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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en

primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, presidenta, Silvia Cano substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix David Abril, David Abril

supòs... sí, si.

Compareixença RGE núm. 5743/16, de la consellera de

Presidència, solAlicitada per tres diputats membres de la

Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al

Grup Parlamentari Popular, per tal d’explicar les línies

programàtiques en relació amb l’Institut Balear de la Dona.

(Corregit mitjançant l’escrit RGE núm. 9176/16).

LA SRA. PRESIDENTA:

Reiniciam la sessió suspesa el passat dimecres 25 de maig,

i passam a la compareixença de la consellera de Presidència,

solAlicitada mitjançant l’escrit RGE núm. 5743/16, presentat per

tres diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials i

Drets Humans adscrits al Grup Parlamentari Popular per tal

d’informar sobre les línies programàtiques en relació amb

l’IBDona. 

Aquesta presidència informa els membres de la comissió

que la Mesa del Parlament, a la reunió de dia 13 d’abril, acordà

que l’esmentada compareixença es rectifiqués davant la

Comissió d’Assumptes Institucionals tot remarcant que aquest

canvi obeeix únicament a raons pràctiques.

Així mateix us inform que el Grup Parlamentari Popular ha

presentat l’escrit RGE núm. 9176/16, mitjançant el qual

rectifica l’escrit RGE núm. 5743/16, en el sentit que, en lloc

d’anar signat per tres membres de la Comissió d’Assumptes

Socials, va signat per tres membres adscrits a la Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals.

Assisteix la Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de

Presidència, acompanyada de la Sra. Teresa Suárez i Genovard,

secretària general; de la Sra. Rosa Cursach i Salas, directora de

l’Institut Balear de la Dona; del Sr. Josep Enric Claverol i

Florit, director general de Coordinació; de la Sra. Beatriu

Gamundí i Molina, directora general de Relacions amb el

Parlament; de la Sra. Maria Asunción Saez, cap de gabinet, i

del Sr. Marco Antonio Guerrero, responsable de Comunicació.

Per iniciar, idò, aquesta compareixença té la paraula la Sra.

Consellera per tal de fer l’exposició oral sense limitació de

temps.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors

diputats, després de la meva primera compareixença, o aquesta

que ara és un reinici de la compareixença de dimecres passat,

per retre compte de les línies estratègiques de la conselleria,

avui comparesc per informar sobre els objectius de l’Institut

Balear de la Dona que, com saben, depèn, des de l’1 de gener

d’enguany, de la Conselleria de Presidència per donar-li

precisament aquesta transversalitat que es reclamava des de

diferents sectors.

També vull celebrar que la setmana passada s’acceptàs que

la compareixença, i don gràcies a tots els diputats i diputades

per facilitar-ho, es fes avui exclusivament sobre l’Institut

Balear de la Dona, amb temps suficient, atesa la importància de

les polítiques que es duen a terme a través de l’institut.

Malauradament, hem de tornar lamentar una nova víctima

mortal de la violència masclista a les nostres illes, fa tres dies

Lucía Patrascu va ser assassinada presumptament per la seva

parella a Pollença, i aquesta nova mort se suma a la de Lisa

Jane Little a Calvià i a la de Victoria Sard a Son Servera,

víctimes, en el que duem d’any, de la xacra que suposa la

violència masclista de la qual els assassinats són la punta de

l’iceberg d’un problema d’Estat que encara avui dia roman

ocult o absolutament silenciat.

Segons dades que manejam des de l’Institut Balear de la

Dona i de la Delegació del Govern per a la violència de gènere,

he de dir que a l’any 2015 es varen registrar a la nostra

comunitat 4.658 denúncies per violència de gènere, de les quals

únicament el 5,1% són presentades directament per les

víctimes, un 0,2% són presentades per familiars o gent propera

a les víctimes i un 0,1% són presentades pels serveis

d’assistència o tercers en general. Davant aquestes dades i

tenint en compte que un elevat percentatge de les dones que

pateixen violència de gènere no la denuncien, la xifra de dones

que pateixen maltractament a la nostra comunitat es podria

multiplicar de forma substancial.

Per aquest motiu, perquè volem acabar amb aquesta xacra

i perquè volem que deixi de ser un problema ocult, des del

Govern orientam les nostres polítiques per implicar

absolutament tota la societat i per tenir un sistema d’atenció a

les dones que, a més de la prevenció, els ofereixi suport i

protecció en cas de ser necessària.

Ja ho va esmentar el meu predecessor, el conseller Marc

Pons, al seu moment, però ho vull tornar repetir avui: la

integració de l’Institut Balear de la Dona, com deia al principi,

a la Conselleria de Presidència respon precisament a la voluntat

del Govern de fer de les polítiques d’igualtat un dels eixos

estratègics d’aquesta legislatura.

L’aprovació de la Llei autonòmica d’igualtat entre homes

i dones, que precisament esperam que en poques setmanes

pugui ser aprovada aquí al Parlament, com vostès saben

perfectament, la transversalitat de les polítiques d’igualtat entre

homes i dones i el Pla integral contra la violència de gènere a

les Illes Balears, són els objectius fixats que només es podran

assolir des de la implicació dels diferents departaments del

Govern i amb diàleg, colAlaboració i implicació de la societat,

polítics, institucions, es a dir, amb un gran pacte d’estat, un

pacte que anomenam Pacte polític social i institucional contra

la violència de gènere, seguint el mandat d’aquesta cambra.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605743
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609176
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El que pretenem no és altra cosa que aconseguir un model

de societat més digne, més just i més cohesionat, on no tengui

cabuda la desigualtat entre homes i dones en la seva màxima

expressió, la més bruta expressió diria jo, la violència de

gènere.

El que pretenem és deixar endarrera un model de societat

patriarcal on homes i dones tenguin els mateixos drets i

obligacions, on hi hagi les mateixes oportunitats i on el sexe no

suposi cap obstacle ni impliqui per se cap obligació. El que

pretenem és, en definitiva, que no existeixi discriminació contra

les dones.

Aquest és el compromís de l’actual govern amb les nostres

filles i fills, amb les nostres mares i pares, amb les nostres

amigues i amics, no és només la nostra obligació, sinó que és

un deute amb el present i un projecte de futur millor aquí a les

Illes Balears.

Des del primer moment d’aquesta legislatura hem centrat

els nostres esforços a fer transversals les polítiques de gènere,

a fomentar la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de

la societat i potenciar la prevenció i la formació per lluitar

contra la violència de gènere i a convertir l’Institut Balear de la

Dona en el motor de la lluita per la igualtat, la promoció de les

dones en tota la seva diversitat i la lluita contra la discriminació

i la violència.

Per aquest motiu recuperàrem el Projecte de llei d’igualtat

de dones i homes que a l’any 2011 ja havia entrat a aquest

parlament, però que durant la passada legislatura no va ser

possible aprovar i tornarem obrir el procés de participació

ciutadana per treure endavant aquesta llei des del diàleg i la

participació de tots i de totes i, molt especialment, de les

associacions que durant anys han lluitat i segueixen lluitant per

la igualtat.

La propera aprovació d’aquest projecte de llei d’igualtat

aquí al Parlament crec que suposarà una gran passa per al

reconeixement de drets i d’obligacions en matèria d’igualtat i

en la promoció de la igualtat de gènere, no només a totes les

administracions públiques de les Illes Balears, que per suposat

això també, sinó també a les entitats privades que hi

subscriguin contractes o convenis de colAlaboració o siguin

beneficiàries d’ajuts i subvencions.

Com tots vostès saben, perquè està en tramitació ara aquí al

Parlament, aquest projecte de llei d’igualtat incorpora com a

principal novetat la tipificació de l’impagament de les pensions

com a violència econòmica, al mateix temps que identifica la

violència econòmica com a un dels sis tipus de violència

masclista que defineix la llei.

La norma reconeix a les víctimes d’aquesta violència

econòmica el dret d’accedir a les mateixes ajudes i prestacions

que les víctimes d’agressions físiques o psicològiques. Aquest

dret garanteix també la renda social que possibilita que les

dones que denuncien l’impagament de la pensió d’aliments

puguin ser beneficiàries d’aquesta prestació.

Una altra mesura és l’obligatorietat de les administracions

de disposar de recursos suficients per atendre les víctimes de

violència masclista i fixar uns mínims per criteris poblacionals,

així, com saben, hi ha d’haver com a mínim una plaça a un

centre d’acollida per cada 3.500 dones i un centre d’atenció i

assistència social, jurídica i psicològica per cada 100.000

dones, distribuïts per les diferents illes, per les quatre illes.

Per promocionar la igualtat de gènere, no sols a totes les

administracions públiques sinó també, com deia, a les entitats

privades que hi tenguin relació, no es podran concedir

subvencions, beques o ajuts als solAlicitants sancionats o

condemnats per haver exercit o tolerat pràctiques laborals

considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

Entre les mesures que afecten les administracions

destaquen, per exemple, la incorporació de la perspectiva de

gènere a totes les polítiques dels poders públics de les Illes

Balears per valorar el seu impacte en la situació de les dones i

dels homes com a colAlectiu.

