puguin rebre en un moment determinat
també possibles maltractaments, o com a maltractador vengui
a rebre un tractament. El model social en què encara estam
l’home ha de tenir prou capacitat, prou autonomia, prou
fortalesa com per assumir qualsevol problema de la vida, amb
la qual cosa difícilment vendrà a cercar ajuda. Però tampoc no
cerca ajuda com el que crea aquesta situació de conflicte amb
la parella; mai no assumeix, mai assumeix que ell pot ser
responsable del que s’està creant; sempre és ella que el
provoca, sempre és ella que li està creant aquesta situació de
conflicte, sempre és ella que l’està posant nerviós, i sempre és
ella que en definitiva està creant les dificultats a la parella. 

Però el pitjor és que ella s’ho creu. Arriba a creure-s’ho, de
tant que ho ha sentit, de tant que se li ha dit que ella no serveix
per res, que és un “trasto”, s’ho arriba a creure. I açò és la
trampa en què queda, moltes vegades es dóna la síndrome
d’Estocolm en la parella, està justificant la dona el maltractador,
i l’està justificant perquè amb les seves conductes considera
que té raó. Nosaltres hem rebut dones que quan li hem demanat
“està justificat en qualsevol moment que et peguin, si et portes
malament?”, i açò és justament el que considera el maltractador,
que es porta malament, que no obeeix. I en aquest moment
s’està donant les separacions per part de la dona, però és
després quan s’estan produint més agressions i més mortes.
Per què? Perquè l’home no accepta que la dona prengui la
iniciativa, que la dona sigui capaç de decidir per ella mateixa,
per aquestes relacions de poder que té, no considera el
maltractador una dona com una companya, no considera que la
dona és, que han d’anar tots dos junts a solucionar els
problemes, “jo comand, i tu obeeixes”, i a partir d’aquí
difícilment podem establir una relació de solució del problema,
mentre no canviem aquest model en què s’entengui que són
dues persones amb igualtat de capacitat, de dret i d’implicació
en el dia a dia a la vida; i per tant a partir d’aquí, que és el que
intentam en aquestes xerrades preventives, sí que serà possible
que puguem establir unes relacions d’igual a igual.

I per la meva part, si voleu que comentem després dades, o
qualsevol cosa al respecte, (...). Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies al Sr. Juan Peláez, i passam, per acabar, la
paraula a la Sra. Sara Santacruz, que ve d’Eivissa, per exposar
la seva perspectiva del cas.

LA SRA. SANTACRUZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias a todos los presentes por
habernos invitado a esta sesión de trabajo. Pido disculpas
porque igual estoy un poco nerviosa y no me explico muy bien;
para mi es una novedad estas situaciones y me asustan un
poco. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo explicado por
mis compañeros, en el sentido de lo que ha explicado Margarita
Ferrando sobre la exposición general de la problemática de la
violencia, las actitudes a desarrollar para enfrentar este
problema, con todo lo explicado por mi colega de Menorca, en
cuanto a las secuelas presentadas por las mujeres que sufren
violencia..., por las víctimas de violencia, especialmente las
víctimas de violencia doméstica, y no voy a abundar más en
este tema, porque sería volvernos a repetir.

Entonces, como ya han ido acotándome el terreno, ya se me
queda centrado exclusivamente, creo, y luego de todas formas
en el turno de preguntas podemos aclarar más cosas, me voy a
centrar y voy a hablar sobre qué hacemos en Ibiza, y cómo se
ha ido gestando la Oficina de información, asesoramiento y
tratamiento psicosocial de la mujer en Ibiza, que es el nombre
completo que tiene esta oficina. Se puso en marcha el 1 de
septiembre del 97 como respuesta a la necesidad detectada a
través de servicios sociales, servicios de salud mental, fuerzas
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policiales, judicatura, etcétera, y con el fin de llenar un vacío
asistencial existente en este ámbito.

Se consideró que, dada la complejidad de los casos, y del
seguimiento y tratamiento de los mismos, era totalmente
necesario dotar a esta oficina de un equipo multidisciplinar,
formado por psicóloga, asesora jurídica, y asistente social,
trabajadora social. Y además este equipo debería o debía tener
una formación específica en la asistencia a víctimas, en
intervención en situaciones de crisis y en contención de
violencia, puesto que, aunque la oficina en principio nació con
la idea de ser una oficina de información general de la mujer.
Luego la sorpresa que recibimos ante la avalancha de demanda
hizo que nos tuviéramos que centrar exclusivamente en un
programa de malos tratos, o sea de violencia doméstica y
agresiones sexuales.

Realmente no se podía exactamente cuál iba a ser el alcance
de esta demanda, y por esta razón se puso en marcha como
programa piloto durante un año con un horario reducido,
resultó ser reducido, como he dicho, para la demanda que se
descubrió a partir de este momento. Entonces, una vez se puso
en marcha y surgió toda esta situación encubierta de malos
tratos, o encubierta no, quizás no había un equipo específico al
que poder recurrir, y por tanto todas estas situaciones
quedaban de alguna forma atendidas sobre todo por servicios
sociales de prestaciones básicas, o por servicios de salud
mental. Pero no había una canalización y una coordinación de
un equipo específico que se dedicara a esta función.

Entonces progresivamente la labor de la oficina de la mujer
ha ido implementándose con el resto de los equipos, y ha ido
formando una especie de.., ha servido como anclaje, como
p unto de encuentro para el resto de los equipos o de los
profesionales que de alguna manera atendían a estas mujeres
víctimas de violencia en todo el circuito por el que pasan, bien
jueces, abogados, fiscalía, clínica forense, médicos de urgencia.
Y de esta forma es como ha ido poco a poco creciendo la
oficina.

Actualmente, después de dos años y medio de funcionar
con un horario en el que efectivamente estaba claro que no
cubríamos toda la demanda existente en el ámbito de violencia
doméstica, se decidió poco a poco ir aumentando esta oficina,
y actualmente ya la psicóloga con funciones de coordinación
está contratada a horario completo, y la asistente social, y un
auxiliar de servicios sociales comienzan precisamente pasado
mañana, el día 16, también a jornada completa. Hasta ahora
estábamos con una jornada de 16 horas. La asesora jurídica
también ha aumentado su horario, y ahora está disponible...,
bueno, realmente es la asesora de bienestar social, y entonces
está disponible todo el horario de funcionamiento de los
servicios sociales.

Los objetivos de la oficina eran proporcionar, fueron en su
momento, proporcionar una atención integral a la mujer en
todas aquellas áreas especificadas en tercer Plan de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres, y en especial
priorizando la atención integral a mujeres víctimas de malos
tratos, violencia familiar y agresiones sexuales según las pautas

marcadas en el Plan de acción contra la violencia doméstica. Por
tanto, para poder hacer esta atención integral, lógicamente,
como ya he explicado antes, se necesitaba la presencia de un
equipo multidisciplinar, es decir de un abordaje y un
tratamiento integral de la víctima.

Hasta ahora, dado lo recortado del programa, no hemos
podido atender otras áreas de promoción de igualdad de la
mujer, pero en el futuro esperamos poder atender toda el área
de educación, promocionar programas en el área de educación,
en el área de salud, en el área de economía y empleo, en el área
de mujeres en situación de exclusión social, etcétera. Por ahora
nos hemos centrado en el programa de violencia doméstica y
agresiones sexuales. La forma en la que hemos llevado adelante
este programa, la voy a explicar ahora: más o menos ha sido
siguiendo, por así decirlo, tres vertientes de trabajo. En primer
lugar la vertiente o el programa asistencial, por el cual el equipo
multidisciplinar ha prestado información, asesoramiento y
tratamiento en el ámbito social, en el ámbito jurídico y en el
ámbito psicológico. En el ámbito jurídico, por supuesto, la
atención, las funciones que ha desempeñado la asesora jurídica
ha sido asesorar en la petición de medidas provisionalísimas y
medidas caut elares, información y asesoramiento a víctimas de
malos tratos y agresiones sexuales, cómo llevar adelante las
demandas, cómo hacer las comparecencias judiciales,
información para cuando se solicita beneficio de justicia
gratuita, o cuando hay un impago de pensiones, o un
incumplimiento, como ha dicho mi compañero, de sentencia o
de convenio regulador, y el asesoramiento y canalización hacia
los diversos procedimientos de resolución de conflictos.

Las funciones primordiales de la trabajadora social han sido
realizar la primera entrevista de acogida, canalizar la demanda
urgente hacia el resto de los profesionales que fueran
competentes en el caso, dar información sobre recursos
sociales o sobre recursos laborales si la mujer precisa de este
tipo de información, y realiza el seguimiento social de las
mujeres y sus hijos que han precisado un alojamiento de
urgencia, es decir que están en el piso de acogida o en alguno
de los hostales que tenemos concertados como alojamiento de
urgencia también.

Las funciones de la psicóloga en el área profesional como
psicóloga son el asesoramiento y tratamiento psicológico a
mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, en sus
modalidades de tratamiento individual y tratamiento de grupo;
el tratamiento psicológico a agresores, el apoyo y seguimiento
psicológico del núcleo familiar, en especial de los niños
víctimas y observadores de violencia doméstica, y el
tratamiento a parejas inmersas en un ciclo de violencia o con
pautas de interacción violenta, pero que han decidido seguir
conviviendo. En sus funciones de coordinación, pues
lógicamente coordinar el funcionamiento interno del equipo y
el funcionamiento externo con el resto de los equipos. Eso en
el programa asistencial.

Respecto al programa de alojamiento alternativo, en este
momento disponemos de un acuerdo con dos hostales como
un recurso de alojamiento de urgencia, es decir cuando las
fuerzas de orden público, policía, guardia civil, en horario fuera
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de funcionamiento de la oficina, es decir durante la noche o los
fines de semana, tienen necesidad de atender a una mujer en
estas situaciones, que precisa alojamiento porque no tiene
adónde ir, porque ha salido de casa o porque no puede volver,
porque la situación es muy conflictiva, si no se ha producido
en sí el hecho, no ha irrumpido el hecho de la violencia física
está a punto de suceder, entonces ellos llevan a esta mujer y
sus hijos si los tiene a uno de los dos hostales que tenemos
concertados, en donde pasa la noche. Inmediatamente a la
mañana siguiente nosotros, que ya tenemos por medio de un
protocolo de coordinación, que ellos inmediatamente nos
ponen por fax, cuando llegamos a la oficina tenemos
conocimiento de esta situación, inmediatamente nos ponemos
en contacto con el hostal y con la señora para valorar su
situación y ver qué necesidades presenta. Eso en cuanto al
alojamiento de urgencia.

