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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Idò passam a l’únic punt de l’ordre...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, Sra. Presidenta, perdón. Montse Seijas sustituye a
Consuelo Huertas.

Compareixença RGE núm. 16035/16, del director de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Popular i acordada per la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans a la sessió de dia 9 de
febrer del 2017, per tal d’informar sobre el nou impuls que
pensa donar a l’oficina esmentada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la
compareixença del director de l’Oficina de Defensa dels Drets
del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls que pensa
donar a l’esmentada oficina, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Popular mitjançant l’escrit RGE núm. 16035/2016, i aprovada
per la comissió a la sessió de la setmana passada.

Assisteix el Sr. Serafín Carballo, director de l’Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, i té per tant la paraula el Sr.
Carballo per tal de fer l’exposició oral.

Moltes gràcies.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Sí, bé, en primer terme vull agrair l’oportunitat que se m’ha
donat per poder plantejar quina és aquesta nova etapa que es
planteja a l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor. 

Justament el mes passat es varen complir 20 anys de la
posada en marxa, de la creació de l’oficina, i llavors en
principi, per les notícies que jo tinc, és la primera vegada que
l’oficina compareix directament al Parlament, i bé, és un honor
que això sigui en aquesta etapa meva. Bé, realment al principi
el que voldria és no estendre’m massa, però sí plantejar quina
és la nova etapa que es planteja en aquests moments per a la
nostra oficina. 

En principi jo vaig acceptar l’oferiment de la consellera,
Fina Santiago, per abordar amb responsabilitat aquesta nova
etapa, i crec que en principi podria dir que pens que m’avala el
fet de la meva trajectòria professional per assolir aquest càrrec.
Fa 36 anys que estic treballant a l’administració pública en el
camp de la salut mental infantil, i també en el camp de l’atenció
a nins, a infants i adolescents amb problemes de maltractament,
violència i abús. He estat funcionari de l’Ajuntament de Madrid
treballant en salut mental infantojuvenil, i som aquí a Mallorca
des de fa 30 anys, 29 dels quals he estat al front d’un servei que
és el Servei d’Infància i Família, que s’ha dedicat a l’atenció de

nins i adolescents amb problemes de violència, maltractaments
i abús, i el suport a les seves famílies.

A més d’aquesta responsabilitat que he tingut en relació
amb aquest equip també, que he deixat ara per poder arribar a
la nova responsabilitat, també he estat la front de l’equip
d’adopcions i acolliments familiars de l’IMAS de Mallorca, i
també al front de l’equip de tutela de l’IMAS. Llavors, a més
de tot això, he estat el director de l’Observatori de la Infància
de Mallorca, he treballat durant 14 anys com a professor de la
Universitat de les Illes Balears en la matèria de psicopatologia
infantojuvenil. També m’ha permès la vinculació amb tot el
sector d’infància poder també treballar en la preparació de les
transferències de les competències de protecció de menors a
l’IMAS l’any 98, 97-98; això també m’ha permès estar al front
o en comitès tècnics per planificar la planificació del Pla
d’atenció a la infància i l’adolescència en risc, el PAIR; també
he participat en comitès de planificació dels plans de serveis
socials per a les Illes Balears, plans de salut mental
infantojuvenil, també per a les Illes Balears. 

He estat secretari general de l’Associació Espanyola de
Neuropsiquiatria entre els anys 87 i 89; he estat el primer
president de l’Associació Balear d’intervenció sistèmica, que
és una associació interprofessional que integra professionals
que treballen en el món dels serveis públics des d’una
perspectiva del model sistèmic. També he estat membre de la
junta directiva del Col·legi de Psicòlegs de Madrid,
vicepresident de la Comissió gerontològica del Col·legi de
Psicòlegs de Balears, i, bé, docent en molts de màsters i cursos
d’especialista en diferents llocs de l’Estat espanyol.

Per tant tota la meva trajectòria professional, en 36 anys que
estic treballant a l’administració, ha estat vinculada a l’àmbit i
al món de la infància i de la infància vulnerable, i crec que això
m’ha donat coratge, interès i entusiasme per abordar aquesta
nova responsabilitat que tenim ara davant.

Hem de dir que a partir de l’any 2015 s’ha produït una
profunda reforma de tot el marc jurídic legal d’atenció a la
infància, en protecció de la infància, i això requereix una
adaptació de totes les normatives autonòmiques, i en aquest
sentit també aquí a Balears hem de poder assolir aquest repte
d’adaptar la normativa estatal a les nostres normatives
autonòmiques. Per tant aquest serà un dels primers encàrrecs
que tenim, en què a l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor
estam absolutament involucrats. Dintre de les noves línies per
a aquesta etapa, almanco en el que jo he assolit, hi hauria en
aquests moments, aprofitant el fet que tenim el vintè aniversari
de la constitució de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
és fer de l’Oficina un àmbit essencial de sensibilització, difusió
i promoció permanent dels drets de la infància. Aquesta és una
tasca permanent que mai no acabarà perquè realment
l’estàndard que ens planteja la Convenció de Drets de la
Infància ens obliga a un treball permanent, continu, per adaptar
les normatives nacionals i també les autonòmiques, però no
només adaptar les normatives al marc legal, sinó també adaptar
les institucions a aquests requeriments que planteja aquest nou
marc legal; per tant, impulsar polítiques públiques des de
l’àmbit de la meva oficina en defensa dels drets de la infància
i en la millora de les condicions d’atenció de les seves
necessitats i promoció del seu benestar.
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També, per altra banda, tenim un dèficit molt preocupant a
la nostra comunitat autònoma que és de coneixement,
coneixement entès com a diagnòstic de necessitats en el sector
de la infància i l’adolescència. Per tant és un problema que no
hem pogut resoldre tradicionalment a la nostra comunitat, que
no tenim un diagnòstic precís, acurat de l’estat de necessitats de
la infància i l’adolescència, i per tant una necessitat essencial
en aquests moments és contribuir a millorar aquest diagnòstic,
i això a través de promoure la coordinació i la col·laboració
entre les diferents administracions per poder, a través dels seus
sistemes informatius, poder proveir d’aquelles informacions
que requereixen una anàlisi i un diagnòstic per tenir una
radiografia, una imatge clara del que passa en la nostra
infància.

Ja des de l’Observatori de la Infància de Mallorca vàrem
detectar en el seu moment situacions molt preocupants, per
exemple el tema de la pobresa infantil, on s’aplicaven els
índexs AROPE (...) internacionals; ens trobàvem que la situació
de la pobresa a la infància a Balears era una de les majors de
l’Estat, en una societat molt desigual, i per tant de tot això, així
com d’altres estudis que es van fer des de l’Observatori de la
Infància de Mallorca, vàrem tenir informacions preocupants
sobre la realitat de la nostra infància: 1 nin de cada 100 té un
expedient de reforma obert; 2 nins de cada 100 tenen un
expedient de protecció; 10 nins de cada 100 tenen un expedient
obert de serveis socials... En realitat estam parlant d’un
col·lectiu molt important de població que requereix una atenció
especial en aquests moments, i crec que un dels objectius de
l’observatori en aquests moments és contribuir també, junt amb
la posada en marxa de l’observatori de..., ja està creat, però de
l’activació de l’Observatori de la Infància i la Família de les
Illes Balears, contribuir a la millora d’aquest diagnòstic perquè
és cabdal per poder, a partir d’aquí, fer tota una planificació de
serveis i poder respondre també a les noves necessitats i als
nous fenòmens que en aquests moments es plantegen, per
exemple, tot el tema de la violència filioparental, tot el tema
d’adolescents que en aquests moments desborden realment les
diferents entitats que atén aquesta població. 

Hem de dir que sortia abans d’ahir a premsa les 3.800
expulsions que s’han produït a secundària, bàsicament que
afecten adolescents, i que un grup molt important d’aquests
adolescents són adolescents que realment es troben en una via,
en un itinerari de poder fer un procés de desviament que acabi
en adaptació escolar, que acabi en altres problemes que després
repercutiran en el seu desenvolupament.

Per tant, fer front a aquestes noves necessitats, a aquestes
noves realitats és un dels reptes que tenim també les
institucions que treballam en planificar o dibuixar un escenari
on es puguin posar en marxa recursos nous per atendre totes
aquestes noves necessitats. 

Per tant, contribuir a la millora del diagnòstic de necessitats
serà un dels objectius de la nostra oficina, també contribuir...
i està dintre de les competències de l’oficina perquè, a més de
les competències d’atendre les queixes i greuges dels menors
o les famílies que arriben i dels professionals que arriben a la
nostra oficina, perquè realment consideram que s’han vulnerat
o es pot vulnerar algun dret de la infància, que, per exemple
l’any passat, a l’any 2016, es varen produir 306 actuacions per

part de l’oficina davant demandes de divers tipus que arriben.
Per tant, a més de l’atenció a totes aquestes demandes
d’informació, d’investigació, d’esclariment de les situacions
que puguin afectar a infants, també altres funcions que té
l’oficina és promoure el benestar de la infància, contribuir a la
planificació, contribuir a la millora de la coordinació i un llarg
etc., que és de la millora de les condicions de vida dels infants.

Per tant, dintre d’aquestes funcions també hi ha la
contribució a la millora de la coordinació interinstitucional en
l’àmbit de l’atenció a la infància i adolescència, aquest és un
dels mals que patim en la nostra comunitat i és amb tanta
complexitat d’aquest mapa d’institucions i de nivells
administratius, això dificulta realment de vegades la possibilitat
de poder treballar en millorar les sinèrgies entre les diferents
administracions per poder atendre millor, més ràpid, amb un
nivell d’eficiència major i amb informació acurada i precisa per
atendre aquest col·lectiu de famílies i d’infants i aquesta
continua essent una assignatura pendent de la nostra comunitat.