L’informe d’impacte de gènere també es farà extensiu als

avantprojectes dels pressuposts. També s’obliga a les

administracions a aprovar plans d’igualtat. El projecte de llei,

a més, té incidència en els àmbits com l’educatiu, en què

estableix la necessitat de garantir que en els centres es posin en

marxa projectes coeducatius que fomentin la construcció de les

relacions igualitàries de les dones i els homes sobre la base de

criteris d’igualtat. En aquest sentit, s’haurà de garantir que a

tots els centres hi hagi una persona responsable de la

coeducació.

També afecta a àmbits com l’accés a l’ocupació on

s’incentivarà la contractació estable i l’ascens a nivells

superiors de les dones o es fixarà que el SOIB, el Servei

d’Ocupació de les Illes Balears, no pugui tramitar cap oferta

d’ocupació que pugui ser discriminatòria per raó de sexe. 

També s’afavorirà la consecució de plans d’igualtat a les

empreses i es fomentarà la inclusió de clàusules destinades a

promoure i garantir la igualtat d’oportunitats i la no

discriminació per raó de sexe en la negociació colAlectiva.

D’altra banda, el text defineix per primera vegada les

competències de cada institució de les Illes Balears en aquest

àmbit i crea noves figures com l’Observatori de la igualtat o la

Defensora o el Defensor de la igualtat de dones i homes. 

Mentre esperam l’aprovació d’aquesta llei seguim treballant

en l’aplicació i en el desenvolupament del quart Pla estratègic

d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, és un pla de

2015-2020. Vull reconèixer la feina feta la passada legislatura

i en especial també a l’anterior directora de l’Institut Balear de

la Dona, Isabel Llinàs, en l’elaboració d’aquest pla i la seva

aprovació, encara que va ser just al final de la legislatura,

concretament en el darrer Consell de Govern, però una vegada

aprovada la llei, procedirem a la Llei d’igualtat, revisarem

aquells aspectes per actualitzar-ho, com dic, amb la llei que

properament, esperem, aprovi aquest parlament.

En aquest Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats entre

dones i homes, l’Institut Balear de la Dona exerceix la funció

d’organisme responsable o colAlaborador en les actuacions

contemplades en els set eixos del pla, que es corresponen amb
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els principals àmbits d’actuació de les polítiques de gènere,

són: treball i economia, corresponsabilitat i conciliació de la

vida personal i professional, violència contra la dona,

participació política i social, educació i formació, salut i altres

polítiques sectorials.

En relació amb el projecte Ariadna, que es va dur a terme

la passada legislatura amb fons EEE Grants, treballam amb

l’objectiu de millorar l’atenció de les dones que pateixen la

violència de gènere millorant la coordinació de tots els agents

que intervenen en el procés. En aquests moments hem posat ja

en funcionament la base de dades que comparteixen tots els

serveis de l’Institut Balear de la Dona i seguim treballant per

implementar el model de persona de referència. 

Com deia al principi, a més de l’aprovació de la Llei

d’igualtat la transversalitat de les polítiques d’igualtat entre

homes i dones i el Pla integral contra la violència de gènere són

els objectius bàsics. 

En aquests moments treballam en l’elaboració d’aquest pla

integral, que és un dels acords de governabilitat de totes les

formacions polítiques que donen suport al Govern, on

establirem totes les actuacions, des de la prevenció fins a la

intervenció, que en matèria de violència masclista ha de dur a

terme el Govern de forma coordinada amb totes les institucions

i organismes implicats en aquesta lluita. A més, s’ha

d’incorporar en aquest pla a tots els serveis i actuacions que ja

du a terme l’Institut Balear de la Dona, alguns dels quals

s’estan revisant per millorar-los.

En aquest sentit estam impulsant la coordinació

interadministrativa amb els consells insulars, amb els

ajuntaments, amb l’Administració de Justícia i amb el cossos i

forces de seguretat de l’Estat. 

Un clar exemple que s’intenta millorar i fomentar aquesta

coordinació és la propera incorporació del Govern en el sistema

Biogen, un sistema que depèn del Ministeri d’Interior, és un

sistema de seguiment pels casos de violència de gènere que

permet aglutinar totes les institucions públiques amb

competències en matèria de violència de gènere, integrar tota

la informació d’interès, fer prediccions de risc, fer un

seguiment i protecció a les víctimes a tot el territori espanyol i

efectuar una tasca preventiva emetent avisos i alarmes quan es

detecta alguna incidència que pugui posar en perill la integritat

de la víctima. El que permet aquest sistema Biogen és, en

definitiva, establir una xarxa que permeti el seguiment i la

protecció d’una forma ràpida, integral i efectiva de les dones

maltractades, dels seus fills i filles a qualsevol part del territori

espanyol. 

Una altra de les accions que ampliam són les tasques de

lluita contra la violència envers de la dona més enllà de l’àmbit

domèstic, com puguin ser agressions sexuals fora de l’àmbit de

la parella, la mutilació genital femenina, tràfic d’éssers amb

fins d’explotació sexual, etc., donant així compliment al

Conveni d’Istanbul.

Treballam també amb la Universitat de les Illes, amb ONG,

amb el Cos Nacional de Policia, amb la Fiscalia i amb

l’Ajuntament de Palma en l’elaboració d’un protocol

autonòmic de tracte, per adequar-lo al protocol nacional i al

protocol de mutilació genital femenina. 

Treballam també per impartir a partir del mes de setembre

als policies tutors una formació específica perquè puguin oferir

tallers de prevenció de violència de gènere a les escoles.

Treballam també per oferir programes de sensibilització i

formació en matèria de violència de gènere a la policia local. 

Es promou també la investigació i els estudis de gènere

mitjançant dos convenis amb la Universitat de les Illes Balears,

la càtedra de violència de gènere, i la Universitat d’Estudis de

Gènere. 

Per altra banda, dels Serveis d’Atenció i Suport que l’IB

Dona posa a disposició de les dones víctimes de violència

masclista, m’agradaria destacar que en relació al Servei

d’Assistència Psicològica incrementarem 33 hores setmanals

aquesta atenció. Amb aquest augment el que fem és doblar les

hores d’atenció a la part forana, en el cas de Mallorca, i a

Menorca, Eivissa i Formentera aquest servei es fa de forma

coordinada amb cadascun dels consells insulars mitjançant una

subvenció, que executa, com dic, cadascun dels consells

insulars de Formentera, de Menorca i d’Eivissa.

Una altra de les novetats que ara enllestim amb un conveni

amb l’IBAVI per tal que la casa d’acollida, en el cas de

Mallorca, de la part forana, el Casal Ariadna es pugui traslladar

a un edifici de nova construcció a un municipi més cèntric on

les usuàries tenguin en el seu abast una millor connexió i més

serveis, tant de l’àrea de sanitat com d’educació, etc. En aquest

cas no suposarà cap cost econòmic afegit atès que amb l’Institut

Balear de l’Habitatge, amb l’IBAVI, hi ha un compromís per

cedir aquest espai i l’Institut Balear de la Dona assumiria les

despeses corresponents. 

També en matèria d’habitatge treballam amb l’IBAVI per

tal que les dones víctimes de violència de gènere usuàries de la

xarxa de les cases d’acollida puguin accedir a un lloguer social

en el procés d’emancipació i de la seva recuperació social, i en

els casos en què sigui necessari l’IB Dona les avalarà durant un

any.

El que feim, en definitiva, és impulsar un pla integral contra

la violència de gènere aquí a les Illes Balears per millorar tots

els serveis que, des de la prevenció fins a la intervenció, ens

permetin atendre les dones. 

I ja per anar acabant, com deia a l’inici d’aquesta

intervenció, per lluitar contra la violència de gènere i per

capgirar la violència que generen les desigualtats necessitam la

implicació del conjunt de la societat, de tothom, dels

responsables polítics, de les institucions, però també dels

ciutadans i de les ciutadanes. Per aquest motiu hem fet nostres

els acords continguts a la Declaració institucional que es va fer

en aquest parlament el passat dia 25 de novembre, amb acord

de tots els grups parlamentaris, per impulsar un pacte social,

polític i institucional en contra de la violència de gènere.

L’objectiu del pacte és construir unes illes lliures de qualsevol

tipus de violència masclista, i per això es requereix en primer

lloc un compromís ferm del Govern, de tots els partits polítics,
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de totes les institucions, de tots els agents socials i de tota la

ciutadania.

Actualment estam treballant amb un grup d’experts en

violència de gènere, amb activistes, amb tècniques, amb

investigadores especialistes en perspectiva de gènere en

diferents àmbits, per tal de fer un primer esbós o esborrany

d’aquest pacte. Es crearà també un grup des del Govern format

pels caps de les diferents conselleries per tal de fer extensiu el

pacte a tot el Govern, i impulsam la reactivació del Consell de

participació de les dones, que els darrers anys ha estat

absolutament inactiu, perquè creim que un pacte d’aquestes

característiques ha de comptar necessàriament amb el

moviment feminista, que ha estat l’autèntic impulsor de l’avanç

de les dones en la societat i en la lluita contra la violència de

gènere; i també el Consell per la igualtat de gènere que preveu

la Llei d’igualtat que s’aprovarà molt aviat. Des d’aquests

òrgans, i comptam, per descomptat, amb el Parlament, s’ha de

donar impuls i s’ha de fer extensiu a tots els agents socials i a

tota la ciutadania, perquè només amb aquest compromís ferm

d’implicació de totes i de tots podrem donar passes per eradicar

la violència de gènere.