Luego, por otra parte, tenemos una vivienda de acogida,
que es como un alojamiento alternativo de estancia media,
normalmente la estancia de las mujeres oscila de uno a seis
meses, en la que pueden estar simultáneamente tres mujeres y
tres niños, la cabida es ésta. El objetivo de este alojamiento de
estancia media es proporcionar un tratamiento integral, una
asistencia psicológica y educativa para los niños, si han tenido
que cambiar porque vivían en uno de los pueblos de Ibiza y
van a estar en el piso de acogida durante unos meses, se busca
la manera de que puedan acudir a alguno de los colegios de la
zona, o a las guarderías de la zona, o un programa educativo
concreto en función de la edad de los niños.

Y el tercer programa que llevamos a cabo dentro del de
atención a víctimas de malos tratos es el programa de
coordinación. Este programa lo llevamos a cabo mediante la
coordinación ordinaria y habitual con el resto de los equipos
que intervienen, es decir con los juzgados, con los equipos de
salud mental que nos derivan a las mujeres, con los médicos de
urgencia, con los pediatras, con el profesional que nos haya
derivado el caso, o con los profesionales que de alguna forma
después van a atender ese caso. Tenemos reuniones
periódicas, y vamos tratando y abordando el caso concreto en
toda su complejidad y con una visión global.

Y la otra vertiente del programa de coordinación ha sido la
formación en el año 98 de una comisión interdisciplinar, se
llama Comisión interdisciplinar para el estudio y seguimiento de
malos tratos y agresiones sexuales, que está integrada por un
representante de todos los equipos profesionales implicados en
la atención y asistencia a víctimas. Es decir, un representante
de la policía nacional, local, guardia civil, judicatura, fiscalía,
clínica forense, delegado del colegio de abogados, servicio de
urgencia de Insalud, servicios sociales, y coordinado por la
Oficina de atención a la mujer. En las reuniones periódicas que
se han mantenido se han elaborado un protocolo unificado de
actuación y un protocolo unificado de recogida de datos, que
es el que yo comentaba antes que cuando la policía atiende por
la noche o el fin de semana una señora, al día siguiente
nosotros recibimos un protocolo, es precisamente este
protocolo. El objetivo de todo esto es lograr una eficaz
coordinación y evitar la llamada la doble victimización, es decir,
que la mujer tenga que ir recorriendo todos aquellos equipos

por los que ha de pasar, y en todos ellos contando su historia
y siendo atendida como si de nuevo fuera la primera atención,
con lo cual eso supone largas esperas en clínicas forenses, en
juzgados, en nuestra oficina, entonces de esta forma el primer
equipo que tiene contacto con la mujer recoge los datos
unificados y los distribuye, los envía por fax a la Oficina de la
mujer, y nosotros ya nos ponemos en contacto con el resto de
los equipos que van a abordar esta problemática. Por ahora nos
está funcionando muy bien, llevamos desde el año 98 con él, y
realmente está siendo un elemento muy eficaz de trabajo para
todos nosotros, y sobre todo está siendo un elemento eficaz
para ayudar a las víctimas.

Respecto a la forma en la que atendemos, o por así decirlo
la intervención profesional que realizamos, cuando la persona
acude a la oficina en demanda de atención, pues generalmente
son derivadas por otros equipos, también a veces viene la
mujer porque pues una amiga, una compañera de trabajo se lo
ha comentado, y acuden personalmente. Si la demanda es
urgente y es recibida dentro del horario de atención de la
oficina, normalmente estas demandas urgentes suelen ser o
bien por derivación de los juzgados o bien por derivación de la
policía, damos una atención integral en un espacio de tiempo
no superior a una o dos horas. De esa manera ponemos en
marcha los recursos de urgencia precisos, es decir si necesita
asesoramiento jurídico para hacer una comparecencia, si
necesita asesoramiento para pedir las medidas cautelares, bien
de separación o si son parejas de hecho o provisionalísimas si
están casados, y también una medidas cautelares de
protección; si precisa alojamiento de urgencia en ese momento
se lo proporcionamos, etcétera. Si no es una intervención de
urgencia, normalmente la forma de atención es que pide hora,
se le da, intentamos que no sea en un espacio superior a una
semana, y a continuación la asistente social realiza la primera
entrevista, y después deriva al resto de los profesionales.

Las necesidades más importantes detectadas..., bueno,
hasta ahora os he explicado cómo funcionamos. Hay dos
aspectos que considero que hasta ahora son las necesidades
más inmediatas en Ibiza, y que de alguna forma tenemos que
redoblar nuestra actuación para conseguir trabajar en esta línea.
Una de ellas es reforzar el recurso de alojamiento alternativo,
que efectivamente es insuficiente y nos vemos sobre todo en
verano en una situación muy difícil porque los hostales que
tenemos concertados a veces nos cuesta que nos reserven la
habitación porque están a tope, y más en los dos últimos años;
y el hogar de acogida, pues normalmente lo tenemos a tope
también, lo tenemos llenos, con lo cual nos encontramos a
veces en graves dificultades. Pero, bueno, hasta ahora vamos
saliendo del paso más o menos. En cualquier caso, considero
que habría que reforzar este recurso de alojamiento alternativo,
duplicando el hogar de acogida al menos, es decir en lugar de
haber un piso de acogido, necesitamos como mínimo dos, y un
tercer piso como piso tutelado. Es decir, yo creo que el
alojamiento alternativo para una mujer tiene tres fases: el
alojamiento de urgencia, para una noche o dos noches; el
alojamiento de media estancia, que supone la posibilidad de
que esta mujer tenga un espacio de reflexión, y que pueda
mientras está en este lugar replantearse su vida y qué va a
hacer, y luego es preciso un tercer recurso, que podríamos
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denominarlo piso tutelado, que de alguna manera son aquellas
mujeres que ya han superado su separación, que ya tienen su
autonomía, pero que precisan de un apoyo, porque suelen ser
mujeres con un trabajo muchas veces no muy bien remunerado,
a veces incluso en condiciones bastante precarias, y que
normalmente suelen tener hijos a su cargo, con lo cual la
dificultad todavía es mayor.

Y el otro aspecto que considero que hay que trabajar de
forma contundente es la prevención, tanto en su vertiente de
prevención primaria como prevención secundaria, es decir
realizando campañas y programas de formación dirigidas a
niños y adolescentes en las familias y colegios, educándoles en
la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto, y campañas
dirigidas a población de riesgo, es decir detectar todas aquellas
situaciones de familias multiproblemáticas y poder trabajar en
este ámbito. Hay que tener en cuenta que la mejor actuación, la
mejor intervención es siempre la prevención, y por tanto
considero que los esfuerzos deben ir dirigidos a este aspecto,
a la prevención sobre todo.

Respecto a los datos, quizá se alarga mucho, si queréis
podemos hablarlo, o si queréis vais preguntando; solamente
comentaros que en el pasado año, en el año 99, las memorias
reflejan que hemos atendido 241 casos, de los cuales 192 son
nuevos casos, y 49 eran demandas de mujeres ya atendidas
previamente en años anteriores. De estos 241, 156 eran por
malos tratos físicos, psíquicos y abusos sexuales, 47 eran
información y asesoramiento en conflictos familiares y de pareja
con un grave riesgo de violencia, realmente con pautas de
interacción y de relación muy violenta entre ellos, y 38 eran
casos de información y asesoramiento laboral, social, de
recursos, etcétera.

Tengo aquí algunos datos sobre las características de las
víctimas, y sobre la tipología y las características de la relación
entre la pareja. Si queréis, lo comento, no sé cómo voy de
tiempo, no sé si puedo o no. 

EL SR. PRESIDENT:

No tenen límit de temps. Tal vegada en les intervencions
sortiran aquestes...

LA SRA. SANTACRUZ:

¿No tengo límite? ¿Abuso entonces si lo comento? Bueno,
quizá comentar una panorámica general de cómo está la
situación en Ibiza. Bueno, comentaba que de estos 241, 156 son
casos de malos tratos, nosotros los hemos atendido como
casos de malos tratos. También sabemos que ésta no es la
demanda real, sabemos que esto no es ni el 40% de la demanda
existente, o sea, no es ni el 40% de la realidad sobre malos
tratos. También hemos comprobado que con la presencia de la
oficina cada vez vamos atendiendo casos más graves, y en los
que la violencia es una situación muy cronificada, es decir, yo
pienso que las mujeres que están en una situación muy crónica
tardan mucho tiempo y necesitan mucha confianza, necesitan
saber que efectivamente van a poder dar el paso para atreverse
a darlo, y yo creo que el hecho de estar allí la Oficina de

atención a la mujer, al ser un equipo que esta desarrollando un
trabajo profesional, pues de alguna manera está permitiendo
que estas mujeres poco a poco vayan tomando confianza y
vayan atreviéndose, si no a denunciar, porque a veces primero
necesitan un apoyo, al menos sí a venir a la oficina, pero en
muchos de los casos que acuden a la oficina no denuncian, no
quieren denunciar, dicen “no, mire, yo no quiero denunciar,
quiero que me atiendan, quiero que me asesoren, quiero que
digan posibles salidas, y yo ya iré reflexionando”, y
efectivamente es así, muchos casos que atendimos en el 98, en
el 99 o en el 2000, vuelven a aparecer: “Bueno, mire, ahora esto
en mejores condiciones de dar el paso, ahora quiero hacerlo
por” equis razones, las que ellas hayan valorado. Y esto sí que
está permitiendo que salgan adelante este tipo de situaciones.

Decía que de los 241, 156 son casos de malos tratos y
agresiones sexuales. Respecto al intervalo de edad en la
víctima, hemos comprobado en el año 99 que el intervalo más
frecuente, tanto en el 99 como en el 98, es el de 21-30 y 31-40, es
decir entre 21 y 40 años se dan el 67% de casos que nosotros
atendemos, es decir las dos terceras partes. Pero curiosamente
el intervalo entre 41 y 50 años, eso que ya aparece una edad
más difícil para denunciar este tipo de situaciones, es el tercer
intervalo más frecuente, por encima de los 18, 19, 20 años. Y del
51 en adelante también es un intervalo importante a tener en
cuenta.

El 80% de las mujeres atendidas tenían hijos pequeños, y el
20% no. El 57% trabajaban fuera del hogar, aunque muchas de
ellas con un trabajo, como he dicho antes, muy precario, sin
contrato, pero tenían ingresos económicos, y el 43% no
trabajaba.

