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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d'aquesta comissió.

Hi ha substitucions?

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Andrés Charneco a Joan Verger i Pocoví.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella per Margalida Thomàs.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila per Damià Pons.

I.- Debat del II Pla d'igualtat d'oportunitats per a les dones
(1996-1999).

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam amb el primer punt de l'ordre de dia. Agraïm la
presència aquí de la consellera Sra. Estaràs així com també de
la directora executiva de la Comissió interdepartamental de la
dona, Pilar Mir.

La Sra. Consellera Rosa Estaràs explicarà el II Pla d'igualtat
d'oportunitats per a les dones 1996-1999. Per explicar el pla, té
la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu en aquesta
explicació, atès que sé que hi haurà una petició del grup que
vagi a ponència i no hi ha inconvenient que pugui anar a
ponència perquè allà pugui obtenir el màxim consens un tema
com aquest. En qualsevol cas, diré també que hi haurà un debat
en plenari i que faré una exposició del pla, però que serà un pla
que tendrem ocasió de veure en ponència i després un debat en
plenari.

Començaré per explicar que pensam que en el tema de la
dona és un tema en què el Govern, si els col•lectius i els
grups..., en què pot aspirar al màxim consens. Hi ha petites
coses que distancien un grup d'un altre, però crec que hi ha més
coses que ens aproximen que no que ens distancien, i en aquest
sentit, s'ha de fer una crida a tots els grups que les aportacions
siguin constructives i que s'evitin per part de tots els grups les
crítiques en un tema que crec que és fonamental, que és canviar
un nou model de societat, canviar mentalitat, canviar
consciències; demanaria a tos els grups, inclòs el que dóna
suport al Govern, el Grup Popular, que les crítiques fossin el
més constructives possibles i evitem demagògies i evitem
polítiques que sí pot ser tenguin un sentit en altres temes però
que, sense dubte, no en tendrien en un tema tan important per a
les dones i per als homes i per a la societat d''aquesta comunitat.

Bé, els diré que la Comissió interdepartamental de la dona,
que és l'organisme que té en aquest moment la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears com a organisme d'igualtat
d'oportunitats, es va crear l'any 90 i el seu objectiu principal
és, com tots els organismes d'igualtat d'oportunitats de la
resta d'Espanya i de la resta d'Europa..., es tracta que des
d'aquesta comissió, des d'aquest organisme, es vetllàs i es
fessin totes les mesures adients per tal que la dona pogués
participar d'una manera més activa i en igualtat de
condicions a tot l'àmbit de la nostra societat. En aquest
sentit, donàvem cobertura així al que era un mandat
constitucional i al que és un principi de justícia i al que
diríem que és el fonament primer del que serien els Drets
Humans.

En aquest sentit es va crear aquesta comissió. Tot d'una
pensàvem que aquests moviments i aquests organismes
comencen a crear-se entre els anys 88 i 90, fins i tot n'hi ha
dels anys 93, 94, es van creant al llarg de tot Espanya, i la
nostra comissió comença que hi ha una representació d'una
sèrie de conselleries, però es van modificant i, després de la
Conferència mundial de Pekin, hi donam entrada a totes
les..., es modifica el decret de creació  d'aquesta comissió i
s'hi dona entrada a totes les conselleries del Govern per
seguir un poquet el que va ser la base de Pekin, que  havíem
de deixar que el tema de la dona deixàs de ser un tema
"apartheid" perquè es pogués integrar la política de la dona
dins totes les polítiques generals. En aquest sentit, hi ha una
comissió creada, una comissió bastant operativa, es
reuneixen totes les conselleries implicades i, a més, hi
vàrem fer una altra modificació i és que els representants
d'aquesta comissió tenguessin rang de director general, amb
capacitat de decisió, perquè això donava més eficàcia a la
comissió.

Dit això, dic que una de les primeres feines que va fer la
comissió va ser aprovar un I Pla. Aquest I Pla va tenir una
vigència de l'any 90 a l'any 93, i pensàvem que era
absolutament necessari ja aprovar el II Pla. Veurem que hi
ha hagut un interval aproximat de dos anys, dos anys i mig
o tres anys, però hem esperat a fer el II Pla a tenir aquest IV
Pla d'acció comunitària i seguir un poquet les directrius de
Pekin. Hem anat en la línia un poquet també de les altres
comunitats, fins i tot del propi ministeri, que entre pla i pla
el que és ideal és que no hi hagi un buit, però sempre entre
pla i pla, a causa que hem d'intentar coordinar les nostres
polítiques amb les polítiques europees i amb les polítiques
generals, sempre hi ha aquest buit d'un o dos anys.
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Començarem, idò, a explicar aquest II Pla. És un pla que,
com bé ha dit la presidenta d'aquesta comissió, té una vigència
de l'any 96 a l'any 99, de tres anys, i he d'anunciar també que el
que seria l'avaluació del I Pla no serà tal avaluació, perquè
d'acord amb els altres organismes d'igualtat d'oportunitats, en
aquest moment, com que són plans nous i són àrees noves, no
tenim indicadors de qualque manera per poder valorar totes les
comunitats per igual dins els mateixos indicadors, però hi
durem la memòria del que ha estat el I Pla, inclosos els dos anys
que no estaven dins el I Pla, hi durem una memòria de l'any 90
a l'any 95 sobre les activitats de la comissió en compliment del
I Pla i aquests anys que no ho ha estat, però sí la memòria, com
han fet i han acordat el ministeri  i totes les comunitats, no (...)
valoració, perquè no tenim en aquest moment encara aprovats
uns indicadors comunitaris per a tots.

Començant amb aquest II Pla, diré que és un pla que integra
tota una sèrie d'accions, podríem dir-ne que es divideix en set
àrees importants i 67 accions o objectius. 

Començaríem per explicar que hi ha una àrea política,
aquesta àrea política té un objectiu principal que és el que va dir
la Conferència de Pekin: la integració de les polítiques d'igualtat
d'oportunitats en les polítiques generals. En aquest sentit, dins
aquesta àrea política hi ha tota una sèrie d'accions, com podrien
ser integrar totes les conselleries, cosa que ja s'ha fet. Ens
comprometem a dur a terme un informe anual del seguiment del
pla en aquest parlament, de tal manera que se'n pugui fer un
seguiment per part no tan sols de la pròpia comissió sinó també
per part de les senyores i dels senyors diputats, i també hi ha
una acció important, que és la cooperació amb totes les entitats,
amb totes les organitzacions i accions socials per tal de
promoure la integració en les polítiques i accions que
desenvolupin la igualtat.

Hi ha una segona àrea, que seria l'àrea jurídica, que també
és una àrea important, que és una àrea que té per objectiu
principal impulsar i avançar en el que és el desenvolupament i
l'aplicació  del principi d'igualtat i la no discriminació per raó
de sexe dins l'ordenament jurídic. He de recordar que el I Pla i
el II Pla del ministeri varen tenir per objectiu primer, de qualque
manera, aconseguir la igualtat legal i s'ha aconseguit en gran
part, però sempre hi ha d'haver una àrea jurídica, per tal de
poder difondre la normativa existent en qüestió d'igualtat
d'oportunitats, vetllar també perquè les disposicions legislatives
que es vagin creant, perquè, evidentment, cada dia es creen més
disposicions legislatives, es contemplin en totes elles i s'adequïn
a aquest principi d'igualtat, al mateix temps informar dels drets
a totes les dones, a tota la societat, denunciar, prevenir i de
qualque manera fer totes les polítiques adients per evitar la
violència contra les dones, organitzar al mateix temps cursos de
sensibilització de professionals, que són qui, en definitiva, han
d'atendre els casos d'esperit "victimològic", i promoure tot el
tema d'investigacions, si és que hi hauria d'haver necessitat, de
les dones  per, a partir d'aquí, poder dur a terme els objectius
adients i també, com no, intentar promoure la utilització d'un
llenguatge no sexista en tot el que serien els textos legals.