Evidentment el repte és gran. Hem de fer fora la violència

cap a les dones en totes les seves manifestacions, i per això

hem de treballar per la igualtat. Però no vull acabar aquesta

compareixença sense desitjar que amb la implicació de tots ho

podem aconseguir; hem de tenir un missatge final positiu: la

unió del conjunt de la societat per tenir una societat més digna,

més justa i més cohesionada on no tengui cabuda la desigualtat

entre homes i dones en la seva màxima expressió, que és la

violència de gènere.

Aquesta a dia d’avui és i serà una societat indigna mentre en

el segle XXI la violència masclista estigui instalAlada i en

alguns casos tolerada en bona part de..., no en bona part, però

sí en una part de la ciutadania. Evidentment els recents

esdeveniments i els assassinats de tres dones en tants pocs

mesos aquí a l’illa de Mallorca no només ha de ser un toc

d’atenció sinó que crec que realment tots els grups polítics i el

Govern han de tenir com a prioritat màxima amb llum vermell

la lluita contra la violència de gènere.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar i formular preguntes i

observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen

suspendre o si podem continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Tothom confirma que podem continuar? Per tal, idò, de

formular aquestes preguntes o observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.

Consellera podrà contestar globalment o de forma individual,

segons consideri més oportú, a cada portaveu, i començant, idò,

pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Riera per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bon dia, Sra.

Consellera, benvinguda a aquesta comissió d’Assumptes

Institucionals, vostè i tot el seu equip, benvinguts, tot i que

sigui, com vostè deia, especialment una setmana trista i un dia

bastant trist per parlar de polítiques d’igualtat d’homes i de

dones i per parlar de l’Institut Balear de la Dona pels

esdeveniments d’aquesta darrera setmana, amb la tercera

víctima assassinada aquí a Balears, a Pollença, de les 22 que hi

ha a l’àmbit nacional en el que duim d’any. Per tant són

moments especialment trists que nosaltres pensam que és un

fracàs absolut no només de tots nosaltres, sinó de la societat en

general, com vostè ha dit.

I en aquest sentit únicament he de dir que esperam que

aquest pacte per la violència que vostè explicava avanci en

positiu. En aquest sentit l’únic que podem fer és unir-nos totes

les forces polítiques, lluitar perquè millora la informació, la

implicació, la conscienciació i la publicitat i el coneixement de

les polítiques de gènere, de la igualtat real d’homes i dones, i

que estarem amb llum vermell, com deia vostè, mentre aquesta

situació no canviï. Això, per començar la nostra intervenció,

pens que és de rebut fer aquesta manifestació.

Dit això, i analitzant un poc la seva explicació, sí li he de

dir que nosaltres com a grup polític Popular, i continuant un

poc el que vàrem dir a la compareixença de la setmana passada,

consideram que el fet que l’Institut Balear de la Dona estigui

dins l’estructura de la seva conselleria és fortuït, o per ventura

és més producte de la necessitat de dotar d’estructura una

conselleria que va quedar bastant buida, com li deia, però en tot

cas si la transversalitat de la seva conselleria, a part de

coordinar les altres conselleries, permet millorar aquestes

polítiques d’igualtat, benvinguda sigui també la incorporació de

l’Institut balear a la Conselleria de Presidència.

No obstant això pensam que hi ha hagut un any bastant

perdut en matèria de polítiques d’igualtat des del Govern del

pacte. Si analitzam les diferents conselleries que han tengut una

implicació més directa en aquestes polítiques li he de dir que

consideram que des de Serveis Socials la seva companya, la

Sra. Santiago, ha estat potser implicada en altres matèries

socials, però ha deixat per ventura de costat les polítiques

d’igualtat, sobretot des del moment que ha derogat o que ha

impulsat la derogació d’una llei que donava suport a les dones

embarassades, i va manifestar únicament que era pel fet que hi

havia un telèfon d’informació; benvingut sigui un telèfon

d’informació si és qualque afegit per ajudar les dones en aquest

cas embarassades.

Des del punt de vista d’Administracions Públiques també

pensam que s’han abandonat les polítiques d’igualtat.

Recordem, per exemple, que es va instar i s’ha instat

repetidament la consellera d’Administracions Públiques a

aprovar el segon pla d’igualtat dins l’administració; fa un any

que els empleats públics de serveis generals no tenen pla
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d’igualtat, sabem que s’hi està fent feina però tampoc no és de

rebut, consideram, que hi hagi tot un any un pla d’igualtat

aturat sense responsable, sense accions controlades, sense un

full de ruta, sense indicadors. També, per altra banda, per

exemple s’han modificat els horaris de conciliació dels

empleats públics, no hi ha escoleta d’estiu per als empleats

públics..., en definitiva, hi ha tota una sèrie de polítiques

d’igualtat que pensam que dins l’administració s’han aturat.

Des del punt de vista laboral, igual; sabem que no hi ha... o

que en general hi ha hagut bastants queixes socials perquè no

hi ha unes polítiques laborals específiques per a les dones. Fins

i tot no fa més que un parell de setmanes tractàvem els temes de

l’hostaleria, de les cambreres de pisos. En general pensam que

les polítiques d’igualtat han quedat molt aturades i per això

dèiem que la transversalitat de la seva conselleria esperem que

ajudi a partir d’ara a no perdre més part d’aquesta legislatura en

polítiques d’igualtat.

Què s’ha fet? Volem analitzar una part també del que s’ha

fet. Per exemple sabem que s’ha donat visibilitat, i així és, els

dimarts amb unes plaquetes lila que ens ajuden tots a

conscienciar o a donar publicitat que aquestes polítiques són

imprescindibles i ens afecten a tots. Voldríem, a més, que

aquestes plaquetes fossin alguna cosa més i anassin

acompanyades de polítiques reals d’igualtat i es coordinassin

amb altres publicitats, amb actes, amb altres actuacions.

Voldríem saber, per exemple, les Jornades de coeducació en

polítiques d’igualtat, que l’altre dia va comentar i avui no

n’hem parlat gaire, saber un poc com es varen desplegar, quin

públic hi va assistir, a part que sabem que anaven dirigides a la

comunitat educativa en general, però si realment varen tenir

repercussió, si tendran continuïtat; si tendran una continuïtat en

una segona fase a les escoles, escola per escola, per anar

conscienciant, com deia, no només els equips directius o la

comunitat educativa dels professors o els docents, sinó els

mateixos nins, estudiants, adolescents, on sabem que l’educació

és importantíssima avui en dia, sobretot per les informacions

que hi ha de la situació de l’adolescència a nivell de polítiques

d’igualtat, deixa molt a desitjar. 

En relació al pressupost en les polítiques d’igualtat, pensam

que és molt insuficient, que en un moment que ja estam de

recuperació econòmica, només s’incrementin en el 2016,

100.000 euros en relació al 2015. No es pot considerar positiu

que s’estigui incrementant pressuposts en altres àrees i no

s’estigui incrementant d’una manera més notable el pressupost

en polítiques d’igualtat, perquè totes les manifestacions,

plaquetes, gestos que facem estan bé, però si no hi ha una

repercussió econòmica en polítiques que puguin ser efectives,

no serveixen tampoc de gaire.

Vostè ens parla de què es faran memòries d’impacte de

gènere a les normatives, que hi haurà mesures no

discriminatòries a l’administració, per exemple ens parlava del

SOIB, l’obligació de fer plans d’igualtat. Ens pareix perfecte,

però tot això ja existeix per normativa, realment no és res que

s’hagi creat nou ara amb el Govern. Però bé, benvinguda sigui

la ratificació i que s’impulsin un poc més totes aquestes

actuacions, perquè per a nosaltres l’important, com per a tots,

és que es despleguin les polítiques d’igualtat.

I en aquest sentit vull parlar i me vull aturar en el quart Pla

estratègic d’igualtat 2015-2020, que vostè ha anomenat. Volem

recordar que és ver que es va aprovar a finals de la legislatura

passada, en el darrer Consell de Govern, però també és ver que

havia estat aprovat per consell rector, per unanimitat, en el mes

d’abril, després d’una llarga feina amb tots els sectors

implicats, i que es varen adoptar tot un seguit d’eixos

estratègics, 7 que vostè ha anomenat i 250 actuacions. I a dia

d’avui no sabem, a part que vostè ha dit que s’actualitzarà quan

s’aprovi la Llei d’igualtat, si durant aquest any s’ha arribat a fer

alguna cosa, o pel que pareix, ha quedat aturat. 

