
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 31

 

Presidència
de l'Honorable Sra. María José Bauzá i Alonso

Sessió celebrada dia 31 d'octubre del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença conjunta d'un representant del ColAlegi Oficial de Treball Social de les Illes Balears i d'un representant del ColAlegi
d'Educadors i d'Educadores Socials de les Illes Balears, acordada per la comissió, a solAlicitud de la Ponència sobre l’impuls a l’atenció
de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears. 418



418 SALUT / Núm. 31 / 31 d'octubre del 2012 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, buenas tardes, Sra. Presidenta. Alejandro Sanz sustituye
a José María Camps.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sí, bones tardes, Sra. Presidenta. Lluís Maicas substitueix
Vicenç Thomàs.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Lourdes Aguiló substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Maria Assumpció Pons i Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, crec que ja hi són tots. Abans de començar he de
comunicar-los que amb data d’avui s’ha rebut correu electrònic
del ColAlegi de Treballadors Socials en el qual s’excusen de la
seva compareixença. No obstant això, han tramès a la Sra.
Duran, coordinadora de la ponència, un document de proposta,
una còpia del qual es lliurarà a cada un dels ponents. 

Compareixença conjunta d'un representant del ColAlegi
Oficial de Treball Social de les Illes Balears i d'un
representant del ColAlegi d'Educadors i d'Educadores
Socials de les Illes Balears, acordada per la comissió, a
solAlicitud de la Ponència sobre l’impuls a l’atenció de la
salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt
de vista de la salut mental a les Illes Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en la compareixença d’un representant del ColAlegi
d’Educadores i d'Educadors Socials de les Illes Balears, que és
la Sra. Isabel Cortada i Marín, que ve acompanyada de la Sra.
Margalida Pocoví i del Sr. Andreu Barnés, siguin benvinguts.
Aquesta compareixença ha estat solAlicitada per la ponència
sobre l’impuls de la salut mental a les Illes Balears, davant la
Comissió de Salut, per tal d’exposar el seu punt de vista de la
salut mental a les Illes Balears. 

Sense més tardança, la presidenta dóna la paraula a la Sra.
Cortada perquè ens exposi el seu...

LA SRA. REPRESENTANT DEL COLALEGI
D’EDUCADORES I D'EDUCADORS SOCIALS DE LES
ILLES BALEARS (Isabel Cortada i Marín):

Moltes gràcies. En primer lloc, agrair a la comissió la
participació del nostre colAlectiu en aquesta ponència de salut
mental perquè trobam que és un fet important, encara que no
tenim una presència molt estable a l’àmbit, sí que pensam que
serà important aportar qualque cosa al contingut d’aquesta
ponència. Vull agrair, també, a alguns companys educadors

socials i a entitats que aquests dies, preparant la ponència
d’avui, ens han ajudat a recollir un poc d’informació i a situar
bé com està la professió en aquests moments i comentar, també,
que mentre ho preparàvem, que hem tengut poc temps, aquesta
setmana, ens ha fet pensar i reflexionar que és un àmbit on la
professió no està, tal vegada, consolidada com a altres àmbits
més propis de l’educació social, i que ara explicarem. Aquesta
oportunitat de pensar i de reflexionar sobre com està la nostra
professió envers l’àmbit, doncs ens pareix important de cara a
la Junta de Govern del ColAlegi d’Educadores i d’Educadors
Socials de les Illes per poder plantejar futures iniciatives,
formacions o intervencions en aquest camp. Així que d’entrada
el nostre agraïment a tots.

Començarem fent una introducció del que és l’educació
social i l’evolució que ha tengut a les Illes, per posar el context.
És una professió molt jove amb relació a altres professions que
estan més consolidades. Els primers educadors socials, amb uns
altres noms: educador especialitzat, educador de carrer,
educador de centres de menors o d’altres àmbits, varen
començar la seva intervenció en els anys setanta, així que
parlam d’unes dates bastants recents. Arran de l’aparició
d’aquestes primeres figures es pogué comptar amb diferents
moviments associatius a nivell de les Illes, aquí per exemple hi
ha el GREC, que és una entitat bastant potent a nivell
d’educació social; l’APESIB, que va ser l’associació
professional que hi havia abans del colAlegi, i altres que gràcies
a la colAlaboració del grup de persones que varen iniciar l’interès
per unificar conceptes i parlar sobre el tema del contingut de la
feina han fet possible l’evolució de la professió i la seva situació
en aquests moments.

A nivell estatal també es varen donar, anys vuitanta, noranta,
diferents moviments que també agrupaven, aglutinaven la
professió de l’educació social. Hi havia la FEAPES, l’ASEDES,
que són també les precursores de l’actual consell general de
colAlegis que tenim actualment.

Un fet important és que l’any 91 sorgeix, s’aprova el reial
decret que dóna lloc a la diplomatura, parlam de vint anys. És
molt recent. I a partir d’aquí tenim uns estudis a la Universitat
de les Illes que dóna formació a tots els professionals que volen
exercir aquesta tasca i, com a conseqüència de tot aquest procés,
just fa deu anys, just ara ha estat l’aniversari, el 8 d’octubre de
2002 en aquest parlament, segurament a la sala de plens, es va
aprovar la Llei de creació del colAlegi professional, així doncs el
colAlegi té deu anys. És molt curt el temps de l’itinerari de la
professionalització de les tasques d’educació social. 

Volíem ubicar un poc com està la situació i com hem arribat
ara a tenir una diplomatura que després també hi és a la UNED
i hi és a altres universitats privades i han sortit diferents
professionals que ja comparteixen aquests estudis. Ara hi ha el
grau i ja estam com qualsevol altra professió, en aquest cas de
l’àmbit social. Mirant el temps, deu anys, és poc temps per fer
la valoració d’una professió.
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Com a definició, l’educació social seria una actuació
professional l’objectiu de la qual és la inserció social de les
persones i colAlectius en situació d’exclusió i/o de desavantatge
social i la millora de la qualitat de vida de totes les persones de
la comunitat. Aquí tenim dos contrapunts, per una banda, el
nostre objecte de feina són les persones amb dificultats socials,
intentar detectar situacions de risc per evitar que s’agreugin i,
per una altra part, tenim la feina amb tota la comunitat, per
mirar de facilitar processos i una feina més de caire preventiu
que facilitarà aquesta inserció.

En concret, la tasca del colAlegi professional, com la resta de
professionals, és una corporació de dret públic de caràcter
representatiu de la professió, emparada per una llei de creació
i reconeguda per l’Estat amb personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, com
qualsevol altre colAlegi professional.