Hi ha una tercera àrea, que és l'àrea de formació i treball,
que també té una sèrie d'objectius. L'bojectiu principal
d'aquesta àrea de formació i treball seria bàsicament
promoure i facilitar la inserció de les dones dins el mercat
laboral. Diríem que aquest és un dels grans objectius. En
aquest moment, com saben, el ministeri està elaborant el
que seria el III Pla de l'Estat, i aquest III Pla, segons va
anunciar el ministre Javier Arenas, estarà centrat bàsicament
en el tema laboral, en el tema de la inserció i la promoció i
facilitar després l'accés de les dones al món del treball, que
jo crec que és fonamental per poder aconseguir aquesta
igualtat d'oportunitats. Per tant, no podia ser menys que
aquest II Pla hagi de contemplar com una de les àrees
importantíssimes tot el tema del que seria l'àrea de formació
i de treball. En aquest sentit hem d'informar que hi ha un
objectiu a dins, una sèrie d'accions que es podrien resumir
en les següents: informar les dones dels drets laborals que
tenen, aprofundir en el coneixement de la situació laboral de
les dones, assegurar l'aplicació efectiva del principi de no
discriminació en el que podrien ser ofertes de treball, vetllar
per la igualtat quant a allò històric de trabajo de igual valor
ha de tenir la mateixa remuneració, prevenir tots els temes
d'acosament sexual en el treball, on també tanta feina ha fet
la Comunitat Europea, i difondre també totes les ajudes i
subvencions que hi pugui haver per contractació o per
creació d'empreses, de tal manera que se'n tengui una
informació, fomentar l'autoocupació com una manera també
de poder accedir al món laboral i facilitar, per descomptat,
tot el que seria la integració via formació de les dones en el
mercat de treball.

Aquí hem fet una especial referència a aquelles dones
que estiguin en una situació especial de necessitat, és a dir,
dones socialment desfavorides, tenim un capítol també
dedicat en especial a la dona rural, a la dona jove a la qual
manca una determinada formació professional. En aquest
sentit, la formació s'ha de fer a tots els col•lectius, però
especialment en aquests col•lectius que necessiten d'una
atenció especial.

També hem de desenvolupar el que seria l'oferta de
promoció ocupacional i s'han de fer campanyes d'informació
i de motivació per animar les dones a ocupar llocs de feina
no tradicionals i professionals, perquè un dels handicaps que
també hi ha és que els llocs de feina i el mercat han d'obrir
portes a les dones perquè puguem parlar de professions on
encara les dones estan infrarepresentades, i en aquest sentit
s'hauran de fer accions per motivar les dones que puguin
entrar dins aquests llocs de feina no tradicionals.

Tenim ara una següent àrea, que seria l'àrea de benestar
social. En aquesta àrea l'objectiu fonamental és promoure i
fomentar un context sociosanitari més favorable,
especialment per a aquells col•lectius de dones en una
situació d'especial necessitat.

Quines serien les accions dins aquesta gran àrea de
benestar social?
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En primer lloc, informar dels recursos socials; en aquest
sentit s'està fent ara tota una tasca d'informatització de tots els
serveis socials, de tal manera que les dones d'aquesta comunitat
puguin saber de quins recursos socials es disposa.

Al mateix temps, s'ha de fer una acció encaminada a donar
suport a tots els programes relacionats amb la creació i
manteniment de centres i serveis destinats a dones en situació
de necessitat, perquè, evidentment, en aquests col•lectius hi
juga molt tota una xarxa de serveis socials, per tant, s'haurà de
donar suport al manteniment de d'aquests serveis i a la creació
d'aquests serveis i d'aquests centres.

També haurem de fer una feina important en el que són les
jornades o les accions relacionades amb els professionals del
món social perquè tenguin una especial sensibilitat amb vista a
les dones que pateixen aquests tipus de problemàtiques i
campanyes de sensibilització sobre l'exclusió de la marginació
o discriminació social.

Hi haurem d'introduir, al mateix temps, criteris  de concessió
d'ajudes i habitatge social que donin prioritat a dones amb
especials problemàtiques com poden ser dones soles amb
càrregues familiars o dones amb escassos recursos econòmics,
etc. En aquest tema, també hi haurem de contemplar
especialment les dones en situació d'exclusió i en situació de
reclusió.

I en el tema de salut, he de dir que també haurem de fer una
gran feina en tot el que serien campanyes d'informació
d'aquelles malalties que afecten bàsicament les dones, de tal
manera que haurem de promoure campanyes d'informació i
tractament d'aquestes malalties i donar suport, per descomptat,
a totes aquelles iniciatives d'investigació que millorin el que és
el coneixement de la salut de les dones.

Hi ha un capítol important aquí, que és facilitar tot el que
seria l'accés als (...) de planificació familiar i d'informació sobre
educació sexual. Pensam que en aquesta comunitat manca en
aquest sentit un servei de planificació familiar, el darrer que hi
havia va ser tancat, i pensam que és un projecte ambiciós però
el Govern hi haurà de fer alguna cosa per poder aconseguir que
aquesta planificació familiar, aquest accés a la planificació
familiar sigui real.

Al mateix temps, haurem de tenir especial atenció, com hem
dit ja en el primer punt, jurídic, però que aquí també hem de
tornar a repetir, atenció a tots els casos de violència contra les
dones. En aquest sentit, assegurar una assistència jurídica, una
assistència psicològica i una assistència social, on també
haurem de fer una feina preventiva. En aquest sentit, pensam
que hi haurà d'ajudar molt el Departament de relacions amb
Justícia com l'Oficina d'ajuda a les víctimes del delicte per
poder interrelacionar i donar els serveis adients a les dones que
hagin estat víctimes, desgraciadament, del que es ve anomenant
violència contra les dones.

Hi ha una altra àrea també important, que és l'àrea
d'educació, de cultura i d'esports, on bàsicament el principal
objectiu és comentar i desenvolupar un sistema educatiu
cultural i esportiu que garanteixi i promogui la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes. En aquest sentit, hi ha
tota una sèrie d'accións, jo en ressaltaria la de sensibilització
sobre la importància d'una educació no sexista, allò que es
ve anomenant coeducació (...) llibres de text respectin
aquest principi, de tal manera que es coeduqui des del
primer moment i col•laborar amb totes les entitats (apas,
professionals i agents socials) per eliminar estereotipus i el
que puguin ser desigualtats sexistes.

Evidentment, hi haurem d'entrar, aquí, i en aquest sentit
ajudarà també la recent creada Direcció General de
Telecomunicacions, quant a estimular l'interés de les dones
per les noves tecnologies, i en aquest sentit pensam que és
important fins i tot la ubicació de la comissió dins la pròpia
conselleria, en el sentit que podrem interrelacionar una sèrie
de serveis i fer que la cosa sigui més eficaç, i també aquí
haurem de fer una feina important quant a promoure treballs
d'investigació en tot el que significa igualtat d'oportunitats,
i també una gran feina sobre..., com hem dit abans, hi ha
una contemplació especial de la dona rural, en el cas
Menorca, pensam que és important, i haurem de fer feina
per aconseguir una formació complementària sobre
alternatives de desenvolupament a l'àmbit rural.

Evidentment, també en el tema d'esport haurem de
fomentar aquesta educació esportiva mixta a tots els nivells
educatius. Com sabem dels estudis que tenim, participam
menys les dones en l'àmbit esportiu que el que seria
desitjable. En aquest sentit, haurem de fer totes les
campanyes d'informació i estímul perquè les dones
participin més activament en el món esportiu i es faci una
educació esportiva mixta, i després també, com no,
promoure totes les campanyes perquè s'estimuli entre les
dones adultes la participació en programes culturals i de
formació.