Respecto al agresor, el intervalo de edad más frecuente
también es entre los 20-40 años, es decir de 21 a 30 y de 31 a 40
hay concentrados el 60% de los casos, y de 41 a 50 tenemos el
otro 24% relevante. La situación laboral del agresor en el 67%
de los casos tenía trabajo, y en el 22-23 no, el resto está sin
determinar; y en el 44% de los casos en el año 99 actuaba,
según la información de la víctima o del propio agresor, bajo la
influencia de alcohol o drogas, el 44%, no más, porque a veces
se considera que casi todos los episodios de violencia se dan
bajo influencia de drogas o alcohol, al menos en nosotros en el
año 99 era el 44% de los casos, y en el año 98 fue en el 50% de
los casos, más o menos se mantiene en esos márgenes. 

Respecto a las características de la agresión, es decir, la
relación, por ejemplo, que mantiene la víctima y el agresor, en
la mayor parte de los casos es la pareja sentimental de la
víctima, esté casada o no con ella, de los 156, 63 eran parejas
casadas y 32 parejas de hecho. Pensamos que esta diferencia
no es tanto por el hecho de estar casado o ser pareja de hecho,
sino simplemente por el hecho de que las parejas de hecho son
menos hoy en día todavía que las parejas casadas, entonces
esto también se tiene que reflejar proporcionalmente en las
estadísticas. Pensamos que ésta es la razón.

Respecto al tiempo de mantenimiento de la situación
violenta, es decir los años que la mujer lleva soportando esta
situación, tenemos que en el año 99 el 44% de las mujeres
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habían soportado esta situación entre 1 y 5 años, el 22% menos
de un año, y el 21% entre 5 y 10 años. O sea, la verdad, pone
los pelos de punta pensar que una persona, que una mujer
p ueda estar soportando una situación de victimización durante
10 años.

Los abusos sexuales atendidos de estos 156 han sido 7, 4
de ellos era una relación extrafamiliar, era un conocido o un
desconocido, y 3 de estos casos eran abusos intrafamiliares.

Creo que estos son los datos más relevantes. Podemos
comentar, si queréis también, el número de tratamientos, o
quienes han sido los que nos han derivado los casos, pero
bueno, creo que lo más importante está en relación al abordaje
de la víctima y al agresor. 

Por otra parte, a nivel de prevención, durante el año 99,
aunque yo he comentado que hay que redoblar los esfuerzos
en este aspecto, no con ello quiero decir que no hayamos
hecho nada. Hemos hecho reuniones de coordinación, hemos
hecho unas charlas de prevención de violencia en el ámbito
escolar, organizadas por la Conselleria de Educación del Govern
balear; hemos hecho un curso de formación a la policía local, y
hemos puesto en marcha, como he dicho antes, el protocolo de
la Comisión interdisciplinaria y ambos protocolos de
coordinación. Bueno, respecto a la situación en Ibiza, podemos
comentar causas de por qué tanta violencia doméstica, pero
bueno, yo ya prefiero que eso sea más a preguntas y a interés
vuestro ¿de acuerdo? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies a la Sra. Sara Santacruz, que hem pogut
observar a mesura que anava la seva intervenció els nervis
inicials que ens ha comentat han estat molt menors, i estam molt
contents perquè en aquesta comissió, que és una comissió on
tots n’aprenem, esperam que tothom que ve es trobi a gust i
amb confiança per explicar les pròpies experiències. També
suposam que els membres de la Comissió i de la Ponència
podran tenir una còpia de la memòria de l’any passat perquè
ens servirà també, amb la còpia de Mallorca i de Menorca, per
tenir un...

LA SRA. SANTACRUZ:

Sí, perdón, me he olvidado de decir que traía una copia y
que si queréis se puede fotocopiar, si (...)

Quizá no quedará tan bonita pero tendrá los datos.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. I passam ara ja, després d’agrair la intervenció, passam
al torn de rèplica i contrarèplica, que en aquest cas seria un torn
d’intervencions, més que de rèplica, per exposar els grups
parlamentaris preguntes o suggeriments a les tres persones que
ens acompanyen avui a la comissió.

En primer lloc té la paraula, per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista volem agrair la presència en aquesta
comissió de la Sra. Margalida Ferrando, del Sr. Juan Pelaez i de
la Sra. Sara Santacruz, pel fet que s’han volgut fer presents en
aquesta convocatòria d’aquesta comissió i per les aportacions
que ens han fet, que nosaltres creim que són molt positives. 

No fa..., deu fer vuit dies que vàrem tenir una altra comissió
on des d’aquest grup parlamentari alAludíem al fet que,
maltractaments a dones que surtin publicats als mit jans de
comunicació, n’havíem comptabilitzat quinze en un mes; això
volia dir un dia sí, un dia no, dels que surten als mitjans de
comunicació. De llavors ençà ja n’hem hagut d’afegir sis més,
avui dos, que surten als mitjans de comunicació. Aleshores,
des del nostre punt de vista creim que és una temàtica que val
la pena afrontar amb la màxima fermesa, rigor, també, i utilitzant
tots els mitjans legals que un estat de dret ens permet.

Feta aquesta introducció nosaltres voldríem fer dues
aportacions. Una primera és que consideram molt valuós el fet
de comprovar que hi ha iniciatives positives per combatre els
maltractaments a les dones, iniciatives de caire institucional i
iniciatives de caire social. En representació de les tres oficines,
les oficines de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
a nosaltres ens sembla que l’aportació que ha fet la Sra.
Margalida Ferrando ha estat molt positiva, tant pel que fa al
resum d’actuacions que ens ha dit que s’estan fent des de
l’Oficina d’ajuda a les víctimes del delicte de Mallorca; estam
totalment d’acord en el que ha dit respecte al fet que cal rompre
el silenci sobre aquesta problemàtica i creim que s’està
rompent, per ventura fa falta encara insistir-hi més, tant des de
les institucions com des de les entitats i associacions, i
efectivament consideram que és un avanç el fet que s’estigui
considerant ja com una vulneració dels drets fonamentals que
recull la constitució.

Respecte a l’oficina de Menorca també ens ha agradat que...
Bé, hem d’agrair la informació escrita i documental que també
ens ha fet arribar la Sra. Ferrando. I respecte a l’oficina de
Menorca, aquesta documentació que se’ns ha aportat, que no
hem tengut gaire temps de mirar però que feim comptes també
mirar amb atenció, la consideram valuosa; valoram com a molt
positiu que s’estiguin fent aquestes tasques de prevenció per
evitar agressions físiques i psíquiques, i l’esforç també per
informar acuradament les víctimes per utilitzar els mitjans que
serveixin per protegir-se, pel suport psicològic que se’ls està
prestant. Insistiríem per ventura en l’aspecte que ell ha referit
en relació a la protecció de la infància, amb l’intent de mantenir-
la al marge del que són situacions d’agressivitat, no només per
allò que comporta d’esser-ne també víctimes, sinó també pel
mal exemple que els representa i que això contribueix a fer que
aquests infants també puguin ser el dia de demà violents.

Així també en allò que fa referència al fet que l’home no
accepta mai la responsabilitat. Per ventura per aquí hauríem de
treballar bastant perquè qui agredeix és l’home; aleshores
s’haurà de treballar bastant perquè aquest home agressor sigui
conscient que és agressor, i per això ens sembla molt positiva
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aquesta notícia que també ha aparegut aquests dies sobre el fet
que hi ha un grup d’homes que s’han constituït en grup
d’homes contra la violència masclista, perquè entenem que és
un problema, un fenomen en el qual ens hem d’implicar tots. Si
em permeten una miqueta la desviació del tema, agraesc que
hagin vengut dues dones i un home per tractar aquest tema
perquè, si no, pot donar la impressió que només afecta les
dones i jo crec que és un problema que hem d’assumir tots.

I respecte de la Sra. Santacruz, de la qual he de dir que m’ha
encantat poder-la escoltar perquè..., em comprèn, no?, perquè
en un principi quan era per allà fora he sentit que deia que no
sabia ben bé com ho havia de fer aquí dins i aquí dins és un
cambra tampoc no gens complicada: som persones de carn i os
que estam disposats a escoltar i que quan una persona ens
informa del que ens ha informat ens sentim ben contents. 

Ens sembla que aquest equip multidisciplinari d’atenció a
dones maltractades a Eivissa és molt positiu; igualment el
programa assistencial i d’allotjament gratuït d’emergència, com
també aquest allotjament i que fa referència a residències
d’acollida més estables; el programa de coordinació entre
organismes i institucions implicades, i les dades, les dades
concretes que ens ha donat sobre els maltractaments. 

Nosaltres voldríem acabar aquesta intervenció, bé, en primer
lloc encoratjant als responsables de les tres oficines de les
víctimes del delicte a continuar la feina que s’ha començat, que
s’està fent, i ens agradaria molt -la responsable d’Eivissa ja ens
n’ha parlat un poc, però per ventura aniria bé una mica per tenir
una síntesi- saber com valoren vostès aquesta oficina mateixa,
és a dir, quins resultats consideren que s’hi obtenen, quin grau
d’eficiència pensen que tenen, quina valoració fan de la tasca
que fan; i a veure què demanen al Govern perquè aquestes
oficines puguin millorar, puguin ser més eficients en la seva
funció. I finalment quines són les necessitats més urgents que
tenen les oficines per ser més eficaces.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. 

Tal vegada faria una proposta als grups parlamentaris i als
ponents perquè, atès que a les 12,30 hi ha una altra comissió
d’Assumptes Institucionals, si els sembla bé i no hi ha
inconvenient faríem les intervencions dels grups parlamentaris
i la resposta global a totes les qüestions que hagin sorgit al
final de les intervencions, més que res per intentar guanyar
temps, no és per cap altre interès, si els sembla bé.

En aquest cas, donaria la paraula a la representant del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en principi des del Grup
Parlamentari Socialista agraïm també la presència aquí de na
Margalida Ferrando, d’en Juan Pelaez i de na Sara Santacruz.

Nosaltres també els volem encoratjar a continuar realitzant
aquesta tasca, que segur que és molt positiva, que fan des dels
diferents centres d’atenció a les víctimes del delicte.

Per començar sí que volia donar importància al fet que
comentava la Sra. Ferrando i que nosaltres també creim
fonamental, que és que la violència de gènere sigui tractada
com un atemptat als Drets Humans, que creim que és
fonamental i per això també avui es tracta aquí, a una comissió
de Drets Humans, de donar el tractament que pertoca a un tipus
de violència que és tan greu en contra d’una part
importantíssima de la població, perquè evidentment quan
qualsevol dona és víctima d’un atemptat d’aquest tipus totes
les dones en un sentit ampli ens podem sentir atemptades, que
pel fet de ser simplement una dona hagin de sofrir aquesta
violència tan dura i tan bestial a la qual es veuen sotmeses i
que, evidentment, no només és ja l’atemptat físic contra la
persona o l’abús sexual, sinó que també és l’atemptat
psicològic a la persona i després la difícil recuperació que això
du, no?