Com a missió volíem destacar que tenim aconseguir el
reconeixement social i professional de les educadores i
educadors social de les Illes, de l’educació social per tal
d’avançar en la millora socioeducativa de les persones i els
colAlectius que atenem i ve perquè l’activitat professional
s’adeqüi als interessos i les necessitats de la ciutadania. 

Aquest punt el trobam molt important perquè normalment
els colAlegis professionals fan una defensa de la seva professió,
però en aquest cas nosaltres, des del principi, sempre hem
tengut molt present els colAlectius que són objecte de la nostra
atenció i que pensam que estan en una situació vulnerable i que
necessiten també per la nostra part una atenció especial. Sempre
dins les nostres funcions i els nostres fins està mirar la part dels
colAlectius que atenem. 

Entrant en les nostres funcions i competències, algunes
d’aquestes més destacades, perquè algunes són més compartides
amb altres professionals i aquestes tal vegada són més
específiques, serien ser un referent de les persones que atenem,
és igual si són infants, joves, adults, tercera edat; realitzar una
tasca d’acompanyament, que sempre és important, a persones
que tenen dificultats per anar a diferents llocs, necessiten aquest
acompanyament d’algun professional i és una de les principals
funcions que tenim; potenciar l’autonomia, és important donar
a cada una de les persones i grups o a la comunitat el paper que
tenen i el paper que poden tenir, nosaltres amb aquesta tasca
d’acompanyament feim l’empoderament de les persones perquè
elles per si soles puguin tenir una integració real; organitzar i
estructurar activitats, també és una de les tasques, sobretot a
nivell comunitari, fer una xarxa d’activitats que afavoreixi la
integració dels diferents colAlectius, la part de dinamització;
reconèixer i abordar conflictes, també és una de les nostres
funcions principals; el treball en equip i el treball en xarxa,
pensam que nosaltres som uns dels professionals que a l’àmbit
social hem de tenir un paper important, però per descomptat
sempre amb altres, creim molt en la interprofessionalitat, la
feina conjunta amb altres professionals i si miram la xarxa més
a nivell de comunitat amb tots els recursos socials que es puguin
trobar a un barri o a un territori, municipi o ciutat, entitats,
serveis i diferents recursos per entre tots fer una tasca conjunta.

A nivell de competències les més destacades estarien
relacionades amb les capacitats de comunicació, de relació,
d’anàlisi i síntesi, la selecció i la gestió del coneixement i de la
informació, i les relacionades amb les capacitats
críticoreflexives. 

Entrant, això era un poc la introducció per saber a quin cos
conceptual ens trobam, entrant un poc en el tema de la salut
mental hem aprofitat, segurament aquí es té més informació del
que és la salut mental, però partint de la definició que ens dóna
l’OMS de l’estat del benestar de les persones, mirar de quina
manera nosaltres podem fer aquesta aportació. 

Les persones que tenen dificultats en salut mental, trastorns
de salut mental, presenten una sèrie de necessitats i algunes
d’aquestes, les que trobam més importants: necessitat de
tractament sanitari, atenció en moments de crisi, suport
econòmic, integració social, dificultats d’habitatge, accés al
món laboral, suport a la família sobretot que són els que reben
més el pes de les dificultats d’aquestes persones, i amb aquestes
qüestions nosaltres plantejam, aquí a la ponència, tres aspectes
que volem destacar, segurament n’hi ha d’altres, però nosaltres
hem volgut venir amb tres conceptes bastant clars: què pensam?
Que es necessari aclarir la distribució de competències per part
de les diferents administracions. Ho hem vist cada un en el
nostre lloc de feina, i també per temes que ens han comentat,
que a Balears seria interessant tenir diferents circuits i
coordinació entre les diferents administracions per facilitar, tant
a la població amb trastorns de salut mental com als
professionals, un bon coneixement dels recursos existents i
facilitar la informació, el traspàs d’informació, el seguiment i el
treball conjunt, aquest treball en xarxa i en equip que
comentàvem es facilitaria si hi hagués una bona distribució de
competències entre municipis, consells insulars, Govern balear.
Seria interessant.

Un altre dels punts, per la nostra part i ja que som un colAlegi
professional, pensam que la nostra figura professional no està
prou identificada en el món de la salut mental i pensam, i duim
alguns arguments, perquè pensam que hauria d’augmentar la
nostra presència en aquest àmbit.

I per una altra banda, atesa la situació de crisi que tenim en
aquests moments és interessant mantenir, sabem que no és un
moment de creixement, que no serà un moment d’iniciar nous
recursos, encara que es necessitin, però sí que és un moment de
poder mantenir els recursos i la inversió en el tema de la salut
mental per la importància que té per a les persones que són
ateses des d’aquests serveis.

Un poc per comentar i concretar el primer punt, aclarir el
tema de competències, pensam que hi ha un vessant clínic en la
intervenció en salut mental que sobretot es basa en la part de
diagnòstic i de tractament i que tal vegada és la part que està
més estructurada i més clara per a tothom. Després pensam que
hi ha una part, un vessant social i comunitari on hi hauria més
la part de detecció, de seguiment i de reinserció d’aquestes
persones. En aquest sentit, aquesta diferenciació ens marca, ens
deixa buits en tot el circuit de recursos i de professionals
perquè, per exemple, una vegada que deim que el diagnòstic es
fa des de la part clínica, però la part de detecció es pot fer des de
diferents recursos, des dels serveis socials d’atenció primària,
des de centres de menors, de reforma, des de les escoles i altres,
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però des d’aquesta detecció fins que arriba que es pugui fer un
diagnòstic segurament hi ha un buit on les persones, sobretot les
famílies, poden anar perfectament d’una banda a una altra sense
tenir una atenció clara que identifiqui què li passa a aquell nin
o a aquella persona. Això seria intentar posar més aquesta part
de fins que arriben a tenir un diagnòstic què passa amb aquestes
persones per poder posar els serveis o recursos necessaris.

Després, a la part de reinserció més social hi ha diferents
graus, ara veurem algunes de les diferents necessitats, algunes
són més activitats comunitàries, de participació, però d’altres,
en aquests moments, són bastant complicades, hi ha el tema de
la feina, tot el tema de treball en suport o d’entitats més
específiques de feina i també tot el tema d’habitatge, de suport
econòmic. En aquests moments si és difícil per a la societat en
general, per a persones que tenen alguna dificultat afegida doncs
és més complicat. Nosaltres ens identificam més amb el vessant
social i comunitari, pensam que és on podem oferir el nostre
suport com a professionals. 

Tornant a abans, sí estaria bé que aquesta diferenciació de
competències per administracions i poder elaborar un bon pla
d’intervenció en salut mental de les Illes que pogués unificar
criteris, unificar processos i unificar diferents fórmules
d’intervenció amb tots els recursos existents en la situació que
tenim ara.