L'àrea següent seria la d'associacionisme, és una àrea
important, com sabeu, l'objectiu seria promoure i fomentar
l'associacionisme femení així com la participació de les
dones en les organitzacions i entitats representatives
establint uns canals de cooperació. Quan passam a una
societat que és a punt d'entrar a l'any 2000, hi veim que la
societat es va organitzant, com és desitjable, de tal manera
que es va associant i és una manera d'apropar també
l'administracikó al ciutadà. En aquest sentit marcam una
sèrie d'accions, que seran donar suport a associacions i
organitzacions que desenvolupin aquestes polítiques
d'igualtat, perquè pensam que, la societat civil, és
importantíssim que estigui estructurada perquè és una mena
també de canviar estructures socials i de canviar mentalitats,
facilitar també l'assessorament per accedir als recursos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i consolidar una
sèrie de línies d'ajudes en aquest mon associatiu que tant
farà sobre aquesta problemàtica de la dona. Evidentment,
també haurem de fer una feina important quant a l'intercanvi
entre associacions, és clar que cada una pot tenir una
problemàtica específica, però tots els col•lectius que lluiten
per la igualtat d'oportunitats, cada un des del seu àmbit,
tenen una cosa en comú, que és que pregonen un model
diferent de societat, un model on el repartiment de
responsabilitats entre home i dona sigui més just, més
equitatiu i més solidari.
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Hi ha una altra àrea, la darrer ja d'aquest pla, que és l'àrea de
sensibilització, l'objectiu bàsic de la qual és sensibilitzar i
conscienciar tota la societat a fi d'aconseguir aqueixa igualtat
d'oportunitats, que bàsicament s'ha aconseguida legalment però
que no està ni molt manco aconseguida en la vida real, i es
tractaria d'aconseguir canviar aquest model de societat, canviar
estructures socials, és una cosa en  què la comissió té una gran
responsabilitat, però hi tenim responsabilitat la comissió, en
primer lloc, però tota la societat en conjunt.

Bàsicament, les accions en relació a aquesta àrea de
sensibilització són, en primer lloc, desenvolupar un sentit crític
de l'opinió pública respecte dels estereotipus discriminatoris, és
a dir, quan hi ha una acció o quan hi ha un estereotipus sexista,
no siguin únicament determinades persones que el denunciïn,
sinó que sigui tota la societat qui estigui a favor de canviar
aquests estereotipus i de fer aquest nou model de societat. En
aquest sentit, haurem de desenvolupar aquest sentit crític. Aquí
tenen una gran feina a fer els mitjans de comunicació i, per
això, els dedicam una apartat, en el sentit de promoure que els
mitjans de comunicació prestin una gran atenció a la
problemàtica amb què s'enfronten les dones i que també ajudin
a canviar aquest model de societat, vetllar al mateix temps
perquè la publicitat no sigui sexista, ens trobam que avui hi ha
una gran quantitat de publicitat que marca aquests estereotipus
i hem de vetllar i lluitar perquè poder canviar a aquest model de
societat que volem.

També intentar dignificar la feina de les dones dins les llars,
la feina de les dones en el que és la pura atenció de persones, de
tal manera que la feina de les dones dins l'àmbit familiar també
ha sofert un..., diguéssim que necessita d'una empenta i
necessita que també li donem el suport que sigui necessari i que
la posem en el lloc que li correspon.

Vetllar també pel manteniment que la maternitat en aquest
moment és motiu de discriminació i vetllar perquè això no sigui
així, vetllar perquè la maternitat no sigui mai motiu de
discriminació, perquè si parlam de mesures per coeducar, si
parlam de mesures perquè la dona pugui entrar en igualtat de
condicions dins el mercat laboral, una societat més justa, la
maternitat s'ha d'entendre com un bé social, com un bé de tota
la societat i no com una problemàtica o un obstacle que pugui
fer que la dona no pugui integrar-se en igualtat de condicions.
Per tant, s'ha de vetllar perquè la maternitat, jo crec que això és
importantíssim, no sigui mai motiu de discriminació.

També s'ha fomentar que la joventut ja tengui aquestes
idees, idees sobre el que són principis d'igualtat i pugui
concebre, la pròxima generació, el que ha de fer una societat
modèlica, una societat on hagin canviat totalment les
estructures socials i es puguin respectar els principis
d'igualtat. He dir que la feina més important a fer serà el
repartiment equitatiu de responsabilitats familiars, via
campanyes, via accions importants en aquest tema, perquè
de res no servirà animar les dones que puguin entrar dins els
mercats laborals, que es formin, que lluitin, que entrin a les
noves tecnologies, a dignificar fins i tot la feina de les dones
dins la llar, que tenguin els mateixos drets, els mateixos
principis d'igualtat si després, a l'hora de la veritat, la
maternitat és un obstacle i les feines familiars no estan
repartides, les haurem animat i haurem caigut en fals i
passarà el que va passar fa un parell d'anys a Barcelona, que
les nines d'entre 8 i 12 anys a una enquesta, els demanàvem
si volien ser com sa mare, i a les mares les havíem animat
a sortir al mercat laboral, era el boom de les dones sortint al
mercat laboral, i les nines deien que no, nosaltres volem ser
com la padrina, perquè la meva mare no té temps de res, és
una dona totalment desquiciada i volem ser com la padrina
que té un caràcter més afable, més amable, perquè s'havien
creat unes aspiracions, unes perspectives, però les dones
s'havien convertit en dones tot terreny que feien doble
jornada, triple jornada, dins i fora, per tant, creim que és
importantíssim fer totes les feines que puguem perquè les
responsabilitats familiars siguin compartides, perquè
després, a partir d'aquí, és possible pujar a una feina, és
possible aspirar a una formació, aspirar a una qualificació
professional i entrar dins un mercat laboral altament
competitiu.

Això és el pla que presentam, dir que totes les seccions,
aquest pla és més o manco en la mateixa línia que el IV Pla
d'acció comunitària, en la mateixa línia que el que va
presentar el ministeri el seu dia i en la línia que presentarà
ara el III Pla de l'Estat, en les línies de la conferència de
Pekin i en les mateixes línies que els plans de la resta de
comunitats autònomes. He llegit a través de premsa que pot
ser sigui molt general, no hi ha cap pla que sigui específic,
podem estudiar en ponència i ho veurem així, el pla de la
resta de comunitats, n'hi haurà alguns que tenen més o
manco accions, però no n'hi ha cap que sigui específic, i
recordar que la pròpia ministra Alberdi va dir en relació al
segon II Pla, que els plans han de ser general. I per què?,
perquè després el mercat, la societat anirà detectant quina
acció, l'acció general ja la tens, però quina acció puntual
convé que facis.

Del I Pla varen derivar i ..., el I Pla era molt específic,
tan específic que fins i tot deia els cursos que s'havien de
fer, no és possible, però si a mi un pla em diu que he de fer
un curs de jardineria i la demanda no és de jardineria, sinó
d'una altra cosa, jo he de tenir un principi general: formar,
d'una sèrie d'accions, però després la mateixa societat em
farà la demanda de quines han de ser les accions concretes,
complint aquell principi general. Després podrem entrar a
debatre si les accions concretes han acomplit el principi
general o no, però un pla ha de ser general amb els grans
trets i objectius a marcar, després discutirem si s'ha complir
o no, però mai pot un pla caure en l'error d'especificar,
perquè pot ser que després la societat vagi per un altre camí.
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Dir que l'aportació i el pressupost és de 3.000 milions, 3.000
milions repartits entre les distintes conselleries del Govern, en
aplicació al que era el (...), del que va dir la conferència de
Pekin, que totes les polítiques d'igualtat d'oportunitats s'havien
d'involucrar en polítiques generals, en aquest sentit i complint
el de Pekin vàrem aportar la quantitat de 3.000 milions per
desenvolupar aquest pla i implicar totes i cadascuna de les
conselleries. Recordar que pràcticament no hi ha cap pla
quantificat, hem estat nosaltres i poques comunitats més tenen
quantificats els plans, però pensàvem que si dúiem un pla en
aquest parlament, era interessant saber fins on podíem arribar,
i, en teoria, pràcticament no hi ha res que es pugui fer que no
costi doblers i per això vàrem fer un estudi de fins on podíem
arribar i vàrem pensar que aquest II Pla tendria una aportació
econòmica de 3.000 milions.