És a dir, voldríem saber si s’ha arribat a constituir durant tot

aquest any la comissió tècnica que fa el seguiment d’aquest pla

estratègic. Si s’ha constituït el grup interdepartamental que

recull aquest pla estratègic entre les diferents conselleries per

adoptar actuacions. Si s’ha constituït el grup interinstitucional

entre diferents administracions, vostè ha dit que farien feina

amb altres administracions. Però realment s’ha constituït o no

aquest grup interinstitucional? I si no, quan es farà això? Hem

perdut un any en l’aplicació d’aquest pla.

Li he de dir que tampoc es fa visible a la pàgina d’IBDona,

ni tampoc s’ha fet publicitat de si es fan indicadors de

seguiment, en el cas que s’apliqui, que no sabem si s’aplica; hi

ha indicadors del seguiment del que s’ha fet durant aquest any

de legislatura que duem? No tenim constància que s’hagi

complimentat cap indicador. No s’han actualitzat els

responsables de cap acció. Li he de dir, a més, que el pla que hi

ha penjat té els responsables de l’anterior legislatura, la

Conselleria d’Economia i Competitivitat; Educació, Cultura i

Universitat; Administracions Públiques. Si no actualitzam els

responsables, no podem fer responsable ningú, ni sabem si hi

ha indicadors..., doncs no s’està aplicant el pla. Ens pareix que

és una situació molt greu.

Tampoc hi ha cap indicador d’avaluació econòmica. Quins

recursos s’hi destinen si s’aplica aquest pla, si s’adopten

mesures? Si no sabem quins recursos es destinen a cada eix,

realment tampoc no sabem si es fan les actuacions.

Es farà l’informe de seguiment anual que correspon a més

fer-lo enguany, perquè ara ha passat un any en teoria de

l’aprovació del pla. Si enguany no es fa, ja ens despenja

l’informe de seguiment de l’any que ve i l’informe de mitjan

pla que es fa normalment a la meitat d’aprovació del pla, per

veure el seguiment, tot això tergiversarà l’informe intermedi i

tergiversarà l’informe de resultats finals, tergiversarà l’informe

de resultat i els indicadors d’impacte. És a dir, volem saber si

s’ha aplicat i tot aquest detall que du el pla estratègic.

Voldríem un full de ruta del Pla integral contra la violència

, que vostè diu que hi fan feina, pensam que és molt important

i estaria be tenir el full de ruta clar, ja que si del pla estratègic

tenim dubtes, almanco d’aquest pla tenir el full clar del que es

fa, quan s’aprovarà i quines actuacions es faran.

Un altre tema. Tradicionalment, en funció de les actuacions

l’IB Dona ha desplegat durant un exercici, s’elabora una

memòria i es publica. Des de l’any 2003-2004 es publica la

memòria de l’IB Dona. Fa 10 anys que està publicada aquesta

memòria, doncs bé, de l’any 2015 és l’únic any que encara no
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hi ha memòria publicada, som ja el mes de juny, seria

interessant saber què ha passat, per què no s’ha publicat encara

la memòria de l’ibdona, o si és que es pensa publicar aviat i

saber el per què, almanco que ens digui quatre línies sobre en

què consistirà aquesta memòria.

També volem saber com està el tema del projecte de

coordinació interinstitucional, que vostè ha dit que continuaven

amb la coordinació. Vull recordar que es va fer un congrés

interinstitucional sobre violència de gènere, el primer l’anterior

legislatura. Volem saber si continuarà fent congressos

d’aquesta matèria, perquè tot el que sigui publicitat pensam que

és positiu. I a partir d’aquest congrés, si continuarà de forma

àgil aquest projecte de coordinació que comentava...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, el seu temps s’ha exhaurit. Li concediré un

minut més perquè pugui concloure.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Mil gràcies, Sra. Presidenta. Acabaré aviat, també

encoratjar-la que continuï amb el model que s’han acollit

d’Ariadna, que ens pareix que és un model positiu que es va

posar en marxa i que vostè ha donat un parell de dades. 

Volem saber com està el servei d’assessorament a empreses

per fer els seus plans, perquè han tret ajudes de 9.000 euros que

ens pareix insuficient, però volem saber si a part de les ajudes

hi ha servei d’assessorament que hi havia l’anterior legislatura,

per assessorar les empreses a fer els seus plans.

Després, com li deia el recorregut de les polítiques

educatives d’igualtat de gènere. Com serà la feina dels policies

tutors, si ja es formen els policies tutors, o només és un

projecte, que ens pareix positiu, però volem saber el full de

ruta.

I després, per acabar, a nivell de polítiques laborals.

L’escletxa salarial és molt greu a nivell nacional, però també

sobretot és quasi més greu a nivell de Balears: els contractes

precaris de les dones, els contractes a temps parcial, les xifres

realment són tremendes pensam i en aquest sentit voldríem que

impulsàs polítiques laborals a favor de les dones de les nostres

illes.

En principi, moltes gràcies. I gràcies, Sra. Presidenta pel

temps que m’ha donat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la diputada Sra. Maicas, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia Sra. Consellera, agraïm la

seva compareixença. Primer de tot partim del gran valor que

exerceixen les polítiques d’igualtat i del servei de l’IB Dona,

agraïm el que ja es fa.

Aquesta compareixença coincideix amb el drama d’un altre

assassinat i reflecteix la gran necessitat de treballar per

aconseguir un canvi social i sobretot la necessitat de tirar

endavant polítiques valentes que trenquin, que rompin amb

aquestes actuacions dutes fins ara amb les que no estam evitant

aquests assassinats.

Per una altra banda, nosaltres el 27 d’octubre de l’any

passat, vàrem presentar en el ple una PNL, relativa a la garantia

habitacional immediata per a les dones violentades per la

violència masclista i per al manteniment de serveis municipals.

En aquesta PNL vam fer unes aportacions que milloraven

considerablement l’accés a una alternativa d’habitatge. Van ser

quatre els punts que vam presentar en aquesta PNL. I el primer

punt feia referència a l’elaboració d’un pla de garantia

habitacional immediata i aquí hi ha la millora, amb

independència d’una denúncia, tal i com vostè ha comentat. Ens

agradaria saber exactament si ja teniu alguna dada d’haver atès

ja alguna dona amb aquestes característiques.

El segon punt ampliava l’àmbit d’aplicació de la Llei

4/2009 a totes les formes de violència, per no sols atendre els

casos de violència masclista una vegada han succeït, sinó per

preveure situacions. La prevenció pensem que és clau per a la

lluita contra la violència masclista. I és per això que ens

agradaria saber exactament quines seran les mesures, o quines

són les mesures quant a l’atenció de víctimes, la prevenció,

sensibilització i conscienciació.

El tercer punt parlava de la realització d’una avaluació dels

recursos públics, plans, programes i serveis en matèria

d’igualtat i prevenció de violència masclista, idò bé, fins ara no

ens consta que hagi realitzat cap estudi al respecte. Si ens

pogués informar sobre això ho agrairíem.

I bé, referent al quart punt, era referent a les mesures

urgents, instàvem un poc al Govern al manteniment de tots els

serveis locals d’atenció a dones, tal i com es realitzava en

anterioritat. Apostam per la gestió pública sobretot directa

d’aquest servei i assegurant el manteniment actiu de totes elles.

Ens agradaria saber si està sent així, si s’estan mantenint i si

s’estan ampliant alguna, voldríem saber quines són aquestes

mesures.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Capellà, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a la consellera per la seva

compareixença i benvingut sigui l’equip que acompanya a la

consellera avui.

Bé, des de MÉS per Mallorca som conscients que, a

diferència del que considerava la portaveu del Grup Popular,

les polítiques d’igualtat en aquesta comunitat autònoma s’han

de..., no és que hagin de començar sinó que s’han de
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consolidar, i per descomptat han de millorar a partir de

l’aprovació de la Llei d’igualtat, el projecte de la qual està ara

en seu parlamentària. Clar, jo crec que fins ara el que s’han fet

han estat accions d’igualtat, no polítiques d’igualtat, i aquesta

llei d’igualtat ens permetrà estructurar totes les accions i també

les polítiques d’igualtat que s’hagin d’implantar en aquesta

comunitat. Jo voldria només recordar que aquesta llei la va

aturar el Partit Popular l’any 2011, i esper que sigui una realitat

i que entre tots puguem contribuir al fet que aquesta llei sigui

aprovada amb el màxim consens possible per tal, precisament,

que hi hagi unes polítiques que perdurin en el temps i no

canviïn amb cada govern.