El segon punt que volíem comentar és el tema de per què
pensam que com a colAlectiu d’educadors i educadores socials
hauríem de tenir més presència en aquest àmbit, perquè us
comentava que preparant la ponència d’avui hem vist que és
poca la presència d’educadors socials a diferents recursos,
existeixen més a altres professions. En aquest sentit la nostra
feina pot ser a un nivell individual amb la persona que atenem
que, torn a comentar, pot ser de qualsevol grup d’edat, encara
que moltes vegades ens associen més amb infants i joves, però
realment la nostra professió pot intervenir en tots els grups de
població, tercera edat, adults, famílies, infants i joves
majoritàriament, però bé, totes, i en el sentit de relació amb la
persona directament seria tota la tasca individual, a través d’un
pla de feina individualitzat, aquesta tasca d’acompanyament que
comentàvem, de suport, de potenciar aquesta autonomia a través
de la relació. En definitiva, millora tota la part de dificultat que
tenen aquestes persones que atenem.

A nivell de família pot ser a diferents nivells, moltes
vegades donam el suport que necessiten, perquè a nivell
emocional estan carregades, aguanten molt i necessiten suport,
i podem fer de pont entre les famílies i alguns recursos i serveis,
es poden apropar per diversos serveis o formacions o
informacions o grups o sessions informatives sobre temes del
tipus de trastorn que tengui la persona o d’altres que puguin
complementar, fins i tot altres més de temps lliure o que la
família pugui també trobar un espai on poder estar tranquilAla
sense haver de pensar en tot el que suposa tenir una persona
propera que té aquestes dificultats. 

A nivell d’equip, també ho he comentat, creim molt en el
treball interprofessional i a través de la nostra feina podem
enriquir la feina d’un equip professional que es dediqui en
aquest cas a temes de salut mental o a altres.

I amb relació a la comunitat, que seria tot el treball
comunitari, principalment seria posar en contacte o posar en
marxa xarxes socials a nivell de territoris concrets, a municipis
de barris, per crear tot el que seria el punt de cohesió social i de
millorar les condicions de vida de les persones que estan en
aquella zona, no només els que tenen problemes sinó de totes i
de tots els grups de població. En aquest sentit, tota la part de
dinamització, de contacte amb entitats i serveis i proposta d’un
treball conjunt amb una anàlisi de la realitat i una proposta
d’intervenció que millori les dificultats que han sortit, doncs, és
important també.

I el tercer punt que també volíem exposar, és la importància
de mantenir els recursos. Com he comentat, sabem que és un
moment en què no s’iniciaran recursos nous, que en l’àmbit
d’inversió està complicat, perquè els números no surten, però de
tots els tipus de... la tipologia de recursos que en aquests
moments estan en el tema de salut mental, atenció domiciliària
quan es necessita, centres de dia, centres especials d’ocupació,
inserció laboral amb empresa normalitzada, suport a les
famílies, suport en l’àmbit del transport quan es necessita,
suport a colAlectius especials, per exemple la reinserció de
persones que surten de la presó i altres, pensam que és molt
important que es puguin mantenir perquè serien molt greus les
conseqüències de deixar de tenir serveis en un colAlectiu que ja
té molts de problemes per si mateix, en la situació que tenen, si
no tenen aquest suport per part dels recursos, idò, s’agreujaria
molt i tendria una repercussió no només al colAlectiu, sinó a
altres persones i a altres colAlectius de la nostra comunitat.

Volíem acabar amb un missatge d’optimisme i d’esperança
també, d’un poc el que és per a nosaltres aquesta professió. Ser
educador social és un compromís apassionant, és conèixer grans
persones i és viure experiències profundes i enriquidores, és
caminar al costat (...) de l’altre, possibles rutes, és aprendre a
escoltar el que s’amaga en alguns silencis, és veure capacitats
on a vegades tan sols es veuen dificultats, és sembrar ilAlusions
i recollir somriures, és compartir i valorar grans i petits canvis,
és treballar per facilitar a l’altre trobar les eines i assolir les
seves pròpies metes. 

Per a nosaltres, en aquest cas, seria general de la nostra
professió, però en aquest cas, en el tema de salut mental,
pensam que és molt adequat acabar amb aquest comentari
perquè identifica bastant el que és la nostra feina i el que és el
colAlectiu de persones amb dificultats de trastorns mentals.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies per la seva exposició. Ara passarem al torn
de preguntes dels grups. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Lluís Maicas, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
a la Sra. Cortada i als seus companys la presència en aquesta
comissió, la seva explicació d’aclariment de tants d’aspectes
que a vegades ens passen desapercebuts i en la mesura en què
sigui possible fer-los aquest reconeixement i aquesta gratitud
que té la societat amb tots vostès, perquè fan una feina
extraordinària amb uns colAlectius molt desfavorits, molt febles.

M’agradaria fer-li una sèrie de preguntes, tal vegada un poc
desordenades... Quan parla d’aclarir la distribució de
competències per part de l’Administració, significa això que en
aquests moments aquesta distribució de competències no és
prou clara, segons vostè quin seria el camí per aclarir tots
aquests aspectes?

Ah, perdó, sí, faig les preguntes, hem parlat aquí de la
reinserció o la inserció laboral a les empreses, durant uns anys
es va fer, no sé si està vigent encara, el treball en suport, que era
un acompanyament a les persones que s’incorporaven a les
empreses i que durant un període que oscilAlava entre la
capacitat de la persona contractada, oscilAlava entre mig any i un
any, de donar-li suport per aprendre la feina on s’havia de
reincorporar. Això va tenir uns efectes positius en aquells
moments, es continua fent aquesta feina?, l’Administració dóna
suport a aquest esforç que es fa per incorporar, per inserir
laboralment les persones que tenen aquest problema?, que en
funció de la magnitud o del problema tenen, crec que una gran
capacitat de fer unes feines concretes, tal vegada el que els
causa un petit trastorn són els canvis continuats de feina, però
que quan s’acomoden a una feina concreta són persones que
tenen, parlant en termes empresarials, un rendiment igual o
similar a un altre tipus de treballador. Per tant, aquest camí és
un camí que m’agradaria que vostè hi pogués incidir a veure si
encara es du a terme i si veu que es pugui millorar.

Després, hi ha la tutela dels malalts mentals, a veure si aquí
creu que està en termes generals ben resolta, a quins punts creu
que... ja ha avançat que el vessant clínic de diagnosi està més o
manco ben resolta, però després hi ha el vessant social i
comunitari que és la que toca aspectes que tal vegada abasten
un... cercle més complex de gent que hi ha de participar i quan
parla de l’atenció domiciliària m’agradaria saber si -i m’ha de
perdonar la meva ignorància- hi ha en aquest acompanyament
una tasca de voluntariat que es pogués afegir a aquest projecte,
així com hi ha una tasca de voluntariat que acompanya a altres
tipus de malalties, persones que estan soles, que necessiten
d’algú, a veure si es podria incorporar aquesta tasca de
voluntariat.