Jo, per intentar ser breu i sintetitzar totes les exposicions,
que crec que han estat les tres molt positives i molt
interessants, i que la documentació que ens han donat, encara
que no l’hem poguda llegir de moment sí que crec que serà molt
interessant per part dels grups parlamentaris.

Quant a les oficines d’atenció a les víctimes, jo volia
demanar a la Sra. Ferrando si creuen que Mallorca està ben
representada amb una sola atenció a Palma, un poc perquè crec
que la situació de Mallorca, evidentment, quant a població és
molt més àmplia que a les altres illes, i la part forana de Mallorca
crec que queda bastant minvada quant a aquesta atenció a les
víctimes del delicte que, evidentment, sempre que impliqui
haver-se de traslladar una situació que pensam molt dura, d’una
dona que ha estat sotmesa a una violència per part de la seva
parella o els fills per part del pare, és molt dur i el fet d’haver-se
de traslladar tal vegada implica una certa problemàtica, i a veure
si creu o no la Sra. Ferrando que s’haurien d’estendre aquestes
oficines per a les víctimes a altres punts de Mallorca, un tema
comarcal o a altres pobles on sigui realment aquest percentatge
més alt.

Quant a l’explicació que també feia la Sra. Ferrando, crec
que és molt positiu el conveni a què han arribat amb el ColAlegi
de Psicòlegs, el fet que puguin passar aquestes víctimes a una
atenció psicològica, que sempre tenguin atesa aquesta
demanda.

Quant al tema -i és una valoració per a tots tres, si la poden
fer- al tema de les cases d’acollida, a nosaltres ens agradaria
saber si creuen realment que la necessitat d’implantació de
cases d’acollida és adequada amb la que hi ha o si s’haurien
d’implantar més cases d’acollida. És un tema que l’altre dia, a la
passada comissió, comentàvem amb la Sra. Esperança Bosch,
el fet de l’intent d’allunyar la víctima del seu agressor, el fet que
les cases d’acollida poguessin en certa manera allunyar aquesta
víctima del seu agressor; per tant, potser la casa d’acollida no
hauria d’estar just devora allà on és l’agressor. Com es podria
planificar tot això perquè a la nostra comunitat, amb un fet
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singular de la insularitat, es pogués escometre?, potser tal
vegada duent víctimes a una altra illa, o a veure com es pot
preveure tot aquest tema.

Ja que parl de les cases d’acollida he de dir que m’han posat
els pèls de punta quasi quasi les dades que donava la Sra.
Santacruz de la falta d’allotjament que tenen allà, real, a Eivissa,
i evidentment parlava d’un tercer recurs del pis tutelat; no he
arribat a entendre ben bé si el pis tutelat ja era una casa familiar
de la víctima en un procés ja de recuperació i que, a part, havia
de tenir una atenció psicològica o una atenció de qualque
tipus. Clar, evidentment les demandes que pareixia que venien
des d’Eivissa realment són fortes, i a veure si també a les altres
illes també aquesta demanda pot ser..., perquè la Sra. Santacruz
deia de duplicar els temes d’allotjament; per tant a veure com
està també a les altres illes.

En concret també volia demanar a la Sra. Santacruz a veure
a l’illa de Formentera com es fa aquesta assistència, i entenem
que pel fet que els ciutadans de Formentera tenen greus
problemes de triple insularitat, com se sol anomenar, a veure
com ho fan per desplaçar-se a les oficines de víctimes, si no
seria interessant també una oficina a Formentera i, evidentment,
cases d’acollida o pisos d’allotjament, o una atenció directa a
la gent que viu a Formentera.

També m’agradaria que ens poguessin fer una valoració de
com creuen vostès que aquest tema de la violència domèstica
és tractat a nivell general pels mitjans de comunicació. L’altre
dia també ho comentàvem aquí, i ho comentava el portaveu del
PSM, que moltes vegades els mitjans de comunicació fan un
tractament molt important de la víctima, tot l’historial que hagi
pogut tenir, la seva intimitat i la seva vida, i es parla molt poc de
l’agressor, ni tan sols es diu el nom ni es posa la cara de la
persona que realment és culpable de tot, i la víctima és
reconeguda per tots i tothom sap la seva història passada i
futura; per valorar vostès com creuen que s’està tractant el
tema a nivell de mitjans de comunicació, tot i que evidentment
hi ha grans professionals dels mitjans de comunicació que
donen un tractament totalment rigorós i que fan jo crec que una
gran aportació, molt positiva, i que encoratgen també que les
dones que són víctimes de maltractaments puguin sortir i
puguin sentir-se més compreses a l’hora de denunciar, que jo
crec que és molt interessant el que deia la Sra. Ferrando, que
com més normal sigui el fet de poder denunciar, més clar
tendrem quanta gent sofreix aquesta violència domèstica.

També els vull demanar quina seguretat té la recollida de
dades en el sentit de..., la Sra. Santacruz deia que això només
reflecteix el 40% de la realitat; és una afirmació greu i jo crec que
important; a veure si seria bo tenir un centre -no sé si el tenen-
un centre de recollida de dades a nivell de les Illes Balears més
o manco vàlides i més o manco que siguin com a mínim un petit
reflex de la societat, que veig que cada un ens ha donat les
seves dades i voldria saber si l’Oficina de víctimes s’encarrega
totes les dades o bé si hi ha una recollida de dades de tota la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quant a allò que comentava el Sr. Pelaez jo estic totalment
d’acord amb la intervenció que feia i crec que el problema greu

de la violència domèstica evidentment ve per molts de
símptomes, però jo crec que ha endevinat la tecla quan ha dit
que necessitam un canvi de model social i que fins que no es
tengui clar i s’accepti d’una forma tranquilAla i d’una forma
serena el fet de la igualtat en tots els sentits de l’home i la dona
i que, per tant, no perquè una dona pugui guanyar més doblers
que el seu home o que la seva parella, o pugui tenir una
iniciativa molt més interessant a vegades que la seva parella,
l’home no ho hagi d’acceptar amb tota normalitat i no impliqui
això, haver-se de sentir descolAlocat davant una situació que
moltes vegades jo crec que aquest model social que vivim
encara molt masclista, per desgràcia, a la nostra societat implica
moltes vegades que després això degeneri a processos greus
de violència.

Pel que fa a això evidentment crec que seria molt interessant
fer convenis o bé algun tipus d’actuació a nivell de Conselleria
d’Educació, perquè jo crec que és fonamental el fet d’anar
educant la gent que va creixent en un sentit, així com explicava
el Sr. Pelaez, en un sentit d’igualtat i de respecte mutu entre
totes les persones, siguem homes o dones, o siguem d’una raça
o siguem d’una altra.

Quant al tema de les parelles de fet, i jo veia aquí les dades
de Menorca, que m’ha estat més fàcil poder-les mirar, veia aquí
que el tema del maltractament a dones es dóna, o les dades que
ens donen aquí de Menorca 121 casos són de gent de casada,
45 de separats, i en les parelles de fet són 38 casos, vull dir que
és un tant per cent molt més petit quant a efectes d’unió
matrimonial o no matrimonial. Vull treure això aquí perquè en
diferents declaracions que hi ha hagut darrerament tant del
batle de Madrid com del president de la Junta de Galícia sobre
el fet que la unió fos de parella de fet o fos matrimonial
implicava que hi hagués més casos de violència domèstica jo
crec que aquestes declaracions són totalment inoportunes, és
a dir, que més que res fan mal a una societat que vol viure en
democràcia, que vol viure en pau i que vol viure en llibertat, i
que cada un vol poder triar quina forma de parella vol tenir. Per
tant jo crec que..., m’agradaria que valorassin aquest fet perquè
veig que les dades que es donen aquí són totalment contràries
a allò que diuen o intenten afirmar aquestes declaracions, i jo
crec que és important el fet de poder reivindicar que
evidentment estam en un estat laic i que una unió catòlica o no
catòlica no crec que pugui dur a res quant a possibilitat de
violència domèstica o no i que, de fet, les dades diuen que és
tot el contrari, més aviat, no? Per tant, també una valoració
d’aquestes declaracions.

I després un tema que m’ha semblat important és -crec que
l’apuntava la Sra. Santacruz- el tema dels efectes d’alcohol i
drogues, i l’altre dia ho vàrem estar comentant àmpliament amb
la Sra. Esperança Bosch i amb la Sra. Victòria Ferrer, que moltes
vegades es diu, és un tòpic, que les agressions vénen donades
perquè, o bé tenen problemes d’alcohol, o bé tenen problemes
de drogaaddicció, o bé problemes psíquics, i clar, comentaven
tant la Sra. Bosch com la Sra. Ferrer que si això fos així realment
les estadístiques d’alcohòlics, o de drogodependents, o de
problemes psíquics serien molt més altes en el tema homes que
no el que surt a les estadístiques. Per tant, també quina
valoració fan, quins són els fets reals de les agressions, que
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des del nostre grup no veim relacionades amb el tema
d’alcohol, o de drogues, o de problemes psíquics, però sí que
m’agradaria -de fet vostès tenen més dades que nosaltres- a
veure realment quina repercussió té això després sobre una
agressió.

També vull, evidentment, acabar la intervenció animant les
tres persones que ens acompanyen aquí a continuar
desenvolupant aquesta tasca, i ens pareixen interessants les
preguntes que feia el Sr. Buele, per tant no les repetiré, de veure
quines necessitats creuen que tenen més immediates les tres
oficines de víctimes i com es pot ajudar i com es pot potenciar
el fet d’intentar entre tots de minvar aquests greus atemptats a
les dones que sofrim dia a dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam la paraula ara a la representant del
Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair
l’assistència aquí per explicar-nos com funcionen cada una de
les tres oficines de víctimes de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera. És una solAlicitud que es va fer, com supòs que
saben, per part de tots els grups que formen part de la ponència
d’aquest parlament sobre maltractaments i violència contra les
dones i volem agrair-los sobretot les explicacions que ens han
donat. Intentarem no allargar-nos massa i ja tenim una bateria
de preguntes preparada; unes són més concretes sobre el
funcionament en si de les oficines o del funcionament de cada
una de les oficines, i llavors unes altres preguntes així més
globals respecte al que seria el tema de violència domèstica i els
plans de violència domèstica.