En matèria d’igualtat jo crec que parlam molt de l’atenció

a les víctimes de violència de gènere, i de fet la major part del

pressupost de l’IB Dona se la mengen les accions en matèria de

violència de gènere, i crec que el gran impuls de la Llei

d’igualtat és precisament anar a la base d’aquest iceberg que

comentava la consellera, és a dir, la violència de gènere és la

punta de l’iceberg, però a baix hi ha un substrat de desigualtat,

de discriminació, que evidentment fins que no aconseguim

afrontar les causes, i això suposa tenir més pressupost, les

conseqüències malauradament anirem veient com a poc a poc

van sortint a les notícies. Aleshores jo crec que fan falta més

recursos per a l’IB Dona, més recursos en l’atenció a les

víctimes de la violència de gènere, però sobretot més recursos

per a polítiques i accions d’igualtat, perquè sense afrontar el

problema de desigualtat sempre aquestes polítiques d’atenció

a la violència de gènere es menjaran aquests recursos. Parlam

de l’atenció a les víctimes de violència de gènere i realment el

que fa falta és un acompanyament constant a aquestes dones i

també als seus fills, i ens sembla que s’ha de fer un esforç en

els pròxims pressuposts perquè augmentin aquests pressuposts.

Fa falta més educació i fa falta més sensibilització, i voldria

saber si es planteja des del Govern una campanya potent per

sensibilitzar les víctimes de violència de gènere perquè

denunciïn, però sobretot també els veïnats i les famílies i els

professionals perquè denunciïn. Jo crec que això és bàsic, amb

les dades que vostè ens ha donat realment veim que l’entorn

social no està actuant així com ens sembla que s’hauria de fer,

perquè deim que és una xacra social però el que no pot ser és

el que va passar fa unes setmanes, que una dona que estava

essent apallissada al vagó d’un tren només fos salvada o... o

només hi hagués una persona en aquell vagó de tren, on hi

havia vint persones, només un -crec que en aquest cas va ser un

jove, que moltes vegades ens queixam dels joves- va ser un

jove l’única persona que es va aixecar per tal de defensar

aquesta dona. Això per a mi és simptomàtic que moltes coses

estan fallant en aquesta societat. Per tant més educació, i jo

diria sobretot més coeducació, més polítiques d’igualtat i més

campanyes.

Jo l’única pregunta era aquesta de si es preveu una

campanya potent en matèria de violència de gènere, insistint en

la necessitat de la denúncia, però per descomptat insistim també

per part del nostre grup en la necessitat d’augmentar el

pressupost de l’Institut Balear de la Dona en atenció a les

víctimes de violència de gènere i en igualtat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Sureda per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, gràcies a

la consellera per ser aquí amb nosaltres amb tot el seu equip.

Nosaltres pensam des d’El Pi que queda molta feina a fer, és

així, però també s’ha de dir que se n’ha feta, i això crec que

s’ha de tenir en compte i s’ha d’agrair perquè sabem que és

molt difícil trobar solucions, sobretot en tot el tema del

maltractament, per eradicar aquesta xacra, i és difícil que la

societat es conscienciï. Per tant pensam que és molt important

que es faci feina en aquest protocol i fent feina per arribar a

aquest pacte, però que és molt important fer feina en educació,

fer feina dins salut, fer feina dins serveis socials, i, com s’ha

dit, dins els diferents àmbits perquè sigui transversal.

Pensam que les accions de sensibilització s’haurien de dur

a terme fent campanyes publicitàries impactants i que arribassin

a la gent. Justament ahir a una tertúlia en parlàrem, i sabem que

s’ha fet feina en el tema... que ens posam els dimarts les

insígnies, etc., però pensam que hi ha d’haver campanyes a

vegades més fortes perquè ajuden a sensibilitzar més la gent i

fan que la gent es conscienciï i ho assumeixi. 

M’agradaria saber si s’incrementarà el tema del pressupost

de cara a l’any que ve en tema d’igualtat i en tema... a l’IB

Dona en tema de maltractament. M’agradaria també que

m’explicassin una miqueta més el tema que ha dit del model de

persona de referència, que es vol posar en marxa per a les

dones que pateixen violència de gènere; creim que és molt

important donar suport a aquestes dones que han patit i per tant

és molt important fer-hi feina, i sobretot el tema de la prevenció

per involucrar tota la societat.

Acabaré -seré molt breu- encoratjant que es continuï fent

feina, crec que és molt important que s’impulsin aquestes

polítiques contra la violència de gènere, però que es faci amb

un front comú de tots els grups parlamentaris, de tots els partits

polítics, perquè d’aquesta manera significarà continuïtat. Ja

s’ha dit que dins la legislatura passada i l’anterior s’ha anat fent

feina, i crec que és molt important que s’arribi a un consens

perquè hi hagi una continuïtat en les tasques de protecció.

Res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta, i gràcies, Sra. Consellera, per la seva

presència aquí, i al seu equip també. Jo coincidiré molt en el

que han dit la meves companyes prèviament. És evident que

aquí necessitem un canvi social i una implicació més gran de
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tota la ciutadania; ara bé, és que crec que el rerafons és molt

fort, és a dir, estam parlant evidentment d’una societat que és

masclista, falAlocèntrica, androcèntrica, i aquest masclisme és

molt complicat d’eradicar, perquè de fet sí estam parlant

d’educació, de coeducació i portem anys, i el que estem veient

ara és que a l’adolescència hi torna a haver un repunt d’aquests

rols tradicionals d’homes i dones. Vull dir que la feina..., no ho

sé ben bé, és molt intensa.

De fet ara estava cercant una miqueta d’informació així de

llibres diferents, i n’he trobat un d’un autor masculí que es

demanava si es podia parlar del postmasclisme, fins i tot; és a

dir, aquest home, que no criticarà mai el feminisme, que no

criticarà mai aquests plans d’igualtat, sí qüestionarà petits

aspectes per intentar debilitar aquest discurs. I el que és evident

és que dins l’àmbit domèstic jo crec que ens podem mirar totes

i tots, els rols es perpetuen i segueixen essent tradicionals; a mi

no em sap greu reconèixer que... que reconec que sí que hi ha...

bé, sí, a casa es reparteixen les tasques com es reparteixen, i

som la primera a reconèixer-ho.

Jo vull introduir aquí un tema que de vegades és una mica

complex i és el debat sobre el maltractador, ens fixem sempre

en la dona, la víctima que pateix la violència, però evidentment

crec que hem de fer una feina amb aquest maltractador; sé que

és una mica així perquè avui he parlat a diferents àmbits i...

però aquest debat a mi me’l va suggerir, de fet, una dona

víctima de violència masclista i ella mateixa reivindicava que

s’havia de fer feina, que estava molt bé, que sí, que s’ha de

protegir la dona víctima, que s’han de posar tots els plans que

es puguin, que se l’ha d’ajudar en tot el que es pugui, però que

si no fem feina amb l’altre poca cosa podem seguir avançant.

Sí, em podeu dir que tot açò també està en relació,

evidentment, amb el tema de l’educació.

Bé, aquesta és la meva intervenció, no volia comentar

massa més cosa... bé, sí, dir açò que els estereotips en realitat

no han canviat, em sap greu i que s’adapten fins i tot a les

noves tecnologies i amb açò sí que torn entroncar amb el tema

del repunt del masclisme dins de l’adolescència.

Bé, només açò, el debat sobre el maltractador si us l’heu

plantejat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Sra. Diputada Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Vull donar la benvinguda a la

consellera evidentment i a tot el seu equip de la conselleria

perquè novament ens complauen amb la seva presència. 

He de dir també que en realitat puc afegir ja poca cosa

després de tot el que s’ha dit perquè crec que la consellera ha

explicat molt bé quines són les línies estratègiques i les

intervencions que m’han precedit han deixat també clar quin és

l’horitzó de feines i objectius que ens hem de marcar, per tant,

jo ja vaig fer les meves consideracions al moment en què

l’anterior conseller va explicar quins eren els objectius d’IB

Dona per a aquesta legislatura i m’hi reiter. 

Per tant, entenc que vostè continuarà en bona mesura la

feina iniciada i que tenen un objectiu i un horitzó important de

feina per endavant.

M’abstindré a fer més consideracions i apreciacions i en tot

cas esperaré que hagin passat un parell de mesos més, hagin

tengut un any de feina complet per endavant i a partir d’allà ja

avaluaré a quin ritme estam avançant les feines.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Cano, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc donar la

benvinguda a la consellera i a tot el seu equip i des del Grup

Socialista manifestar la nostra condemna i rebuig davant el

darrer cas de violència de gènere a la nostra illa, hem de

recordar que ja són tres dones mortes durant aquest any i que

a la darrere dècada podem afirmar que hi hagut quasi una

trentena de dones assassinades per les seves parelles o

exparelles. Per tant, ens trobam davant una situació d’extrema

urgència de necessitat social i per tant aquí hem de fer un

abordatge molt integral i imminent per intentar acabar amb

aquesta xacra. No només ens afecta a nosaltres, com bé ha dit

la consellera és un problema d’Estat i per tant, crec que la línia

que ha marcat aquest parlament d’un pacte social, institucional

i polític en contra de la violència de gènere és un marc adequat

de consens per començar a caminar en les diferents mesures i

accions per combatre aquest problema.