Per tant, des de l’oficina treballarem també per millorar la
coordinació entre les administracions i entre les entitats que
treballen en infància per poder plantejar-nos arribar als
estàndards que en aquests moments són exigibles a la nostra
comunitat, pel seu nivell de desenvolupament, els estàndards
d’atenció a la infància i l’adolescència vulnerable. Jo crec que
ens hem d’exigir a nosaltres mateixos poder arribar a aquests
estàndards i encara en alguns camps estam molt enfora, molt
lluny d’aquests estàndards, no?

Per altra banda, també la intensificació pública de l’oficina
en els diferents mitjans de comunicació serà un dels objectius
que es planteja en aquesta nova etapa. Trobam a faltar un espai
mediàtic dedicat a la infància a la nostra comunitat que pugui
tractar i abordar totes les temàtiques que afecten la infància que
puguin contribuir a millorar la relació parental a la nostra
comunitat, una relació parental positiva, que puguin millorar els
sistemes de criança que en aquests moments els nostres pares,
les nostres famílies tenen i on els pares que desitgen o que
volen i necessiten poder millorar, aclarir dubtes, poder
contribuir a aclarir què és el que han de fer els nins: on fan
això, han d’anar a un professional privat?

Jo crec que realment hi ha un dèficit important d’un espai
mediàtic, estable on totes aquestes qüestions siguin abordades,
que ajudi a millorar la relació parental, però també que ajudi a
millorar la sensibilització de la societat davant aquesta població
que tenim d’infants i no només la infància i l’adolescència
vulnerable, sinó també en general de la infància i l’adolescència
perquè en aquests moments el que ens trobam és que població
normalitzada, nins i joves de poblacions normalitzades arriben
als serveis de protecció de menors perquè realment..., jo crec
que arriben perquè els seus pares desconeixen molt bé què és
el que cal fer, què és el que és millor, com mitjançar amb els
límits i realment són desbordats pels adolescents que en aquests
moments esclaten i que arriben als serveis de protecció fruit
d’aquest desconeixement, d’aquesta manca d’una cultura de
criança parental adequada i crec que, almanco en aquesta etapa,
a mi m’agradaria contribuir a possibilitar aquest espai que ajudi
els pares i les famílies a saber què és el que han de fer.
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Per altra banda, bé... impulsar i contribuir també a la
millora de la formació dels professionals. Crec que una de les
conseqüències d’aquesta realitat tan atomitzada
d’administracions que tenen competència i actuacions en
l’àmbit de la infància és que cada institució o cada
administració es planteja plans de formació que responen
només a les necessitats del seu col·lectiu professional, però hi
ha una manca d’una visió més del sector d’infància, més àmplia
on tot el col·lectiu professional pugui compartir una visió del
que s’ha de fer en aquests moments amb la infància des dels
nivells més primaris, més comunitaris, més preventius fins als
darrers Es Pinaret, Fusteret, etc., o salut mental infantojuvenil.

Per tant, crec que un dels dèficits que trobam a faltar és una
manca de models més amplis, més sistèmics que puguin
contribuir a la formació de tot aquell col·lectiu professional
amb una visió més homogènia de l’atenció a la infància. Per
tant, contribuir també a aquesta necessitat i aquest sector,
voldríem plantejar.

Una de les qüestions que també voldríem... és, perquè no
quedi tot en paraules, contribuir a formar part i d’una manera
prou protagonista, intensa amb el Pla estratègic de la infància
i joventut a les Illes Balears, per tant, sí que volem que aquest
pla... jo he estat en aquests trenta anys que fa que som en
aquesta comunitat, he elaborat almanco sis plans sectorials
d’infància i adolescència i, dissortadament, el que veig és que
aquests plans són a vegades brindis al sol i que no
contribueixen d’una manera eficient a canviar realment les
condicions en què es troba aquest sector, aquest col·lectiu. Per
tant, sí que ens agradaria des de l’oficina contribuir a la
participació en un pla que sigui realista, que no sigui un brindis
al sol, que doni respostes a les noves necessitats i que pugui
millorar les condicions d’aquest col·lectiu.

També, altres temes específics, contribuir a ajudar a pal·liar
les seqüeles o els efectes de l’estacionalitat en el mercat
laboral, de treball d’aquí, de les llles en el que això repercuteix
en els sistemes de criança dels infants. Realment estam
acostumats que dels municipis costaners o d’aquells municipis
on hi una població de mà d’obra que treballa al món de
l’hostaleria realment són municipis que... realment ens adonam
que aquesta... hi ha un risc, una probabilitat que molts de nins
i adolescents d’aquests municipis acabin en els serveis socials
o en els serveis de protecció perquè realment les necessitats de
supervivència d’aquestes famílies obliguen a assolir contractes
que impliquen llargues estades en l’etapa laboral, amb un
dèficit en la supervisió d’aquests infants. Són temes específics
de la nostra comunitat que sí que ens preocupen molt.

Després, bé... qüestions que tenen a veure amb millorar la
nostra web, el nostre sistema de comunicació, voldríem que
realment fos un instrument accessible a la població, que sigui
una eina on es pugui recollir molta informació tant per als
professionals, com per a pares i per als mateixos infants.

Una altra qüestió que no havia dit és que en aquesta nova
etapa voldríem partir de l’estat d’opinió que tant nins com
adolescents, com pares, com professionals, tenen dels serveis
que es donen a la infància. Per això una de les qüestions
ambicioses que tenim plantejades és fer un qüestionari de
satisfacció a tota la comunitat autònoma tant per serveis socials,

com protecció i reforma; començarem per reforma perquè està
dintre l’àmbit de les competències de la comunitat autònoma,
però també el sistema de protecció, els serveis socials, sistema
sanitari i educació, per poder tenir una visió més acurada de
quina és la percepció que tots els implicats en aquest nivell
d’atenció, tant usuaris com professionals, tenen del que estan
rebent com a atenció o què és el troben a faltar dintre del que
aquest nivell d’atenció requeriria. Per tant sí que dintre del que
és millorar el coneixement que hem de tenir a la nostra
comunitat també hem de comptar amb instruments com aquest,
que ens ajudin a partir... tenir una millor visió de com es
posiciona la població en relació amb aquests temes.

Evidentment una de les qüestions que jo crec... i felicit aquí
la cambra per una consecució i un assoliment important, que és
el Pacte per la infància, nosaltres com a Oficina de Defensa
volem impulsar també, juntament amb UNICEF, el seguiment
d’aquest pacte per la infància que crec que ha de mantenir-se en
el temps i s’hi ha d’aprofundir, i per la nostra part la
col·laboració amb la comissió parlamentària que du endavant
d’aquest pacte per contribuir a través d’aquesta eina a millora
en general els sistemes d’atenció a la infància.

Bé, bàsicament això serien els projectes i els objectius per
a aquesta nova etapa. Supòs que tot el que és l’Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, quin és el seu marc legal, en
quina normativa s’empara, de tot això ja supòs que en tenen
coneixement, però si volen més endavant podem també entrar
en això. Bàsicament seria això el que volia dir avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara tocaria, en teoria, suspendre per un
temps màxim de 45 minuts per poder formular observacions i
demés, però si no hi ha inconvenient podríem continuar amb les
preguntes dels diferents grups parlamentaris.

El Sr. Carballo García pot contestar globalment o
individualment les formulacions dels diferents diputats. Què
s’estima més?, fer una contestació global?

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Sí, no tinc inconvenient, però, bé, si són preguntes molt (...)
hauria de respondre individualment. Però esperam... no ho sé,
a fer tota la roda de preguntes i contest la globalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Fernández, per un temps màxim de deu minuts.
Gràcies.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar queremos darle
las gracias por haber comparecido en esta comisión y también
darle la enhorabuena por su nombramiento, que ya hace
algunos meses pero que no habíamos tenido la oportunidad
como Grupo Parlamentario Popular de darle la enhorabuena
por este nombramiento. 
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Nosotros habíamos pedido esta comparecencia porque
como ya decía hace unos meses se produjo un relevo en la
dirección de la Oficina de Defensa de Derechos del Menor
justificado en que había que hacer un cambio y dar un nuevo
impulso a esta oficina, y queríamos saber de qué se trataba o
cuál iba a ser ese impulso. Evidentemente por nuestra parte no
tenemos ningún inconveniente, sino más bien todo lo contrario,
de que se haya producido este relevo, y evidentemente usted
también lo ha explicado, cuál es su trayectoria a nivel
profesional, que siempre ha estado ligada a la infancia, y
creemos que eso puede ser muy positivo para la Oficina de
Defensa de Derechos del Menor.

Dicho esto sí que nos surgen algunas cuestiones, tanto
preguntas como a lo mejor reflexiones también a nivel general.
Creo que coincidimos, ¿no?, y las personas que formamos
parte, que creo que estamos prácticamente aquí todas, de la
comisión del seguimiento del Pacto por la infancia,
coincidimos con el diagnóstico, aun sin demasiados datos, que
esa es una de las problemáticas que ha dicho usted, de lo que
ocurre en esta comunidad autónoma respecto a la infancia. 

También queremos agradecerle la sinceridad con la que ha
expuesto diferentes temas, porque es cierto que todavía
tenemos mucho que hacer en nuestra comunidad autónoma, y
en ese sentido sí que queremos hacerle una serie de preguntas,
algunas concretas y, como decía, otras más tipo reflexiones. Si
nos puede decir, a día de hoy, qué personal tiene la oficina a
disposición, digamos, de la oficina, el personal propio; qué
relación tiene con otros departamentos para que le presten
apoyo específico; y dónde cree que se debería incidir más o qué
es lo que necesita más la oficina, ya no solamente a lo mejor de
personal, que es cierto que todos sabemos cuáles son las
limitaciones de personal, sino qué apoyos necesitaría a lo mejor
desde otras áreas del Govern para poder ejercer su actividad de
forma más fácilmente.

