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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió. Deman si hi
ha substitucions.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí pel Sr. Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Crespí pel Sr. Triay... Bé, ja prendrem nota quan
vengui, i com que hi ha un poc de presa, passarem ja al punt
únic, que són preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1022/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Portella i Coll, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, relativa a promoció del SIAC a l'illa de Menorca.

La primera és la pregunta registrada amb el número
1022/96, del Sr. Portella i Coll, sobre promoció del SIAC a
l'illa de Menorca. Té la paraula el Sr. Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, Sra. Vicepresidenta; seré breu, no
perquè el tema no tengui la seva importància, sinó perquè, si no
ho som, pot ser que hagi de quedar a Mallorca fins diumenge,
degut a la gran organització de transports que hi ha a les Illes
Balears i que ens impedeix, moltes vegades, complir amb les
nostres obligacions parlamentàries.

En primer lloc, li vull dir que partim de la consideració de
l'existència positiva, que és un fet positiu l'existència, el
desplegament d'aquest servei per al ciutadà, perquè és necessari
per moltes causes; primer de tot, per la complexitat
administrativa que tenim a les Illes Balears, que fa que hi hagi
quatre o cinc administracions, a vegades, que actuen a les Illes
Balears, i moltes vegades el ciutadà no sap a quina s'ha de
dirigir o a quina ha de demanar informació; i també per la
necessitat d'informar dels serveis, convocatòries i altres
qüestions que, des de les administracions, es posen en marxa.
És positiu i convenient, aquest servei, per respondre a preguntes
senzilles, i açò jo li puc dir per experiència pròpia, perquè
abans de presentar aquestes preguntes, vaig fer una experiència
de veure si funcionava i com funcionava i és positiu. Si
contestassin a preguntes complicades no importaria fer
preguntes al Govern, a les sessions parlamentàries ni a les
comissions, lògicament.

Aquestes preguntes que presentam no són per descobrir
cap controvèrsia entorn del SIAC, ni molt manco, sinó per
despertar l'interès, per promocionar-lo així com cal.

Jo he fet una pregunta per escrit; vostès em van
respondre i, també, informativament, em van donar una
informació sobre el funcionament d'aquest servei des de
l'any 1991 i, així com l'any 1991, que es van produir 11.763
consultes, l'any 1992 ja van davallar 4.000 consultes; es va
davallar, gairebé, un 50% de consultes i aquesta davallada
s'ha mantingut; es va davallar, també, l'any 1993 i s'ha anat
mantenint, s'ha estancat el nivell de consulta, cosa que ja em
fa interpretar, o bé que la gent té menys coses a demanar, o
bé que no hi ha prou informació de l'existència d'aquest
servei. També, l'any 1991, es va poder fer una estadística
sobre l'origen de les consultes, i qui manco en presentava,
estadísticament, percentualment, eren les illes menors i,
entre aquestes, l'illa de Menorca, com vostè deu saber, ja
que la resposta la me va adreçar vostè mateixa. 

Per motius de la Llei 5/92, de secret en les
comunicacions, no s'ha pogut mantenir aquesta estadística
per origen geogràfic de les consultes, encara que la seva
resposta considera que açò és un aspecte negatiu i que,
potser en el futur, es podrà intentar saber l'origen geogràfic
de les consultes per tenir una major informació. Jo he fet la
meva pròpia estadística, a Menorca, i els meus propis
sondejos, i, atesos els èxits que han tengut les empreses de
sondejos en les passades eleccions, puc dir, sense falsa
modèstia, que els meus tenen un cert grau de fiabilitat. Jo li
he de confessar que totes les persones a qui vaig demanar
sobre què sabien d'açò, cap persona, cap persona sabia que
existia el SIAC, el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà,
i, lògicament, si cap persona ho sabia, cap persona sabia el
número on havia de telefonar. 
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Si açò és un aspecte negatiu, un aspecte positiu que li vull,
també, explicar, perquè m'he mogut per preparar un poc aquest
tema, és el cas d'una associació de veïns que em va demanar de
quina forma havia de demanar subvencions o ajudes al Govern
balear; vostè, en una resposta a un altre diputat d'aquest
parlament, deia que responen les que arriben, però que, si no
arriben, no en tenen cap culpa; era un poc açò; aquesta
associació va venir a veure com ho havia de fer. Jo no ho sabia,
com ho havia de fer, i els vaig adreçar al SIAC. Pocs dies
després em van respondre que els havien informat, els havien
dit com ho havien de fer i que ja havien presentat la sol•licitud.
Per tant, té un component positiu que l'hem saber promocionar.

Davant açò, i atès que moltes vegades consideram que el
Govern, moltes de les seves conselleries, té unes despeses per
promoció, publicitat, que moltes vegades no són tant per
promocionar el que es fa, sinó per promocionar el mateix
govern o la mateixa conselleria, que la finalitat de la publicitat
i de les despeses que es fan no és la més adequada, les dues
preguntes són, un poc, en aquest sentit: primer, la necessitat
d'informar, d'una forma constant, de l'existència d'aquest servei
i amb tots els mitjans i, també, aprofitant les oficines
municipals d'informació; i, la segona part, accentuar aquesta
informació en els territoris més perifèrics, que tenen menys
possibilitats de saber-ho. 

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per respondre té la paraula la Sra.
Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella; efectivament, jo també
crec que, quan davallen les consultes, pot haver moltes
explicacions, però una de les prioritàries és perquè davalla el
nivell de promoció d'aquest servei o el nivell de coneixement
d'aquell servei per part de la gent; en definitiva, tot el tema
publicitari. 

L'objectiu essencial del Servei d'Informació d'Atenció al
Ciutadà, en aquests moments, és sostenir un sistema
d'informació administrativa al ciutadà, bàsicament telefònic,
sobre els serveis públics i els tràmits de tota l'administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Nosaltres hem
apostat, decididament, per una via telefònica, per un telèfon de
cridada gratuïta, que és el 900-321-321, i, pel que fa al
coneixement d'aquest servei, que potser el problema que tenim
és com podem fer que els ciutadans arribin a conèixer, en un
grau alt, aquest servei, estam utilitzant els mitjans de difusió
que, en cada circumstància, resultin adequats. Concretament,
per exemple, a l'illa de Menorca, vàrem fer, de dia 15 de gener
a 15 de febrer, amb COPE Menorca, una sèrie d'emissions, de
falques diàries, a programes de gran audiència, per conèixer el
SIAC. Ara hem contractat, o estam a punt de contractar, tota
una campanya publicitària de premsa escrita. El gran problema
que tenim, a vegades, és que no feim tota aquella publicitat que,
potser, requeriria el servei, per motius pressupostaris, però sí
que l'objectiu és donar-ho a conèixer, d'una manera o altra, a la
major part de ciutadans. 