Quant a la inversió i als recursos, tots sabem, els que som
aquí dins, que els temps són difícils, però crec que no ens hem
de conformar dient que són difícils, hem de demanar més per a
la gent que menys té i que més ho pateix. L’he vista un
poquet..., en aquest aspecte, poc reivindicativa en el sentit de...
crec que la nostra responsabilitat, la responsabilitat de tots és
exigir els recursos per a gent que necessita i que no té més
opcions que l’acompanyament i que l’ajuda institucional i
l’ajuda dels professionals.

Per tant, dins tot aquest tema, els deman si vostè o vostès
fossin en aquests moments responsables polítics davant una
situació com l’actual haurien de donar unes determinades
prioritats i, aquestes prioritats, m’agradaria saber si les
enfocarien per tema de recursos humans, per tema
d’infraestructures, per tema de model d’organització de gestió,
per on es podria millorar aquesta situació.

Hi ha qüestions que darrerament també ha sorgit dins aquest
àmbit que tal vegada s’hagin de tenir en el futur immediat molt
present que són gent amb problemes de salut mental que en
aquests moments puguin haver quedat sense targeta sanitària
perquè són immigrants o perquè estan en una situació
d’alAlegalitat o d’ilAlegalitat a veure amb quina situació poden
quedar i com es pot actuar sobre aquests colAlectius que queden
encara més desprotegits dins la societat.

Això, lògicament era un problema que no existia i que s’ha
vengut agreujant en la situació d’aquests darrers anys i que
passava relativament o mínimament resolt, però que ara, amb
aquesta situació de targeta sanitària podria ser que ens trobàssim
en una situació també d’exclusió.

El suport a les famílies, el programa que vostè du, les
explicacions que ens ha donat són d’una complexitat
extraordinària perquè hi ha un component que és un component
assistencial, però també hi ha molt de component emocional, hi
ha molt de component d’ajuda que ultra passa el que és la
qüestió sanitària. És a dir, com es resolen aquests petits
problemes que per a una persona deuen ser molt grossos com
l’acompanyament, com es desplacen, això necessita recursos,
això necessita ajuda. És en aquest sentit que aquesta prioritat
que hauríem de donar a aquest problema i sobretot tal vegada
aconsellats per professionals que ho viuen cada dia i ho viuen de
prop. 

Creu que el seu... no sé, aquesta conclusió, crec que és molt
esperançadora, aquest compromís apassionant del qual parlen
crec que és admirable; però requereix actuacions administratives
de compromís pressupostari i tot això m’agradaria que ens
pogués donar una miqueta... des d’aquests punts dels quals hem
parlat. Supòs que em queden d’altres..., tenc altres qüestions, si
de cas hi hagués temps ja tornaria intervenir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots, gràcies, Sra.
Cortada, per la seva exposició i per la presència dels
representants del ColAlegi Professional d’Educadores i
Educadors, entre altres coses li vull donar l’enhorabona per
aquest nom d’educadores i educadors que fa aquest caràcter de
gènere que fins ara altres colAlegis no han tengut.

No és la primera ponent que ve per temes de salut mental, de
fet hem tengut molts de ponents, ja s’està avançant i per part del
nostre grup parlamentari, cada vegada poden concretar més
quina serà, després d’escoltar molt de companys seus, no de
professió, però sí de temes socials i de temes sanitaris,
d’identitat, quin pensam que ha de ser l’enfocament de la
ponència de salut mental que ha de sortir d’aquest parlament
després de totes les compareixences. 

Per tant, li exposaré temes i vostè pot dir si li sembla bé o no
o quins matisos faria perquè el que ens interessa és concretar
aspectes.

Pensam que en aquests moments un de... com vostè ha dit és
un moment en què hi ha escassos recursos econòmics, però el
tema de salut mental pensam que ha de ser prioritari, pensam
que la salut mental, possiblement i ho deim des de la
responsabilitat que hem tengut de govern com a partit, és el
colAlectiu que ha quedat tal vegada amb manco recursos, hi ha
hagut creixement en temes de discapacitat, en temes d’infància,
en altres temes, però el tema de salut mental sempre ha estat un
tema que ha quedat una mica al marge. Per tant, pensam que
s’ha de prioritzar aquest colAlectiu.

Coincidim amb vostès que hi ha una part clínica que està
bastant estructurada, sempre és millorable, però ja en tenim
referències molt clares, però a la nostra comunitat autònoma el
que manca més són temes comunitaris i de caràcter social i
d’aquests temes comunitaris i de caràcter social, després
d’escoltar ponents anteriors i de llegir documentació que ens
han referit, pensam que hi ha quatre temes o quatre centres o
recursos que haurien de ser prioritaris i m’agradaria saber
l’opinió del colAlegi professional. Un és el centre terapèutic per
a menors, ho he dit ja en diverses ocasions, tenim aquí la
mancança de no tenir un centre terapèutic per a menors de 12 a
18 anys i tenim menors a altres comunitats autònomes. Això ens
sembla una mancança molt important.

Els altres temes són habitatges tutelats, residències o mini
residències perquè parlam del colAlectiu de salut mental. L’altre
recurs que nosaltres prioritzaríem, si finalment elaboram
aquesta ponència, serien centres d’estada diürna per a persones
amb problemes de salut mental i després creim que, cada vegada
estam més convençuts de centres intermedis, el que es diu
entre... una persona amb problemes de salut mental que té un
brot o que té un desequilibri que necessita d’una atenció clínica
que en aquests moments no tenim, perquè només pot estar
quinze dies a Son Espases o deu dies o dotze dies, màxim un
mes, i que en canvi no està del tot -diguem- tranquilAlitzat o del
tot controlat i s’incorpora una altra vegada al sistema familiar,
al sistema..., sobretot infants o joves i creen problemes dins la
dinàmica dels pisos, de les residències o de la família. Aquest
per a nosaltres és un tema que és important i que... aquests

recursos, vull dir, quina orientació en aquests propers vuit anys
serien els recursos necessaris en la nostra comunitat autònoma.

Un altre tema que vostè ha apuntat també és el tema de
competències, tenim una administració complexa, l’Estat, la
comunitat autònoma i els municipis i a la nostra comunitat
autònoma s’hi afegeixen els consells insulars amb un estatut que
encara està en vies de desenvolupament. Per tant, estam d’acord
amb vostè.