Evidentment necessitam l’Estat, en els darrers anys hem

tengut anys de retallades i retrocessos en les polítiques

d’igualtat i de violència de gènere, en els fons que s’enviaven

a les comunitats autònomes, i això té repercussions quant a les

estructures i als recursos dels quals es pot disposar per a les

dones, no? Només en polítiques d’igualtat s’han retallat un 36%

els pressupostos a nivell estatal o un 17% en violència de

gènere. I aquí també és complicat tornar... enguany s’ha fet un

esforç pressupostari als pressupostos de 2016 en augmentar la

partida que té l’Institut Balear de la Dona, i és complicat

perquè venim d’on venim, d’anys on s’havien retallat, cada any

de manera consecutiva, els pressuposts en matèria d’igualtat.

Per tant, crec que s’ha de posar en primer lloc en valor la

feina i que és un objectiu que aquest govern està assumint, no?,

és un eix estratègic, és un eix prioritari i per tant, això es

tradueix en la llei més important que tenim que són els

pressuposts que és on es materialitzen quines són les prioritats

d’un govern, com són els pressuposts. Per tant, crec que això

està reflectit.
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El Partit Socialista al nostre programa electoral dúiem que

les polítiques d’igualtat de gènere havien de passar a

Presidència, per una qüestió que és l’organisme, la conselleria

que pot treballar d’una manera més transversal i en coordinació

amb les diferents conselleries. No som l’única institució que

aquesta legislatura ha fet aquest canvi, al Consell de Mallorca

mateix també la Direcció Insular d’Igualat ha passat a formar

part de Presidència, perquè sempre s’adscrivien les polítiques

d’igualtat a Serveis Socials i ha de transcendir aquest àmbit

competencial perquè sigui una cosa més integral.

Respecte de la llei d’igualtat, en aquests moments en

tramitació parlamentària, serà sense dubte l’instrument més

potent que puguem tenir per abordar la igualtat d’oportunitats

en tots els àmbits. Destacam els nous conceptes de violència

econòmica i violència simbòlica, sobretot la part econòmica

quan, de manera deliberada, un home que té l’obligació de fer-

ho, no passi la pensió alimentària a la dona per als seus fills,

que això es pugui comptabilitzar com a violència econòmica,

i la dona pugui accedir als drets que atorgarà la llei d’igualtat,

perquè és una llei que atorgarà drets.

A diferència de la llei del 2006 que és una llei que no va ser

consensuada amb les entitats feministes ni amb la societat

balear aquesta llei obliga, es compromet i generarà drets més

enllà de verbs en infinitiu tendrà repercussions pràctiques i

quotidianes en la vida de les dones, amb algunes prestacions

que crec que suposen un bot qualitatiu a l’hora de definir la

cartera de serveis de les dones en aquesta comunitat, una plaça

mínima per cada 3.500 dones quant a places d’acollida; es

multiplicaran... ha comentat que es multiplica per dos l’atenció

psicològica i s’especificaran centres d’atenció social,

psicològica i jurídica per a les dones víctimes de violència de

gènere. Pensam que és una bona notícia el fet que la casa

d’acollida es pugui dur a un lloc molt més cèntric i amb millor

connexió, pensam que això és bo per a les dones que estan allà

i el seu procés de reinserció social i d’apoderament.

El Pla estratègic contra la violència de gènere crec que,

sincerament, s’ha intentat esmenar un problema de les dones

per accedir a les ajudes del lloguer social. Hi havia una

pescadilla que se mordía la cola a les bases de la convocatòria

del lloguer social on les dones no podien acreditar recursos

mínims per accedir a les ajudes i en quedaven excloses i crec

que el fet que hi hagi l’Institut Balear de la Dona darrere, com

a avalista, et dóna la possibilitat que puguis afrontar almanco

durant un any la seguretat de poder tenir, no?, accés a aquestes

ajudes, que, per cert, s’han multiplicat per dos, les ajudes de

lloguer social per part d’aquest govern.

Referent a qüestions concretes, m’agradaria tenir una mica

més d’informació del Pla autònomic contra el tràfic, tenim un

problema real i és la disparitat de criteris que hi ha als diferents

municipis amb les ordenances municipals que enfoquen la

qüestió de l’explotació sexual de maneres molt diferents,

sobretot en els municipis turístics hem de fer una feina molt

intensa per fer una feina multidisciplinar, pensant també en les

implicacions del turisme de gatera, del turisme sexual i sobretot

de no victimitzar les dones més vulnerables. Hem de treballar

en la perspectiva dels drets humans i per tant, crec que és molt

important aquest pla autonòmic contra el tràfic, que sigui als

ajuntaments i que hi hagi una formació prèvia de tots els equips

de la policia municipal, han de ser els nostres aliats en l’impuls

d’aquest pla.

I respecte de la notícia, una notícia que avui surt a un mitjà

de comunicació, que crec que és preocupant, que la dona

assassinada aquest cap de setmana havia anat a denunciar a la

Guàrdia Civil..., bé, havia anat a la Guàrdia Civil, però no va

interposar la denúncia. És clar, nosaltres tenim un sistema molt

proteccionista on la denúncia és la primera passa per poder

accedir a tota la cadena de protecció, però, afortunadament, en

aquesta comunitat autònoma les dones poden accedir per

exemple a una casa d’acollida sense necessitat d’haver

interposat una denúncia prèvia.

Per tant, crec que seria molt interessant saber si hi ha alguna

reunió prevista amb Delegació del Govern, per intentar

connectar els recursos i que hi hagi una bona informació per a

aquestes dones i que quan vagin a les comissaries o a la

Guàrdia Civil, a interposar o a no interposar la denúncia, a

informar-se, se’ls pugui donar tota la informació, assessorament

i desviar-la cap als recursos adequats, per protegir-les, per

protegir-les, amb denúncia o sense denúncia. Però crec que

hem de fer tots els esforços institucionals possibles per evitar

que aquestes dones, una vegada que donen una passa molt

difícil, després succeeixin fets lamentables com el que ha

succeït aquest cap de setmana.

I per la meva part, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Contesta ara la consellera Sra.

Pilar Costa i Serra, pel temps que consideri necessari.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies a tots els grups

parlamentaris per les seves aportacions, crítiques, perquè els

puc assegurar una cosa, crec que si en qualque tema podem

rebre de bon grat qualsevol crítica per millorar tot el tema de la

responsabilitat que tenim des de les institucions en matèria

d’igualtat, i especialment contra la violència de gènere, com

dic, seran ben rebudes. A mi no m’hauran de convèncer que

qualsevol pressupost que tenguem és insuficient, és ara

insuficient? Sí. Millorarà per al pressupost de l’any que ve? Sí,

serà insuficient? Sí. Per tant, tot allò que puguem augmentar, i

ho ha de fer de cara a l’any que ve, així serà, però evidentment

com dic, qualsevol inversió serà insuficient mentre en ple segle

XXI, com he dit abans, tenim una societat que no és digna de

dir-se desenvolupada i del primer món mentre tenim una xacra

social, com són els assassinats de dones, pel simple fet de ser

dones.

Per tant, responent també la portaveu del Grup Popular, la

Sra. Riera, com dic, totes les crítiques que venguin del seu grup

i de qualsevol altre, són molt ben rebudes, per millorar

evidentment en les polítiques d’igualtat, i com deia també,

especialment contra la violència de gènere, algunes coses

evidentment també tendrà la contestació, perquè segurament no

compartim la mirada, o el punt de vista que vostè ha plantejat,

i no tornaré reiterar, perquè hi ha a la Conselleria de
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Presidència l’Institut Balear de la Dona; jo puc entendre que

des d’un punt de vista partidista, vostè digui, com que no hi

havia res, doncs miri, li van posar l’Institut Balear de la Dona.

No Sra. Riera, ens hem d’alegrar que a la fi en el Govern hem

pres les polítiques d’igualtat i de violència de gènere, com una

política de primer ordre, transversal i quina altra millor

conselleria que la de Presidència, precisament per les funcions

que té de coordinació i de transversals, no perquè cap altre

company, conseller, o consellera, no poguessin fer la mateixa

o segur que més bona feina.

I no puc deixar de banda, perquè seria injust, dir que la

meva companya consellera de Serveis Socials la Sra. Santiago,

ha deixat de banda les polítiques d’igualtat, perquè crec que

això és una injustícia a una dona que ha lluitat i lluita com la

primera, al capdavant de totes les polítiques d’igualtat i de

participació amb totes les entitats i moviments feministes

d’aquestes illes, com és la Sra. Santiago. Per tant, això no ho

puc deixar de respondre. Dir que precisament la Sra. Santiago

ha estat la principal impulsora del projecte de llei d’igualtat

d’aquest Govern, que ara tendré l’honor de poder presentar en

properes setmanes en aquest Parlament quan s’aprovi. Per tant,

una cosa són les crítiques que jo rep de bon grat i l’altra són les

crítiques partidistes per intentar desacreditar, jo crec que

actuacions de forma absolutament injustes.

Però bé, fet aquest parèntesi, passem a l’important.