Res més, crec que en fase de ponència podrem consensuar
els grans temes, i ara estic a disposició de les senyores i els
senyors diputats per a qualsevol aclariment. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Mixt, té
la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sra. Estaràs. Bé, un parell
de cosetes molt breus, en primer lloc, discrepar de vostè sobre
que un pla ha de ser genèric i ha de ser ambigu, bé, no és
l'expressió que ha utilitzat vostè, però, ... des del Grup Mixt, es
valora aquest pla com un cúmul d'objectius massa genèrics, de
bones intencions, però li falta, efectivament, per a la seva
efectivitat, concreció, materialitzar d'alguna manera aquests
objectius en accions concretes.

Efectivament, prèviament a aquest pla hauríem d'haver
tengut la memòria del primer pla, vostè diu que properament
se'ns facilitarà aquesta memòria del primer pla i dels anys
següents, esperem que sigui així, perquè és difícil poder entrar
a elaborar i a discutir un segon pla si abans no sabem com ha
anat el primer, quins han estat els errors i quines lliçons podem
aprendre per no caure en els mateixos errors de cara a un segon
pla.

No hi ha, pel que hem pogut veure, un pressupost concret,
genèricament es diu que hi ha 3.000 milions, però no sabem
exactament a quines partides, a quins objectius i a quins
capítols. Tampoc no hem vist una temporalització de les accions
que s'han de fer, pensam que és important, perquè si no es diu
aproximadament quan i com s'hauran de dur endavant aquestes
accions, difícilment s'arribaran a dur a terme.

Per tant, des del Grup Mixt consideram que aquest II Pla
d'Igualtat de la Dona és important, però és important també
que es treballi, que s'aprofunditzi i que s'arribi a concretar
més, i és per això que el Grup Mixt sol•licita formalment la
creació d'una ponència per tal d'arribar a concretar i
aprofundir una mica més en aquest II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Balanzat. Deman a la Sra. Consellera
si vol intervenir grup per grup o al final.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Contest ràpidament i així anirem grup per grup. Bé, crec
que més o manco ... En el tema de genèric i ambigu podrem
veure a ponència, jo no he dit la paraula "ambigu", sinó
"genèric". El que jo entenc que ha de marcar un pla o el que
va entendre la comissió redactora del pla, que ha de marcar
un pla, no tan sols ho entenc jo, ho entén també així el
ministeri, podem agafar els plans generals del ministeri, a
Europa i a la resta de comunitats, és que podem descendir
allà on vulguem, però no ha de ser mai tan concret com que
quedis empresonat a fer una acció si la societat en demana
una altra. M'explic: per exemple, quan jo dic vetllar
publicitat, això pot dur mil accions, però no en vull posar
cap en concret perquè haurem d'estudiar cada any i cada
moment quin tipus d'acció feim, però tenim el principi
general. Després podrem entrar a discutir, com que jo duré
una memòria cada any aquí, si realment aquelles coses
concretes que feim, compleixen o no aquell principi general,
però general no vol dir mai en cap cas ambigüitat, general
vol dir que agafam els principis bàsics que nosaltres hem
d'acomplir al llarg de tres anys, que són necessaris per
canviar o per intentar canviar les estructures socials,
concretant tot el que puguem, però mai no hem de caure en
una concreció tan estricta que quedem empresonats per un
pla. Però això és un poquet el que han fet tots els plans de
totes les comunitats, jo estic convençuda que en fase de
ponència podrem mirar els plans de les altres comunitats i
veurem que no difereixen molt, hi haurà una acció més, una
acció manco, però no pens que s'hagi de concretar mai un
pla tant com per quedar empresonat pel pla, però mai en cap
cas no és ambigüitat, quan jo dic general dic que et posa els
grans trets que tu has d'intentar acomplir, com ho
acompleixis, evidentment, serà a través de tota una sèrie
d'accions, però ja no seria un pla, sinó que seria una altra
cosa.



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 12 / 30 d'octubre del 1996 151

Referent a la memòria, la duré en breu a aquest parlament,
dir que intentàvem fer una valoració, però tenim aquest
problema dels indicadors, per això no l'hem poguda dur aquí,
com hagués estat el nostre interès, perquè teníem el problema
dels indicadors que no s'han unificat a la resta d'Espanya, però
dir-los que en el més breu temps possible em compromet a dur
la memòria del I Pla.

En relació al pressupost, és dels pocs plans de tota Espanya
que té pressupost, el pressupost és de 3.000 milions entre totes
les conselleries. En qualsevol cas, també, després en podrem
parlar en fase de ponència tant com sigui necessari. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Agrair també la presentació del II Pla d'Igualtat
d'Oportunitats per a les dones. També nosaltres feim propòsit
d'aportacions positives i constructives en aquest pla, i d'arribar
a punts de consens per al millor funcionament de les accions
que es proposen, açò supòs que és una voluntat compartida per
tots els grups, encara que després en les accions concretes
puguem diferir i aportar altres solucions a problemes concrets.
Aquesta és la voluntat i la creació de la ponència, que crec que
serà sol•licitada per tots els grups, i nosaltres també hi estam
d'acord, donarà peu que al tràmit parlamentari d'aquest pla es
vegin les accions que es presenten puntualment i puguem anar
analitzant aquestes accions, una per una o aportant altres
alternatives i que, per tant, no correspon a la presentació d'avui
d'aquest pla, que només és una valoració general.

En general, sí que li volem dir que es pot acceptar el
document distribuït, l'acceptam, el caràcter general d'aquest
document i, vostè mateixa ho ha dit, és gairebé una transcripció
del IV Pla comunitari, és una transcripció gairebé d'aquest pla
europeu.

Nosaltres també volem deixar clar, com ha fet el
representant del Grup Mixt, que no es tracta, per a nosaltres,
pròpiament d'un pla, sinó d'un document que resumeix objectius
i accions d'una forma molt genèrica. I les mancances per
superar aquest document que ara està a l'altura de document
retòric, de bona voluntat, podem destacar, com ha fet també
l'anterior persona que ha intervingut, no hi ha, pensam, falta la
fonamentació dels objectius i de les accions que es plantegen,
i fonamentació vol dir que sí que és necessària una avaluació de
l'anterior Pla d'Igualtat, una memòria, però també una avaluació
política del Govern dels resultats de les accions de l'anterior pla,
encara que hi faltin aquests indicadors per fer-lo, perquè
correspongui amb una avaluació comuna, comunitària, però sí
hi ha una responsabilitat del Govern de tenir la seva opinió
sobre els resultats d'aquell pla, i trobam que hi falta a l'hora de
fonamentar aquest document que ara se'ns presenta.

Trobam que no hi ha una definició de la política a
desenvolupar, no es defineix aquesta política de
plantejament a llarg termini, les accions que es plantegen
són un repertori d'objectius que són, en general, ja li hem dit
al principi, acceptables, però que estan, així com estan
presentades, fora del temps i de l'espai, i que seria
necessària la concreció d'aquestes accions en el temps i a
l'espai, el calendari, la periodicitat, l'espai on es
desenvolupen, d'una forma molt més concreta.

Tampoc no s'estableixen, trobam, bases materials per
desenvolupar objectius. Vostè ens ha dit que hi ha un
pressupost que són de 3.000 milions per a tres anys, i que,
a diferència d'altres comunitats, d'altres plans, en aquest cas
sí que es comprometen, però nosaltres voldríem veure
definides als pressuposts de cada conselleria els pressuposts,
encara que sé que en algun moment és difícil, però sí
definits per poder fer exercir el control que hem de fer, que
realment s'inverteixen aquestes quantitats al pla, perquè si
no, ens és impossible, i lògicament després, amb les xifres
es poden fer els comptes que un vol si no queden definits ja
a cada partida els que corresponen a açò. Podem dir 3.000
o podem dir 4.000, perquè a una quantitat se li poden donar
les lectures que vulguem.

Tampoc no es parla d'organització i tampoc del temps en
què es realitzaran aquestes accions com ja li he dit abans.

I també crec que no es defineixen els criteris de
coordinació institucional eficaços, no es defineixen prou bé
per fer una política transversal, interdepartamental que
afecti totes les conselleries, i que en la situació actual
tampoc no ens mereix la confiança que ens hauria de
merèixer aquesta necessària coordinació de les diferents
conselleries.