Acabam de dissenyar ara, també, i acabam de distribuir,
fa, aproximadament, uns dies, el nou directori telefònic i
esquema organitzatiu i administratiu de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i allò que hem pensat és
distribuir-lo a grups socials i institucions que, d'alguna
manera, estiguin més arrelades i que estiguin més
interessades en el seu coneixement i que, també, ens ajudin
a fer la discussió. 

En qualsevol cas, tots aquests serveis dirigits al ciutadà,
aquest servei o tants d'altres que té el Govern, potser un dels
grans problemes és el del coneixement per part de la
ciutadania, i intentarem fer totes les campanyes publicitàries
adients; però també crec que és un poquet..., jo els
demanaria intentar ajudar a aquesta divulgació, tal com va
fer vostè amb aquesta associació de veïnats, per poder
arribar, de qualque manera, allà on no pugui arribar el
Govern, que hi puguem arribar tots i cadascun de nosaltres,
idò, (...) tot aquest missatge. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. En torn de rèplica...

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Només breument. Una segona
part de la pregunta era a veure quin pressupost estava
destinat, durant el 1996, per a la promoció d'aquest servei,
si pot concretar el pressupost de promoció i publicitat. 

També una altra qüestió seria si aquest servei només
s'encarrega d'informació, pròpiament, de l'Administració
autonòmica, i fins a quin punt es pot ampliar amb un altre
tipus d'informació d'altres administracions. Un dels grans
problemes que tenen els ciutadans és que no saben a qui
s'han de dirigir. Li puc contar altres anècdotes i n'hi ha que
són divertides, però, bé...; perquè hi ha ciutadans que no
saben a qui han de demanar, i aquest mateix diputat encara
hi ha qüestions que, estant un any, ja, dins el Parlament, no
sap quines competències té cada institució, moltes vegades,
i es troba en dubte. Per tant, s'hauria d'ampliar l'abast del
servei a totes les administracions i, també, la idea de
col•laboració, participació de les oficines municipals
d'informació, que ja n'hi ha bastants que actuen a les Illes
Balears, i una feina conjunta en aquest sentit podria ser
positiva i que no sé fins a quin punt està plantejada per part
del Govern. 

Li he de dir que he escoltat les falques, i em va alegrar
escoltar-les a la COPE Menorca, i també li he de dir que,
d'aquí a un any, faré una altra estadística d'aquestes que
tenen una gran fidelitat, com totes les que es fan en aquest
país, i li podré dir si ha tengut èxit o no i, si no n'ha tengut,
també li sabré dir.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sr. President. Sí, efectivament, després haurem de veure fins
a on es pot arribar, però no disposam més que dels mecanismes
comunicatius que avui existeixen en aquesta societat.

Pel que fa al pressupost d'aquesta campanya publicitària, va
ser, aproximadament, d'unes 300.000 pessetes. No tenim
quantificat, encara, el que ens costarà la campanya publicitària
en premsa escrita a l'illa de Menorca; i, després, per una altra
banda, tota la difusió per escrit, directoris, no ho hem
territorialitzat. En qualsevol cas, és una feina diària i, en fi, tot
el tema del que sigui promoció és una feina difícil i totes les
suggerències són ben arribades.

I en qüestió d'allò que vostè em demanava sobre si donam
informació d'altres administracions, en principi ens cenyim a tot
el que és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però,
evidentment, quan un ciutadà fa una consulta i que cau dins una
altra administració, el dirigim cap a aquella administració; el
que no feim és resoldre el contingut de la seva petició perquè
ja cau dins una altra administració. Si la funcionària que, en
aquell moment, atén el servei, coneix el contingut, fins i tot
s'arrisca a donar-lo, però, en principi, el que feim és dirigir cap
a l'Administració perifèrica o a les administracions locals, a no
ser que sapiguem exactament quin és el contingut administratiu
de la proposta que el ciutadà demana.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.2) Pregunta RGE núm. 1247/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris per a la distribució d'ajuts a les
associacions de la tercera edat.

Continuam amb la pregunta número de registre 1247/96, del
Sr. Orfila i Pons, sobre criteris per a la distribució d'ajuts a les
associacions de la tercera edat. Té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Vostè sap, Sra. Vicepresidenta, que
aquest diputat que els parla té una especial predilecció per fer
el seguiment de les actuacions que es duen a terme des de la
Presidència del Govern i, concretament, la política de
distribució d'ajuts inclosa a la seva secció pressupostària. En
aquest sentit recordarà que, ja l'anterior legislatura, vàrem
interpel•lar el Govern sobre els criteris en matèria de
transferències corrents, transferències de capital i inversions de
la presidència referides a l'any 1993. 

Ara, quan hem rebut una resposta a unes preguntes
parlamentàries que hem efectuat, i hem analitzat en
profunditat els llistats corresponents a les transferències
corrents i a les transferències de capital de l'any 1994, ens
trobam amb una situació semblant a la que va fer que, en el
seu moment, l'interpel•làssim o, fins i tot, pitjor que la de
l'any 1993; i, a partir d'aquí, li demanam: com és possible
que ni una associació de la tercera edat de Menorca, hagi
rebut cap -ni d'Eivissa tampoc- hagi rebut cap ajut, tramitat
segons el Decret 13/1994, modificat pel Decret 97/1994,
exceptuant les respectives federacions de la tercera edat de
Menorca i d'Eivissa, mentre que a Mallorca, a part de les
concedides a la federació, se'n concedien 25 de particulars,
concretes, a associacions de tercera edat d'aquesta illa?