Informar que si hi ha polítiques específiques per a dones, o

s’han pres actuacions específiques en temes d’ocupació,

d’educació, que és insuficient? Sí, per suposat. És que de

moment tot el que fem és insuficient, vist el resultat que tenim,

tot el que fem és absolutament insuficient. Vull recordar que

precisament a la Conselleria de Treball, el conseller

Negueruela va explicar recentment que en el Pla de lluita

contra l’explotació laboral s’aprofitaria precisament aquest pla

per tenir molt en compte les diferències salarials, que sabem

que existeixen, entre dones i homes per la mateixa feina. I que

precisament dins aquest Pla de lluita contra l’explotació

laboral, un dels temes que es tendrà en compte és aquesta

diferència salarial que encara tenen les dones.

Quant a les campanyes de publicitat per a una major

conscienciació de la ciutadania, esperam que a final d’aquest

any puguem treure endavant precisament un pla de

comunicació específic per al tema de sensibilitzar i de

conscienciar en matèria d’igualtat a la nostra societat.

S’interessava també, no n’he fet referència avui és cert,

segurament perquè ja ho vaig la setmana passada, però crec que

és important tornar-ho reiterar, pel tema de les jornades de

coeducació, en les quals vàrem participar des de la conselleria,

concretament des de l’Institut Balear de la Dona, amb la

Universitat de les Illes Balears, que va tenir una bona

assistència, crec que més de 70 persones, aproximadament, del

món educatiu que hi varen participar i per tant, esperem que

això també tengui continuïtat com deia en el temps, perquè ha

estat en colAlaboració amb altres entitats i entre elles, la

Universitat de les Illes Balears.

Se’ns acusa, ho he dit al principi, que l’augment del

pressupost no és suficient. No, segur que no és suficient, ni serà

suficient l’augment de pressupost que facem per a l’any que ve,

però, Sra. Riera, s’ha de ser una mica agosarada, em permetrà

el termes, de qui ha participat d’un govern que tenia un

pressupost més baix, titllar ara d’insuficient l’actual pressupost,

que ho és, jo li don tota la raó. I li dic una altra cosa, si no

haguessin eliminat altres recursos que teníem ara fa només cinc

anys, com són deu oficines d’atenció a les víctimes del delicte,

que es varen eliminar d’una plomada la passada legislatura,

avui tendríem deu oficines d’atenció a les víctimes del delicte

a totes les illes, que sí existien fins a l’any 2011. I no he vengut

aquí a fer retrets, el que vull és posar damunt la taula que els

recursos són insuficients i anem a veure de quina manera tot

això es pot millorar i ampliar.

Per altra banda, respecte la formació dels policies tutors. Sí,

efectivament ja en el proper curs de formació i a partir del

setembre, ja s’oferirà, com he dit abans, aquest curs de

formació específica en matèria d’igualtat.

Em parlava també, crec que ha estat la representant del

Grup Parlamentari de Podemos, respecte de la proposició no de

llei que en el seu dia es va aprovar, repassaré fil per randa tots

aquests punts perquè evidentment s’ha de donar compliment a

tot allò que vàrem aprovar aquí, en el Parlament. Dir també que

treballam i preparam formació del professorat, juntament amb

la Conselleria d’Educació; que aquesta formació per a

professorat es pugui ja començar, es farà en el curs que ve,

2016-2017, dins el primer trimestre, per tant, enguany. 

I compartesc pràcticament al cent per cent les reflexions

que feia la Sra. Capellà, portaveu del Grup MÉS per Mallorca,

respecte que tota la feina i totes les polítiques imprescindibles

en violència de gènere, no han de tapar tota l’altra part de les

polítiques en igualtat que necessitam, perquè una cosa va

lligada amb l’altra.

I respecte també a una altra de les preguntes que em feia en

relació amb la Conselleria de Salut, dir-los que treballam amb

la Conselleria de Salut en l’adaptació del protocol de salut

estatal, que és de l’any 2012 i que fins ara no s’havia iniciat.

També des de la Conselleria d’Administracions Públiques, hi

feia referència la Sra. Riera, quant al Pla d’igualtat dels

empleats públics, em consta que la consellera Cladera

d’Administracions Públiques presentarà aviat, a més, el següent

pla d’igualtat amb el qual fa feina, i crec recordar també que

aquí en el Ple a qualque pregunta també hi ha fet menció.

I tornant a la Conselleria de Treball, que diversos portaveus

dels grups parlamentaris s’han interessat pel tema d’ocupació,

en el mes de març, coincidint amb el Dia de la Dona, el dia 8

de març, es van fer unes jornades sobre plans d’igualtat a les

empreses, que també s’interessava la Sra. Riera. I recentment,

el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, el SOIB, ha fet també

un curs de formació per a persones en igualtat de gènere.

Compartesc també, i a més amb molt de dolor, quan diem

que moltes coses fallen en aquesta societat, moltíssimes, i una

que a mi em posa els pèls de punta és pensar que hi pugui haver

gent, ciutadans, ciutadanes, que vivim en el que anomenam el

primer món, però de vegades ho pos en dubte, que abans

d’auxiliar una dona que és violentada o maltractada siguin

capaços d’agafar un mòbil per gravar aquella escena, només
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pensant en com donar-li difusió a través de les xarxes socials.

Efectivament, alguna cosa, moltes coses fallen en aquesta

societat quan tenim ciutadans que són capaços de fer això.

Per altra banda, s’interessava la portaveu del Grup

Parlamentari d’El Pi respecte de la persona de referència, que

n’he fet menció quan explicava el projecte Ariadna que ja es va

començar la passada legislatura, com he dit, per millorar la

coordinació de tots els agents que intervenen en un procés o

quan hi ha maltractament de dones, i aquesta persona de

referència és com una persona d’acompanyament precisament

per assessorar, per elaborar tot un full de ruta en el seu procés,

avisar de cada nou tràmit, de quin és el resultat o la

comunicació relacionat amb el seu cas. És a dir, acompanyar

aquestes dones perquè no es trobin totes soles.

I recull aquest front comú al qual feia menció la portaveu

del Grup Parlamentari d’El Pi, perquè, efectivament, o fem un

front comú o encara seguirem en una societat malalta mentre no

siguem capaços, no només de posar fi a aquesta xacra social

sinó com a mínim reduir-la, a part de tots els avanços que,

evidentment, s’han produït en conscienciació i en recursos que

les administracions hi destinen, però que encara són

insuficients. 

Com em sembla impensable escoltar encara declaracions en

ple segle XXI d’una autoritat eclesiàstica, fa dos dies en el País

Valencià, que pugui ser capaç de fer una crida a la insubmissió

a tota la legislació que pugui tenir referència amb la igualtat de

gènere. Això és absolutament indignant i és una mostra que

efectivament el masclisme encara es troba a l’ADN de molts

responsables, siguin d’on siguin, d’aquesta societat. 

Recull també la reflexió que feia la Sra. Font respecte,

portaveu del Grup MÉS per Menorca, respecte de treballar el

maltractador. Evidentment, jo compartesc aquesta reflexió

perquè al final del que es tracta és que això no passi, perquè no

passi evidentment fan falta les polítiques de prevenció,

coeducació, etc., que aquí hem parlat, però, per altra banda, en

aquells casos que passa el nostre sistema penal i punitiu amb la

violència en general o amb els delinqüents, direm, en general,

posa en marxa i es preveu la rehabilitació i la reinserció en

aquesta societat. Això evidentment clar que ho hem de tenir en

compte, en una part, en aquest cas, que es feia referència quan

es té relació amb casos de maltractament de les dones o de, sí,

maltractament, en aquest cas, a les dones.

Per anar ja acabant, vull agrair també les paraules en

general de tots els portaveus dels grups parlamentaris quant al

seu oferiment de colAlaboració amb el Govern i amb la feina

que es pugui fer en aquest pacte social i polític en contra de la

violència masclista. 

Vull dir-los que m’han demanat, crec que quasi tots, el full

de ruta d’aquest pacte, es troba en un estadi absolutament...

molt incipient perquè fa precisament des de l’Institut Balear de

la Dona que s’hi ha començat a fer feina diria que fa pocs dies

o molt poques setmanes, he dit també amb un grup d’expertes

per començar a tirar endavant el pacte i que des del moment

que comenci a tenir una mica de cara i ulls podrem tenir les

reunions amb tots els grups parlamentaris per compartir,

evidentment, aquest pacte social i polític en contra de la

violència de gènere.

Per últim, la darrera pregunta que feia referència al tema

d’actualitat, desgraciadament, i que afecta aquesta darrera dona

assassinada, la Sra. Patrascu, de si havia acudit a la Guàrdia

Civil hores abans i no va posar cap denúncia, hores abans de

ser assassinada, en primer lloc, mostrar respecte per la

investigació judicial i policial que hi pugui haver i, amb total

prudència, dir, per una banda, que sí que la directora de

l’Institut Balear de la Dona ha contactat amb les forces i cossos

de seguretat, i concretament amb la Guàrdia Civil, també amb

la delegada del Govern per violència de gènere, perquè el més

mínim, diguem, error o millora que puguem fer en qualsevol

tipus de... no només de coordinació sinó que, com molt bé deia

la Sra. Cano, de facilitar fins i tot a aquelles dones que no

poden, no són capaces o diguem-li com vulguem de posar una

denuncia per tot el que implica, estiguin el més protegides

possible, sense cap dubte. Com dic, amb absolut respecte i

prudència quant a la investigació i al secret de sumari que

existeix en aquests moments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gràcies per les

seves explicacions. En tot cas li he de repetir, coincidesc amb

les altres parlamentàries que avui comentam tots els temes de

l’IB Dona, que es necessiten més recursos econòmics en

polítiques, en accions d’igualtat de dones i homes, que

consideram que no és de rebuig que en un moment de

recuperació econòmica les partides destinades a l’IB Dona

siguin tan petites, que hi hagi tan pocs recursos destinats i que

es destini més doblers a altres prioritats, a altres inversions dins

l’any 2016.