Ja va venir la consellera de Benestar Social a explicar-nos
quina seria la seva política respecte a la violència domèstica,
però com que en realitat les oficines de víctimes del delicte no
depenen directament de la Conselleria de Benestar Social sinó
de la Conselleria de Presidència, ens agradaria saber com està
estructura i quina vinculació hi ha -diríem- entre les oficines
d’ajuda a les víctimes del delicte i la Conselleria de Benestar
Social o potser a través..., supòs que (...) deu estar a través de
l’Institut de la Dona, el recentment creat Institut de la Dona. No
sé si ens podrien contestar aquesta pregunta algun dels tres
que han intervengut.

Respecte a la coordinació que hi ha entre les tres oficines
també ens agradaria saber com funciona. 

Llavors també pensam que és molt important..., l’aspecte
d’Eivissa sí que ja el coneixíem perquè jo som diputada
d’Eivissa des de ja fa cinc anys, diríem, i coneixíem la comissió
interdisciplinar que ha comentat aquí na Sara Santacruz que es
va crear l’any 98, però desconeixem, per exemple, a Menorca si
funciona algun tipus de coordinació entre l’oficina de la dona
o de víctimes del delicte i els òrgans policials i judicials;

m’agradaria que ens ho pogués explicar. A Mallorca també ens
ha explicat la Sra. Margalida Ferrando les derivacions que hi
havia d’una banda a l’altra i el tipus de coordinació, però potser
a Menorca, o nosaltres no ho hem entès, o ha quedat una mica
més enlaire.

L’altre dia, com ja s’ha comentat aquí, la setmana passada
varen ser aquí fent una compareixença sobre el tema també de
maltractaments les psicòlogues Victòria Ferrer i Esperança
Bosch i ens varen parlar del fet que una cosa que elles
consideraven molt important era fer grups d’autoajuda. Sabem
que a algun lloc es fan però tampoc no sabem si es fa de manera
igualitària a les tres illes i si considerau, si ara no es fan, que
seria un element important perquè elles, des del seu punt de
vista professional -les dues són psicòlogues- ens el varen
comentar com a una cosa molt important a fer.

Ens agradaria que ens poguessin explicar també en general
com se solen solucionar les limitacions horàries de les oficines.
En casos d’urgència, com es deriven els casos? Eivissa sí que
ho ha explicat; la veritat és que la representant, la coordinadora
de l’oficina d’Eivissa ens ha explicat molt detalladament tots
aquests casos, però altres potser han quedat més enlaire.
Supòs que potser s’havien repartit una mica els temes o alguna
cosa i altres han parlat més globalment i els altres han anat més
al fons. Ens agradaria que es pogués explicar; d’Eivissa ja ho
han explicat, de Mallorca no sé si van a través de les cases
d’acollida potser directament, i de Menorca no sabem ni si hi ha
cases d’acollida, ni si hi ha pisos, ni com es deriven en tot cas
aquests casos que sempre surten fora de l’horari laboral de les
oficines.

Llavors també ens agradaria conèixer en el moment en què
ja estan acollides les dones o les dones i els seus fills, sigui a
un pis, sigui a una casa d’acollida, sigui qualsevol recurs del
qual se’ls hagi pogut dotar, quin seguiment es fa per part de la
mateixa oficina o si ja passa directament a altres serveis com
serien els serveis socials generals, o quin seguiment es fa en
realitat d’aquests casos. Quan em referesc al seguiment
d’aquests casos també voldria saber si en els casos que tenen
fills, per exemple, si hi ha algun tipus de derivació o de
connexió de l’Oficina de víctimes amb els serveis de protecció
de menors o de salut mental infantil que puguin ajudar a dur
endavant de la millor manera possible per a aquestes famílies o
per a aquests fills les dificultats per les quals passen.

També crec que ja s’ha comentat aquí, em sembla que per
part del PSM, volíem saber si es fa algun tipus d’avaluació de
les mesures que estan en marxa a cada una de les illes. Potser
les de Mallorca ja fa més temps que funcionen i potser ja duen
un rodatge més definitiu, però les d’Eivissa i les de Menorca fa
dos anys o dos anys i poc que s’han posat en marxa. La
d’Eivissa, com s’ha comentat aquí, ha hagut d’anar creixent a
mesura que les necessitats ho anaven demanant i potser
després de dos any, dos anys i busques de funcionament és
hora de veure una valoració del funcionament i l’avaluació de
les mesures per si s’han de canviar o si s’ha de continuar en
aquesta línia.
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Potser enllaçant amb això pens que aquí s’ha parlat de dos
tipus de funcionament bastant diferents; uns són com
funcionen a Menorca i a Eivissa les oficines que, a la vegada,
són oficines d’atenció més general a la dona i a les víctimes del
delicte, i a Mallorca ens trobam els casos que són les oficines
d’ajuda a víctimes del delicte independents de qualsevol altre
servei i fins i tot en alguns casos connect ades directament amb
les ubicades dins les oficines de la Policia local o dels jutjats.
Ens agradaria saber per part dels responsables de Menorca i
d’Eivissa si creuen que seria convenient que ara que ja ha
passat un temps de rodatge, diríem, d’aquestes oficines, si en
la mesura de les possibilitats s’hauria d’anar pensant potser en
desglossar-les o crear un servei diferent dins els jutjats o dins
la policia, o si pensen que així com està ara és la manera més
funcional de treballar. Simplement era per saber el seu punt de
vista tècnic sobre aquesta qüestió.

Quant a temes més globals sobre el que és la violència
domèstica, sabem, supòs que tots ho coneixen aquí, que hi ha
un pla nacional de violència domèstica del 98 al 2000. Aquí va
venir, com he dit abans, a explicar la postura, diríem, la política
que havia de dur endavant el Govern balear en el sentit del que
serien els maltractaments i la violència domèstica; la consellera
ens va donar a entendre que se seguirien bastant les línies del
pla nacional i ja que es va parlar que seria com a una adaptació
del pla nacional, idò saber el seu punt de vista sobre aquest pla
nacional que està ara en vigor.

També a rel d’aquest pla nacional m’agradaria que ens
poguessin valorar les reformes que s’han fet del Codi Penal i de
les instruccions a la Fiscalia General, si pensen vostès, que
treballen dia a dia en aquests temes, si continua havent-hi
deficiències que encara es puguin corregir en aquest sentit o si
amb les primeres mesures que s’han posat en marxa d’aquestes
modificacions, com dic, del Codi Penal i de les instruccions de
la Fiscalia, si ja s’ha avançat una passa important o si encara hi
ha deficiències.

També ens agradaria que es pogués comentar..., molt sovint
ens trobam que en molts de casos de les agressions, casos
sobretot quan ja són molt greus, fins i tot també de mort i
aquestes coses, ens trobam que moltes voltes són casos en
què la víctima havia demanat o s’havia fins i tot concedit pel
jutge l’allunyament de l’agressor. Aleshores ens agradaria
saber quines mesures pensen que podrien contribuir a
solucionar que aquestes mesures d’allunyament que es
proposen per part de jutges i fiscals que es puguin dur
endavant o que es puguin complir. Com pensen que es podria
solucionar la problemàtica que moltes voltes no es compleix?

I potser ja finalment, per acabar, com han demanat els
companys diputats del PSM i del Partit Socialista, com que a
aquesta comissió s’ha demanat la compareixença perquè estam
treballant en una ponència per elaborar unes directrius o uns
objectius per dur endavant un..., bé, si el Govern fa un pla
supòs que anirà encaminat cap al pla, i si no, cap a unes
directrius generals com a manament al Govern, doncs volíem
saber si tenen alguna proposta concreta quant a les oficines
d’ajuda a víctimes, perquè es puguin millorar en qualsevol dels
seus sentits.

I també relacionat amb això, com se’ns va dir que es
prepararia o s’estava preparant un pla contra la violència
domèstica a nivell de comunitat autònoma, ho va dir aquí la Sra.
Consellera, doncs volíem saber si se’ls ha demanat, com a
tècnics responsables de cadascuna de les illes en aquest tema,
si se’ls ha demanat per part del Govern, en teoria per part de la
Conselleria de Benestar Social o de l’Institut de la Dona, si se’ls
ha demanat colAlaboració per elaborar aquest pla de la nostra
comunitat autònoma. Només això, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Neus Marí. Donam la paraula a les tres
persones, Margalida, Sr. Joan i Sra. Sara. Jo crec que com que
han sortit moltes preguntes dels diferents portaveus, que ells
mateixos es distribueixin la resposta sense haver de donar la
paraula cada vegada a una de les persones que intervindran.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Realment serà un poc complicat per
donar resposta a totes les preguntes que ens han fet els
senyors diputats i les senyores diputades, però en qualsevol
cas si després qualcú ens hem deixat qualque cosa, ens posam,
com he dit al principi, totalment a la disposició.

Intentaré fer un poc més, donar resposta a les preguntes
que s’han fet més per part de Mallorca, si bé m’agradaria també
deixar un poc clar que des del 97, que va ser quan es varen
constituir la de Menorca i la d’Eivissa, hem intentat colAlaborar
i coordinar-nos, és a dir, de fet, per exemple na Sara Santacruz,
que deia allò de les reunions de coordinació, jo he participat a
qualque reunió que varen organitzar per veure aquests
protocols com s’havien de fer. També abans amb na Maite, que
era la que duia l’oficina, fèiem moltes actuacions. Jo crec que
les tres oficines, malgrat cadascuna per ventura tengui més la
seva línia d’actuació, la empremta que li posa el personal que hi
està al front, hem intentat de totes maneres coordinar-nos i
poder colAlaborar, i de vegades, com dic, fer un poc de teràpia
de grup, perquè això de tractar les víctimes, la veritat és que els
agraïm molt que ens encoratgin, perquè costa molt quan te’n
vas a ca teva no continuar pensant en els problemes, perquè
tractam amb problemes personals i que afecten molt les
persones, i els puc dir que efectivament te’n vas moltes
vegades molt preocupat a veure què passarà.