I tampoc no es defineixen, i trobam que seria necessari
definir, els organismes que en cada acció, en cada objectiu,
estaran implicats, implicar organismes, implicar
departaments en cada acció per saber a quins ens hem de
dirigir.

Hi ha excepcions, lògicament, excepcions com l'acció 21
o altres del capítol de benestar social, però llevat d'aquestes
excepcions, hi ha un tractament massa genèric, genèric del
concepte de dona, com si es tractàs d'un grup homogeni, i
només llegeixi vostè l'acció 26 o la 6, i veurà de què li parl.
No es diferencia situació social, ni econòmica ni cultural, a
l'hora de conceptualitzar aquesta definició; per exemple, no
es parla de prostitució, per exemple de dona embarassada
com a tal, i aquesta falta, aquesta generalització del terme
dona, sense diferenciació trobam que és un punt negatiu,
només en el redactat en general d'aquest pla. I en els casos
en què hi ha una diferenciació, aquesta hauria de tenir un
reconeixement en termes de programes de compensació o
de discriminació positiva clars i concrets, diferenciar i
programes o accions corresponents a aquella diferenciació
i amb garanties de desenvolupament, cosa que al Pla trobam
a faltar d'una forma clara.
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No es planteja tampoc l'actuació sobre la pròpia organització
de l'Administració pública, com millorar els serveis, com
adaptar-los per garantir una major realització d'aquests objectius
de forma més clara o com nosaltres voldríem que fos en aquest
cas.

I trobam també que no s'estableix una previsió com nosaltres
voldríem una previsió normativa de tal manera que els criteris
que després hem de veure traduïts en normativa, normativa
autonòmica, també, lògicament, no hi són, normatives que
podríem generar des del Parlament o que nosaltres des del
nostre grup, lògicament com qualsevol altre grup, pot generar
que també haurien d'estar recollides en aquest pla.

I després, només un parell de qüestions menors o
anecdòtiques per il•lustrar, finalment, aquesta primera posició
davant el pla que se'ns presenta. Una qüestió anecdòtica és la
qüestió de l'aplicació interinsular del Pla, que és una cosa que
als diputats de les illes altres, sempre és un life motiv de totes les
intervencions, i una altra cosa és la qüestió dels esports, jo he
estat content que vostè a la intervenció hagi fet un esment
especial a la qüestió de l'accés de la dona amb igualtat als
esports. Però clar, fa una setmana vaig veure una resposta del
conseller d'Esports, Educació i Cultura, la pregunta era a veure
quines accions per afavorir l'accés igual de la dona a l'esport
havia pres en compliment de la Llei de l'esport balear, i la
resposta era que no s'havia pres cap acció perquè no hi ha
d'haver un tracte discriminatori. Home!, que açò ho digui un
conseller de l'equip de govern i quan vostè ha fet una especial
menció a la qüestió de l'accés a l'esport, i que fa una setmana
diguem que no hi ha un tracte discriminatori, quan aquí rallam
de discriminació positiva, aquesta coordinació
interdepartamental hauria de funcionar millor, almanco en les
respostes per escrit que se'ns fan.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Per contestar, té la paraula la
consellera Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Aquest pla, com
vostè ha dit, s'ha inspirat el IV Pla comunitari i jo crec que el
tema que sigui genèric, i jo crec que és molt concret, però és
una concreció que permet una certa elasticitat a l'hora de poder
determinar quines accions concretes s'han de dur, no crec que
sigui un pla diferent a la resta de plans d'Espanya, una acció la
podem concretar més, a ponència les podem concretar més, però
la filosofia sempre ha de ser la que he vengut establint a aquesta
compareixença i ha de ser que hem de marcar el principi
general, tot el concret que vulguin, per després els responsables
en aquest tema, que en aquest cas som jo com a presidenta i els
membres de la Comissió, puguem, d'acord amb el que demani
la societat, establir les accions més puntuals i concretes, sense
que això no signifiqui no venir a donar comptes cada any, com
ens hem compromès, i cada vegada que faci falta.

En relació al tema de la memòria, certament, tant de bo
la tenguéssim aquí, però la farem arribar tot d'uina que ens
sigui possible, esperam que sigui en el més breu temps
possible, perquè sempre és un indicador cara a per què s'ha
fet aquí aquest segon pla.

En relació a la coordinació, la coordinació funciona des
del moment que està creada una comissió, amb rang de
directors generals, que es reuneix pràcticament cada mes i
que hi estan implicats, en temes pressupostaris i en temes de
decisió. Desconec jo quina ha estat la resposta del conseller
d'Educació, en qualsevol cas, jo li garantesc que es fan
polítiques específiques per a les dones en tots i cadascun
dels àmbits socials i que cada vegada se n'han de fer més.
És ver que la societat encara no està preparada, molta part
de la societat, per entendre el terme de discriminació
positiva i sembla que és més fàcil que la societat pugui
entendre el terme d'acció positiva, que vénen a significar el
mateix, però és més fàcil que la gent capti el que és una
acció positiva que una discriminació positiva que tan sols
els que feim feina amb els organismes d'igualtat o tan sols
aquells que hem entrat d'una manera profunda a estudiar els
temes en relació a la dona, comprenem, però que és molt
difícil que la societat en general que no ha aprofundit en
aquest tema, entengui el terme discriminació positiva. I li ho
dic perquè m'he trobat amb aquest problema, que fins i tot
gent de tots els partits, que no coneix del tema més que
d'una manera superficial, no comprèn el terme de
discriminació positiva i sí, en canvi, pot arribar a entendre
el que significa acció positiva.

Dir-li, per tant, que aquesta coordinació és una
responsabilitat meva i ha de funcionar i que sí que garantesc
política d'acció positiva, nosaltres sabem que és el mateix
que dir discriminació positiva, en relació a tots els àmbits
socials.

Em parlava de la generalització del punt 26 i del punt 6,
quant al terme dona, és que l'article 6 parla dels drets de la
dona, i aquí és tot el col•lectiu de dones, i no crec que
haguem d'especificar si un col•lectiu o un altre, evidentment
tots els col•lectius, i l'article 26 parla de la variant del
gènere i tots els que hem estudiat temes d'igualtat
d'oportunitats, la variant del gènere en tot el col•lectiu de
dones, que també el tema del gènere és un tema que
nosaltres comprenen, però que la societat no acaba de
comprendre.
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Quant a la previsió normativa, evidentment estam oberts a
totes les iniciatives, el que passa és que el primer pla nostre va
plantejar moltes iniciatives normatives, però que eren instar al
Estado central, bé, vàrem avaluar que instar al Estado central no
és una acció que depengui únicament de nosaltres, està bé instar
l'Estat central que faci, molt bé, però hem basat el pla en
accions que puguem fer nosaltres i que puguem donar-ne
compte nosaltres, sinó queda com un avís que està molt bé fer-
lo, com una recomanació, com un instar, però una acció ha de
ser que puguem respondre finalment nosaltres.

En qualsevol cas, aquest pla està confeccionat per a totes les
Illes Balears i, per tant, és un pla que contempla Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i totes les dones i homes,
perquè evidentment va dirigit a tota la societat, perquè no és una
política de competició, sinó de cooperació, a totes i cadascuna
de les Illes, i que, en qualsevol cas, totes les aportacions seves,
que jo sé que és un diputat molt sensible en aquest tema, seran
benvingudes en fase de ponència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup
Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, agrair també la
presentació del Pla. No entrarem nosaltres a debatre'l en
profunditat, ja que trobam molt oportú i adequat organitzar la
ponència on podrem entrar a intercanviar ja les nostres
propostes.

El nostre grup troba molt positiva la presentació d'aquest II
Pla d'Igualtats d'Oportunitats de la Dona, ja que encara avui en
dia, malgrat estiguem a punt d'entrar al segle XXI, és necessari
realitzar des de les administracions públiques unes polítiques
per pal•liar les desigualtats socials que encara avui en dia
trobam. Avui, per tant, parlam o debatrem, iniciarem el debat de
les actuacions que durà a terme el Govern de la nostra
comunitat per compensar aquesta desigualtat del món de la
dona.