Per tant, a partir d'aquí, ens demanàvem quins criteris
utilitza el Govern a l'hora de distribuir els ajuts a aquestes
associacions de tercera edat de les Illes Balears, quina és la
divulgació que es fa de les convocatòries d'ajut i, per tant,
com s'explica, concretament, açò. No hi ha ni una petició?
Vostè, ahir, en resposta a una pregunta que li formulava va
dir: "no se'n concedeixen perquè no se'n demanen". Com
s'explica?, pensa vostè que és que els sobren doblers i, per
tant, no ho necessiten?, simplement és que no tenen
informació o...? Bé, que succeeix?, quina es la seva anàlisi?
Gràcies.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, puc contestar? Gràcies, Sr. President. Miri, l'única
explicació que jo puc veure a això és que es fa la publicitat
a través d'allò que marca la llei a través del decret, i l'única
explicació que jo puc veure és que les associacions de
Menorca i d'Eivissa no han sabut que existia..., és a dir, és
falta de coneixement del fet que existien, potser perquè no
coneixien el decret, que estava publicat en el BOCAIB. És
una cosa que es va corregint perquè ara, concretament, avui,
-no sé quin dia estam de març de l'any 1996- ja en aquests
tres mesos hem rebut moltes més ajudes de Menorca i
d'Eivissa que la resta d'anys. Es veu, idò, que la cosa ha
anat, com dirien entre cometes, "corriendo la voz".
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També vull dir-li que és un poquet inexacte -i exacte al
mateix temps- que les entitats de tercera edat de Menorca i
d'Eivissa i de Formentera no hagin rebut cap ajuda a l'empar
d'aquest decret. Jo tenc aquí les dades de l'any 1995 i tenim
l'Associació de gent gran i pensionistes de Ciutadella, que va
rebre 150.000 pessetes; Associació de majors del Puig de'n
Valls d'Eivissa, 65.000; Federació pitiüsa de tercera edat,
150.000; Club de jubilats i pensionistes de Formentera,
125.000; Associació de tercera edat de Sant Joan de Labritja,
50.000; Federació d'associacions de tercera edat de Menorca,
75.000; Associació menorquina d'excombatents de la Guerra
Civil i veterans de la Guerra Mundial, 125.000, etc., etc.; és a
dir, que hi ha una sèrie d'associacions de Menorca i d'Eivissa
que sí han rebut; no n'hem rebutjada cap, ni de Menorca ni
d'Eivissa; només, com vaig dir ahir en el plenari, una de
Menorca, i era perquè no va dur a terme l'activitat per la qual
demanava la subvenció; però, en definitiva, a mi m'agradaria,
com a vicepresidenta, rebre'n més, de tots els indrets. 

Potser el fet que surti al BOCAIB a través d'un decret,
potser hauríem de fer alguna cosa més perquè pogués arribar a
totes i cadascuna de les associacions, però, en fi, hem complit
amb allò que marca la llei, que és fer un decret; a partir d'aquí,
nosaltres rebem tota una sèrie d'ajudes, es reuneix una comissió
avaluadora i avalua, amb una sèrie de criteris, quin arrelament
té dins la societat, quina és l'activitat, què demana, si és per
activitats, si és per infraestructura, nivell pressupostari, conjunt
d'ajudes..., idò anam donant les ajudes; però vaja, en definitiva,
n'hem donat, a Eivissa i Formentera i a Menorca, no totes les
que voldríem, però no n'han demanat més. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per rèplica, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, ha fet trampa; ha
fet trampa perquè vostè sap que em referia a les subvencions o
ajuts de l'any 1994 i vostè m'ha contestat amb les del 1995. I jo
li explicaré; miri, l'any 1994, associacions de tercera edat de
l'illa de Mallorca: San Antonio de la Playa, Llucmajor, s'Arracó,
Plaça de Toros, el Fortí, Sencelles, Verge de Montserrat,
Arenal, barri de la Paloma, Es Convent de Biniali, Sant Antoni
de Campanet, Colònia de Sant Pere, Fra Juníper Serra, Amics
de Mancor...; açò és la meitat. 2.445.000! A Menorca, només
Federació d'associacions de tercera edat i, entre totes, 150.000.
És just?, en principi no. 

La notícia que té aquest diputat de com han tengut
coneixement, les associacions de tercera edat de les illes
menors, que hi havia aquests ajuts és, primer, a través de les
denúncies que servidor de vostè va fer a través dels mitjans de
comunicació; així, a través dels mitjans de comunicació, quan
ens referíem a les subvencions donades de l'any 1993; una
denúncia que, ho he de dir, els mitjans de comunicació de l'illa
de Menorca van recollir amb una gran profusió de mitjans; jo
crec que açò era important, perquè reconeixien que hi havia un
desconeixement i s'havia de cobrir aquest desconeixement
donant informació, i la van donar en positiu, no parlant de
discriminació, sinó parlant que era necessari que la gent de
Menorca es deixondís i demanàs allò que demanaven els de
Mallorca, que hi tenen perfecte dret. I em cregui que no plany
ni un cèntim d'aquests 2.445.000 pessetes que s'han distribuït a
associacions de tercera edat de l'illa de Mallorca, però entenc
que les de Menorca i les d'Eivissa i Formentera tenen el mateix
dret, com a mínim.

Per tant, jo, a partir d'aquí, crec que vostè s'haurà de
plantejar donar-me una subvenció, com a diputat divulgador
de les polítiques subvencionadores de la Presidència del
Govern, o bé optar per una altra opció, que crec que pot ser
més interessant, encara, i més efectiva, que és remetre un
escrit -i l'inst perquè així ho faci- a cadascuna de les entitats
associatives de tercera edat, en aquest cas, de les illes, dient
que la Presidència del Govern cada any atorga ajuts; aquests
ajuts es publiquen, la convocatòria, a través del BOCAIB i
solen ser, pràcticament, solen ser sempre els mateixos
mesos i, amb una vegada que els avisin, pot estar segura que
en tendran prou, perquè les visites que va rebre aquest
diputat que els parla quan va tornar a sortir, aquests dies
passats, la denúncia d'aquesta mancança, va ser de
pràcticament totes les associacions de tercera edat de l'illa
de Menorca, totes, que anaven a fer cartes a no sé qui i els
vaig dir que el tema no és fer cartes a ningú; el tema és que,
a partir d'ara, hi hagi una vigilància constant, perquè, en el
moment que açò surti, siguem capaços de tenir..., a poder-hi
optar.

La publicitat és un dels elements imprescindibles, a
l'hora d'assegurar la igualtat d'oportunitats davant la llei,
davant, en aquest cas, els ajuts, davant les actuacions que
l'administració du a terme i, a vegades, des de les illes de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, hem tengut una mica la
idea, la imatge, que hi havia una excessiva discrecionalitat
a l'hora que el Govern concedeixi determinats ajuts i que
actuava una mica -i em perdoni l'expressió- de la manera
que un conseller, que ara ja no és membre del Govern, va
explicar un dia respecte de les subvencions de la seva àrea,
i ho va explicar en plenari; quan li vam demanar: "com és
possible que la gent del seu poble tengui més subvencions
que ningú?", va dir que, clar, les subvencions és el mateix
que tirar una pedra dins una bassa d'aigua; creix en cercles
concèntrics, amb les onades que cada vegada són més dèbils
com més amples són; per tant, el primer que reb l'impacte
de la pedra és el que més subvencions tendrà; quan arriba
quasi a la vorera, ja no hi ha subvencions. Era, un poc, la
imatge que un diputat de memòria..., bé, tots el recordam
molt, del Grup Socialista, el Sr. Quim Vivó, va explicar
amb la teoria de la sobrassada que penja, també; també ho
deu recordar perfectament, vostè: les subvencions són una
sobrassada que penja i, en tant que arriben, en van agafant
trossets, i qui es descuida li queda el capoll i aquest no és
mengívol.