Jo crec que la coordinació és bàsica i ha intentat existir, i així
he intentat contestar també un poc una pregunta, em pareix que
ha fet la diputada del Partit Socialista, sobre la recollida de
dades. Aquí ens vàrem posar d’acord en cadascuna presentar
les dades de la seva illa, per dir-ho de qualque manera, però
intentam nosaltres, i jo el que els he aportat només és la
memòria d’actuacions que ha fet l’oficina des del començament
respecte de violència domèstica, no engloba totes les
actuacions que fa l’oficina, i només he ficat les dades de
Mallorca, però intentant treure’n sempre una cada any on
s’engloben les dades de cadascuna de les Illes perquè es vegi
una visió global. 
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De totes formes, en la qüestió de les dades, em pareix que
vostès tenen l’estudi que va fer el Defensor del Poble, i em
pareix que una de les primeres conclusions que ell treu és que
sobre aquest tema, el que realment falta són dades. Costa molt
poder tenir dades rigoroses, dades en tenim, però rigoroses,
rigoroses, costa molt. Efectivament un dels problemes que té
aquest tema, i per això també allò de rompre el silenci, és la
manca de dades que hi pugui haver, en certa manera perquè ha
estat un tema tabú, ha estat un tema privat, i clar, no ha sortit.
Per tant l’únic que podem tenir fins ara són les dades recollides
per les denúncies que han posat a la policia. Em pareix, l’he
duta, però si de cas li puc tornar a fer una còpia, perquè li vaig
donar a les companyes que varen participar l’altre dia, les dades
del Ministeri de l’Interior, on apareixen englobats per
comunitats autònomes, i fins i tot la tenim d’anys enrere.
Aquesta és la font que tenim, no és l’única, fins i tot, com deia
també na Sara, passa una cosa, que de vegades aquestes dades
després són diferents les que hi pugui haver als jutjats o les
que hi pugui haver a l’oficina, perquè a l’oficina qualcunes
vénen i realment no denuncien, llavors no es poden tampoc
comparar les dades del Ministeri amb les dades nostres, perquè
a nosaltres no només vénen a denunciar, vénen de vegades a
demanar informació, i nosaltres creim que l’hem de
comptabilitzar. Però jo crec que sí que és important tal vegada
fer una tasca de veure cada vegada més si es pot unificar, si es
pot aproximar-se tant com sigui possible a les dades.

Quant a les cases d’acollida, crec que és un tema important.
Jo només he fet referència als serveis que ofereix l’oficina i he
parlat de relacions que puguem tenir amb altres institucions,
però a la nostra comunitat, i ara ja parl més concretament de
Mallorca, hi ha molts d’altres serveis que estan a disposició de
les persones que han estat víctimes. Jo he fet referència, i
nosaltres tenim molta coordinació amb el Servei de dona i
família que depèn de l’Ajuntament de Palma, un servei que crec
que també, no sé si estan convidats o proposats per venir a
parlar, però realment crec que val la pena conèixer-los, un servei
que crec que l’Ajuntament de Palma va ser un dels pioners,
l’any 89, en posar-lo en marxa, i la veritat és que és per conèixer-
lo, perquè no només és una tasca d’acollida, sinó que, com he
dit abans, es treballa molt amb les dones que estan allà quant
a assistència psicològica. Nosaltres, per exemple, moltes de
vegades si ja sabem que la dona ha d’anar a la casa d’acollida,
nosaltres ja no farem el servei d’assistència psicològica, perquè
sabem que allà n’hi ha. Llavors allà treballaran -i així puc donar
un poc de resposta a la diputada del Partit Popular respecte de
teràpies de grup-, allà tenen psicòlogues, i elles allà fan
tractament precisament de teràpia de grup entre elles. No només
treballen l’aspecte psicològic, sinó també l’aspecte social,
d’inserció, perquè, i apuntam una necessitat, és cert que per
ventura són necessaris més serveis d’acollida, sobretot a
Menorca i a Eivissa, a nivell dels que hi ha aquí a Mallorca, que
treballen molt integralment la víctima. Però crec que tampoc no
hem de perdre de vista que la casa d’acollida ha de ser un poc
un servei puntual, no que la dona s’hagi d’estancar allà, per dir-
ho de qualque manera.

En aquest sentit la casa d’acollida ofereix acolliments
provisionals per a aquelles que només estaran un determinat
temps, i després n’hi ha uns d’un temps de més llarga acollida,

que són els pisos. Però a la llarga jo crec, i això em pareix que
també ho proposa el Defensor del Poble, i crec que hi ha
qualque recomanació de la Unió Europea, que demana que
existeixin més cases d’acollida, em pareix que posa de manifest
que ha de ser un servei puntual, perquè que el que hem
d’intentar és que la dona vagi recuperant-se, i que ella cada
vegada individualment vagi refent la seva vida, i això és el que
també treballa la casa d’acollida. Hem de cercar inserció social,
ajudes, pisos, perquè ella cada vegada més pugui fer la seva
vida independent.

Per tant, sí que quant a les necessitats, crec que sí, que per
ventura serien necessàries les cases d’acollida, i és cert que a
vegades quasi va millor que no estigui tan a prop, per exemple
en aquest sentit va molt bé per a la gent de la part forana,
perquè estan a Palma i així s’allunyen un poc. A Palma de
vegades hi ha més dificultats perquè hi ha problemàtiques
d’empait per part de l’agressor, que ja sap on és l’habitatge.
Però fins i tot així, de vegades hem treballat fins i tot, ja en els
casos més extrems, de dur-la a una altra comunitat autònoma,
i d’altres comunitats autònomes han vengut aquí, vull dir que
crec que hi ha un bon enteniment i una bona coordinació quant
a aquest tema, que naturalment sempre es pot millorar. Jo crec
que el problema en els temes socials és que si haguéssim de dir
mai no acabaríem, perquè jo crec que sempre podem millorar el
benestar de tots els ciutadans i ciutadanes, per tant..., però bé,
com a necessitat crec que està bé.

Quant al tema si l’oficina només està a Palma, és cert, i em
pareix que li expòs, i sempre se’ns ha com a un poc criticat el fet
que estam situats a Palma. Passa que Palma concentra la meitat
de la població de les Illes, i allà on hi ha un índex de
victimització més alt, però que estiguem situats a Palma
bàsicament no impedeix que nosaltres tenguem contacte amb
la gent de la part forana, i si és necessari en casos posar-nos en
contacte, o bé telefònic, o bé trasllat a Inca o a Manacor, per
parlar de partits judicials, ho hem fet. Vull dir que sé que seria
molt més convenient estar amb presència física allà, però això
no implica que no facem el trasllat si és necessari. Si la víctima
pot venir sense cap complicació per a ella, bé. Que diu que no,
o que hem d’anar a fer una xerrada al jutjat per anar a mirar
qualque expedient o qualque cosa, ens traslladam nosaltres allà.
De totes formes va ser una primera fase, la de l’any 97,
d’implantar-les a Eivissa i a Menorca, perquè encara no n’hi
havia. Crèiem que era més convenient fer el bot a les altres illes,
que encara el desplaçament era més complicat, i sí que hem
tengut ja contactes per mirar-ho a Manacor i a Inca. De fet jo
m’he traslladat personalment a parlar amb el jutge de Manacor
i amb la jutgessa d’Inca, i hi ha hagut molt bona predisposició
per poder parlar de situar, i la d’Inca, per exemple, m’ha dit “vos
esper amb les mans obertes”, perquè realment jo crec que
sobretot a nivell jurídic ens han de veure -i ha costat fer-ho
entendre- com que nosaltres intentam col Alaborar amb
l’Administració de Justícia, intentarem donar una imatge de la
justícia més desburocratitzada, que per desgràcia té, anar a un
judici i tot. I la jutgessa m’ho diu “Estaré encantada que
pugueu venir realment aquí”. Per tant, una de les necessitats és
aquesta, però que crec que s’ha apuntat en la mesura que
s’anirà aconseguint.
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Quant als mitjans de comunicació, jo he dit que sí és ver,
s’ha de parlar del tema, però hem d’anar alerta com en parlam
també. Hem tengut de vegades qualque crítica per part de les
pròpies víctimes quan han vist el seu fet, a més, aquí tots ens
coneixem, i clar, jo no volia que el cas sortís d’aquesta manera,
i s’han sentit envaïdes en la seva intimitat. Crec que se n’ha de
parlar, crec que és molt positiu, jo ho he dit, crec que ha de ser
així, però crec que també s’ha d’anar un poc alerta. I de totes
maneres, com ha dit la diputada del Partit Socialista, jo crec que
als mitjans de comunicació els devem que la societat s’hagi
sensibilitzat molt d’aquest problema, sobretot perquè no surten
a la pàgina de successos, o de fets escabrosos, sinó que es
tracta com a un problema important, i és aquest tractament el
que realment volem, que aquests casos són qüestions que ens
preocupen a tots i a totes.

Quant a l’agressor, si llegeixen el tríptic, a veure si tenia
problemes de drogodependències o d’alcohol, i de l’estadística
dels casats; el tríptic que nosaltres vàrem elaborar posa ben de
manifest que és totalment fals. És cert que tal vegada sortirà i
ella dirà que el motiu és que en aquell moment ha begut alcohol,
però no és la causa. La causa és, com recull molt bé aquella
sentència, un tracte humiliant, de poder i de sotmetiment cap a
la dona. Que després ho facin en el moment concret, perquè ha
begut un poc o perquè té un mal dia? Això serà un poquet
l’excusa, per dir-ho de qualque manera. Jo no hi he entrat
perquè sabia que n’Esperança Bosch i na Victòria Ferrer, que
són persones molt expertes en el tema n’haurien parlat, però
estic totalment d’acord.

El seguiment dels casos el feim, intentant donar un
compliment efectiu de la dona, fins i tot quan està a la casa
d’acollida, el contacte és, intentam que no es perdi, sempre que
ella vulgui. És molt voluntàriament l’actuació, però sempre que
ella continuï, que nosaltres puguem tenir contacte, intentam
fins i tot quan ja ha sortit sentència, i el que ens agrada i ens
encoratja molt és que de vegades, quan sorgeix qualque altre
problema, que fins i tot no tengui res a veure amb la violència,
tornen a venir a l’oficina per veure si les podem ajudar, la qual
cosa ens dóna ànim, perquè pensam que estan més o manco
satisfetes, jo crec que les usuàries que repeteixen, no pel fet
que hagin de venir, que tant de bo no haguessin de venir, però
el fet que tornin a venir ens alegra, perquè veim que estan com
a satisfetes de l’actuació.

Quant a la limitació d’horaris, nosaltres, i això va ser molt
positiu, la col Alaboracio que tenim amb la policia local i per
aquesta atenció que donam d’intervenció psicològica, com els
he dit, està oberta les 24 hores els dissabtes i els diumenges. En
aquests casos urgents vàrem considerar que l’assistència
jurídica no és necessària, fins i tot de vegades pot atabalar
massa la víctima; el que sí necessita immediatament la víctima
és l’assistència psicològica. En aquest cas, com que la policia
està formada, els que estan de guàrdia estan formats
específicament per atendre les víctimes, i quan es troben en una
situació de crisi criden els psicòlegs, nosaltres creim que
aquesta part està coberta.