En el Pla es concreten unes àrees d'actuació i ens transmet
la idea que el tema dona es tractarà com a tema transversal, si
és així, no ens equivocam, però pensam que també és necessari,
és positiu que es faci d'aquesta manera, però també cal anar en
compte ja que és molt fàcil caure que la política de la dona
quedi massa diluïda i no es pugui després fer un seguiment de
les actuacions que es duguin a terme, ja sigui des de la comissió
o des de les diferents conselleries.

Ara bé, el Pla que ens ha fet arribat vostè, nosaltres també
trobam que és un recull de grans objectius i de bones
intencions, vostè ja ha contestat als altres portaveus, i que
no es concreta en actuacions o activitats. Ja sabem que un
pla són els objectius generals, però a nosaltres, com a
portaveus de l'oposició, no ens dóna la informació suficient
sobre com pensa aprofundir ni tampoc no ens dóna
informació de com pensa estructurar i concretar aquest II
Pla d'Igualtat d'Oportunitat de les dones.

Hem vist a la premsa, i vostè ho ha comentat fa un
momentet, que es pensa també dur una inversió o realitzar
una inversió de 3.000 milions, durant aquests tres anys del
Pla, però bé, tampoc no tenim la informació suficient de
com pensen estructurar aquests doblers, quins tipus
d'actuacions, quines partides pressupostàries a les diferents
conselleries i quina autoritat donarien a unes sobre les
altres. Sé que ens pot remetre als objectius generals, ara bé,
aquesta informació no la tenim i m'imagin que la debatrem
després a la ponència.

Dir també que trobam que és necessària una coordinació
des de les conselleries, però també és necessari tenir en
compte la coordinació no només amb aquestes conselleries,
sinó també amb altres administracions. Hem vist a l'apartat
de cultura i educació que es tenen en compte ja unes
intervencions dins els centres educatius, ara bé, a nosaltres
també ens agradaria deixar clar que és ver que dins els
programes curriculars del Ministeri d'Educació, el tema
d'igualtat d'oportuniotats es va treballant com a tema
transversal, però la incidència que ha estat realitzada durant
aquests anys no és molt clara, no sabem si és que s'ha
treballat com a tema transversal i no s'ha fet la valoració o
avaluació necessàries, creim que és un dels entorns que s'ha
d'aprofitar, per tant, per dur aquestes actuacions, i ja que les
dones que ens vénen darrera creim, estam convençuts que
no han sabut captar tota la importància del tema transversal
com aprofitar aquests plans d'igualtat que s'han posat en
marxa des de les administracions. Per tant, també és
necessari incidir sobre la joventut, sobre les dones joves, ja
que creim, estic convençuda, que les dones hem anat
aconseguint part del món dels homes, però els homes no han
aconseguit, no han volgut entrar dins el món de les dones.

També trobam necessari que la concreció del pressupost
dels 3.000 milions es faci, no només a nivell de totes les
Illes Balears, sinó que també es concreti ja a nivell d'illes,
és necessari perquè estam convençuts que cada illa té un
context diferent.

Comentar-li també que des del Grup Parlamentari
Nacionalista hem sol•licitat la documentació que ens
permeti avaluar el I Pla d'Igualtat de la Dona, i dels resultats
de les actuacions dutes a terme, ja que trobam que per dur
endavant un seguit d'actuacions cal tenir primer una
valoració del primer projecte, però vostè ja ens ha anunciat
que ens donarà, ens farà arribar les memòries, cosa que
trobam positiu i ens n'alegram.
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També deixar ja per al Diari de Sessions que seria oportú que
el Parlament anàs alerta a no utilitzar un llenguatge sexista, ja
n'havíem parlat altres vegades a nivell de passadissos, però crec
que si hi ha uns plans d'igualtat, una comissió
interdepartamental, crec que tots els que parlam, homes i dones,
hem d'anar molt alerta a usar segons quins tipus de llenguatge.

I dir, per acabar, que trobam necessària i oportuna la creació
de la ponència. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bover. Per contestar, té la paraula la
consellera Sra Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, dir que evidentment
el que jo manifest aquí, no tan sols és lletra sinó també una
voluntat política de donar a la dona, als temes de la dona, la
importància que es mereixen. Quan parlam de polítiques
integradores i del que va dir Pekin, jo crec que les dones són
pràcticament a totes les polítiques, però no hi ha cap dubte que
sempre intenten difuminar el nostre paper, no per part de cap
partit polític, sinó per part de la societat en conjunt. És cert que
la societat encara no ha entès quin és el vertader missatge que
volem donar i també ens queda una labor important de
conscienciar aquesta societat, i és cert que els organismes
d'igualtat d'oportunitats han de fer aquestes polítiques i s'han de
controlar, però el que si volem crear és un model de
convivència entre homes i dones, la involucració és de tots. Jo
estic molt mentalitzada en el tema del gènere, i conec el tema,
però segurament ho coneixem nosaltres que hem entrat dins
aquest tema i hi hem aprofundit, però molta gent del carrer, que
no està tan conscienciada com nosaltres, no arriben a
comprendre per què hem de marcar els dos gèneres, i és
simplement una qüestió d'intentar canviar mentalitats.

El gran drama en aquests temes és que com que es tracta de
canviar i de fer un nou model, és un tema lent i costós, i
nosaltres anam més avançats, tant homes com dones, que
coneixem el tema i la problemàtica de la dona, anam més
avançats que la resta de la societat per impulsar aquests canvis.

Pel que fa a la concreció del Pla, ja he contestat els altres
portaveus. La coordinació amb Educació, repetir que
garantesc aquesta coordinació amb tot el Govern i quan
venguin les transferències en matèria d'educació, crec que
aquí haurem de fer una gran feina, i dir, per una altra banda,
que la quantificació d'aquests 3.000 milions, repetir que és
dels pocs plans quantificats, evidentment en fase de
ponència podrem xerrar tot el que faci falta, però dir que
bàsicament quan presentam un pla al Parlament hi ha una
filosofia i una voluntat tant en lletra com en fets de donar
compliment a aquests objectius, després he ofert la meva
compareixença anual per veure quines accions concretes
hem fet i avaluar realment si les accions puntuals i concretes
s'ajusten al compliment d'objectius generals, jo crec que
serà una manera que el Parlament pugui avaluar, però
evidentment s'ha de donar una certa llibertat a la Comissió
per poder desenvolupar la seva capacitat creativa i per poder
desenvolupar el que seria el seu disseny de la política en
torn de la dona, i això no vol dir mai fugir del control que
s'ha de tenir de totes les accions, però s'ha de donar un
marge concretament a la meva persona i a la directora
executiva perquè puguem crear, puguem innovar i puguem
presentar projectes cara a la societat i cara a aquest
parlament, atès que tenim la responsabilitat de fer-ho.

En qualsevol cas, pensam que tot d'una que em varen
demanar el de fase de ponència que era una possibilitat de
consensuar temes i, per tant, encantats que en fase de
ponència puguem millorar tots els temes.

Crec que més o manco he anat fent un poquet un repàs
del que m'ha dit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs. Per part del Grup Socialista,
té la paraula la diputada Maria Àngels Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en primer lugar
agradecerle que venga a comisión a presentarnos este II
Plan de Igualdad de Oportunidades de la mujer, lamento que
sea en una comisión de Asuntos Sociales, porque como
usted ya ha puesto de manifiesto en la exposición del plan,
la problemática de la mujer es mucho más amplia que una
problemática social. Estamos satisfechos de que empecemos
a debatir o a hablar del II Plan, a pesar de la demora, como
usted ha dicho, porque el primero ya se supone que acababa
en el 93, la demora que también se constata a nivel nacional
que van a empezar por el III, y a nivel comunitario van por
el IV.