Per tant, l'inst, Sra. Vicepresidenta, a rompre amb
aquesta política. Donem informació, encara que sigui una
vegada i, a partir d'aquí, segurament n'hi haurà prou i la gent
estarà molt més deixondida, i així assegurarem que es rompi
aquesta imatge que li deia també, un poc, ahir, i li deia -em
cregui- amb ànim constructiu, com li feim aquestes
preguntes: que hi ha un govern a cada illa, que és el Consell
Insular de Menorca i d'Eivissa i Formentera, un Consell
Insular de Mallorca que és una altra cosa, i un govern de les
Illes Balears que, des de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
se'l considera el govern de Mallorca.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Li vull recordar que allò de la sobrassada
no va ser exactament així. Ningú no en va voler, de sobrassada,
i si n'haguessin volgut avui no tendríem Son Reus; això de la
sobrassada. Per torn de contrarèplica, la Vicepresidenta té la
paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, a mi m'agradaria dir-li un parell
de coses. Bé, el desconeixement de les illes menors, vostè
sembla que atribueix al Govern el desconeixement de les
associacions, que no sàpiguen que existeixen unes ajudes per
responsabilitat del Govern, i no és així. El Govern ha habilitat
unes partides, ha fet un decret, ha desenvolupat una ordre, ha
donat publicitat en el BOCAIB, i totes aquelles associacions
que s'han volgut assabentar s'han assabentat, perquè el
BOCAIB és públic i està a l'abast de tothom. 

Jo veig que ha funcionat i que és una cosa que mai no pot
arribar a la totalitat de les associacions, o mai no ho poden
demanar totes, però veig que el tema de publicitat ha anat
funcionant, perquè l'any 1994, com vostè bé diu, es va donar a
la Federació de Menorca, i a Eivissa en varen rebre dues
associacions: la de Jubilats i pensionistes de Formentera i la
Federació pitiüsa d'Associacions de tercera edat d'Eivissa; però
es fixi, vostè, l'any 1995 totes les que he llegit, i les he llegit
intencionadament, i les que ja duim demanades de l'any 1996
són tres vegades més. Per tant, això ha anat funcionant.

Per tant, el problema és, com vostè ha dit, que les
associacions, no tan sols la proporció de desconeixement de
Menorca i Eivissa, jo crec que és semblant a les de Mallorca,
perquè tenim el registre d'associacions informàticament i n'hi
ha moltes que no ho demanen, però jo no tenc cap dubte que
aquella associació de tercera edat, de veïns, de dones, d'amics,
del que sigui, que té una junta directiva forta i que té una junta
directiva que "es mou", va al consell insular, va a l'ajuntament,
sap que en el Govern hi ha això; es mou, i jo vull ser capaç, des
del poder públic, d'il•lusionar les associacions perquè siguin
elles les que venguin, il•lusionar-les de tal manera que,
pràcticament, no hagin de menester cap entitat pública; vull ser
capaç d'il•lusionar totes les entitats perquè elles es puguin
moure. 

Per tant, crec que la difusió és bona, crec que el fet d'enviar
una carta a cadascuna anunciant que hi ha un decret es
podria fer, però és crear expectatives, i també jugam amb un
pressupost que no les podem cobrir totes, sinó que hi ha un
decret i, per tant, tot el món, tota associació hauria de saber
que hi  ha un decret publicat; que es faci tota la difusió per
part del diputat, que jo li agraesc molt, que sigui necessari,
però, enviar una carta dient que hi ha aquest decret podria
crear una expectativa en aquella associació que rebrà,
necessàriament, aquella ajuda. És a dir, el decret està
publicat, és al BOCAIB, jo estic disposada, en fi, a fer tota
la difusió que faci falta, però després, ja, que cada
associació que s'ha muntat per complir uns objectius, per
dur a terme, cada associació, una sèrie d'objectius molt
clars, després és cada associació la que s'ha de moure; jo no
vull un poder públic que corri darrere les associacions, sinó
que jo vull associacions que estiguin tan il•lusionades que
sàpiguen al dia, pràcticament, tot allò que dóna un consell
insular, tot allò que pot donar un ajuntament o tot allò que
pot donar un govern. I això no significa que no se li pugui
donar tota la publicitat.

Per altra banda, li vull dir que, amb el tema de la
sobrassada o amb el tema que m'ha explicat de la pedra, jo
no ho sé, no era en aquest parlament quan es deia això, però
li diré una cosa que l'experiència m'ha ensenyat, i és que,
quan s'aprova un pressupost, hi ha doblers, i quan s'és a final
d'any no hi ha doblers, i per molt que vulguis donar
subvencions i per molta necessitat que tengui aquella
associació, no té les mateixes, diguéssim, oportunitats el
que primer demana que el que darrer demana. És una
desgràcia, però això és una qüestió real. El pacte de progrés
que avui governa en el Consell Insular, o qualsevol
ajuntament de qualsevol color polític, no em referesc a cap
color polític en concret, sempre, qui primer demana té un
avantatge, i és que primer se n'ha assabentat, primer ha
demanat i primer ha optat, i mai un pressupost és el mateix
el gener de l'any 1995 que el desembre de l'any 1995. Tant
de bo poguéssim tenir sempre tot allò que ens demanen. Per
tant, també és important que un se n'assabenti, se n'assabenti
el més prest possible i demani el més prest possible, perquè,
maldament sigui una cosa que pot ser justa o injusta, és una
qüestió que és real.

Per una altra banda, li vull dir que el tema que sigui just
o injust que les associacions de les illes menors demanin
menys, jo no ho tractaria en termes de justícia; jo el que
crec és que hi ha associacions que se n'assabenten abans i
associacions que, per distints motius, se n'assabenten
després, i no crec que es pugui territorialitzar, perquè vostè
pensi que Formentera, pràcticament, ho ha demanat sempre,
i potser seria l'illa que cau més lluny; és a dir, es tracta que
les associacions es puguin moure. Jo li agraesc molt aquesta
labor de difusió, que vostè pugui cobrir el desconeixement
i, per una altra banda, crec que, d'aquí a un parell d'anys,
que l'autonomia estarà plenament assentada, aquest decret
ja durà una sèrie d'anys en vigor i no tenc cap dubte que hi
haurà moltes peticions i hi haurà moltes concessions.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1248/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteris per a la concessió d'ajuts a les
associacions de veïns.