También una pregunta muy concreta: si ha tenido algún tipo
de relación con la Oficina del Defensor del Ciudadano de
Palma. Creemos que evidentemente es una... tanto la Oficina de
Defensa de Derechos del Menor como la Oficina de Derechos
del Ciudadano son dos de las herramientas con las que cuenta
nuestra ciudadanía, y evidentemente por la población de Palma,
y en este caso además por la trayectoria de su directora, que
también ha estado muy implicada en temas de infancia, a ver si
habían tenido algún tipo de relación.

Usted ha comentado que echaba de menos un espacio
informativo para que se pudiese tanto hablar de infancia como
de la problemática, y en eso evidentemente estamos de acuerdo,
pero también nos gustaría saber qué piensa del tratamiento que
se hace de los menores en los medios de comunicación cuando
se habla de determinadas noticias. Evidentemente en teorías los
menores están totalmente protegidos, pero creo que podemos
ver casi diariamente cuál es el tratamiento en algunos medios
de comunicación de las noticias que afectan a menores.
¿Entonces cómo se podría a lo mejor paliar esta cuestión para
que realmente se respetasen los derechos de estos menores?

También si nos puede decir cuál es la colaboración que
están llevando con el Institut de Convivència i Èxit escolar,
especialmente en relación con toda la problemática del acoso

escolar y del ciberacoso, que ya existían algunos programas o
algunas iniciativas conjuntas. 

También si nos puede explicar... porque es cierto que cada
año la Oficina de Defensa del Menor hace una memoria que
entrega al Parlament, evidentemente donde se recogen todas las
actuaciones que ha realizado, y además también siempre una
serie de recomendaciones, sugerencias y conclusiones. ¿Qué
seguimiento se hace o qué seguimiento piensa hacer su oficina
de esas recomendaciones que se hacen cada año y si considera
que siempre se repiten las mismas recomendaciones y algo está
fallando porque no se están haciendo?

También hay una serie... y usted ha comentado algunas... Se
hizo a través de la comisión de seguimiento del Pacto por la
infancia, hicimos recientemente una jornadas para abordar
especialmente el marco normativo respecto a la infancia en
Baleares. Se hicieron una serie de conclusiones. No sé si desde
la oficina se está haciendo un seguimiento también de estas
conclusiones. Una de las cosas que usted también ha
comentado evidentemente es que hay que adaptar la normativa
de Baleares a la normativa estatal, pero si considera que
también digamos no solamente hay que adaptar la ley de
Baleares a los cambios introducidos a nivel estatal sino que
deberíamos hacer una ley nueva, o prácticamente hacer una
revisión total de esta ley. ¿Qué piensa en este sentido?

Ha comentado dos temas en los que creo que hemos
coincidido todos, no solamente en infancia sino todo lo que
afecta a servicios sociales, que es la coordinación institucional
y la coordinación entre las diferentes áreas, primero porque es
una materia transversal, la de infancia, y segundo porque el
ámbito competencial de Baleares atribuye competencias en
materia de infancia a todas las administraciones públicas, con
lo cual es difícil esta coordinación. Sabemos que es un tema
difícil, que evidentemente no es responsabilidad de la Oficina
del Menor y que a nivel político debemos todos hacer una serie
de replanteamientos, pero ¿cuál cree que deberían ser los
ámbitos prioritarios en infancia para empezar a potenciar esta
coordinación?, que no solamente es coordinación, sino también
evidentemente poder compartir los recursos, poder compartir
la información. Siempre hablamos, o hemos hablado en muchas
ocasiones, de lo contradictorio que puede resultar que muchos
menores que están en el sistema de protección pasen al de
reforma, porque evidentemente parece que en algo estamos
fallando, que niños que están protegidos por la administración
posteriormente puedan pasar al sistema de reforma; algo está
fallando en el circuito. ¿En qué cree que deberíamos incidir o
en qué se debería incidir de forma prioritaria? 

Si desde su oficina se está trabajando también en los futuros
informes de impacto sobre la infancia.

También ha comentado un tema muy interesante y que es
cierto, ¿no?, siempre hablamos de lo que consideramos, pues
bueno, la población en situación de exclusión social, en riesgo
de exclusión social, pero a día de hoy es cierto que
prácticamente todas las familias están teniendo una
problemática muy importante con sus hijos, ¿no?, hay un
cambio generacional muy importante, ya no solamente, por
ejemplo, podemos hablar que hay generaciones diferentes a día
de hoy de padres e hijos en la era digital, unos han nacido pues
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en la era digital y los otros no, con lo cual es muy difícil para
los padres poder educar a los niños en este ámbito, y se
encuentran completamente perdidos en ese sentido de internet,
de las nuevas tecnologías y se están encontrado en situaciones
que no saben resolver porque sus padres no tuvieron que
resolverlas con ellas.

Después, evidentemente, todo el mundo globalizado, el
hecho de que tanto, pues, el padre como la madre trabajen pues
se producen una serie de circunstancias que hace que los
padres, como no recibieron la educación en ese sentido de sus
respectivos padres, no sepan en muchos casos cómo actuar,
¿no? Evidentemente, no es una población en riesgo de
exclusión social, no es población, como usted decía, totalmente
normalizada.

Usted hablaba de un espacio para poder dar solución a estos
problemas. Si podría concretar un poco más. ¿Qué tipo de
espacio? ¿Si desde este parlament podemos hacer algo?
¿Dónde incidiría? ? Si es por ejemplo en el ámbito educativo,
donde están los niños, las familias? ¿Qué es lo que se podría
hacer? Porque es cierto que además es una demanda no que
tienen muchos padres de decir las administraciones dan
solución a determinadas problemáticas, pero otras que son más
comunes pues no. A ver si usted tenía pues alguna idea más
concreta.

También hablaba de la redacción de este plan estratégico.
La pasada legislatura se estuvo trabajando y además con la
participación de bastantes entidades y diferentes
administraciones en una estrategia de infancia y adolescencia
que, bueno, por los tiempos no se pudo aprobar, pero me
gustaría saber si este documento también puede servir como
base a este futuro plan estratégico de infancia.

Comentaba también, por último, decirle que comentaba
usted que se van a cumplir los veinte años de la Oficina de
Derechos del Menor y evidentemente este puede ser un buen
momento para dar mayor visibilidad a la oficina, siempre
ocurre pues con estos recursos que tal vez pues si la gente no
los conoce pues no los utiliza, ¿no?, y no es que seamos
especialmente partidarios de campañas de promoción y
publicidad, pero creemos que en estos casos sobre todo de
estos organismos que lo que hacen es proteger a los menores,
poner a disposición de ellos y de sus familiares o de todas las
personas pues un espacio donde puedan saber cuáles son sus
derechos y puedan recurrir a él, creemos que sí que es
importante y aprovechando estos veinte años pues el poder dar
una mayor visibilidad. Yo creo que desde este parlament pues,
evidentemente no puedo hablar en nombre de todos los grupos,
pero creo que también sería interesante poder organizar a lo
mejor algo aquí desde el Parlament, esto si la presidenta de la
comisión, que seguro que sí, pues nos deja, yo creo que, al
menos como Grupo Parlamentario Popular también, si desde el
Parlament podemos ayudar a dar mayor visibilidad a la oficina,
pues encantados.

Por nuestra parte, de momento, nada más. Si acaso en su
posterior réplica si tenemos alguna pregunta más ya se la
haríamos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, moltes gràcies per
venir, estic contenta de conèixer-lo. 

Estarà d’acord, pel que he escoltat, que l’augment de les
problemàtiques amb els infants i els adol·lescents estan molt
lligades a les grans desigualtats que ha ocasionat aquesta crisi.
Pensa vostè que hi ha prou mesures per a la protecció de les
famílies com a únic camí possible per facilitar el
desenvolupament socioemocional de l’infant? Pensem que la
pobresa determina estils de criança, com es contempla des de
l’Oficina del Menor cap a les famílies on resideix el benestar
del menor? Té previst demanar als ajuntaments una major
col·laboració en el diagnosi i en la prevenció tenint en compte
que tenen una major facilitat per accedir a aquestes famílies?

Bé, en realitat són moltes coses que haurien de canviar, i ja
ho ha comentat, crec que na Sandra també ho ha demanat, i bé,
volem saber també quins serien els àmbits més adients per
començar aquest canvi i des d’aquí, des del Parlament, estaríem
disposats a fer el possible perquè començàs com més aviat
millor, perquè sí som conscients de les necessitats que tenen les
famílies i també les problemàtiques que deriven d’aquesta crisi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà. 

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies. Jo moltes de les preguntes ja les han formulades
les meves companyes. Per descomptat coincidim amb la
preocupació per la manca de dades que existeix sobre la
situació dels menors, és una situació de la qual ja hem parlat en
el Pacte per la Infància i precisament vàrem presentar una sèrie
de propostes per tal que es pogués avançar cap a tenir una
situació més acurada de la situació.

També una altra de les preocupacions que se’ns ha
traslladat, no només dins l’àmbit de menors, sinó a l’àmbit de
tots els serveis socials, és la manca de coordinació entres les
distintes institucions que hi treballen. Vostè ho ha assenyalat i
m’agradaria demanar-li, quina línia d’actuació es planteja vostè
des de l’oficina per aconseguir una millor coordinació? Perquè,
per exemple, vostè ha esmentat aquesta línia d’actuació de
crear, o almanco plantejar, un espai d’intercanvi entre les
famílies a l’hora de la formació dels menors i d’afrontar distints
problemes que sorgeixen durant la vida dels menors i de
l’adol·lescència, però és clar, això a l’àmbit escolar ja existeix
amb les associacions de pares i mares; tenim les escoles de
pares, que jo crec que són més escoles de mares perquè sempre
són més les mares que hi anam, anam a conferències sobre el
ciber assetjaments, sobre la salut, sobre la sexualitat i... bé,

 



ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 30 / 16 de febrer de 2017 377

existeix, però sempre som molt poques famílies que hi
participam. No sé vostè com es planteja aquest espai que a mi
m’ha interessat personalment molt. No sé si això entra dins
d’una major coordinació entre les distintes institucions, perquè
precisament dins la conselleria també s’impulsen aquests
espais.