Un tema que també ens preocupa, de temes de competència,
més que la competència administrativa, que tenim un estatut que
ho marca que s’haurà d’anar aclarint o de la incompetència
d’una administració a l’altra, és el tema de les responsabilitats
que ha de tenir el departament de salut i el departament de
serveis socials, en temes de salut mental, que en altres sectors
està ja definit, com és el tema d’infància o el tema de
discapacitat. Per tant, vostès, com veurien aquest tema?, vull dir
pensen que és més competència de salut, que és competència
social o que pot ser aquest perfil sociosanitari que existeix, però
que no ho substitueix tot, vull dir, perquè tots som un
conglomerat de coses, tothom, no? Per tant, vostès, com veurien
aquest tema?

Després hi ha el que vostè ha apuntat, la figura de
l’educador, que crec que és una figura que en els temes més
clàssic de salut mental s’ha d’incorporar, perquè si feim un
repàs del Pla de salut mental, la figura de l’educador és
inexistent. Es parla de treballador social, es parla de terapeutes
ocupacionals, d’infermers o infermeres, de psicòlegs, però
realment la figura de l’educador social no existeix.

Ara li coment una cosa, no comentada dins el grup, però sí
com a ponent, m’agradaria saber el colAlegi d’educadors on es
veu amb més necessitat d’estar?, perquè com a colAlegi
professional han de defensar la seva presència a tots els sectors,
però nosaltres, com a polítics, hem de triar prioritats. Veig que
vostès tenen més feina a fer en el camp comunitari preventiu
que per exemple en el residencial. No sé si pot ser deformació
professional, però m’agradaria debatre amb vostès aquest tema.
Quan dic comunitari, dic preventiu dit d’una manera molt més
àmplia o d’una manera bastant àmplia perquè crec que és la
seva funció -com vostè ha dit- més de caràcter comunitari
relacional on vostès podrien enriquir la feina que es faci en
aquests colAlectius, més que tal vegada a centres que poguessin
ser substitució de la llar. Sobretot parl, en tema d’infanto juvenil
no em queda cap dubte que la figura central és l’educador, però
sobretot parl en temes d’adults en què la figura del vincle i el
tema de substitució pare, mare, i tal, no és tan primordial.

Per tant, dins aquesta tasca preventiva i de comunitari, quins
serien els aspectes fonamentals que vostès com a colAlegi pensen
que és imprescindible, perquè si no tenim un pla.., tenim un pla
de salut que ens parla de coses com a molt estructurals, ens
parla del que ha de ser un centre de salut mental sanitari, ens
parla del que ha de ser un centre ocupacions, però no ens parla
de tota aquesta tasca comunitari preventiva que pens que poden
posar en valor.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Margalida Duran per
un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull agrair la
presència de la Sra. Isabel Cortada i de les persones que
l’acompanyen, he de dir que la seva intervenció ha estat molt
aclaridora, he pogut prendre nota de tot. Sí que li agrairia que
ens fes arribar a la ponència, al meu correu, el PowerPoint que
avui ha presentat aquí per poder passar una còpia a tots els
ponents, perquè no hem pogut tal vegada prendre nota de tot.

Intentaré no repetir molt  el que han dit ja anteriors ponents
i més que res, quatre aclariments, seré molt breu. 

M’agradaria saber, des del seu punt de vista, ja sé que vostès
tenen una tasca a fer com a educadors i potser la seva tasca no
és la d’organitzar o la de saber de quina manera seria millor fer
el circuit de les competències, ja sé que tal vegada la seva feina
és una altra, però sí que des del seu punt de vista ens digués de
quina manera aquest circuit de coordinació dins les diferents
administracions seria millor, ja sabem que hi ha els ajuntaments,
els consells insulars i el Govern, de quina manera seria des del
seu punt de vista, del colAlegi d’educadors.

Estic d’acord amb allò que vostè ha dit, que potser el vessant
clínic està més definit i el vesant social és la que més tal. Sí que
és veritat que és un colAlectiu que pareix més, jo coincidesc amb
la Sra. Fina Santiago, més de cara a la prevenció. Quant a la
detecció precoç de la malaltia de salut mental nosaltres aquí,
diferents ponents que hem tengut, hi ha diferents àmbits on és
important el tema de la detecció. S’ha parlat aquí diverses
vegades de la formació dins l’atenció primària per saber detectar
precoçment un cas de salut mental perquè després no s’agreugi,
dins les escoles, casos com, per exemple, el TDAH o un altre
tipus de problemes, el tema dels trastorns alimentaris, també.
Bé, jo em referesc des del punt de vista dels educadors socials,
de quina manera considera que haurien d’estar enfocades
aquestes tasques de detecció precoç.

Quant a la reinserció laboral i les activitats i el treball de
suport ens hem trobat aquí a vegades que el mercat laboral no
està adaptat a les persones amb problemes de salut mental. Les
persones tal vegada no estan preparades, els malalts mentals no
estan preparats per fer una jornada laboral de vuit hores
seguides sinó que només una sèrie d’hores i el mercat laboral és
molt rígid i si fan aquestes sèrie d’hores després perden tal
vegada les prestacions que tenen per una altra banda. A veure si
vostès s’han trobat també amb aquest tipus de problemàtica.

Els recursos són els que són, i jo he trobat que la seva
intervenció ha estat una intervenció molt realista, he sentit que
ha estat poc reivindicativa, jo he trobat que vostè ha reivindicat
que consideraven que s’havien de mantenir els recursos que
s’havien de mantenir i que fins i tot consideraven molt
importants tota una sèrie de recursos com a atenció domiciliària,
centres de dia i altres. 

Quant als centres de dia, centres d’ocupació ha estat
recurrent ja en diferents ponents. Veim que hi ha una mancança
bastant evident en places de centres de dia, això és un tema en
què tots els ponents han coincidit. 

Quant a suport a les famílies doncs un poc saber quina és,
des del seu punt de vista, el procés que s’ha de seguir perquè a
vegades les famílies es troben un poc perdudes. Ja sabem que hi
ha associacions de familiars que encaminen un poquet, però tal
vegada el colAlectiu dels educadors socials no és prou conegut.
A veure de quina manera es podria fer perquè les famílies
s’acostassin més cap al seu colAlectiu.

Quin és, des del seu punt de vista, també, un poc la
distribució de la feina que haurien de tenir els educadors socials
quant a una persona amb salut mental. 

Jo crec que pràcticament és tot. Agrair la seva intervenció i
agrair el seu realisme dins la situació actual que ens trobam en
aquest moment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Té la paraula, una altra vegada,
la Sra. Isabel Cortada, per donar resposta als grups.