Passam  a la següent pregunta, que deu ser la 1248, del Sr.
Ramon Orfila i Pons, sobre criteris per a la concessió d'ajuts a
les associacions de veïns. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Vicepresidenta, tots som
conscients que hi ha un problema, a l'Estat espanyol, de
desvertebració de la societat. Aquest és un problema real. Hem
pagat els anys de dictadura en els quals no només no es va
fomentar, sinó que es va perseguir, l'associacionisme; qualsevol
intent d'associació era mal vist, castigat i, a vegades, perseguit,
i açò ha influït negativament sobre la xarxa organitzativa de
l'Estat. Un estat amb poca vertebració és un estat pobre, perquè
hi ha manco gent que s'organitza per fer coses. Per tant, és bo
que l'Administració tengui polítiques de foment i promoció de
l'associacionisme amb tot el que açò representa de revitalitzar
la societat i, per tant, és positiu que se'ls ajudi, se'ls incentivi,
fins i tot amb aquests ajuts econòmics que es concedeixen des
de la Presidència del Govern.

Però nosaltres creim que les preguntes que li hem fet han
anat dirigides a demostrar que els anys 1993 i 1994, que són els
que hem analitzat -del 1995 té les dades vostè i nosaltres encara
no les tenim; les hi hem demandes, per cert, fa ben poc; supòs
que un dia d'aquests rebrem la contestació- s'ha detectat que, a
les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera hi havia
problemes, que no es rebia, proporcionalment, la mateixa
quantitat d'ajuts, la mateixa proporció d'ajuts que es rebia a l'illa
de Mallorca i, a nosaltres, se'ns ha disparat l'alarma, i també se
li hauria de disparar, al Govern, s'ha de demanar per què és així.

Les illes són un territori, una comunitat autònoma diferent
de les altres, perquè el fet insular, pluriinsular, ens condiciona,
i açò ens condiciona a tots els nivells; la publicitat que es fa,
per exemple, a través de mitjans de comunicació, que se suposa
que són d'abast interinsular, no tenen efecte sobre determinades
illes; ahir ho deia a la Conselleria de Sanitat: una campanya a
favor de la vacunació de l'hepatitis B, en un diari que, aquí, en
venien mils, i a Menorca 300, i a Eivissa una quantitat em
sembla que, encara, menor, quan allà hi ha diaris que també
reben, vull dir que tenen una difusió de mils, també,
d'exemplars i que, per tant, arriben molt més a la societat. El
conseller, en una conversa en els passadissos, després, em deia:
-és que si he de publicar aquest anunci, que em costa 200.000
pessetes, a cada diari, o a un diari de cada illa, em costarà molt-
; jo li vaig dir: -idò miri, molt senzill, el faci més petit, el faci
més petit; si era de pàgina sencera, en faci mitja en un diari de
Mallorca i en faci dos quarts, un quart per al d'Eivissa i un quart
per al de Menorca, i tots en tendrem coneixement-, perquè, si
no, les coses no arriben amb la mateixa intensitat a cadascuna
de les illes i, per tant, els ciutadans no tenen el mateix nivell
d'informació i, per tant, vulgui o no, tenen manco oportunitats
d'optar com els altres, amb les mateixes possibilitats de rebre
determinats ajuts de l'Administració; i açò és preocupant, i
vostès, des del Govern, se'ls hauria de disparar l'alarma com
se'ns dispara, a nosaltres.

Jo li he dit que estàvem disposats a divulgar-ho i ho hem
fet, públicament, en tots els mitjans que hem pogut, però el
Govern té l'obligació, també, de fer-ho, i és a açò que
l'instam, perquè ho faci, i no que ho faci, cada vegada que
ho faci, una vegada; que els expliqui: mirin, Presidència del
Govern, per potenciar el moviment associatiu, atorga
aquests ajuts; i em cregui que amb una vegada en tendran
prou, perquè tothom en té necessitat, d'aquests fons, perquè
en reben molt pocs i tenen moltes dificultat per dur a terme
determinades actuacions. 

Per tant, Sra. Vicepresidenta, terminis; és una qüestió
important; si hi ha un termini fixat, no és el primer que
arriba; quan han acabat els terminis és quan es distribueix
l'ajuda entre tots els que ho han demanat; i, segona,
publicitat per donar, aconseguir, garantir que es tengui
aquesta igualtat d'informació, que vol dir, també, accedir,
amb la mateixa igualtat de drets, a les possibilitats que el
Govern atorga.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, tres coses; la publicitat es
dóna a través del BOCAIB. Jo no he fet mai, d'aquest
decret, ni a Mallorca, ni a Menorca, ni a Eivissa, ni a
Formentera, ni faré, cap anunci en premsa, ni a diaris de
Menorca, ni a diaris d'Eivissa, ni a diaris de Mallorca. A mi,
la llei em diu que he de publicar un decret en el BOCAIB i
que el BOCAIB és a l'abast de tots els ciutadans i, a més,
posam un termini, perquè així sigui, del gener fins a
l'octubre; per tant, hi ha un termini, pràcticament, de deu
mesos, perquè qualsevol ciutadà de qualsevol illa agafi el
BOCAIB i sàpiga d'on pot estirar una ajuda o d'on pot
estirar una altra. No crec que això s'hagi de fer via diari.

Segon punt. Això de revisar totes les ajudes al final no
és possible, i és perquè vénen molts de ciutadans a demanar
una ajuda per aquella obra que han de fer d'aquí a un mes,
i ja vénen amb temps a demanar-ho, per poder fer aquella
activitat, i no fan l'activitat si tu no els dones l'ajuda. Això
obliga a reunir-se a la comissió avaluadora, pràcticament,
cada mes o cada dos mesos, agafant tot l'abast d'aquelles
ajudes i estudiant aquelles ajudes. No puc esperar a
l'octubre, perquè, pràcticament, una ajuda donada l'octubre
a un senyor, a una associació que l'ha de menester el febrer,
val més que ja no li donis, ja la cercarà per una altra via,
perquè hauria deixat de fer aquella activitat.
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Per una altra banda, vull dir-li que jo crec que anam reparant
això, perquè, miri què li dic, cada vegada hi ha més
associacions de veïns i de tercera edat de les illes menors que
ho demanen; però vostè fixi's en el compte, en la proporció...,
jo li vull fer veure que la proporció no és tanta. Hi ha molts de
pobles, de tot Mallorca, per dir més de la meitat i més del 70%,
que no han demanat una ajuda, segurament perquè desconeixen
que existeix. Per tant, crec que és una cosa que no es pot dir que
només sigui de les illes menors, sinó que crec que, moltes
vegades, l'administració s'ha complicat tant, el BOCAIB encara
és un instrument que la gent no maneja amb una certa
assiduïtat, que fa que moltes associacions desconeguin que hi
ha aquella ajuda. 