Clar, l’ideal seria això poder-ho tenir per tot, però això sí que
ja supòs que seria demanar massa, perquè l’ideal seria que

aquesta atenció que tenim a la policia local pogués estar
implantada a totes les policies, a tots els llocs. Si ho volen
apuntar com a una necessitat, ho poden apuntar, però som
conscient que les disponibilitats pressupostàries no donarien
per poder implantar això a tota Mallorca, tota Menorca, Eivissa
i Formentera. Això seria l’ideal. Però el que intentam amb la
formació als policies és que dins els seus propis recursos, que
ells les tenen i n’han de ser conscients, dins el que ells puguin
actuar quan es trobin en aquestes sàpiguen el que poden fer,
i així diversificar l’actuació. Per exemple, si li passa això a un
d’Alcúdia, sàpiga el que podrà fer, naturalment no podrà donar
l’assistència psicològica com la donam a Palma, però sí que se
l’intenta formar per poder utilitzar aquestes habilitats socials
que ell pugui mitigar dins les seves possibilitats aquesta
situació. I si no, que l’endemà tot d’una sàpiga a on ha
d’acudir. És a dir, no allargar-ho molt més, i sàpiga que pugui
acudir.

I per acabar, perquè si no, llevaré bastant de temps als meus
companys, només respondre tal vegada la part que em
correspondria a mi com a jurista, a la part del Codi Penal, i així
acabaré ja i donaré pas als altres. Els he passat les
modificacions que es varen dur a terme respecte d’aquesta
matèria, jo crec que són molt positives. Per ventura es podrien
millorar, però he llegit qualque opinió de fiscals i jutges, i crec,
i estic d’acord amb ells, que avui en dia les mesures que tenim
legals estan bé, són molt positives. Ara, el que sí demanaríem
és l’aplicació efectiva d’aquesta normativa. La circular de
fiscalia, crec que hi he fet menció, és fenomenal, i les normes
crec que són molt positives. Ara, les lleis no només s’han de
fer, sinó que també s’han d’aplicar. Si es poden aplicar i són
efectives, llavors ja haurem aconseguit un pas molt positiu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tenen la paraula els altres intervinents.
Recordam que tindrien cinc minuts màxim de temps cadascú,
atès que a les dotze i mitja hi ha una altra comissió, i amb
l’esperança que no hi hagi després torn de contrarèplica,
perquè si no, després ja sí que ens n’anirem més envant.

EL SR. PELÁEZ I LEIVA:

Intentaré ser el més breu possible. Quant a les necessitats
que plantejava el Grup del PSM, si m’ho permet, ho deixaré per
al darrer moment, perquè ja serà com la petició que ha fet també
l’altre grup.

Quant al que demanava la diputada del PSOE, cases
d’acollida sí o no, jo entenc que en aquest moment són
necessàries. No ha de ser quelcom definitiu, clar que no ha de
ser ca seva, sinó que ha de ser un servei puntual. Quant al fet
que estiguin fora o no, és un tema que a un moment determinat
s’ha de plantejar, el que passa és que jo crec que qui s’ha de
(...) és l’agressor, perquè no podem estar amagant la víctima
constantment quan ara, com deia na Margalida, hi ha prou
legislació que pugui permetre unes actuacions contundents i
ràpides. Per tant, han de limitar l’agressor, i no haver d’estar
amagant sempre la víctima.
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Com s’ha tractat el tema pels mitjans de comunicació? Jo
pens que sí, que hi ha de cada vegada més sensibilitat. En què
podria colAlaborar? Jo entenc que s’hauria de començar a
conscienciar d’un rol nou d’home, en què no sigui un home
violent, ni agressiu, ni prepotent, sinó que sigui un home que
plantegi complicitat, un rol de complicitat en parella, de diàleg,
de comunicació, d’igualtat, de sensibilitat, etcètera, amb la seva
parella. I en això jo entenc que els mitjans de comunicació
poden colAlaborar molt. Per tant, entenc que el model que
actualment existeix d’home, que és el que permet aquestes
relacions de poder, que entenc jo que és el substrat del
problema, ha d’entendre’s com un model que ha de ser
denostat, si el mitjà de comunicació colAlabora perquè aquest
model perdi eficàcia, com ha passat en uns altres temes, com
per exemple el tema heroïna com es pugui estar prenent, també
es pot plantejar d’aquesta manera perquè pugui entendre’s que
el que s’ha de valorar és un rol nou.

Dades que recullen en percentatge de la realitat? No ho
sabem. El que sabem és el que recollim, i a més a més moltes
vegades es fa la demanda però no es fa la denúncia, perquè ja
només el fet de venir causa molta por, amb la qual cosa ja és
molt que vengui, i han de fer aquest procés mental elles
mateixes, perquè a vegades no de la primera, però sí de la
segona o de la tercera, posen la denúncia. El que nosaltres
oferim de tot d’una sempre és suport psicològic, perquè
entenem que açò és bàsic per poder arribar a prendre
consciència, no solament del problema, de la seva realitat, sinó
prendre mesures; perquè si són més segures podran posar
mesures.

Dades de dones casades o no. És un fet purament, jo crec,
sociològic i històric quant al fet que abans les parelles es
casaven més i ara es casen menys, o hi ha més parelles de fet,
quant al canvi social que s’ha anat produint en aquests anys.
Però jo entenc que no canvia quant al model de maltractament,
sigui casat o no sigui casat, no afecta per res.

Efecte d’alcohol i drogues. L’alcohol i les drogues poden
actuar en un moment determinat, no com el problema, sinó sí
com un afegit al que pugui ser la personalitat prèvia, però açò
ho podríem dir, com podríem dir si es dóna només en famílies de
baix nivell cultural. No és cert, es dóna en totes les capes de la
societat la violència, el que potser es doni d’una manera més
psíquica en capes altes i més, si volem, més primitiva, per dir-ho
així, en capes més baixes.

Els homes violents no estan bojos. Sí que hi pot haver un
component psicòtic en un moment determinat, però no estan
bojos. Sí que són persones immadures, sí que moltes vegades,
en un alt percentatge, provenen d’ambients en què hi ha hagut
maltractament, han rebut maltractament, i per tant entenen que
és normal, perquè han vist discussions, crits, insults, cops. Per
tant, això és el que veuen els fills, i a partir d’aquí entendran
que les relacions normals que han d’establir amb la parella són
aquelles, res mes, i per tant, reprodueixen moltes vegades el
model. Açò és el que hem d’intentar en aquesta actitud
preventiva, canviar el model, perquè entenguin que no ha de
ser així, i que vegin que hi ha una alternativa basada en el

diàleg, en la relació, en l’argumentació, moltes vegades el
maltractador no sap argumentar, no sap dialogar.

Respondré ràpidament el PP. Coordinació amb víctimes,
policia i jutges a Menorca: La feim, tenim una coordinació, no
protocolAlitzada, sí ens telefonam, hi ha un canvi d’impressions,
hi ha un bon contacte, tant amb jutges, reben informació
nostra, el jutjat ens envia les víctimes a nosaltres, i sí que jo,
agafant la idea de Santacruz, sí que aquesta idea de
protocolAlitzar ho farem, ho farem a Menorca com una idea que
en aquest moment no hi està, però crec que val la pena posar-
ho en marxa. Ara, hi ha un bon contacte.

Grup d’autoajuda: s’ha intentat però no ha fructificat, i s’ha
intentat per les dones mateixes que estan venint al servei.
Limitacions horàries a l’oficina: ja ho deia na Margalida. A
Menorca s’ha posat ara en marxa recentment, vaja, en aquest
mes, està fresquíssim, l’oficina 112, en què hi ha ajuda puntual
a víctimes en accidents de trànsit, en situacions crítiques, pugui
ser una agressió, pugui ser un accident de trànsit, potser una
mort, i en aquest moment s’ha posat, hi ha un servei d’atenció
psicològica, que el 112 telefona i acudeix un psicòleg per poder
donar aquest servei puntual. Després aquesta derivació és un
tema que s’ha fet ara un curs a Menorca, jo hi he estat
participant, i aquesta derivació després farà des d’aquesta
intervenció d’urgència al servei pròpiament de la dona en el cas
que ens toca.

Quin seguiment es fa dels casos a la casa d’acollida? Les
cases d’acollida que hi ha a Menorca són dues, són de
transeünts, una a Maó i una altra a Ciutadella, però s’estan
emprant com a cases d’acollida en aquest moment. Quant a
necessitat pròpiament de més cases, o per volum d’ús, no en
fan falta més. Sí que crec que s’hauria de replantejar l’ús que
s’està donant, com ha de funcionar, i això és un tema en el qual
estam en aquest moment.

Quan hi ha un maltractament a menors, es deriva a Menors,
quan hi ha fills que estan, per part nostra, si hi ha un tema en
què detectem que hi ha una violència cap als fills, nosaltres
derivam a Menors, derivam el fet cap a ells, i ells actuen.

L’Oficina de víctimes del delicte i Centre assessor de la
dona a Menorca són la mateixa, continuu responent, perquè no
donen prou volum com perquè hi hagi dues entitats que
estiguin separades, no hi ha prou volum i es pot atendre
perfectament. Si ha d’estar o no en el jutjat, ja dic, hi ha aquesta
connexió de moment, hi ha colAlaboració entre tots dos, i no
hem vist la necessitat ni per part nostra ni d’ells que sigui
ubicada físicament allà.

Quant al canvi que s’ha produït a la Llei, entenc que està
molt bé, però sí que s’hauria d’aplicar amb tota la
contundència, perquè el que no podem estar és, encara veiem
aquesta por profunda que tenen les dones cap a l’agressor, i
com vénen sempre amb una tensió i amb una angoixa que no
s’hauria de permetre. Per tant, sí que mesures que ja existeixen,
que es puguin aplicar amb tota la seva contundència.

LA SRA. SANTACRUZ:
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Bueno, voy a intentar así por encima, no sé si algunas
preguntas estarán mezcladas de un grupo y otro, porque para
ir más rápido voy a intentar hacerlo así.

Respecto a lo primero que ha comentado el PSM, el
programa piloto de prevención, efectivamente estoy de acuerdo
en que habría que poner en marcha un programa piloto de
prevención, no sé si en cada isla o globalmente, pero habría
que ponerlo, y en efecto yo creo que esa prevención debe ser
una prevención primaria, es decir, debe ir buscando la
educación, programas de educación a niños y adolescentes
para educar en la igualdad y en el respeto y para educar en la
resolución pacífica de conflictos, creo que eso sería básico para
en el futuro tener relaciones interpersonales más satisfactorias
y menos violentos.

El programa piloto de prevención podría ir dirigido también
a detección de familias con pautas de interacción violentas, y
como ya una prevención más secundaria, pero creo que a largo
plazo los programas deben ir dedicados precisamente a educar
a los niños y adolescentes.