LA SRA. REPRESENTANT DEL COLALEGI
D’EDUCADORES I D'EDUCADORS SOCIALS DE LES
ILLES BALEARS (Isabel Cortada i Marín):

Gràcies a tots. Jo he començat comentant que justament
estam poc a l’àmbit i algunes... jo intentaré donar resposta a
cada una de les qüestions que s’han plantejat, però no de totes
tenim ni una opinió molt clara i contundent, com a altres àmbits,
per això, perquè no estam representats, sabem coses perquè tots
formam part del colAlectiu i feim feina a altres àmbits, però no
tenim tal vegada tota la informació per tenir una idea tan clara
de qüestions que tal vegada aquí es demanen i m’agradaria que
també es tengués en compte.

He agafat notes, ho aniré mirant perquè són moltes
qüestions. A nivell de competència, a més s’han comentat
algunes coses per part dels tres representants, el que pensam, el
que hem comentat i el que ens han comentat és veritat que el
vessant més sanitari, que és salut, està més estructurat perquè té
més tradició, i la part que queda més desestructurada o més per
fer és la part més social. El que es necessitaria seria tenir les
competències clares per part de totes les administracions,
intentar evitar els buits que queden. La part -que ha sortit també,
no?-, la part de detecció és molt important per part de tots els
recursos tenen, doncs, població general, escoles, el centre de
salut, recursos socials, culturals, socioculturals, esportius i
altres, estaria bé tenir formació suficient per poder tenir aquests
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aspectes de detecció precoç i que els canals de comunicació i de
derivació o de treball conjunt estiguessin el més clars possibles
per poder acompanyar aquestes famílies o aquestes persones en
el recurs, a l’administració o al professional competent per fer
el diagnòstic, que seria la primera passa. Quan ens referíem al
tema de competències va a intentar evitar que quedin buits que
fan crònica la situació a aquestes persones, la desesperació de
les seves famílies i els problemes i els conflictes a nivell de
comunitat. La distribució de com podria quedar la configuració
doncs segurament les persones, les entitats que han vengut altres
moments segurament saben molt més que nosaltres, però seria
intentar que quedàs cobert tot el circuit o tot el fil conductor des
de la detecció fins la reinserció definitiva de les persones amb
tots els recursos i tots els professionals necessaris per cobrir les
necessitats. No sé, no m’atrevesc a dir qualque cosa diferent
perquè no sé, no em pareix just tampoc, hi ha altres
professionals que estan més formats en aquest tema.

En el tema, per exemple, de treball en suport nosaltres sí que
pensam que durant un temps sí que hi ha hagut més un
desplegament d’aquests serveis i que en aquests moments, per
la informació que tenim, han minvat i tal vegada no arriben a
cobrir tota la necessitat que es necessita per part sobretot de
persones que cerquen feina i de tenir temes formatius i
laborals... sí que trobam que és un recurs molt necessari
d’acompanyament i de suport a aquestes persones per entrar
dins l’àmbit laboral; i sí que seria un dels temes prioritaris per
la nostra part.

En el tema, per exemple, d’inclusió de voluntariat en
algunes actuacions, bé nosaltres pensam que el voluntariat
sempre i quan no sigui una substitució dels professionals pot
complementar funcions o tasques, però no ha de substituir una
responsabilitat de l’administració, de professionals o d’entitats
privades. Ara, complementar en determinades actuacions doncs
sempre és positiu sobretot si pensam en el tema comunitari que
persones d’un territori concret puguin fer una tasca, per gent,
per veïnats o per nins o per joves, per altres persones que viuen
a prop és important, però sempre i quan, i això sí que ha de
quedar suficientment clar, no substitueixi professionals que
tenen una formació, que tenen unes competències, que tenim
unes funcions determinades i que són necessàries.

El tema que per ventura no he estat massa reivindicativa pot
ser, és una manera de ser, sí que som molt realista i crec que
som molt conscient de la situació que tenim i tant de bo si s’ha
de prioritzar, com deia la Sra. Santiago, pensam que és un tema
molt prioritari perquè les conseqüències de no tenir recursos
poden ser molt complicades no només per a les persones i les
famílies que tenen aquest problema sinó que per a la resta de la
societat. Però bé, és una manera de dir-ho, si ara mateix es
mantenen els recursos que hi ha, hem d’intentar que no n’hi
hagi menys, i si es poden tenir més és una qüestió de prioritat
també.

El tema de la targeta sanitària és una qüestió que sí s’ha de
mirar com està perquè sí que pot provocar situacions de... si no
es facilita a través de... si aquestes persones que necessiten un
diagnòstic, un tractament i una atenció especial no tenen la
possibilitat de ser atesos, sabem que són persones que
normalment no assumeixen, moltes vegades han d’anar
acompanyades de familiars o de professionals i que ells tots sols
no hi anirien, és una dificultat més i pot, bé, ... hem parlat del
diagnòstic precoç, tota la part de prevenció, doncs això aquesta
situació agreuja i complica. És un poc el mateix.

El tema de suport a les famílies pensam que encara que no
siguin directament les persones afectades són indirectament
patidores de la situació que tenen i -crec que també ho he
comentat- tenen un patiment perquè veuen els seus familiars la
situació en la qual es troben i depèn si són nins o joves com està
la seva escolarització, la seva formació, el seu accés en el món
laboral, amics, bé, tota la part de socialització i altres, i aquest
suport a les famílies és molt important per tenir espais de
reflexió, de contactar amb altres famílies que tenen la mateixa
situació, per poder tenir formació específica per a ells i
informació i després també una part d’oci seva, tenir espais per
evadir-se un poc de la situació que tenen i gaudir d’espais de
temps lliure sense preocupacions. És important també, perquè
elles són les que més suporten el tema dels seus familiars a tots
els nivells, siguin infants, joves o persones adultes.

A nivell del compromís pressupostari important en aquest
moments encara que, ho torn a dir, sabem que la situació és
molt complicada, però és molt important tenir un mínim
compromís pressupostari que aquest tema estarà cobert amb els
recursos necessaris per atendre les dificultats.

En la distribució de prioritats ens sembla... el centre
terapèutic que, a més, la majoria d’educadors és veritat que el
90, 95% feim feina amb menors i des de serveis socials o des de
protecció o des de reforma o des d’altres tipus de recursos sí que
s’ha trobat a faltar, es troba a faltar, de fet es dóna la situació
que quan hi ha nins que tenen ja unes circumstàncies especials
han d’anar a un centre d’una altra comunitat autònoma amb tot
el que això suposa, estar lluny de la seva família, dels seus
amics, del seu entorn, de la seva escola fins i tot, han de deixar
tot el seu entorn i ara pensava que fa temps vaig tenir un cas en
aquest sentit i es passa malament perquè hi va estar un any, són
processos molt llargs, no és que diguis hi serà un temps i
tornarà, no, són processos molt llargs i el que suposa a nivell
personal d’aquest infant, en aquest cas, és fort i si hi hagués
aquí un centre facilitaria molt la tasca de tenir certes relacions
amb la família, encara que sigui amb condicions, tal vegada
poder acudir al seu centre escolar, participar d’activitats
conjuntes amb els seus companys, bé, sí que és necessari perquè
ho passen malament i les famílies també i sí que seria per a mi
dels més important. 

