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(Presideix la sessió el Sr. Vicepresident)

EL SR. PRESIDENT:

Voldria demanar si hi ha algun inconvenient per part de
qualque grup que, en absència de la presidenta de la Comissió,
iniciem la compareixença del Sr. Conseller.

Idò li direm que pot entrar.

Començam la sessió d'avui, en primer lloc demanam si es
produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó en substitució de Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Josep Juan Cardona.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Joan Verger.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Salvador Cànoves substitueix Fèlix Fernández.

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons substitueix Joana Barceló. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.- Compareixença RGE núm. 2687/00, de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, per tal d'informar sobre el
programa d'actuacions relatiu a les comunitats balears
establertes fora del territori de la comunitat autònoma.

Passam, idò, a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui,
consistent en la compareixença 2687/00, presentada pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la
compareixença del conseller de Presidència per tal d'informar la
cambra sobre el programa d'actuacions relatiu a les comunitats
balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma.
Té la paraula l'Hble. Sr. Antoni Garcias i Coll, conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre el tema objecte de la
compareixença.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. El Govern va demanar aquesta compareixença per
explicar a tots els grups parlamentaris el programa d'actuacions
relatiu a les comunitats balears establertes fora del territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així es dóna

compliment a una petició del Parlament, conseqüència d'una
proposta de resolució. Aquesta petició del Govern no només
s'empara en les atribucions que l'Estatut d'Autonomia i la
legislació vigent confereixen a l'executiu en relació a les cases
balears a l'exterior. No, aquesta petició respon a un objectiu que
ha estat omnipresent durant la redacció de tot el programa: la
transparència; transparència a l'hora de redactar el programa,
d'establir els objectius, i una vegada més transparència a l'hora
de donar-lo a conèixer a tots els grups parlamentaris. Només
amb aquesta transparència aconseguirem donar a la gestió
d'aquestes  cases i centres la dimensió que els correspon, lluny
de qualsevol tipus de sospita.

Ara presentaré què hem fet fins ara, i què farem durant la
resta de la legislatura. Durant aquest període no hi haurà, ho
puc garantir, res que no es pugui mostrar. Com deia, l'Estatut
d'Autonomia estableix a l'article 8 que les comunitats balears
establertes fora del territori de la comunitat autònoma podran
sol·licitar com a tals el reconeixement de la seva personalitat
d'origen, entesa com el dret a col·laborar en la vida social i
cultural de les Illes i a compartir-la. La Llei 3/1992, de 15 de
juliol, de comunitats assentades fora del territori de les Illes
Balears, aprovada amb el consens de tots els grups
parlamentaris, estableix el marc d'actuació del Govern de les
Illes en aquesta matèria, i a aquests dos grans eixos se suma tot
un seguit de decrets que regulen des de l'organització i el
funcionament del Registre de comunitats balears fins al règim
d'ajudes públiques.

La línia legislativa és clara: El Govern de les Illes Balears té
les competències i també l'obligació de procurar-se, de
gestionar i de governar per a aquests mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs que un dia varen deixar la nostra
terra per cercar una prosperitat o una llibertat que aquí no
podien trobar. Dins aquest marc, la transparència i l'efectiu
compliment d'una de les seves competències, hem
desenvolupat el programa d'actuacions relatiu a les comunitats
balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma.
Però en la redacció d'aquest programa ha intervengut un altre
factor molt important, la voluntat del Govern de contribuir al
manteniment d'aquestes cases sense allunyar-se de l'esperit de
la Llei 3 de 1992. Quin va ser aquest esperit? El de mantenir la
identitat cultural d'un col·lectiu de persones amb arrels a les
Illes, unes arrels que fan de vincle d'unió entre tots els
associats, unes arrels que ells no volen oblidar, i que el Govern
no vol que oblidin.

Per això hem introduït accions com la concessió de beques
per a realitzar postgraus a la Universitat de les Illes Balears, la
possibilitat de realitzar cursos sobre la història de les Illes, i
l'organització d'una universitat d'estiu a Palma. Totes aquestes
activitats tenen com a fil connector la permanència d'aquesta
identitat i la voluntat que aquestes arrels no es quedin només
en la generació originària, sinó que puguin passar de pares a
fills i a néts.

El Govern de les Illes Balears ha establert actuacions de
formació, cursos, publicacions, exposicions i tota una sèrie
d'activitats perquè tots els integrants de les cases puguin
continuar i enriquir el seu coneixement de la cultura, la tradició
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i les arrels de les Illes Balears. Però no volem quedar-nos en les
classes de ball de bot, música tradicional o cuina; encara que
importants, aquestes tasques que es continuaran fent han de
conviure amb exposicions sobre l'art de les Illes del segle XX,
els  nous escriptors i les noves corrents musicals. Perquè les
Illes han evolucionat des que es va produir el gran moviment
emigratori, el coneixement que d'elles puguin tenir els que
emigraren, també ha d'evolucionar.