Pràcticament ningú no pot negar que, avui, un ciutadà no
sap totes les ajudes a què pot accedir quan munta una empresa,
no sap totes les ajudes a què pot accedir quan munta una
associació o quan fa qualsevol tipus d'activitat, perquè allò que
va dins l'engranatge administratiu, tant l'Administració central
com l'Administració autonòmica com l'Administració local, és
complicat, perquè són aparells que cada dia treuen mils i mils
de normes i és molt complicat estar, pràcticament, al dia. Si
afegim a això totes les ajudes que dóna la Unió Europea,
l'engranatge és molt complicat. Però el que fan totes les
administracions i, en aquest cas, l'autonòmica no és diferent, és
treure un decret publicat al BOCAIB, fa la difusió a través
d'aquell decret, posa un termini molt gros perquè tothom pugui
estar-ne assabentat i, al llarg de l'any -tengui en compte que és
un decret de l'any 1994- idò la gent es va assabentant. Hi ha
qualcú que no se n'assabentarà mai i hi haurà qualcú que el
primer dia ho sabrà, però això és la realitat d'aquesta societat.

I, li repetesc, l'any 1994, concretament, es varen donar dues
ajudes a favor de federacions i confederacions; concretament,
en associacions de veïns, es va donar una ajuda a la
Confederació de Balears, i jo entenc que si la Confederació de
Veïns de Balears és una confederació de veïns de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i tenen moltes associacions a
dins -no totes, però moltes- també la Confederació hauria de fer
la divulgació del fet que existeixen aquelles ajudes, perquè és
una de les seves funcions. Per tant, crec que aquí és, un poquet,
una responsabilitat de tots i crec que, amb la labor que vostè fa,
que no tenc cap dubte que fan tots i cadascun dels diputats, que
fa un poquet el ciutadà del carrer i que fa l'Administració amb
la seva publicació pertinent a la (...) reguladora, jo crec que no
serà necessari produir debats com aquests en un parell de
mesos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Rèplica del Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Vicepresidenta; jo el
que no entenc és que, a vostè, no li preocupi, i que ens hagi
de preocupar als altres i que siguem els altres que haguem
d'incidir en el tema. Hem estudiat les de dos anys i es
comença a corregir el 1995, però a partir de diputats que
feim la denúncia concreta.

Miri; la Federació d'Associacions de Veïns de les Illes
Balears rep una subvenció, és cert, i abasta a totes les
associacions de veïns de totes les illes, però m'ha de
reconèixer que és rar, com a mínim, inusual, poc lògic, té
poca explicació, que a l'illa de Mallorca es repeteixin les
subvencions a 19 associacions de veïns concretes, cap a
Eivissa, cap a Formentera, cap a Menorca; ni una; zero. Si
em digués tres, a un lloc cinc, dos...; com a mínim és rar,
com a mínim és poc lògic. 

I, miri, m'ha posat exemples d'altres tipus d'ajuts. Jo faig
el seguiment de les àrees d'agricultura i de la de comerç i
indústria i, evidentment, no funciona amb el BOCAIB. Es
cuiden moltíssim, moltíssim, de remetre un escrit des de les
conselleries -aposta, de cada actuació, tenen una partida de
divulgació-, remeten (...) directament a tots els possibles
interessats, o a les associacions que els representen, per dir-
los que s'obre el termini per demanar determinats ajuts,
perquè és el primer interessat, la conselleria concreta,
perquè allò funcioni i, fins i tot, conselleries com la
d'Agricultura, publiquen revistes que, segons el conseller,
serveixen per donar esperança al sector i, també, per
divulgar les possibilitats d'accedir a ajuts de l'administració.
I conselleries com la de Comerç i Indústria subvencionen
revistes d'altres associacions, d'entitats associatives del
sector corresponent que, com a única funció, tenen la de
divulgar aquestes possibilitats d'ajut.

Però jo li dic: si estiguéssim davant una situació normal
no succeiria res, emperò amb aquesta denúncia que
nosaltres li feim, succeeix un poquet com amb la
normalització lingüística; per què, el Govern, ha de tenir
una llei de normalització lingüística que fa que s'hagi de
promoure, especialment des del Govern, des de
l'administració, l'ús de la llengua catalana?, perquè aquesta
ha estat en inferioritat de condicions, i s'ha detectat i ha
resultat que açò era preocupant, i s'ha dit: no es pot mantenir
el mateix tractament amb una llengua i l'altra, perquè n'hi ha
una que, fins ara, havia estat perjudicada i estava en
inferioritat de condicions, i l'ajudam de forma especial o no
l'equilibrarem. I vostè sap perfectament que açò succeeix en
altres qüestions. Per exemple, la política de la dona; no es
pot tractar..., s'ha d'ajudar, s'ha de discriminar positivament
la dona perquè aquesta arribi a ser, arribi a tenir els
mateixos drets, les mateixes oportunitats que té l'home.
Vostè ho sap perquè ho ha potenciat i ho ha dit públicament.
Per què?, perquè si es tracta a gent que està..., a persones, a
entitats, a associacions, que estan en una situació diferent,
sempre es mantindrà aquesta situació de diferència.
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Per tant, nosaltres, l'única cosa que volem pel dia vinent és
que hi ha una situació real; subvencions a associacions de veïns
l'any 1994, i el 1993 succeïa igual: zero a Menorca, zero a
Formentera, zero a Eivissa, denou Mallorca. No li dic que vostè
discrimini, però dic que hi ha una situació desigual. Intentem
corregir-la. Li costa molt, enviar un escrit a les associacions?,
dient: "hem detectat aquest fet, els recordam que hi ha aquesta
situació". Si no, jo em veuré obligat a demanar, a presentar una
moció en el consell insular demanant que sigui aquest, qui ho
faci. Que ho faci el d'Eivissa, també. I em sembla que no és
així, que s'ha de fer; és el mateix Govern qui, detectant un
problema, cerca una forma de corregir-lo. I em cregui que li dic
de la manera més positiva que puc, perquè l'objectiu és que tots
els ciutadans siguin iguals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Jo no sé si hauria de fer una al•lusió com
a home, per allò que ha dit vostè de... Sra. Vicepresidenta, té la
paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies. Vull contestar i jo crec que ens entendrem, Sr.
Orfila, i vostè em comprendrà. El decret a què vostè fa
referència, de l'any 1994, és un decret que abasta..., que s'ha fet
per fomentar l'associacionisme, i aquí hi entren des de veïns,
associacions de dones, tercera edat, associacions d'amics,
Asociación de amigos del Puerto de Andratx..., associacions del
que vostè vulgui. Jo duc el registre d'associacions transferit per
l'Estat central fa, aproximadament, mig any, i hi ha 3.000
associacions, a Balears. Des d'Operados de la válvula mitral
derecha a l'associació de dones del Pont d'Inca o el que vostè
vulgui. 