M’agradaria saber si vostè té alguna proposta. Realment les
escoles de pares i mares van més cap a infantil, no tant cap a
adol·lescència i pot ser és allà on segurament se senten més
perdudes les famílies i m’agradaria saber a veure si ja té alguna
proposta o si fa algun estudi.

Després també m’ha agradat sentir quan parla vostè dels
plans, perquè sempre venim aquí amb tenim un pla, tenim un
pla d’educació, tenim un pla d’èxit escolar contra el fracàs
escolar que ho vàrem... per exemple, la setmana passada o
l’altra el conseller d’Educació ens va presentar el Pla d’èxit
escolar contra el fracàs, però és clar, què falla que tenim tants
de plans i no hi ha cap que funciona? Al final la conclusió és
aquesta, és un problema de seguiment? És un problema dels
recursos? Precisament en els plans que vostè ha participat i que
per a mi és important que, tractant-se de la protecció de
menors, hi hagi algú que ja hagi fet plans i que vengui aquí i
que ens digui que els plans fallen, que vostè ens pugui
il·luminar una mica a l’hora de fer una altra diagnosi, no?,
perquè es fa una diagnosi abans de fer un pla. Idò, facem una
diagnosi de per què fallen tots els plans, pot ser algun se salva,
però què és un problema de coordinació potser o que gastam
totes les nostres energies a fer el pla i després no a executar-lo?
M’agradaria saber a l’àmbit de menors, que és molt ample, si
vostè té alguna... ha fet alguna anàlisi, si també té alguna
proposta.

Després també li volia proposar que aquest informe que
presenta en el Parlament el director o la directora de l’Oficina
del Menor es pogués presentar a aquesta comissió perquè, per
exemple, l’informe de 2015 és interessantíssim. Quan es va
presentar me’l vaig llegir i la veritat és que esperava en qualque
moment poder tenir l’oportunitat de comentar-lo, el que passa
és que al final ni nosaltres vàrem demanar la compareixença, ni
vàrem tenir aquest espai. Crec que hi ha una sèrie de
recomanacions molt interessants, unes aportacions també que
donen idea d’uns àmbits de preocupació que crec que en
aquesta comissió en podríem parlar, per exemple, l’augment de
les dades que té l’Oficina del Menor sobre els maltractaments
a menors que s’ha disparat, n’hi ha prou a mirar el gràfic que
hi ha i és, precisament, de les denúncies o de les dades que
tenen vostès d’una situació que ha augmentat, i m’agradaria
saber, no només les actuacions que vostès realitzen en
col·laboració amb altres institucions i amb entitats, que també
hi treballen, sinó també si vostè creu que ens trobam davant
d’un fenomen estructural. És a dir, a un moment que ens
adonam que augmenta la violència de gènere, sempre ha estat
entre nosaltres, però que tenim encara més sensibilitat i la
condemnam, a veure si per exemple vostès vinculen l’augment
de denúncies i de dades sobre violència de gènere amb el
maltractament de menors. Potser és un problema més ample, és
a dir, potser ho estam compartimentant i realment potser estigui
dins tot, dins un mateix fenomen social de frustració social i de
maltractament cap a sectors més vulnerables, o persones més

vulnerables per distintes situacions. M’agradaria saber la seva
opinió.

I després també una altra qüestió que li volia comentar és
que parlava la Sra. Fernández dels mitjans de comunicació,
dues qüestions: una, a Balears hi ha premsa on encara es
publiquen anuncies de contacte sexual. El Consell d’Estat a
l’any 2012 va fer un informe sobre la possibilitat de prohibir els
anuncis de contacte sexual per llei. No s’ha fet, però
precisament un dels motius pel qual el Consell d’Estat
considerava que es podrien prohibir és, precisament, per a la
protecció de menors. No sé si vostès des de l’Oficina s’han
plantejat realitzar una actuació.

I després, dins l’àmbit dels mitjans de comunicació també
ens va resultar molt preocupant i, fins i tot indignant, la situació
que s’ha viscut a Mallorca, respecte d’una nina que nom Nadia
i que la premsa realment ha assetjat la família. És a dir, hem
vist fotografies a la premsa de fotògrafs apostats davant de la
casa de la família d’aquesta nina. Ens consta que ha tengut una
actuació però en aquests casos, què es pot fer? És una pregunta
que li volia fer i també traslladar la nostra preocupació perquè
ens sembla que s’ha abusat de la situació de vulnerabilitat
d’aquesta nina, que no té cap culpa del que hagin pogut fer o
desfer la seva família.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Primer de
tot donar-li l’enhorabona per aquest càrrec de director de
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor. Dir que des de la
Conselleria de Serveis Socials, com vostè ha dit és la primera
vegada que compareix com a director de l’Oficina en aquesta
casa, crec que per sort o per desgràcia, la consellera o el
conseller de torn, mai no parlen suficient dels al·lots o dels
infants, dic, per sort, perquè sembla que d’aquesta manera no
tenen els problemes tan grossos i dic, per desgràcia, perquè
tothom s’oblida d’ells i sobretot quan parlam, o només es parla
dels al·lots en el tema educatiu i no miram, o no parlam dels
seus drets.

Hi ha hagut notícies que dins aquests darrers anys la
violència, el maltractament de fills cap als pares ha augmentat
i fins i tot es parlava d’uns 3.000 joves allà on hi havia una
resolució judicial sense llibertat o en semi-llibertat. I per tant,
el motiu de la diagnosi, del per què arribam a aquest nombre de
joves en aquesta situació, si s’ha fet i se n’ha parlat.

Existeixen diferents normatives a nivell estatal, a nivell
autonòmic, però ja vàrem fer les jornades i crec que és molt
important, les jornades que es feren també en aquest Parlament,
crec que és molt important la feina que es fa en aquest pacte per
la infància, des d’UNICEF i des de l’Oficina ara han canviat
ambdós titulars, perquè tant na Sílvia com vostè mateix han
canviat, i crec que eren pilars perquè aquest pacte tiràs
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endavant, i desitjaríem que seguís la mateixa línia i es seguís
actuant i defensant de la mateixa manera, amb el suport de tots
els grups parlamentaris, i des d’aquí convit a què es faci la
mateixa feina.

Deia això de les normatives, perquè també va quedar molt
clar en aquestes jornades que s’havia de fer molta feina per
harmonitzar i adaptar les diferents lleis i sobretot amb la
problemàtica que hi havia a l’hora de recollir dades. Per fer una
diagnosi, o per fer un pla i, com molt bé s’ha dit, tothom fa
plans i després no són efectius perquè no es poden tirar
endavant, per fer aquestes diagnosis no tenim les dades reals de
les situacions dels nins i dels joves d’aquesta comunitat. I és
bàsic tenir un bon programa allà on tothom hi pugui posar la
informació i una vegada es té la informació mirar com
s’executa a mig i a llarg termini.

Jo no li faré massa preguntes, de fet n’hi han fetes moltes
les meves companyes, la realitat és que hem vengut aquí a
escoltar el que vostè ens venia a explicar i jo crec que és molt
important que es doni a conèixer l’Oficina a la població, perquè
cerc que hi ha molta gent que no la coneix i crec que, com bé
s’ha dit, a través dels mitjans de comunicació, a través de tenir
un racó i a través de fer molta xarxa amb els municipis, perquè
crec que són indispensables per poder ajudar l’Oficina a arribar
a la gent, és la manera que la gent conegui i pugui actuar davant
qualsevol situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Montserrat Seijas per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo también me sumo a los
agradecimientos por haber venido aquí al Parlamento a
explicarnos la política que va a seguir la Oficina del Menor.

No tengo más preguntas que hacer que ya las que han
comentado las diputadas que me han precedido. Y nada,
desearle éxito en la puesta en marcha de todas estas políticas y
que nos gustará aquí en el Parlamento que no haya sido ahora
una medida excepcional, por el hecho de su nombramiento,
sino pues que anualmente cuando se presenta esta memoria,
también me sumo a la petición de que pudiera usted explicarla
aquí en este ámbito y hacer las recomendaciones que podamos
desde el Parlamento ayudar para que estos menores vulnerables
que tengan todos sus derechos y...

Nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Carballo
per ser aquí i venir a fer la seva presentació i indicar-nos quins
seran els trets d’identitat que configuraran la seva tasca.

Ja des de la legislatura anterior el tema d’infància va ser un
tema que va suscitar molts d’acords, perquè és un tema que
crec que tots volem millorar i volem actuar des de precisament
el debat, però també trobant punts d’acord. I per això es va
constituir una ponència, jo no sé si vostè té coneixement
d’aquesta ponència on vàrem tractar la situació de la infància
vulnerable i hi haver una sèrie de conclusions que poden ser
molt interessants i que de qualque manera es varen enviar al
Govern, perquè les tengués en compte i que les assumís en el
seu dia a dia de l’acció de govern. Crec que moltes s’han
complert, darrerament sobretot, però n’hi ha d’altres que encara
són vigents i que s’haurien d’incorporar com a objectius de
legislatura i també com a objectiu de la seva Oficina.

Una Oficina que ha de venir a donar comptes al Parlament
a través dels seus informes, els grups parlamentaris i els
diputats han d’aprovar la seva gestió i crec que un bon punt de
partida de la bona gestió ha de ser la neutralitat i el control de
l’acció del Govern i de la societat quant a la defensa dels drets
dels infants.