Nuestra propuesta es a favor de crear una ponencia,
porque desde nuestro punto de vista, a pesar de lo positivo
que tiene el plan, vemos que hay dos problemas
importantes, uno la omisión de ciertos datos que nos
parecen fundamentales, como es la dotación económica de
la que hemos tenido conocimiento primero a través de la
prensa, creemos que tendría que constar en el Plan, tanto
cifras globales como también las anuales para hacer un
seguimiento a través de los presupuestos y también, quizás,
por islas. 
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También vemos que datos como hacer una valoración del
primer plan, que para nosotros es importante, tal vez no se hace
porque no se hizo mucho, entonces por eso quizás se haya
omitido, y también pensamos que el Plan debería recoger una
valoración actual de la situación en que se encuentra la mujer en
estos momentos para poder identificar la problemática y definir
los objetivos; también por la prensa creemos que hay un estudio
hecho, no sabemos si es el que se hizo en el 94, si puede, nos lo
concreta, y que habría que actualizarlo en todo caso, porque si
se lleva a cabo este plan, será ya en el 97.

También pensamos que aparte de la omisión de datos, hay
una falta de concreción y de desarrollo del Plan, nos parece que
lo que hay aquí es el inicio del plan y que habría que
desarrollarlo, y que usted comente que no se pueden definir ya
acciones concretas, nosotros no estamos de acuerdo, pensamos
que sí pueden ponerse acciones concretas, porque si no, a ver
cómo vamos a valorar el grado de cumplimiento, si no las
tenemos.

Creemos que el Plan debería de especificar mejor las
consellerias que van a colaborar, los organismos
gubernamentales que van a colaborar en este plan, con qué
equipos técnicos, en qué programas concretos, cómo, cuándo,
porque si no, insistiendo en lo que ha dicho algún compañero
ya, puede darse la falta de coordinación que hasta ahora hemos
venido padeciendo, siempre que se hacía una pregunta, se nos
remitía a la conselleria de turno, si hacías algo de salud, se te
remitido al conseller de Sanidad, el conseller de Sanidad te
decía, que bueno, la mujer está dentro de todo el colectivo,
entonces no había ..., era un poco pasarse la pelota de unos a
otros; esperamos que en este nuevo plan se pongan los
mecanismos necesarios para que la colaboración sea algo más
eficaz.

Tampoco está recogido cómo se va a colaborar con ONG u
otros organismos no gubernamentales, con los que ya se ha
colaborada en el I Plan, o por lo menos así constaba. Y también,
por no entrar a hacer un análisis más detallado, dado que ya lo
haremos a través de la ponencia, pensamos que el control anual
que se menciona tampoco especifica ni cómo se va a llevar a
cabo, ni quién, ni con qué indicadores cualitativos y
cuantitativos, etc.

Asimismo, y para terminar, creo que hubiera sido importante
que se contemplaran las infraestructuras necesarias para aplicar
el Plan, infraestructuras sociales que son muy importantes sobre
todo, por ejemplo, para llevar a cabo todas las acciones para
incorporar a la mujer al mundo del trabajo, infraestructuras,
hablo como aumentar el número de escuelas infantiles,
subvencionadas o comedores escolares, centros de día para
personas discapacitadas o personas mayores, etc., etc.
Infraestructuras también para que en cada isla podamos llevar
a cabo el Plan de una manera descentralizada, porque si no,
tenemos lo de siempre, que se centraliza todo en Palma y que a
las demás islas nos llega un programa al año y con eso se
cumple el Plan.

Para terminar, decirle que estamos dispuestos a
colaborar en la ponencia para conseguir que tengamos un
plan que satisfaga a todo el colectivo de mujeres. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Leciñena. Per contestar-li, té la
paraula la Sra. estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré també anar contestant,
quant a la dotació econòmica del Pla, bé, ja ho he dit, són
3.000 milions, repetesc que no he trobat jo cap pla de cap
comunitat, ni tan sols el de l'Estat que tengui quantificació
econòmica, llevat d'algun i estranya vegada.

Quant a la valoració del I Pla, no és perquè, com s'ha
pogut entendre, no s'hagi fet, sinó que aquesta crítica es
podrà fer una vegada dugui la memòria, però no abans.

Quant a la valoració actual que s'hauria de recollir, dir
que vàrem fer un estudi, no fa ni un any, amb la Universitat,
el Ministeri d'Assumptes Socials, en aquell moment, i la
conselleria, sobre la situació actual de les dones, aquest
estudi ha estat remès a aquest parlament, no tenc
inconvenient a fer-li arribar a la senyora diputada, i ha estat
un poquet aquest estudi el que també ha ajornat la confecció
d'aquest pla, perquè no volíem fer aquest II Pla sense tenir
l'estudi llest. El va fer la Universitat, jo crec que és conegut,
no per premsa, sinó per primer mà de tots els diputats,
perquè l'hemk remès a tots els grups, de totes maneres
revisaré si hi ha algun error a l'hora de remetre'l al Grup
Socialista, però crec recordar que l'he remès a tots i
cadascun dels grups parlamentaris.

Quant a la falta de concreció, no pens el mateix que
vostè quant a concreció, alguna acció es podrà concretar
més, però jo crec que inspirat en el IV programa d'acció
comunitària, recull els grans principis que hem d'acomplir.
Evidentment, repetesc que després es podrà dir, al cap d'un
any, si anam per bon camí o no, però crec que és bastant
concret i marca molts de reptes, reptes importants i difícils,
però que crec que podem aconseguir.

Quant a especificar els equips tècnics, hi ha una
comissió constituïda pels directors generals, amb tots els
tècnics que cadascun dels directors generals posarà a l'abast,
evidentment que es tracti d'una acció de treball hi farà feina
la Conselleria de Treball amb els equips tècnics i polítics de
treball que siguin necessaris per dur a terme aquella acció.
Quan es tracti, per exemple, de prevenció del càncer de
mama, hi farà feina la Conselleria de Sanitat amb tots els
equips de Sanitat que facin feina en aquest sentit. Es
tractaria de veure les accions i en qualsevol acció tot d'una
determinaríem quin equip tècnic, jo no crec que aquest pla
hagi de dir si per a prevenció del càncer de mama hi faran
feina tres tècnics, dos o un, crec que això és una cosa que se
suposa que es podrà valorar després si s'ha fet correctament
o no, però se suposa que s'hi hauran d'implicar equips
tècnics i polítics.
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En relació al control anual, dir que l'acció 2 diu que farem
un informe anual que jo remetré a aquest parlament i a més estic
disposada a fer la compareixença per valorar aquest informe i
podrem determinar si les accions concretes i la creativitat de la
mateixa comissió va per bon camí o si realment no va per bon
camí, si hem complit o no, però que crec que és una manera, de
primera mà, que els diputats i diputades en el període d'un any,
que és el mínim període que puc demanar per demostrar si
aquest pla es compleix o no i fer les aportacions que siguin
necessàries si les accions concretes i puntuals per desenvolupar
cadascun dels grans objectius es duen per bon camí.

Quant a les infraestructures, evidentment s'hauran de crear
infraestructures, jo he apuntat la de planificació familiar i en
serveis socials s'haurà de fer feina, per poder donar cobertura a
aquest pla, anirem presentant puntualment aquestes
infraestructures i se'n farà la valoració que sigui necessària.
Però no trob oportú que un pla hagi de dir si s'ha d'obrir un
centre, una guarderia o ..., en fi, que un pla digui que s'ha de
garantir la política de repartiment equitatiu de responsabilitats
familiars, que digui els grans objectius generals quant que es
garanteixin uns serveis socials, després haurem de permetre que
la comissió decideixi quins serveis, com i de quina manera, i
després d'un any, veurem si allò ha donat els resultats que
havíem desitjat o no.

Crec que res més, dir-li, quant que l'Estat va pel III Pla i
Europa va pel IV Pla que pràcticament estan com la resta de
comunitats, perquè tenc aquí llistat de totes les comunitats
autònomes d'Espanya i totes estan pel II Pla, la major part
elabora el II Pla i només n'hi ha una que és la d'Astúries que té
un III Pla, o sigui que no anam enrera respecte de cap
comunitat, al contrari, n'hi ha moltes més que encara no han fet
el II Pla com Canàries, o Cantàbria, o Castella-Lleó, o Navarra,
que encara estan en el I Pla; o sigui, que estam un poquet en la
mateixa línia de la resta de comunitats i en la mateixa línia que
la resta d'Europa. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Popular
té la paraula la diputada Sra. Margalida Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu, però així i tot
m'agradaria, maldament que el nostra grup dona suport al fet
que es faci una ponència perquè així es podrà debatre millor el
segon pla, voldria dir quatre idees que em sembla que tal
vegada seran importants després a la ponència.