És clar, jo entenc molt bé que Agricultura faci revistes dient
al seu sector... -vostè ho ha dit, el sector corresponent- i
Comerç, però és que jo no tenc sector; jo és tot Balears; jo no
puc enviar una carta a 3.000 associacions de Balears, més les
que es creen cada dia perquè, em cregui, cada dia se'n creen
més de deu i vint, i enviar, amb un pressupost de 12 milions, i
dir que hi ha un decret publicat i que s'apuntin, que ho
sàpiguen, no; jo he de publicar un decret al BOCAIB amb una
partida d'ajudes. Després, cada sector ja s'espabilarà per saber
si existeixen aquestes ajudes, a on i com es demanen. Si jo
dugués un sector concret, com el tema de la dona, jo, amb una
regulació estricta en tema de dona, jo sí que puc dir: bé, en
tema de dona, hi ha aquestes partides i jo ho envia a les
associacions de dones perquè són una cinquantena, una
seixantena; o, en el tema de tercera edat, que està taxat; però
amb un decret que regula Fomento del asociacionismo, que hi
pot entrar tot, des de sanitaris, culturals, benèfiques,
assistencials, de dona, de tercera edat, de veïns, educatives, el
que sigui, aquí jo no puc fer una carta dient que se fomenta el
asociacionismo, no, perquè no seria adient.

Per tant, té sentit quan una cosa és sectorial: de dona, de
comerç, d'agricultura, d'indústria, té sentit que es facin
divulgacions, que es facin anuncis en premsa, però no té
sentit amb un decret que l'única cosa que pretén és fomentar
que la gent, per defensar els seus drets i defensar els seus
objectius, s'associï, però és un decret d'àmbit general. 

Jo aquí no puc fer la mateixa política de posar anuncis;
per què?, perquè seria una mala política, perquè es crearien
expectatives que no abastarien, i  perquè,
pressupostàriament, no es podria cobrir tot això. Jo el que
faig és donar una publicitat i que sigui l'associació qui
sàpiga que existeix. Evidentment; miri si ha funcionat, que,
des de l'any 1993, com jo li dic, fins ara, cada vegada són
més les associacions que demanen, perquè cada vegada hi
ha més coneixement. La publicitat s'ha cobert des del
moment que s'ha publicat al BOCAIB; a partir d'aquí, la
difusió que vostè faci, que, evidentment, sempre serveix,
però que la preocupació no ha vengut perquè vostè faci la
difusió, la preocupació ha vengut des de que assumeixes un
servei, i fas un decret i t'arrisques a fer un decret per
fomentar l'associacionisme; aquí es demostra, ja, la
preocupació d'aquest govern. Després, tots els que puguin...,
tant de bo poguéssim donar a tots!, tant de bo!, i tant de bo
tot pogués quedar cobert, però després s'han de marcar unes
prioritats. Però enviar una carta a les 3.000 associacions que
hi ha, avui, inscrites a Balears, -sense saber a qui ho enviam,
perquè n'hi ha algunes que han canviat, n'hi ha algunes que
ja no existeixen, n'hi ha algunes que no tenen activitat-
anunciant que hi ha un decret de subvencions, la veritat, em
sembla un poquet arriscat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1249/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a criteri per a la subvenció de processons o
trobades de confraries.

I.5) Pregunta RGE núm. 1250/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a motiu pel qual els ajuts per "trobada de
confraries" o "actes processionals" es circumscriuen a
Mallorca.

Passam a la següent pregunta, registrada amb el número
1249/96, del Sr. Orfila i Pons, sobre criteri per a la
subvenció de processons i trobades de confraries. Sr. Orfila,
té la paraula.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que és molt oportuna, perquè
ara ja estam en tot açò. I, si m'ho permet el president, i la
vicepresidenta també, unificaríem aquesta pregunta amb la
següent.

EL SR. PRESIDENT:

La 1250. D'acord, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Tracten totes dues de processons i, per tant...

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. ORFILA I PONS:

Miri, nosaltres hem arribat a la conclusió que, a Menorca i
a Eivissa, la processó va per dins. És una expressió popular i
em permeti que l'empri, en aquest sentit. 

Nosaltres sempre hem pensat que la presidència, entre altres
competències, incloïa la d'assumptes religioso-festius i, veient
les subvencions que cada any atorguen, veim que sí, que
realment algunes duen aquest color, persegueixen aquest
objectiu. 

Però, quan estudiam les subvencions concedides l'any 1994
-Sra. Vicepresidenta, l'any 1994- que són un reflex de les de
l'any 1993 -1993, Sra. Vicepresidenta- comprovam que les
subvencions van dirigides, beneficien, abasten, un sector,
també, molt concret, circumscrit també només a una illa. I ens
ha cridat l'atenció. Nosaltres teníem la idea que Menorca tenia
una fama d'anticlerical, una imatge més poc, si vol...; però és
evident que també fan processons, és evident que també les
confraries es troben i celebren les seves festes; però, em
reconeix, Sra. Vicepresidenta, que és, com a mínim, estrany,
que les trobades de confraries i les processons subvencionades
de l'illa de Mallorca pugin a 700.000 pessetes i que no hi hagi
hagut peticions de cap altra illa? Vostè, què pensa?, què és, que
allà no es fan processons?, què els sobren doblers, als confrares,
i s'ho munten ells -i em perdoni l'expressió- tots sols?, per què
el Govern no els subvenciona?, simplement perquè no ho
demanen? Li preocupa que no ho demanin, des d'aquestes
illes?, haurem de tornar a fer la divulgació nosaltres, Sra.
Vicepresidenta? I parlam del 1994, només.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Orfila, miri, nosaltres, des del
Govern, pensam que, donada la nombrosa i activa
participació social en aquests esdeveniments que
s'organitzen, bàsicament, arreu de Balears amb motiu de la
Setmana Santa, aquests actes processionals són una prova
evident que aquestes manifestacions formen part del nostre
patrimoni cultural i, jo diria més, tenen una ressonància
social forta. Per això, des de la presidència del Govern, es
donen ajudes puntuals i singularitzades; en aquest cas no
han anat via decret, algunes, perquè consideram que ja són
puntuals, singularitzades i que tenen aquella emergència o
ressonància social.

En la realització d'aquests actes, concretament, per
exemple, les confraries de Balears, que varen organitzar  les
trobades anuals de confrares de Mallorca a Inca i a Palma,
hi hem participat en una petita part del que és
l'esdeveniment, simplement per contribuir a alleujar la
càrrega econòmica. Evidentment, en el moment que ho
demani una confraria de Menorca o d'Eivissa, ben igual. Jo
li faig la mateixa pregunta: per què no ho han demanat? En
aquest cas es tracta del fet que si es té una necessitat, que jo
crec que es té sempre, bé, idò, adreçar-se a qui faci falta per
veure si aconsegueixen l'ajuda. Idò que venguin i mirarem
si, realment, hi ha aquella necessitat, hi ha, realment,
aquella participació (...) cultural, hi ha aquella necessitat
social i ens en farem càrrec, però jo no puc ser el Bon Jesús,
jo no puc anar allà on no em demanen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sra. Vicepresidenta, em cregui que aquest diputat que els
parla, tot i no ser massa..., no participar-hi, normalment, en
aquestes trobades processionals, s'encarregarà de fer arribar
a totes les confraries, i no de pescadors, vull dir les
processionals, de l'illa de Menorca, i supòs que diputats
d'Eivissa ho faran, la notícia que el Govern els subvenciona.