La resta també, els habitatges tutelats a persones, comentava
abans el tema de quan surten de la presó amb més dificultats,
emancipació del joves quan tal vegada han estat a centres de
protecció de menors passar cap a la vida adulta doncs són
moments molt crítics i tenir una sèrie d’habitatges amb
professionals de referència, de suport és molt important. 
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I els centres de dia i els centres intermedis facilita tot el que
sigui...perquè hem parlat del tema família, però no totes les
famílies tenen les condicions òptimes per donar aquest suport i
quan no es tenen doncs la persona empitjora el seu
comportament i no té les condicions mínimes que en aquest
moment necessita i algunes persones poden necessitar unes
hores a un centre de dia, algunes una estada més llarga, bé,
depèn de la situació psíquica, els professionals més propers són
els que ho poden dir millor, però sí que aquests recursos
milloren segurament la qualitat del procés d’inserció d’aquest
colAlectiu.

La figura de l’educador social, ja ho hem comentat, sí que
és més vessant comunitari, sí que ens veim més allà perquè és
el que més dominam encara que també els centres de menors,
bé, hi ha la figura, l’eix central és l’educador social amb adults
i tercera edat i tal, també es podria, tal vegada és més difícil
pensar-ho, però nosaltres pensam que també podem oferir una
part de suport a l’equip de professionals que ja en formin part.
Sí que és veritat que el potencial major ho tenim en els recursos
socials i donant només aquest acompanyament, és igual si és en
el tema de recerca de feina, de temps lliure, d’aficions, de
socialització, de formació, ... En aquesta part sí que seria més el
punt fort de les nostres funcions i competències.

Jo veig molt important el tema de detecció, el moment de
detecció perquè, com tot, com més preventiu sigui més, més bon
pronòstic tendran de cada una de les situacions, menys recursos
s’hauran d’utilitzar segurament. Nosaltres hi utilitzam molt.
Invertir en prevenció és més rendible encara que costa molt
demostrar-ho i pareix que sempre costa més fer projectes  de
caire preventiu perquè són processos a molt llarg termini i, per
exemple, tot el que són les escoles, els centres d’oci,
biblioteques, els recursos a nivell, parlava a nivell més
d’infància i d’adolescents, tenir una formació i una informació
suficient per poder fer aquesta detecció és molt important.
Després, ho torn a repetir, el tema de circuits és molt important
que els circuits, que un mestre quan a un moment fa una
detecció tengui molt clar quina és la passa següent, a qui li pot
dir, a l’EOEP, als serveis socials del seu territori, ha de telefonar
a protecció de menors, un poc aquí hi ha diferents
organitzacions de l’administració i segurament els que en
formam part ho saben, però per a la persona que està allà amb
els nins o els joves és important conèixer molt bé aquesta
informació i a qui pot recórrer en un moment determinat per
saber que tendrà una ajuda i que podrà quedar tranquil de la
intervenció que es farà.

La resta em pareix que ja ho hem comentat, més o manco ha
sortit tot, no sé si queda alguna pregunta així... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Tornam al torn dels grups parlamentaris. Per
part del Grup Socialista el Sr. Lluís Maicas, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Moltes gràcies, presidenta. Seré breu. No sé, em sap greu
que hagi interpretat malament allò de reivindicatiu. Tenc la
ingènua creença que independentment de les responsabilitat i de
les possibilitats dels que governen, que són els que decideixen
com han de repartir, una de les nostres obligacions com a
ciutadans i com a polítics, és ser exigents pel que fa al
tractament de les persones més desfavorides, i el problema de
la salut mental, el problema d’aquests malalts és un -diguem-
estament molt desprotegit i que pateix molt, ell i el seu entorn
o sobretot el seu entorn, per dir-ho d’alguna manera, per tant,
amb aquesta ingenuïtat era quan deia que tal vegada hauríem de
ser més reivindicatius perquè els recursos en aquests moments
no van sobrats enlloc, no hi ha cap àmbit on sobrin recursos i tal
vegada mirar amb un poquet d’estima aquests colAlectius que
realment tenen unes mancances i unes dificultats afegides.

De totes maneres, només dues cosetes, quan vostè parla
d’evitar els buits que queden, quin són els que no estan
suficientment coberts? És a dir, especificar-los. I després, el
tema de la inserció laboral, que no sé exactament en aquests
moments quina tasca, des del seu colAlegi, des de treball social,
dels assistents, quina aportació hi fan o com està exactament.

Per altra banda, tancaria agraint-li enormement aquesta visió
que ens dóna des del vessant del treball social, aquestes
aportacions que han de ser importants a l’hora de confeccionar
una nova llei.

Li vull agrair a vostè i a les persones que l’acompanyen tota
l’explicació que ens ha donat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. De manera molt breu, coincidim amb
vostès que el colAlectiu de persones amb problemes de salut
mental possiblement de vegades és el colAlectiu que queda més
a l’empara de les administracions i dels professionals, perquè
precisament, bé..., precisament no s’ha debatut avui, però altres
ponents ho han dit, per aquest estigma que es té en temes de
salut mental, tothom té una certa sensibilitat cap a un nin amb
problemes, cap a una persona amb discapacitat, però davant un
esquizofrènic veus més el perill que la necessitat d’ajuda. Per
tant, és tan important que la nostra comunitat autònoma en
temes de recursos s’avanci, perquè som de les comunitats
autònomes que en temes de salut mental estam segurament més
desprotegits.
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Satisfacció per coincidir en les prioritats d’aquests recursos,
que en política sempre hi ha un component de prioritat, s’han de
fer moltes coses, però sempre s’ha de prioritzar.

Després, una pregunta per acabar, el tema de la prevenció
que és tan important, per al colAlegi d’educadors i d’educadores,
quin pensa que és l’espai preventiu més important? Jo crec que
és l’escola o pensam que és l’escola, però m’agradaria saber la
seva opinió.

Per acabar, agrair de nou la seva presència, agrair al ColAlegi
Professional d’Educadores i d’Educadors el seu compromís, el
seu optimisme expressant-ho amb paraules i sobretot la seva
responsabilitat reivindicativa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Duran, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també seré molt breu,
bàsicament vull agrair la seva presència, vull agrair totes les
explicacions que ens ha donat. 