Primer de tot vull agrair a la consellera i a la directora
executiva de la comissió la seva compareixença en aquesta
comissió per explicar el pla, però el que volia dir, primer de
tot, és que, bé, per part meva jo som un poc més pessimista
que els altres grups parlamentaris, però consider que amb
aquest pla podem fer moltes coses, però Sra. Consellera,
estic segura que no serà el darrer pla que es farà perquè no
aconseguirem, com vostè molt bé ha dit, és una qüestió de
canviar idees, és una qüestió d'uns canvis que d'han d'anar
fent poc a poc i no aconseguirem que amb aquest pla es
canviïn, i si els altres grups polítics tenien la idea que així
ho faríem no serà així; no canviarem la situació, anirem
millorant però no la canviarem, perquè, de fet, a Europa,
que crec que és la Comunitat Europea que podem posar com
exemple de les polítiques d'igualtat, va pel quart programa
i tampoc supòs que no serà el darrer, no podrem aconseguir
el que realment volem, que és que la igualtat entre homes i
dones sigui real i efectiva. Però així i tot no ens hem de
desesperar i li donam l'enhorabona per la presentació
d'aquest pla.

També vull dir, només, ja que he tret el tema d'Europa,
que crec que seria convenient que tots els grups llegíssim el
pla comunitari; jo crec i som de l'opinió que Europa ha
donat una bona lliçó, potser en moltes coses no, però la
Unió Europea en aquest tema ha estat capdavantera i molts
de països hem anat a allò que deia Europa; de fet, el Pla
nacional és el tercer, perquè sempre intenta anar un pla
darrere el Pla d'Europa per veure el que està fent, crec que
hem d'agafar exemple d'aquest pla i llegir-nos-el per veure
un poc que és allò que s'ha intentat reflectir o allò que des
de la Conselleria de Presidència i la Comissió s'ha intentat
reflectir en aquest nou pla.

Si se'm permet, ja que els altres grups polítics han dit
allò de la quantificació i allò del termini, si em permet
llegiré les consideracions generals d'aquest pla comunitari
i diu: "El cuarto programa se aprobó el 22 de diciembre del 5
en el consejo de trabajo de asuntos sociales. El periodo de
ejecución será del 1 de enero del 96 al 31 de diciembre del
2000 y el presupuesto es de 30 millones de Ecus". Això és el
que, senzillament, diu el pla en temes de valoracions
econòmiques, no diu "i a Espanya li donarem 10 milions i
a tal li donarem tants de milions", ni "per l'objectiu tal
donarem tants de milions", és a dir, això és el que diu el pla
comunitari que jo crec, com he dit abans, que és un dels
millors plans que s'han fet i el capdavanter. Per tant,
demanar que la nostra comunitat autònoma faci molt més
que el que fa la Unió Europea, crec que és el paper que toca
als partits de l'oposició, però crec que és demanar massa,
perquè realment no ho fa el pla comunitari i, com molt bé ha
apuntat la consellera, tampoc no ho ha fet cap dels plans
d'igualtat d'oportunitats que aquesta diputada ha tengut
l'oportunitat de veure de tot Espanya; no es fa ni per
objectius ni per accions, és a dir, és el que fa Europa.
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Per altra part, també ens sembla molt bé, i perquè també està
agafat d'Europa, que es plantegi que es faran unes revisions
anuals de les actuacions fetes; crec que això també està recollit
pel mateix pla comunitari, que diu que anualment s'aniran fent
unes revisions, perquè els plans han de ser generals, no ens
podem fermar perquè potser les situacions van variant i ens hem
d'anar acomodant un poc a allò que les situacions van
plantejant. No creim que les coses variïn tant com ha dit la
diputada del Partit Socialista, que m'ha donat a entendre que un
estudi fet a final de l'any 94, a l'any 96 ja no és vàlid; crec que
no avancen tan aviat com això, però més o manco s'ha de donar
una amplitud per poder concretar després segons les demandes.

I per acabar, vull dir que crec que sí que és bo que amb la
ponència s'aniran fent aportacions i que hem de tenir en compte
que a allò que hem d'anar és a ser realistes, no plantejar coses
que potser no es puguin aconseguir perquè això també ho diu el
pla comunitari; el pla comunitari diu que -llegesc- que va
establir un nombre limitat d'objectius i clarament definits, però
un nombre limitat d'objectius. Anem a aconseguir poquetes
coses però anem avançant i no plantejar grans coses que
tanmateix potser no es podran aconseguir. 

I per acabar només vull dir que sí, que ja plantejarem tots els
temes i que supòs que serà enriquidor (...) l'aportació que es faci
des de tots els grups polítics. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrando. Per contestar té la paraula la
consellera Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament no serà el darrer pla;
jo pens, un cop que hem estudiat tots els temes de la dona, que
desgraciadament haurem de fer molts de plans. Quan parlam
d'aquest tema, desgraciadament, quan parlam de temes de la
dona o parlam d'aquest pla no se li dóna la importància que
hauria de tenir, començant pels diputats d'aquesta cambra de
tots els grups polítics i, per tant, el gran drama, si nosaltres som
una representació de la societat, sensibilitzats en aquest tema no
hi estan tots; diferent és que després, damunt la tribuna,
cadascun digui el que ha de dir, efectivament, però la societat
encara no està prou sensibilitzada en aquest tema i hem de
canviar el model de societat. Per tant, hem fet una passa
endavant amb aquest pla i n'haurem de fer molts, de plans i (...)
que no hi hagués comissió i jo no hagués d'intervenir, aquí,
sobre aquests temes, però evidentment hem de canviar
estructures.

Vull dir que, efectivament, pel que fa al pla comunitari ens
hem inspirat exactament en el pla comunitari; si llegeixen el
quart pla comunitari veuran que és molt semblant; ens hi hem
inspirat també perquè pensàvem que era un poquet el pla marc
en què ens havíem d'insertar; amb totes les aportacions que es
facin en fase de ponència fins i tot el podrem millorar.

Efectivament, amb la quantificació jo dic que passaré
comptes; cada any, quan presenti informes, passaré comptes
de quines accions s'han fet i valoraran exactament si s'han
fet les accions i quins doblers s'han gastat amb aquestes
accions. Per tant, no hi ha cap esperit de no poder donar la
informació, però el que demanaria és que ens deixin fer
feina i després passaré a donar comptes de tota la feina que
puguem fer i, a més, oberta a totes les suggerències que es
puguin fer.

Quant al tema que siguin objectius limitats, evidentment
a mi m'agradaria que aquest tema es tengués tan clar com
potser ho tenguin molts de diputats d'aquesta cambra; pens
en el Sr. Orfila, que és una persona molt mentalitzada i molt
conscienciada en aquests temes, o la Sra. Ferrando, que ha
participat com a funcionària en aquest tema del pla de la
dona, però, desgraciadament, no és..., basta sortir al carrer
per veure que són temes que la gent, quan n'hi parles, va la
mitja rialleta i no se'ls prenen amb la seriositat amb què
s'haurien de prendre. Els ens prenem seriosament aquells
que creim en aquests temes i aquells que tenim l'esperança
que qualque dia canviï aquesta societat. Per tant,
efectivament, la visió realista crec que l'hem de tenir i això
no significa que no puguem ser idealistes i pensar que
podrem canviar moltes coses, però ens ha de fer aterrar,
també, moltes vegades el nostre propi entorn, encara que
costarà un poquet perquè han de canviar mentalitats. Res
més. Moltes gràcies i en fase de ponència intentarem
millorar tot el que sigui possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència
entén, per les intervencions que s'han tengut, que s'aprova
la constitució d'una ponència. Moltes gràcies.

I abans d'acabar aquesta comissió, vull agrair una vegada
més la presència aquí de l'Hble. Consellera Sra. Estaràs, així
com també de la directora general Sra. Pilar Mir, i a tots
vostès l'assistència a aquesta comissió. Bon dia.
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