M'ha espantat; en un moment determinat no he entès
massa bé què deia. Ha dit que ajuts per emergència social?,
m'he com espantat. M'ho expliqui, perquè no ho he entès,
perquè m'he imaginat que no es podia celebrar una processó
perquè faltaven les 100.000 pessetes que vostè li havia de
donar i, clar, açò implicava una emergència social i, a partir
d'aquí, el Govern actuava. Jo crec que, en aquest cas, no
seria d'aplicació a l'illa de Menorca i d'Eivissa i Formentera,
perquè allà les processons es fan igual i, si no es fan, no
representa cap emergència, emperò la necessitat, em cregui
que la tenen; segurament podrien ser més lluïdes i també
deuen formar part del patrimoni cultural, social i no sé
quantes coses  més ha dit.
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I una pregunta que no havia formulat, si vostè no té
inconvenient a contestar-me-la: des d'una visió ecumènica,
estarien disposats a subvencionar fets semblants de Testimonis
de Jehovà, Església Evangèlica, musulmans, hinduistes i altres
creences religioses que existeixin a les illes?, s'ha donat algun
cas, en aquest sentit?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Aquesta segona part, si no la vol contestar, no la
contesti, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Sí, sí, estic encantada de contestar-la. Bé, dues coses. He dit
que aquests actes, aquestes activitats que tenen una nombrosa
participació popular, la conseqüència és que tenen una forta
ressonància social, i aquesta forta ressonància social promou,
a la vegada, una gran participació ciutadana i, per això, quan
nosaltres veim que ens demanen -i un polític té l'obligació,
sobretot quan s'ocupa un càrrec de responsabilitat, d'estudiar a
veure si pot ajudar- de qualque manera procuram que la càrrega
econòmica no sigui tan grossa. Evidentment, jo tampoc no hi
particip; també li faig saber que no hi particip, amb aquestes
confraries, però no té res a veure amb l'objectiu (...) que és
important tot tipus d'activitats que siguin culturals. 

I, evidentment, no estam en un estat confessional. Si vénen
els Testigos de Jehová, o vénen...; miri, li record que vaig
subvencionar l'Asociación islámica..., no ho record, però una
associació islàmica, la vaig subvencionar, perquè veia que era
una necessitat; i també, idò, a l'associació de jueus, també va
demanar cosa. En fi, estam oberts a tot, perquè el decret, li
repetesc, és de foment de l'associacionisme, i aquest govern és
un govern per a tots. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1251/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvenció per restauració d'orgues.

Passam a la darrera pregunta formula pel Sr. Orfila i Pons,
pregunta número 1251, sobre subvenció per restauració
d'orgues.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, m'alegra el seu
esperit ecumènic. Li formularé una pregunta amb petició de
resposta escrita perquè, em cregui, tenc molt d'interès en saber
aquests ajuts i per quin import es varen concedir a aquestes
organitzacions o esglésies o creences, vull dir religions,
religions que no eren catòliques; en concret m'ha dit
musulmana i jueva. Jo tenia la notícia contrària, que un grup
islàmic havia fet una petició de subvenció i no se li havia
concedit. Era una notícia que tenia, que no m'atreviria a fer una
afirmació contundent, però li faré una pregunta per escrit.

Però aquesta pregunta d'ara també va, un poc,
relacionada amb el mateix cas. Vam veure, en el seu llistat
de subvencions, supòs que per qüestions d'emergència
social o..., que havien subvencionat la restauració de l'orgue
de la parròquia de Lloseta, la qual cosa ens va semblar molt
bé; és bo que es puguin fer concerts d'orgue, i aquest és un
instrument que, a més, és especialment ric; però la nostra
pregunta anava dirigida a veure si qualsevol parròquia de
qualsevol poble de les Illes Balears que té problemes amb
el seu orgue pot acudir a la Vicepresidència, perquè aquesta
el subvencioni. I, en aquest cas, ja li puc avançar que, aquest
diputat que els parla també -en açò sí que hi particip,
m'encanten els concerts d'orgue- també farà el possible per
divulgar, a totes les parròquies, aquesta possibilitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Bé, en aquest cas es referia a una
acció, no de foment, sinó a accions puntuals i, bàsicament,
l'objectiu era perquè pensàvem que hi havia una necessitat,
en aquest cas, de caràcter social. En el cas de la sol•licitud
de l'orgue de Lloseta, la resposta va ser positiva i,
bàsicament, com li dic, el motiu era que hi havia un benefici
social que reportava la recuperació d'aquest patrimoni
musical i, per a aquest poble, era un baix cost de restauració
i, en canvi, el benefici de la recuperació d'aquest patrimoni
musical era molt gran i, per tant, vàrem trobar oportú que
s'havia de fer. 

El mateix cas que es produeixi en qualsevol altre orgue
de qualsevol altre parròquia, idò s'estudia la necessitat i
veim que hi ha aquella necessitat social, i aniria per aquesta
via, no la via de foment, sempre ens en faríem càrrec.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Tenc com una curiositat per saber
si qualque parròquia més ha demanat subvencions per
restaurar els seus orgues. Ja sé que, potser, no em podrà
contestar. Li formularé, també, una pregunta per escrit, i els
motius per dir a uns sí i als altres no, si és que n'hi ha hagut
més que ho han demanat. Simplement per veure quins
criteris aplica el Govern a l'hora de discernir quina és
l'alarma social o la repercussió social que representaria que
un orgue no funcionàs o, al contrari, que sí, que funcioni.

Realment, Sra. Vicepresidenta, nosaltres consideram que
no és pagat amb res, 125.000 pessetes -aquesta subvenció
que van donar- per fer que un orgue soni i soni bé. És una
bona inversió; en açò coincidim. Res més.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. En el cas que ens ocupa, jo li he
explicat que, com era un baix cost i la recuperació d'aquest
patrimoni musical era important, nosaltres vèiem una necessitat
social, la vàrem constatar, perquè vèiem un gran benefici, un
pressupost baix, no ens costava gaire cosa i el benefici social
que suposava era gran. Bé, en tots els casos que se'ns plantegin
s'haurà de fer aquesta valoració: què val, què reporta allò per
aquella societat, i quina necessitat hi ha. Després d'aquestes
valoracions, ja decidirem si li donam o no, però, en principi, és
el barem que seguim. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Acaba la sessió. S'aixeca la sessió i bon dia a tots,
Srs. Diputats.
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