Per què dic això? Potser gratuït però no ho és, perquè quan
vostè parla de col·laboració amb les institucions no ha citat si
s’ha posat en contacte amb la Fiscalia de Menors, que va venir
el fiscal de Menors precisament va venir aquí, a la ponència
d’infància vulnerable, i ens va explicar tota la problemàtica que
tenien des de la Fiscalia, però també crec que una cosa és la
problemàtica que pugui tenir la Fiscalia i el control que hem de
fer des de les institucions perquè aquesta fiscalia corregeixi
totes aquelles competències..., dins les seves competències allò
que pugui corregir. I un dels temes que s’assenyala a l’informe
de l’oficina el 2015 és que a Eivissa va passar vuit mesos el
jutjat sense psicòleg, i això consideram que és una situació molt
greu, que la Fiscalia no va actuar en defensa dels menors que
podien veure vulnerats els seus drets de tenir un servei de
psicòleg dins els jutjats. Per tant quina és la seva relació, quina
és la seva demanda quant a temes que tenen a veure amb
Fiscalia de Menors?, si s’ha posat en contacte vostè amb
aquesta institució i a veure com es coordinarà.

S’ha citat aquí que des de 2011 hi ha quatre ítems que estan
pujant: pugen els temes tractats en relació amb l’abús sexual,
el maltractament físic o psíquic, l’assetjament escolar i també
l’assetjament per internet. Vostè ha citat que estan en
coordinació amb les institucions, però precisament un d’aquests
ítems que puja més, que és el de maltractament, nosaltres veim
que hi ha institucions que no tenen incorporat, sobretot
ajuntament, el sistema de RUMI; això és una demanda que ja
ve... nosaltres estam fent des de l’anterior legislatura, que
tampoc no es va assolir que els ajuntaments utilitzassin aquest
sistema d’informe; pensam que el maltractador pot canviar i
potser ens podríem connectar en xarxa amb altres xarxes
municipals per poder fer un seguiment d’aquesta situació. Vull
dir que si hi ha ajuntaments que no tenen aquest seguiment hi
ha un buit i evidentment hi pot haver desprotecció. Per tant
això és un tema que nosaltres volem fer un seguiment.
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I també volem fer un seguiment quant a coordinació, a
veure si..., d’una demanda de l’Associació de famílies
acollidores, en el sentit que a Eivissa hi ha infants menors de 6
anys que estan en institucions. M’agradaria que vostè des de la
seva oficina s’interessàs per aquesta qüestió, perquè el
Parlament pot instar el Govern però no pot instar els consells
insulars, però la seva oficina podria fer una acció en aquest
sentit perquè es complís el que diu la legislació, i és que cap
menor de 6 anys, i sobretot menors de 3 anys, no estigui en una
institució. I també a veure si podrien impulsar, en coordinació
amb el Govern i amb els consells insulars, les campanyes per
augmentar l’acolliment familiar. És importantíssim per poder
salvaguardar els drets d’aquests infants, i per complir també la
legislació.

Ja hem parlat de la pobresa infantil. És importantíssim que
l’observatori es reactivi i sobretot que faci feina en el sentit
d’unificar les dades de pobresa infantil. Aquí hem discutit molt
quins són els indicadors de pobresa infantil que hem de fer
servir, i segons interessava a uns grups agafàvem els de Càritas,
agafàvem els de Creu Roja, agafàvem els de qualsevol
organització, i crec que és importantíssim que l’observatori faci
recomanacions en el sentit d’unificar les dades de pobresa.
Crec que el Govern està fent feina en aquest sentit però li ho
coment perquè crec que podria ser interessant incidir o
aprofundir en aquest tema. 

És cert que la comissió de seguiment del Pacte per la
infància va establir un full de ruta. És un full de ruta que crec
que va aprofundir molt en la situació de la realitat balear i que
nosaltres, tots els grups polítics, hi estam fent feina en
col·laboració amb UNICEF i també en col·laboració amb
l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, que hi participava
d’una manera molt activa, en aquesta comissió. Jo esper que es
pugui incorporar a la propera reunió i puguem fer feina plegats.
I, bé..., el Pacte per la infància va convocar aquestes jornades
de treball per valorar l’adaptació de la normativa estatal a la
normativa autonòmica i recomanar la seva adaptació, com es va
veure en el debat i a la participació d’aquestes jornades, però
també quant als informes d’impacte de tot allò que
l’administració impulsa, gestiona o aprova. Per tant
m’agradaria saber quin paper jugarà l’Oficina de Defensa dels
Drets del Menor en els informes d’impacte, si vostè sap que el
Govern o el Parlament està impulsant lleis que afecten
directament els infants i lleis que pressuposadament no
afectarien els infants però que necessiten un informe d’impacte
per valorar realment si impacten o no; a veure si vostè té
coneixement d’aquestes circumstàncies, com contribuirà vostè
amb els seus informes al contingut d’aquestes lleis perquè es
pugui fer aquesta avaluació.

Crec que impulsar un qüestionari de grau de satisfacció dels
serveis d’atenció als usuaris d’aquests serveis, tant siguin
famílies, adults o menors, és importantíssim per conèixer
precisament com perceben en realitat i com pateixen o no
pateixen l’acció de l’administració d’una manera més real,
perquè a vegades els polítics, els tècnics, els professionals... els
professionals no tant, però els polítics i els tècnics tenim potser
una visió un poc allunyada de la realitat, i un qüestionari del
grau de satisfacció és importantíssim per fer avançar
precisament la qualitat dels serveis que donam als ciutadans.

Res més. Ens posam a la seva disposició. Estarem encantats
de poder continuar fent feina dins la comissió que tenim de
seguiment, i en qualsevol altra cosa que vostè pugui demanar-
nos quedam a la seva disposició. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contestar globalment té la paraula el Sr.
Carballo García.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies a totes. En aquest cas és a totes perquè
sembla que ser feminista també és interès per la infància, com
sempre... Bé, sí.

Llavors, bé, jo crec que han assenyalat qüestions essencials
que realment en aquests moment estan posades damunt la taula
i que són autèntics desafiaments per poder donar resposta a tot
això. Són qüestions rellevants i pertinents les que s’han
plantejat, totes. Per tant, bé, des d’aquí realment el tema de la
protecció a les famílies, jo, que sóc terapeuta familiar des de fa
trenta i busques d’anys, tinc bastant clar que en aquests
moments la família ha de ser la destinatària fonamental de les
accions per part de les entitats, de les administracions, per
poder fer la millor i més eficient prevenció en relació amb els
trastorns, les dificultats de desenvolupament dels infants. Per
tant jo sempre quan s’ha plantejat el tema dicotòmic de la
família per un costat i la infància per un altre no ho he vist clar;
sempre sembla que hem de considerar la família com a focus
essencial d’atenció tant dels sistemes de protecció com dels
sistemes dels serveis socials, evidentment del sistema educatiu,
que la família no deixa de ser..., el nivell d’implicació de les
famílies amb el sistema educatiu podria ser molt major del que
és actualment i crec que no s’aprofiten prou sinèrgies que la
família també pot aportar i que des d’aquí crec que és tot un
àmbit per impulsar i particularment, per la part meva, això serà
un objectiu essencial.

En aquests moments està damunt la taula el tema del
projecte de llei de famílies, també el Pla d’atenció a la família
i des d’aquí per part nostra... la contribució que tant a nivell
dels plans com a nivell de les lleis poder realment obtenir un
grau suficient de suport a les famílies a tots els nivells. Jo crec
que les famílies, tant a nivell comunitari com a nivell dels
serveis han de tenir un paper rellevant i no només com a
destinataris d’ajudes, sinó participació en les solucions també
per resoldre les seves dificultats. Jo en aquests moments estic
intentant plantejar una nova línia a nivell dels consells de la
participació de les famílies biològiques també dins la millora
del sistema protecció, participar també elles d’una manera més
activa en la cerca de solucions també que els poden afectar de
situacions que dissortadament els han afectat negativament, no?

Per tant, un eix per a mi essencial serà tot el tema de suport
i aportació a les famílies, començant pel nivell més bàsic i més
comunitari que és... jo sempre dic que si tenguéssim present
una anàlisi de costos del que implica l’estada d’un nin a un
centre de reforma o a un centre de protecció i féssim comptes
al llarg d’un any, realment diríem: però, què estam fent, què
estam fent, però com tiram els diners d’aquesta manera i no ens
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adonam que igual val la pena començar a invertir molt més en
el que suporten les famílies, enriquiment del teixit comunitari,
reforçar els processos de revinculació de les famílies amb la
seva comunitat? És cert que hi ha famílies que són... famílies
més aïllades, que requereixen d’un suport especial, però crec
que fins i tot aquestes famílies que realment estan en una
posició de major aïllament també poden ser destinatàries
d’accions comunitàries que els ajudin a vincular-se i a formar
part de la comunitat.

Llavors, des d’aquí, com aconseguir millorar la
coordinació? Crec que si un mira quins són els protocols de
cadascuna de les administracions en l’atenció a la infància, el
que un troba és que el dèficit major es troba en els espais
d’intersecció, si no estan resolts els espais d’intersecció i hi ha
models en diferents comunitats autònomes on aquests espais
d’intersecció sí que s’han resolt, sí que s’han inclòs dintre la
normativa legal, sí que hi ha hagut en les mateixes lleis
d’infància mecanismes territorials de coordinació, escola, salut,
serveis socials i entitats que obliguen que d’una manera estable
aquestes coordinacions es puguin fer periòdicament amb un
contingut, amb tota una regulació i tot això falta en el nostre
ordenament. Realment crec que queda molt en l’aire del
voluntarisme, dels professionals, però realment més enllà del
voluntarisme s’hauria de resoldre tant a nivell de normativa
legal, establir mecanismes de coordinació territorial que
obliguen, la major part de les lleis autonòmiques d’infància,
això ho tenen resolt, a la nostra no. En la nostra no està...
almanco al meu parer, no està d’una manera satisfactòria, però
no és només que això formi part d’una llei, sinó que formi part
també de protocols que obliguin que aquestes coordinacions es
puguin produir. 