Només per aclarir, un tema final, sobre la lluita de cap a... ,
un poc agafant el tema aquest de l’estigma, un poc de cap a la
integració d’infantil a juvenil, de nins que se’ls ha detectat una
malaltia, que pot ser greu, malalties greus, com pugui ser una
neurosi obsessiva o esquizofrènia, de quina manera, des del seu
colAlectiu, que crec que és el més adequat, els educadors socials,
poden ajudar que aquests nins tenguin una vida normalitzada;
evidentment, amb un control farmacològic, que és necessari i
d’altres, però crec que dins aquest món de la seva professió,
quina manera és la més adequada perquè puguin tenir una vida
normalitzada i a més, com més prest es detectin aquests tipus de
malalties greus, amb un control farmacològic adequat, no
tenguin trastorn de comportament més endavant o puguin entrar
dins un món primer de formació i després dins un món laboral
adequat.

Vull acabar agraint molt la seva presència a tots tres per
haver vengut. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Té la paraula una altra vegada
la Sra. Cortada.

LA SRA. REPRESENTANT DEL COLALEGI
D’EDUCADORES I D'EDUCADORS SOCIALS DE LES
ILLES BALEARS (Isabel Cortada i Marín):

Moltes gràcies. Quan em referia als buits que hi ha en tot el
procés de competències i d’altres, fins que arriba una persona o
un nin, una família amb un nin o amb un adolescent al
professional que ha de fer el diagnòstic, tal vegada a l’escola ja
ha estat un temps que alguna cosa passa, però no..., encara que
també hi ha professionals que també poden fer el diagnòstic,
però de vegades és tan subtil el comportament que poden tenir,

sobretot els nins, que tal vegada a l’escola va passant cursos, hi
ha problemes, té fracàs escolar, té dificultats de relació amb
altres companys, té expulsió... bé, es va complicant la seva
escolarització, però no té un diagnòstic i és allà, i la família sap
que passa alguna cosa i l’acompanya, i les famílies cerquen,
cerquen, sabem que també hi ha una part de famílies que no s’hi
impliquen, que no acompanyen i que no tenen els recursos
personals per fer-ho, però que també aquesta situació ho
agreuja, no?, les situacions.

Segurament des de les escoles fan a través de la EOEP,
arriben a serveis socials, però em referesc que hi ha situacions
que queden camuflades i amb el pas del temps tal vegada aquest
nin, si s’hagués fet un bon diagnòstic amb 6, 7 anys, o 10 o 11
anys, amb un tractament, amb un seguiment adequat segurament
no hagués arribat a tenir 16, 17 anys o fins i tot 15, en què a més
coincideix amb el tema de l’adolescència, altres circumstàncies,
i tot això ja desemboca en comportaments més conflictius. I de
vegades passa, dius, aquesta família, aquest nin, aquesta persona
ha passat per diferents serveis, tal vegada no pel tema en
concret, però per altres temes, però no s’ha fet aquest
diagnòstic; i no ho sé, tal vegada quan es mira tota la seva
història, tot el seu procés, segurament s’hagués pogut fer.

Em referia a aquesta part i que tal vegada..., no ho sé, no sé
si és un tema de responsabilitat, d’indicadors, de formació,
d’informació, bé, em referia a aquest sentit, que de vegades les
persones van passant i a mi em sembla greu, perquè no feim
prevenció i no és fàcil detectar segons quines situacions i
sobretot en nins més petits, no és molt fàcil, però bé es
produeix.

A nivell d’inserció laboral, el que sabem, que tal vegada,
segurament alguna de les entitats que han vengut saben més,
controlen més la informació que nosaltres. Sabem que hi ha
hagut una retallada d’alguns recursos i que en aquests moments
seria necessari més treball amb suport i els recursos per al
seguiment de formació i temes d’inserció laboral i contactes
amb empreses per tenir aquesta part de feina més protegida, ja
que també el mercat laboral a nivell general està malament, no?,
i aquestes persones que tenen més dificultats, idò necessiten...
i sí que és una prioritat també.

En el tema de l’espai, on tenim tots els nins? A les escoles,
també al carrer, però bé, al carrer és diferent, és que hi ha
comunitats, a nivell de territori, educatives és una tasca de
treball comunitari, però a nivell d’escoles és molt important
tenir els plans de convivència, tenir els recursos necessaris per
poder fer feina i fer aquesta detecció, fer un bon seguiment i en
aquest sentit, com a professionals en altres comunitats
autònomes s’ha afegit ja la figura de l’educador social a l’àmbit
escolar; aquí hi va haver una experiència durant tres cursos
escolars amb molt bons resultats, que era la figura dels TISE,
que era una figura d’educadors socials dins vuit instituts, tres a
Palma, tres a la part forana, un a Menorca i un a Eivissa, que
feien la complementació amb l’equip directiu, l’equip
d’orientació i el claustre de professors, amb una intervenció a
petició dels tutors amb alguns alumnes; també feien de pont
amb algunes famílies més complicades, les que no vénen, les
que sempre costa més, no?, que no vénen i hem d’anar nosaltres
a cercar-les i després també amb la comunitat, fer de pont amb
els recursos, els horabaixes els nins i els joves poden fer les
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tasques, els deures, activitats lúdiques, la biblioteca, diferents
aspectes.

Aquesta experiència va donar molts bons resultats, però bé,
també va ser un dels temes que per desgràcia fa dos anys es va
retallar. Pensam que no és fàcil incorporar figures noves en
l’àmbit escolar perquè el món escolar és un i, això no obstant,
hi va haver molt bona acollida per part de la comunitat
educativa d’aquesta figura i de la tasca complementària que  es
podia fer. I en aquest sentit, bé, seria un altre àmbit on podríem
estar i segurament participar en aquesta part de detecció i dur un
acompanyament de recursos i d’altres temes, no? És una
llàstima, però..., sí que ens han comentat que quan es pugui es
tornarà posar en marxa.

La pregunta, com es pot fer la part de normalització
d’aquestes persones? Doncs, a través de... un poc la nostra tasca,
fent feina en habilitats socials, millorar tota la part de
socialització, millorar les relacions, la comunicació,
l’autoestima, la imatge, normalment són persones que tenen
dificultats de trobar-se bé, fer feina capacitant i apoderant tant
a les persones com les famílies, bé, desplegant tota la nostra
feina a través de diferents activitats i intervencions, bàsicament.

Moltes gràcies a tots. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies per la vostra presència, Isabel Cortada,
Margalida Pocoví i Andreu Barnés, crec que ha estat una
exposició molt interessant per a tots els grups parlamentaris i
per a la Comissió de Salut i la Ponència de Salut Mental, donar-
vos les gràcies per haver vingut. 

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