No faré massa incidència amb el tema que ha comentat de

les oficines de les víctimes del delicte, perquè vostè sap com jo

que això són competències estatals aquestes oficines, no eren

competència autonòmica, hi ha sentències en aquest sentit en

relació amb els contractes de les persones que hi feien feina. En

tot cas, consideram que ja tenim prou en desplegar les

competències autonòmiques que tenim amb la responsabilitat

que tenim, per poder anar a analitzar les competències d’altres

administracions. No obstant això, l’important no és que hi hagi

més oficines, més entitats, l’important és que es faci feina de

valent de les que hi ha i de les estructures administratives de

què disposam. 

En matèria d’educació, de coeducació, com deien altres

diputades, consideram que és molt urgent que hi hagi més

implicació, més formació, més educació en general, ja no

només en els equips directors, a la comunitat educativa, a les

nines i als nins. Vostè ens deia que varen assistir devers setanta

persones de la comunitat educativa, si aquestes persones donen



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 25 / 1 de juny de 2016 433

 

continuïtat a aquesta formació, a aquesta informació que varen

rebre, serà efectiva aquesta jornada. Si aquesta jornada es

queda només en una jornada de matí, d’horabaixa que tota una

sèrie de persones posen d’evidència la situació d’unes

polítiques d’igualtat o d’unes situacions d’igualtat i de

desigualtat de la nostra societat, no avançarem gens. 

Per tant, la torn a encoratjar des d’aquí a fer feina de valent,

com ha dit, a partir del curs pròxim amb aquesta formació dels

policies tutors, dels docents i en general des de les escoles i tots

aquests centres de formació. 

No m’ha dit res del Pla estratègic d’igualtat de dones i

homes, del quart pla estratègic. Jo li he demanat si realment

s’estaven posant en marxa les actuacions i ens sembla molt greu

perquè el seu silenci no sabem si és que realment no s’ha fet

cap passa en aquest sentit, i això voldríem que ens ho deixàs

clar, s’han constituït els grups, s’ha fet qualque feina, s’han

nomenat responsables, s’ha fet qualque indicador? Perquè és

que, si no, ens sembla molt greu realment que no s’hagi fet

feina en un pla que es va aprovar per unanimitat i que realment

el que denota és que les polítiques d’igualtat estan aturades.

Podem parlar, podem dir paraules més o menys plenes de

contingut, però si no s’ha fet feina, si no s’han fet actuacions,

si no hi ha responsables i si fa un any que tenim aquestes

polítiques d’aquest pla aturades, ja no serà que els recursos són

insuficients, ja no serà que la feina és insuficient, ja serà que

aquest pacte de progrés o aquest pacte polític que està

governant està fent massa tard durant aquesta legislatura en

polítiques d’igualtat.

En principi res més. Encoratjam a continuar aviat aquest

pacte social que vostè ens comentava que és incipient. Pensam

que ha de ser una política prioritària dins el Govern, i tots els

grups polítics supòs que coincidim en això; almenys nosaltres

des del Partit Popular farem una oposició responsable i en

positiu en aquest sentit i colAlaborarem el màxim possible

perquè aquestes polítiques vagin endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maicas per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tornem a agrair la compareixença

de la Sra. Pilar Costa i del seu equip de treball. Insistirem en la

necessitat d’una avaluació dels recursos públics, plans,

programes i serveis en matèria d’igualtat i prevenció de

violència masclista, i que aquestes dades siguin publicades el

més aviat possible. Pensem que una bona avaluació també ens

farà ser més eficaços.

Moltes gràcies. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Capellà per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Jo només voldria constatar que

comptant amb la diputada Sra. Núria Riera la funció de

seguiment del Govern per part del Parlament en matèries de

polítiques d’igualtat està garantida per tota la legislatura,

perquè, bé, és una persona que crec que coneix perfectament

les accions d’igualtat que s’han realitzat en aquest parlament i,

bé, des d’avui crec que si s’ha de presentar qualque iniciativa

conjunta estic segura que en podríem parlar sempre per tal de

colAlaborar amb el Govern en la identificació d’aquells punts

que caldria millorar o perfeccionar.

I per part nostra moltes gràcies per la seva compareixença

i, bé, estam disposats a colAlaborar per tal que l’IB Dona sigui

l’instrument eficaç que necessitam per tal de lluitar contra la

violència de gènere i fer efectiva la igualtat en aquesta

comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Sureda per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Molt breument, volem agrair la seva presència i les seves

explicacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Tur per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Volem agrair a la consellera la seva

compareixença; novament agrair al seu equip també que l’hagi

acompanyada, i com he dit abans ens trobarem en noves cites

davant aquesta comissió, per tant veurem com es desplega tota

aquesta feina que hi ha en projecte, i una vegada tenguem dades

per avaluar-la seguirem aportant propostes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Cano per un temps de cinc

minuts.
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LA SRA. CANO I JUAN:

No en faré ús. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica té la paraula la

consellera Sra. Pilar Costa i Serra pel temps que consideri

necessari.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa

i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Riera, té vostè raó que no li

havia dit res respecte del que m’ha preguntat de si estava aturat

el quart pla estratègic d’igualtat; culpa meva. No, no està

aturat; és que bona part de les mesures a què m’he referit també

són producte d’aquest pla d’igualtat, que està molt bé que ara

tothom en tregui pit, però el que vull dir és que es va aprovar

en el darrer Consell de Govern de la passada legislatura.

Vostè ara ens diu que arribam tard en tot. Sí, segur que

arribarem tard en tot; aquest govern de canvi fa deu mesos que

ha començat a fer camí. Sra. Riera, vostè va aprovar en el

Consell de Govern després de quatre anys el quart pla

estratègic per la igualtat; no van fer molta més via, però li he dit

que no he vengut aquí a fer retrets, per tant em vull quedar amb

la part positiva que facem tots junts feina, en primer lloc en

aquest pacte social i polític en contra de la violència de gènere.

Em torna a dir que els recursos econòmics són insuficients.

Sí, té tota la raó, però no li vaig veure aquesta mateixa passió

reclamant aquests recursos econòmics quan vostè tenia la

possibilitat de fer-ho directament dins un consell de govern,

que hi va estar prop de tres anys, més o menys. Per tant,

benvinguda ara al club de totes aquelles que reclamam que l’IB

Dona ha de tenir més pressupost. Jo faré feina i lluitaré perquè

això sigui una realitat l’any 2017, i encara serà insuficient. I li

torn reiterar que si determinats recursos com les deu oficines

d’atenció a les víctimes del delicte, que quasi un 80%

aproximadament de les consultes eren relacionades amb

violència de gènere, no s’haguessin eliminat avui tendríem més

serveis; si no s’haguessin eliminat la passada legislatura sis

punts d’informació jurídica cap a les dones avui també

tendríem més serveis. Parlar de si és competència de l’Estat o

de la nostra comunitat autònoma crec que aquesta va ser una

excusa de mal pagador, mai millor dit, perquè una de les

demandes que tenim en aquests moments de les parts

implicades en el seu dia respecte d’aquestes oficines d’atenció

a les víctimes és que es tornin a posar en marxa, i més en el cas

de Formentera, de Menorca i d’Eivissa, que han quedat en

aquest cas absolutament òrfenes d’aquest servei que anteriors

governs havien posat en marxa. 

Per tant jo crec que, Sra. Riera, en comptes de treure pit

d’aquells recursos que s’han eliminat, més val que no hi donem

més voltes, facem feina perquè recuperem recursos eliminats,

però clar, vostè sap que és molt més fàcil eliminar les coses que

tornar-les a construir, i econòmicament molt més. I, per cert, si

parlam de situació econòmica, un darrer apunt, perquè és

veritat que les polítiques o les prioritats polítiques es marquen

als pressupostos; li recordaré que l’Estat l’any 2010, quan hi

havia una ministra d’Igualtat, a Espanya hi havia un pressupost

en matèria d’igualtat de 34 milions d’euros; quatre anys després

aquest pressupost havia baixat en 13 milions d’euros i es va

quedar amb 21. Jo no vull que això passi en aquesta comunitat,

i efectivament les polítiques progressistes sempre han intentat

que tenguin una prioritat les polítiques d’igualtat.

Així ho farem o ho intentarem fer, de la millor manera

possible, des d’aquest govern i jo mateixa com a consellera de

Presidència.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat

el debat volem agrair la presència de la Sra. Pilar Costa i Serra

i dels seus acompanyants.

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