El tema del RUMI, jo crec que el tema del RUMI ha estat
un reflex, per a mi, de la dificultat extraordinària de poder
aconseguir que tots els nivells administratius puguin activament
col·laborar, promoure i informar aquest Registre unificat de
maltractament infantil que tenim a la comunitat autònoma, que
el tenim a tot l’Estat espanyol i era una qüestió prou lamentable
quan un anava a Madrid a les reunions tècniques
interautonòmiques i Balears sempre deia que no teníem dades,
no ho sabíem, i realment quan altres comunitats ja feia vuit o
nous anys que aportaven dades.

Per tant, crec que el RUMI, aquest projecte continua la seva
marxa, costa, però està avançant. Hi ha ajuntaments,
efectivament, que entenen que no han d’informar el RUMI, no
han de notificar situacions de maltractaments. Jo crec que són
situacions excepcionals, afortunadament, però que són
importants i crec que ho hem de poder resoldre a nivell de
normativa, que no sigui una qüestió opinable d’una
administració que considera que no ha d’informar quants nins
que... o situacions que arriben als seus despatxos són situacions
presumptament de maltractaments, perquè la manera de poder
saber realment quina és la dimensió o l’impacte que té el
maltractament en aquests moment en la nostra comunitat només
vendrà del RUMI, vendrà perquè policies, serveis socials,
sanitat, pediatres, educació, mestres, tots els àmbits
professionals que treballen amb la infància notifiquin, informin
aquest registre unificat d’aquesta presumpte situació.

Crec que el RUMI probablement ajudarà que aquest
engranatge de millora, no només en la notificació, és a dir, aquí
hi ha... hem descobert que hi ha aquests nins, sinó en el
seguiment d’aquesta situació i també el tractament que es fa
també amb aquests nins, es pugui resoldre, jo crec que ajudarà.

Evidentment, què seria l’ideal? Un quan va al metge té la
seva història clínica i la seva història clínica realment informa
el pediatre, informa el metge de capçalera, informa
l’especialista, informa tots els professionals que hi intervenen
i, per tant, tothom, sigui on sigui del nivell assistencial que
pertoqui, sap perfectament quina és la situació d’aquest malalt,
d’aquesta persona i quines accions s’han fet, quins tractaments
s’han fet, quins diagnòstics s’han fet, això no ho tenim al món
de serveis socials i jo sé que en aquests moments es treballa en
un registre de serveis socials al qual es dóna empenta des de
conselleria, des de planificació. 

També això ajudaria, a nivell d’infància, poder en tot el que
són les reserves, les garanties que ha de tenir un registre
d’aquestes característiques que són d’alta seguretat i que això,
diguem, té solucions, però que pugui ser un sistema que ajudi
que tots els professionals que hi intervenen sàpiguen què passa
amb aquest nin, que no hi hagi duplicitats, que no hi hagi...,
moltes vegades el dèficit que es planteja és que un envia un cas
a una altra administració i no sap què s’ha fet amb aquell cas,
què ha passat amb aquella família i s’adona quan aquest nin que
ha entrat en un centre torna i se’l troba allí en meitat de la
comunitat. 

Crec que són dèficits que avui amb els mitjans tecnològics
que tenim són fàcilment resolubles, però realment crec que la
cultura professional que en aquests moments està instal·lada de
cara als serveis és de “bé, jo som molt gelós de la meva
parcel·la, de la meva actuació, del que jo estic fent i em costa
també donar informació a l’altra”, encara està instal·lada
aquesta... i aquest nin no és de serveis socials, no és de
l’ajuntament, no és del consell, no és... és un nin nostre, de tots. 

Per tant, crec que tot el sistema de coordinació en aquests
moments ha de pivotar per un costat sobre la implantació i el
desenvolupament del RUMI, com a mecanisme d’informació i
de recollida de dades i, per altra banda, també sobre normativa
que es pugui resoldre a nivell nostre, de Balears, d’establir
mecanismes de  coord inac ió  t e r r i t o r i a l i t z a t s ,
interadministracions, amb un funcionament regulat, amb un
reglament de funcionament i això ajudi també que ja no sigui
qüestió que un professional o un servei digui que no, que no té
temps per coordinar-se, sinó que ha de ser una obligació dintre
del seu perfil professional de fer-ho d’una manera com toca,
no?

Per tant, jo veig que ha de ser aquest el camí i més enllà del
voluntarisme, perquè és el que ha prevalgut dintre de l’àmbit
professional.

Bé, el tema del diagnòstic de necessitats i dels plans. Estic
d’acord que... jo, tots els plans dels quals he format part des de
l’any 87, en què form part de la comunitat balear, realment el
seu dèficit, on ha fallat ha estat justament a quina realitat aquest
pla ha de respondre, quines són les necessitats que té aquest
sector, aquest col·lectiu per donar resposta, quina radiografia
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podem tenir en aquests moments de les necessitats a l`àmbit de
la infància, de l’adol·lescència i de les famílies? Tots els plans
han estat més basats en un sistema de creences dels
professionals que pensaven que això era rellevant, realment
més en factors de caire subjectiu, i no tant objectiu, perquè
realment no s’havia fet i no hem tengut la sort, en aquesta
comunitat autònoma, de poder tenir al dia d’avui un diagnòstic
essencial, acurat, de necessitats a l’àmbit de la infància i de
l’adol·lescència en totes les Illes.

Realment un va a sanitat i realment des d’aquí són dades
desconnectades... jo puc dir que el sistema educatiu, el Gestib,
és molt eficient realment, és un sistema que ja m’agradaria que
poguessin comptar els altres sistemes d’atenció amb el grau
d’informació de cada alumne. Però realment crec que ells tenen
aquesta informació a nivell del seu sector, però falta aquesta
informació més global. 

Crec que almanco des de l’oficina en aquests moments
volem posar èmfasi i posar energia i en aquests moments, de
fet, hem tengut reunions amb IBESTAT, hem tengut reunions
amb Salut Mental Infantil, hem anat a Menorca... realment
estam en un procés d’intentar facilitar el que pot ser realment
acords per proveir informacions que permetin fer aquest
diagnòstic.

Realment aniria molt bé que quan comenci el Pla
d’Infància, el proper pla d’infància, que, per cert, del Pla
d’Infància que es va fer en l’etapa anterior hi ha moltes coses
aprofitables, evidentment, i s’han de tenir en compte. Crec que
va ser fruit d’un esforç intens, professional, però va quedar en
el darrer moment. I la Llei balear integral de drets el que
planteja és que els plans sectorials s’han de fer en el primer
any, crec que és un problema que el temps va molt ràpid i quan
un s’adona ja tenim el final de legislatura i queda això pendent.
Però evidentment aquest treball s’aprofitarà certament. La idea
seria poder contribuir a aquest diagnòstic.

En aquests moments hi ha cinc sistemes informatius de
serveis socials, d’atenció primària a les Illes Balears que no són
compatibles uns amb altres. Bé, realment, crec que en aquests
moments hi ha una prioritat, em consta, a nivell de Conselleria
de Benestar Social de resoldre i posar remei a aquests
problemes i em consta que Planificació de la Conselleria de
Benestar Social treballa molt intensament per resoldre aquest
dèficit. Però m’agradaria que en la propera compareixença
poguéssim dir, bé, hem avançat substancialment en el tema de
coneixement de necessitats i a partir d’aquí que els plans siguin
plans ajustats a les necessitats.

Per tant, estic d’acord i compartesc la preocupació. Ja en el
Pacte d’Infància sí que es plantejava les recomanacions que hi
apareixien que s’avanci molt més en aquest diagnòstic que
anava molt enrere respecte d’altres comunitats. 

Crec que la instància que aquí realment es pot dedicar a la
investigació, que és la Universitat, jo diria que realment hi ha
universitats d’altres comunitats autònomes que han estat molt
més presents, han ajudat molt més a fer aquests processos de
diagnòstic i, bé, realment jo veig, i he estat professor quinze
anys a la Universitat, veig que des d’aquí a vegades el
coneixement més científic no es pot tenir des dels sectors

socials a tots els nivells sinó que s’ha de poder comptar amb la
col·laboració d’especialistes en l’àmbit també del coneixement,
que és la Universitat. A mi m’agradaria poder comptar més
amb l’aportació i la col·laboració de la Universitat d’una
manera més continuada. 

Amb relació al tema de si han augmentat o no els
maltractaments, a veure, realment fins que no arribem a tenir...
el que sí és cert és que en aquests moments des que el RUMI
s’ha pogut aplicar, així com fa quatre anys no hi havia dades i
es podia dir que el que hi havia a través del RUMI eren molt
escasses situacions, en aquests moments el RUMI informa ja,
no sé si l’any passat varen ser 3.000 notificacions. No vull dir
que les notificacions siguin maltractaments comprovats i
efectius sinó notificacions per part de la xarxa de situacions que
poden ser presumptes maltractaments.

Realment crec que sí es nota una presència més intensiva,
més precoç dels sistemes d’atenció a la infància, que això fa
que el nivell de tolerància del món professional, de la societat
cap a aquests fenòmens sigui més baix; el nivell de tolerància
que abans podia haver realment on, mira, això no és una
qüestió que a mi m’afecti, és un tema que és d’una altra familia,
no, crec que, malgrat hi ha una manca encara de sensibilització
activa de la societat que aquest nin que és el veïnat o aquest nin
que és al carrer i que no és fill meu, però que realment jo veig
que està en una situació de presumpte maltractament, jo he de
poder actuar com a ciutadà, és una obligació i un deure com a
ciutadà, i aquesta implicació de la societat i la implicació de la
ciutadania realment amb la protecció de la infància ha de ser un
dels eixos que en aquests moments volem. Voldríem que
realment s’activàs, es posessin en marxa. 

Per tant, jo no podria afirmar que els maltractaments
infantils han augmentat significativament a la nostra comunitat
autònoma. Hem de dir que sí s’ha incrementat el diagnòstic, la
detenció precoç, però encara no sabem ben bé realment quina
és la... sempre quan es parla del maltractament es parla de la
metàfora de l’iceberg, no?, i coneixem sempre... sempre es
parla que la realitat del maltractament notificat i descobert
sempre és un percentatge que pot variar entre el 10 i el 30% de
la dimensió real d’aquests maltractaments. 