Respecto a lo que comentaba, si hacemos tratamiento de
agresores, en efecto nosotros sí tenemos un tratamiento de
agresores. Claro, en si un tratamiento de agresores tiene como
un nombre tan peyorativo que no muchos agresores quieren
venir, pero ya lo intentamos, intentamos ponernos en contacto
con ellos, y de hecho parece sorprendente, pero tenemos un
amplio número de casos que han aceptado venir a tratamiento
a veces, inicialmente no vienen ellos, sino que nosotros nos
ponemos en contacto a través de su pareja, porque ella nos da
el teléfono, acuden a una cita y les explicamos en qué consiste
el programa, y bueno, una cantidad considerable aceptan entrar
en el programa. Unas veces es un tratamiento individual, y
otras veces es un tratamiento en pareja, porque si la pareja no
va a separarse, nosotros consideramos que tratar solamente a
la mujer es tratar una parte del problema. El problema está en la
interacción violenta, es decir, ella como víctima y él como
agresor, y si no trabajamos conjuntamente, aunque el diseño
del programa de tratamiento psicológico tenga varias fases, y
primero se inicie individualmente con cada uno, el objetivo del
tratamiento es tratar globalmente el problema de la interacción
y de la relación violenta.

En Formentera sí tenemos, el programa de atención es un
programa para Ibiza y Formentera, lo que pasa es que es verdad
que hay una tercera insularidad, en esto y en todo, yo creo.
Entonces ¿qué pasa?, pues que las mujeres o las víctimas en
general se tienen que desplaza a Ibiza. Hasta ahora era así, y
sigue siendo así. El proyecto es que en breve nosotros
comencemos a desplazarnos una vez al menos quincenalmente,
por lo menos de forma inicial, para valorar, exactamente como
hicimos en Ibiza, valorar la demanda real, y en función de eso
se pondrá en marcha un programa en Formentera, de acuerdo
a los resultados que veamos, de necesidad, el estado de
necesidad de la situación. Hay uno en Formentera, estamos
coordinados con ellos, con los servicios sociales, con la
asistente social que acude a Formentera y ya nos deriva los
casos; y también cuando sabemos que una señora de
Formentera va a venir al juzgado y tal, se le hace el

acompañamiento, es decir que estamos totalmente coordinados,
pero siempre lógicamente desde Ibiza, porque además los
juzgados y todas las peticiones de este tipo de ayudas a nivel
jurídico están en Ibiza. Y hay un albergue, que es el albergue
municipal, en donde las mujeres que precisan alojamiento de
urgencia pueden ir, y que estamos contactados y conectados
con ellos.

Respecto a lo que comentaban de la problemática del
alcohol y las drogas, efectivamente yo he dado un dato del
40% de agresores en que el episodio violento se producía bajo
los efectos de drogas y alcohol, según las informaciones
recogidas en los protocolos. Ahora bien, eso en efecto no
quiere decir que la mayor parte o que una gran parte de la
violencia tenga que ver con el alcohol y las drogas. Tiene que
ver porque el alcohol y las drogas son potenciadores de la
dificultad de control de impulsos y de la no aceptación de la
frustación. Es decir, una persona que está bajo los efectos de
alguna droga, lógicamente le cuesta más aceptar una negativa
o un límite a una situación, y además le cuesta más controlarse.
Por tanto, lógicamente eso va a desencadenar más fácilmente
un episodio violento, pero sólo un episodio. No olvidemos que
la violencia física es tan solo la culminación de la violencia
psíquica. Por tanto, lo importante no es el episodio solo de
violencia física, o en que condiciones eso se ha producido,
sino qué trayectoria tiene esa pareja, cuántos años lleva
soportando una violencia psíquica difícil de valorar y difícil de
ver desde fuera, eso creo que es lo importante y lo que
conviene trabajar con estas parejas, no solamente el episodio
en sí, no solamente es la punta del iceberg, sino todo lo que
hay debajo.

Por tanto, estoy de acuerdo con mis colegas cuando dicen
que el alcohol y las drogas, como se ha demostrado, no son los
responsables de la violencia doméstica, son sólo
potenciadores. Respecto de las parejas de hecho y las parejas
casadas, también estoy de acuerdo con mi compañero de
Menorca cuando dice que, bueno, que la situación social está
cambiando y que, en efecto, hasta ahora, la mayor proporción
de relación de pareja era a través del matrimonio y actualmente
esto comienza a ser distinto. Yo he comentado cuando daba
datos de esto, que pensábamos que hay menos parejas de
hecho, o la desproporción que hay es porque realmente en la
vida real también todavía ha desproporción, aún sigue
habiendo más parejas casadas que de hecho, pero no porque
el hecho en sí del vínculo matrimonial o no legal tenga mayor
importancia, pensamos que no, pero bueno, habría que testarlo
realmente.

A ver, ¿qué más cosas? Los grupos de autoayuda -voy así
saltando, porque muchas cosas ya las han contestado e igual
no tiene mucho sentido volver a repetir lo mismo-, nosotros en
Ibiza llevamos adelante, iniciamos un programa de tratamiento,
dentro del tratamiento psicológico a víctimas, hacemos la
modalidad de tratamiento individual, tratamiento de pareja o
familiar y tratamiento de grupo, dentro de los tratamientos de
grupo, una forma de tratamiento de grupo son los grupos de
autoayuda, nosotros sí comenzamos haciéndolos hace dos
años, pero claro, era cuando teníamos tiempo, al principio la
demanda era menor y teníamos tiempo para hacer esto,
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conforme la demanda ha ido aumentando hemos tenido que
suprimir alguno de los recursos a nivel de tratamiento porque
no podíamos atender la presión asistencial y la presión de
demanda que estábamos soportando. Afortunadamente, poco
a poco, esto se está solucionando y ha ido aumentándose la
dotación y el horario de funcionamiento de la oficina, y
pensamos que todo esto lo podremos volver a retomar pronto
y también, no solamente retomar los grupos de autoayuda, sino
también campañas de prevención.

Creo que, efectivamente, habría que hacer, nosotros
llevamos ya dos años y medio funcionando, creo que lo ha
pregunta el PSM, llevamos dos años y medio funcionando, y
creo que efectivamente sería el momento de hacer una
valoración objetiva del funcionamiento de la oficina y del
funcionamiento profesional, cómo han ido los tratamientos, qué
resultados han tenido. Vuelvo a repetir, no lo hemos hecho
objetivamente o con métodos objetivos a través de una
evaluación mediante test o retest o contestación a cómo les fue
el tratamiento de una manera objetivable y cuantificable porque
tampoco hemos tenido tiempo, pero pensamos que es necesario
hacerlo, la única valoración que tenemos es la de las propias
personas que atendemos que, en efecto, pensamos que dentro
de las posibilidades están siendo bien atendidas. Y, de hecho,
la demanda ha ido aumentando, y otras personas vienen
porque se lo dicen las personas que han acudido a la oficina,
con lo cual pensamos que la valoración es positiva, pero habría
que objetivarla, realmente.

Bueno, pienso que más o menos, las cosas fundamentales
ya las he contestado, si hay alguna que me he dejado, igual es
que no la había apuntado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Reglament tenim un torn de nova
intervenció, si qualque grup en vol fer ús? 

Jo he dit que tenia esperança que no hi hagué un torn de ...,
però tenen vostès un torn per tornar a intervenir, si el volen
utilitzar.

Per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Jo no tenc cap intenció de ser la pesada
del grup, però que const i que vaig comentar, quan es va fer la
ponència i es va dir que es farien dues i tres compareixences a
la mateixa comissió, vaig dir que era pràcticament impossible
que es pogués atendre bé els compareixents i els que hem de fer
les preguntes i s’han de respondre correctament. No em vull fer
pesada ni insistiré en massa temes, només en un que pens que
sí que és bastant important que, per part de Menorca se m’ha
respost i per part d’Eivissa no, que és el fet de si creien que era
important desglossar o traslladar l’oficina actual de víctimes o
de la dona, perquè formàs part dels jutjats o de la policia, o si
consideraven que era més adequat continuar com fins ara.

Gràcies, només és això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, té la paraula la Sra. Santacruz.

LA SRA. SANTACRUZ:

Tiene razón, me he olvidado, es que no lo había anotado.
Tal como nosotros estamos funcionando, funcionamos como
oficina de atención a la mujer, es como oficialmente se nos
conoce y es el nombre realmente de la oficina. También es
verdad que cuando nos han derivado otro tipo de víctimas,
también atendemos, bueno atendemos a hombres agredidos,
los tres o cuatro que han venido, han recibido su asistencia
exactamente igual, es verdad que no es lo más frecuente que
vengan, porque quizás nos asocian con oficina de la mujer, y
entonces eso frena, evidentemente, pensamos que inicialmente
frena, quizás cuando ya han venido, han tomado contacto y
han visto que pueden ser atendidos, ya no. Entonces,
efectivamente, atendemos también a hombres, víctimas, y
también a víctimas que no son de violencia doméstica, porque
nos los han derivado puntualmente de los juzgados, pero son
muy pocas, porque a nivel del resto de los grupos, de los
equipos profesionales que nos derivan casos, más o menos nos
derivan todos los casos de violencia doméstica, entonces es
verdad que nuestro volumen de demanda es muy grande, en
este momento nosotros no podríamos asumir, tal como está
dotada la oficina, además la atención a víctimas globalmente,
para eso se necesitaría que la oficina se dotara probablemente
doblando el personal, tampoco sabemos la demanda real de
víctimas que hay en Ibiza, porque no han venido a nuestra
oficina, sí sabemos que de los juzgados, a veces, nos han
comentado si nos pueden derivar casos y les hemos dicho que
sí, pero creo que o bien habría que desglosar una oficina de
víctimas en los juzgados, como hay en otras ciudades y en
otros pueblos, o bien, si se pretende que nuestra oficina sea
una oficina de víctimas en general, con atención a víctimas de
violencia doméstica y a víctimas de cualquier situación de
violencia, entonces lógicamente necesitamos doblar, tanto en
recursos profesionales como en otra serie de recursos
materiales.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Hem acabat aquesta sessió de la Comissió d’avui de Drets
Humans, no sense agrair la presència del Sr. Juan Pelaez, Sra.
Margalida Ferrando i Sra. Sara Santacruz, responsables
d’aquestes oficines a cadascuna de les illes, que esper que hagi
servir la seva intervenció i pregunta-resposta posterior per a la
feina que tenim en marxa en aquesta ponència que estudia els
maltractaments i la violència contra les dones. Agrair a tots els
participants, un altre cop, i s’aixeca la sessió perquè no hi ha
més punts a tractar.
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