Per tant, crec que hem de poder contribuir al diagnòstic i ser
més eficients en això i sabrem millor quina és la realitat del
maltractament a la nostra comunitat autònoma. Sí crec que és
un fenomen estructural el tema de la... no només el
maltractament físic, perquè estam acostumats en aquests
moments a la imatge del maltractament físic o de l’abús, és a
dir, al maltractament actiu, però realment ens costa més veure
el maltractament invisible, la negligència, el maltractament
emocional, les situacions de sobreprotecció, que de vegades hi
ha un maltractament darrera aquesta sobreprotecció de pares
que asfixien els seus fills i que realment no els permeten fer un
procés d’autonomia que els ajudi a afrontar i resoldre les
dificultats que es troben a la vida, perquè sempre hi ha un pare
o una mare que són allà per poder resoldre aquests problemes
als nostres fills, i als nostres fills els condemnam a ser
absolutament analfabets i incompetents en la solució de les
dificultats de la vida. 
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Per tant, crec que noves realitats que estan més prop de les
negligències és, per exemple, aquesta, la sobreprotecció. Hi ha
una correlació i hi ha estudis provats que hi ha una correlació
entre la sobreprotecció extrema i després episodis de violència
filioparental i no podem oblidar també el perill d’una cultura
parental que s’ha instal·lat, que és deixar que el nin faci el que
vol. Resoldre al nin tots els problemes que té, fins i tot fer-li els
deures a casa seva, anar i defensar el seu fill davant el tutor i
qüestionar el tutor davant el nin... coses com aquestes crec hem
de poder reconduir aquesta cultura de criança, aquests estils de
criança i educatius perquè crec que portaran d’aquí a poc noves
realitats que abocaran que les famílies es trobin en una situació
de desbordament perquè no poden gestionar, no poden manillar
aquestes adol·lescències explosives de nins que realment
implosionen en aquests moments.

Per tant, crec que sí hem de parlar de fenòmens estructurals,
evidentment tot el tema de la violència de gènere
afortunadament es fa visible el tema dels nins com a víctimes,
tant a nivell de les lleis com de les actuacions que en aquests
moments es plantegen i dels drets dels nins de famílies
violentes a tenir protecció, crec que s’avança, però realment és
un fenomen estructural.

Per tant, el tema dels mitjans de comunicació crec que hem
vist amb aquesta nina de Binissalem fins on han arribat les
coses. Per part nostra de l’oficina no només hem fet, hem
tengut una participació activa en els diferents mitjans de
comunicació, també hem treballat amb Fiscalia per poder
reconduir aquesta situació. Crec que per a mi ha estat un
exponent fins on els mecanismes d’autorregulació que en
principi se suposava i els manuals de bones pràctiques
informatives que se suposaven que ja estaven integrades en el
món dels mitjans de comunicació és una línia nebulosa la
frontera entre una bona i una mala pràctica. Crec que això ha
posat damunt la taula la necessitat que els mitjans de
comunicació facin una reflexió que en aquests moments no es
poden botar la llei, no es poden botar els drets de la infància, la
intimitat, la seva imatge, la no vulneració de tots aquests drets.
I aquests drets s’han vulnerat, no ja en el nostre entorn, sinó
que parlam a nivell estatal amb la dimensió que això ha tingut.
Jo amb les meves participacions als diferents mitjans, he posat
un èmfasi realment de com hem convertit aquesta notícia en
espectacle i que la voracitat d’alguns mitjans per poder tenir
pàgines i notícia, ha fet que es traspassés la línia vermella, que
no s’ha de traspassar.

Nosaltres tenim dintre d’actuacions planificades..., s’ha
obert un expedient a protecció, vàrem treballar amb la Fiscalia
també sobre la necessitat de poder realment donar resposta a
aquesta situació. Ja saben vostès que realment no tenim cap
competència executiva, ni sancionadores directament en aquest
moment, però sí que hem instat la Fiscalia perquè hi hagi una
investigació i tenim constància que des de Fiscalia sí que hi ha
hagut actuacions en aquest sentit davant del Jutjat d’Inca,
davant aquest espectacle de mitjans a la porta de la família i
aquesta intrusió, nosaltres hem tingut una comunicació
permanent amb el Consell de Mallorca, amb l’Ajuntament de
Binissalem, amb la Conselleria d’Educació i amb l’escola. Hem
intentat ser presents per poder minvar les seqüeles que això
podia produir a aquesta nina i també a la família acollidora,
perquè de moment continua sent la família acollidora.

Per tant, jo crec que això ens ha de fer reflexionar on hem
arribat i jo crec que tot el que es faci és poc, tornar posar
damunt la taula que és un bé sagrat, aquest dret del menor a la
imatge, al respecte, a la seva integritat i això no s’ha produït en
aquest cas. Per tant, sí que tenim previst per a enguany, un
contacte més personalitzat amb els diferents mitjans de
comunicació, volem anar a les notícies que ells han produït, per
dir-los, mirau, això no és correcte, això hauria ser manifestat
d’una altra manera, de què serveix entrar en aquests detalls
absolutament innecessaris, per poder donar una notícia?
Realment sí que ens agradaria aprofitar aquesta realitat
d’aquesta nina de Binissalem, per poder reconduir les coses. 

Bé, realment donar a conèixer l’Oficina, sí és cert que en
aquests moments necessitam més mans, perquè en aquests
moments l’Oficina està dotada de dos tècnics, un lletrat i una
treballadora social i una administrativa, una auxiliar
administrativa i un director. Evidentment són mitjans
insuficients. El Decret de constitució de l’Oficina parlava d’una
dotació d’un equip de set persones. Bé, realment sí que hem
plantejat a la conselleria la necessitat de poder ampliar la
dotació i són sensibles. En aquest moments s’incorporarà un
nou professional, un psicòleg. També comptarem ja amb la
figura de becaris, com s’ha fet en altres etapes de l’Oficina, per
poder treure endavant tots aquests projectes que fan falta mans
perquè realment jo tinc els meus tècnics dedicats full time a
l’arribada diària de queixes, de greuges, de demandes
d’informació, d’assessorament. I dintre de tot i comptant amb
el tema d’informes d’impacte, ara des cada projecte de decret,
cada normativa que des de diferents àrees de l’administració
autonòmica es planteja una relació infància, sí que demanen
consulta i l’opinió i l’assessorament per part de l’Oficina. I en
aquests moments hi ha una aportació per part de l’Oficina de
propostes, aquests decrets, aquestes proposicions, aquestes
normatives i projectes de llei.

Jo crec que en aquests moments hi ha una..., es nota perquè
han vingut aquest temps..., jo hi sóc des de fa dos mesos i mig,
han vingut diferents propostes d’assessorament per part d’altres
conselleries, per part de l’Oficina per aportar la seva visió en
relació al tema dels drets. 

El tema de l’impacte de la infància, evidentment no els farà
l’Oficina, però sí que realment la instrucció és que cada
departament ha de tenir present l’obligació de plantejar-se el
tema d’informes d’impacte. Nosaltres assessorarem des d’aquí
fins on faci falta, per poder garantir aquesta normativa de
l’obligació de fer informes d’impacte en tot el que té a veure
amb legislacions que afectin infància. I bé, me consta que en
aquests moments és una autoexigència que s’ha fet a nivell de
comunitat. En aquests moments no puc dir tots els projectes, sé
que hi ha una etapa de propostes de normativa i de llei molt
important, molt intensa per a aquesta legislatura. Nosaltres hi
serem presents, perquè aquesta normativa, aquesta
obligatorietat dels informes d’impacte es puguin fer per la
nostra part.

El tema d’Eivissa ens preocupa molt, en general. Crec que
realment ens trobam que hi ha un desfasament important i que
Eivissa cada vegada es queda més despenjada a nivell de
serveis socials. Per tant, quant al tema que ha plantejat del
psicòleg, dels vuit mesos, bé, jo quan he arribat hi havia
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aquesta realitat, no sé si està solucionada, però jo no en tenia
coneixement. Però sí que amb la Fiscalia estam en contacte, ens
hem presentat, estam col·laborant junts en algunes coses, però
sí que la realitat d’Eivissa és una realitat, jo ara tinc previst...,
he estat a Menorca fa dues setmanes. Jo crec que Menorca està
en un bon camí, realment he de dir que a nivell de promoció i
potenciació del suport a les famílies, de la formació dels
professionals, del treball col·laboratiu i coordinació entre
atenció primària, serveis socials i altres sistemes, atenció, salut,
educació, protecció de menors, és molt interessant, realment és
un model a seguir, ho he de dir, els he felicitat perquè jo crec
que estan en el bon camí. Han fet un diagnòstic en aquests
moments, que m’ha arribat fa una setmana, o així, un diagnòstic
a nivell de l’illa realment molt interessant, exemplar realment,
amb un grau d’exhaustivitat i informació que jo crec que hem
de mirar també les altres illes com es poden fer les coses, que
no és tan difícil ni tan impossible. 

Però realment jo crec que Eivissa, tinc previst d’aquí unes
setmanes viatjar i sí que m’agradaria poder ajudar en aquests
moments a abordar aquestes qüestions de fons. Jo sé que em
consta que tenen un pressupost per a un nou centre, on hi ha
queixes del funcionament d’un centre de protecció, i realment
tenen un pressupost per a un nou centre i jo crec que el seu
nivell, ho estan intentant, però jo crec que el desfasament amb
el que parteixen és molt important.

Per tant, jo crec que hem de poder, com Oficina, aconseguir
o instar que no hi hagi aquestes desigualtats entre un ciutadà
d’Eivissa o un de Menorca, que el dret a rebre les mateixes
prestacions i de la mateixa qualitat, perquè ara parlam, és
l’aposta per la qualitat la que ara tenim per endavant.

Sí evidentment el tema de famílies acollidores, la realitat en
què es troben les illes petites, perquè això és una preocupació
que em plantejava Menorca i és el tema de l’acolliment
familiar. Per un costat, tenim famílies que treballen a
l’hostaleria i que, per tant, tots dos treballen la temporada i què
fan amb aquests nins que realment tenen acollits? Això per un
costat. I per altra banda també el fet de què siguin illes tan
petites, la gelosia cap a la intimitat, de la proximitat de la
família biològica, amb la família acollidora, això crea també
una certa reticència que evidentment hem de poder ajudar a
millorar.

Sí dir que a nivell de Mallorca, som una de les comunitats
amb major..., hem estat comunitat pionera en el no ingrés de
nins menors de quatre anys, i amb volum de nins que estan en
acolliment familiar, és un volum prou important, prop de 500
nins estan en famílies d’acollida en aquests moments. Però així
i tot a mi m’agradaria plantejar que dintre aquest espai mediàtic
el tema de promoure l’acolliment familiar d’una manera
permanent, que no sigui fruit d’una campanya en un moment
determinat sinó que hi hagi una crida a la solidaritat, perquè
aquesta solidaritat està en la societat, una crida a poder
compartir també la teva família amb aquest nin ha de ser una
actuació permanent, i que els mitjans de comunicació no
haurien de trobar-se a càrrec que les administracions donin
diners també per fer una campanya, no és una qüestió d’una
campanya, és una qüestió permanent de crida a la solidaritat de
la societat cap als seus nins i als seus adolescents de diferents
maneres, perquè jo crec que aquí hi cap des de l’acolliment

familiar a famílies voluntàries, a famílies que poden donar
suport compartint temps lliure amb aquest nin que no té aquesta
possibilitat...

Per tant crec que sí que aquest espai mediàtic, aquest espai
que jo plantejava, és un espai que m’agradaria perfilar més.
Estam en un procés encara de (...), de disseny, però seria un
espai...; quina seria la meva il·lusió?, igual que Uep! Com
anam?, espais d’aquests que s’han fet populars i que tenen una
qualitat, idò que sigui ara infància, ara..., infància ara, o espais
en què realment es puguin abordar les temàtiques de la
infància, però no esperant els drames, les situacions aquestes
que surten..., no, d’una manera... Hi ha molts de temes que en
aquests moments no es poden abordar des de les APA, només,
perquè a les APA qui hi va?, el 5% de les famílies?, i és la gent
més conscienciada. Jo crec que s’ha d’arribar a la majoria de
població i avui això és a través dels mitjans de comunicació. 

Per tant, bé, ens agradaria poder contribuir a crear un espai,
a veure si encoratjam qualque mitjà de comunicació perquè
aposti també per un espai mediàtic d’aquestes característiques.
Aquí sí que vos demanarem ajuda perquè a vegades no és fàcil
entrar en aquest món.

Bé, en el tema de l’observatori sí que realment fa falta que
l’observatori ja s’activi. En aquests moments em consta que
s’estan donant passes perquè torni recobrar un ritme, i
l’Observatori de la Infància ha de ser un nucli dur, la
intel·ligència del sistema, que permeti tenir informació
permanent al dia de quin és l’estat de la pobresa, quin és l’estat
de la vulnerabilitat de la infància, quins són els nous
fenòmens... Ha de ser l’observatori que pugui detectar amb
molta anticipació realitats que en aquests moments després ens
desborden. En aquests moments els serveis de protecció estan
desbordats amb el fenomen dels adolescents; els adolescents és
un desafiament en aquests moments per a totes les institucions
i, bé, em prestaven la memòria d’educació de l’equip d’atenció
a problemes de comportament i, bé, 148 nins que en aquests
moments tenen problemes greus que no són atesos ni per salut
mental ni són casos de protecció de menors, i que realment són
nins o adolescents que estan a l’espera que es faci alguna cosa
amb ells. Jo crec que a aquestes noves realitats els hem de
poder donar resposta d’una manera o d’una altra.

Bé, jo crec que el Pacte per la infància serà el full de ruta.
Jo que estic fa molts d’any en aquest món puc dir que les
comunitats autònomes que més han avançat en temes
d’infància, en polítiques públiques d’infància, han estat
aquelles comunitats on hi ha hagut un acord polític entre totes
les forces polítiques per la infància, i un poc veure els
indicadors realment d’aquelles comunitats que ja en els anys
noranta varen fer aquests pactes, i realment s’adona que això ha
tingut una influència molt beneficiosa en l’estat de benestar de
la infància de la seva comunitat. 

Per tant, bé, jo tot el que sigui suport a l’oficina serà
benvingut. Sí que nosaltres com a oficina volem implicar-nos
activament, com ho hem estat fins ara a la comissió de
seguiment. He de dir des d’aquí que malgrat que Silvia se n’ha
anat i realment encara no ha estat substituïda amb la persona
que..., però per part nostra, disponibilitat absoluta per continuar
amb la coordinació i amb aquest... Una cosa que em va semblar
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molt encertada d’aquesta comissió han estat els indicadors de
seguiment del compliment del pacte, cosa que els plans no
tenen, indicadors de seguiment any rere any de fins a quin punt
s’han fet aquestes fites que s’havien plantejat per a aquest any.
Per tant crec que, per part nostra, en relació amb el pacte
d’infància, els he de dir a vostès que estam plenament
compromesos i que continuarem amb aquest compromís.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara és el torn de rèplica dels diferents grups. Per part del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. La verdad es que nos surgen
múltiples cuestiones que nos gustaría comentar, de todo lo que
ha explicado, pero la verdad es que son tantas que no le vamos
a hacer ninguna. Creo que por suerte coincidiremos en un
espacio también, como ha comentado, de debate donde
podremos analizar más detenidamente a lo mejor cada una de
las cuestiones, porque creo que podríamos estar horas y horas
en esta comisión. 

Y evidentemente queremos volver a darle las gracias.
Creemos que ha cumplido sobradamente con el objetivo de la
solicitud de esta comparecencia. Queda explicarnos cuál va ser
ese nuevo impulso de la Oficina de Defensa de los Derechos
del Menor. Le agradecemos una vez más que haya venido aquí,
y evidentemente por parte de nuestro grupo parlamentario,
también todo el apoyo a la oficina; creo que desde este
parlamento también. La verdad es que escucharle decir que las
comunidades que tienen un pacto han avanzado positivamente
hacia la infancia creo que nos reconforta un poco a todos, y
creo que, bueno, las cuestiones más detalladamente tendremos
oportunidad de poderlas hablar más tranquilamente en el seno
de la comisión de seguimiento del Pacto por la infancia.

Muchas gracias.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. Bé, tal i com ha dit la nostra companya Sandra crec
que tenim un espai on podrem parlar de totes aquestes
qüestions que ens han sortit davant aquesta exposició, que
agraïm, i ens veim d’aquí a poc. 

Gràcies.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Capellà.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, jo li voldria agrair no només l’experiència, que es nota
quan parla vostè de tots aquests temes que ens ha exposat, sinó
també el seu entusiasme, que estic segura que es traslladarà al
càrrec que ara exerceix i en un impuls a aquesta oficina de
Drets del Menor, que esper que puguem anar comentant no
només en el Pacte per la infància sinó en futures
compareixences.

Moltes gràcies.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

...El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Volem agrair, Sr. Carballo, que hagi
vengut a aquesta compareixença. Des d’El Pi ens oferim a fer
feina de manera conjunta, tant sigui a través del pacte per la
infància com en qualsevol situació en què ens pugui necessitar.
Crec que és una lluita que s’ha de fer des de tots els grups
parlamentaris i des de la societat en general per intentar que
aquests drets dels menors sigui per a tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Grup Parlamentari Mixt, Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero agradecer de nuevo al Sr.
Carballo su presencia en esta comisión y ponerme a su
disposición para lo que pueda necesitar. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

I pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Idò jo per tancar vull desitjar-li molts d’encerts en aquesta
etapa, que l’objectiu mereix la pena treballar ben fort i que en
nosaltres tendrà tota la col·laboració, i esperam que es pugui
convocar aviat la comissió de seguiment del Pacte de la
infància i continuar la nostra tasca en defensa dels infants.

Moltes gràcies.
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EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Carballo, pel seu torn de contrarèplica.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS
DRETS DEL MENOR (Serafín Carballo i García):

Bé, jo crec que el tema d’infància és un tema que engresca,
engresca tothom perquè realment pens que tots hem estat pares,
o mares, o oncles, i sabem com és de delicat un nin i fins a quin
punt realment acompanyar els nins en aquest procés que els
permeti ser adults competents és un procés llarg, molt delicat,
que requereix no només la constància dels pares, sinó la
presència de les institucions, que han d’ajudar i vetllar perquè
aquest camí sigui el més adequat.

Bé, per part nostra, com a oficina, tant el Sr. Alonso
Medina, que és el lletrat que hi ha allà també, que és una
persona clau en l’oficina perquè realment ell fa més de 15 anys
que treballa en aquesta oficina, i té un coneixement del marc
normatiu que sense ell no seria el mateix aquesta oficina.

Vull agrair-los les seves aportacions. La nostra
disponibilitat per a qualsevol consulta, en qualsevol moment en
què vulguin fer una..., directament el telèfon i estam a la seva
disposició; tant en les compareixences o en el treball de la
comissió com en coses puntuals poden comptar amb nosaltres
en el que considerin que és oportú i que puguem fer i està en
les nostres mans.

I, bé, ens tornarem a veure.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència del Sr.
Carballo García i del seu equip, i no havent-hi més assumptes
a tractar s’aixeca la sessió.

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Compareixença RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular i acordada per la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans a la sessió de dia 9 de febrer del 2017, per tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a l’oficina esmentada.