Aquest, com he dit, és un dels eixos més importants i
innovadors del programa. Òbviament, el programa no ha partit
des de zero. En primer lloc hem volgut conèixer la situació
actual de les cases balears a l'exterior, ja que només coneixent
les seves mancances les podrem resoldre. Després hem reunit
tot el marc legislatiu existent, ja que com a Govern no podem fer
el que volem, estam subjectes a una normativa que hem de
complir.

Fets els dos primers estudis, ens hem marcat una sèrie
d'objectius generals, i finalment un pla d'acció que engloba tota
la legislatura. El pressupost invertit durant l'any 2000 a les
cases  balears a l'exterior ha estat de 35 milions de pessetes, i
com a mínim el programa garanteix la màxima inversió anual
durant la resta de legislatura. En aquest sentit és lògic pensar
que d'una acció concreta poden sortir més necessitats, per la
qual cosa no es tracta d'un programa tancat, sinó que
s'adaptarà a les realitats que detectem en cada moment, sense
desviar-nos dels objectius generals. Aquests objectius
generals  són: primer, mantenir i reforçar la vida social de les
cases; segon, continuar el compromís institucional pel que fa
al manteniment de les infraestructures i seus socials; tercer,
consolidar les cases creades recentment o en procés de
constitució; quart, potenciar la formació d'associats,
especialment dels joves, i reforçar els llaços culturals i
identitaris entre aquestes i les Illes Balears; cinquè, coordinar
diversos programes d'acció cultural, juvenil i de cooperació;
sisè, incentivar l'estudi i el coneixement del fet emigratori de les
Illes Balears; setè, oferir subvencions per a activitats; vuitè,
continuar amb la línia d'ajudes individuals, atesa la situació de
precarietat econòmica en què es troben molts de naturals i
descendents. Aquesta línia  d'ajudes, establerta des de l'any 92,
es concedeix a persones que es troben en greus dificultats
econòmiques, i la seva quantia, que depèn de cada cas, és d'un
mínim de 50.000 pessetes per persona i any. Novè, fomentar les
trobades que organitzin els joves dels centres; i desè, impulsar
la formació adreçada als joves, amb la col·laboració de la
Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat Empresa
i la Fundació Càtedra Iberoamericana.

Quant a la situació actual de les cases, ens hem trobat amb
l'existència de vàries categories, per dir-ho d'alguna manera. Per
una banda tenim cases com les de Santa Fe, Mar del Plata o
Cuba, amb seus en què s'han fet grans inversions, i que han
comptat en els darrers anys amb el suport  molt significatiu per
part del Govern. Hi ha altres cases, la majoria de les restants,
que no tenen seu pròpia, i que han de pagar un lloguer que no
podrien sostenir totes soles. Per sobreviure, per tant,
necessiten l'ajuda del Govern de les Illes Balears.

Finalment, gairebé totes les cases, tenguin seu o no, en
propietat o en lloguer, necessiten l'ajuda del Govern per garantir
el seu funcionament ordinari i l'organització d'activitats
culturals  o lúdiques. Pel que fa a les cases radicades a l'Estat
espanyol, tenim les tres associacions de Barcelona, la Federació
d'Associacions Balears a Barcelona, i el centre a Madrid. A
Barcelona la vida associativa està consolidada, en canvi a
Madrid l'entitat tot just està temptejant el que serà el seu model
de vida associativa.

En relació a les seus, som conscients que el Govern dins els
seus objectius generals ha de garantir tant el lloguer com la
realització d'activitats i la millora de les infraestructures. No pot
existir vida associativa si no es disposa d'un lloc en condicions
on dur-la  terme, i d'unes ajudes per realitzar un seguit
d'activitats. Però aquestes ajudes no han de dependre de la
conjuntura política de les Illes, es tracta d'establir unes
subvencions anuals fixes que permetin a les cases saber de què
disposen i a què poden aspirar. No volem que les cases es
trobin en una situació d'inseguretat permanent, que la seva
pregunta sigui, com ha estat fins ara: "i aquest any, què?".

 En aquest sentit el programa garanteix una línia de
subvencions anuals fixes per al pagament del lloguer de les
cases  sense seu pròpia; aquestes ajudes depenen de la
quantitat que cada casa paga pel lloguer, i si contribueixen o no
al seu manteniment. També s'assegura una línia d'ajudes anuals
fixes per a la realització d'activitats. Aquesta inversió suposa un
mínim de 500.000 pessetes per casa i any. Durant el 2000 s'han
atorgat 500.000 pessetes a tots els centres que ho han demanat
per fer activitats. Així mateix es garanteix una altra línia d'ajudes
per a la millora de les seus de les cases; durant l'any 2000
aquesta inversió ha estat de quasi 7 milions de pessetes, dels
quals 4,5 s'han destinat a les obres considerades d'urgent
necessitat de la seu de Mendoza. La resta de la inversió s'ha
destinat a obres menors. Per als pròxims anys el programa
garanteix un mínim global de 10 milions de pessetes per a la
millora de les seus.

Amb aquestes subvencions tothom, tant els ciutadans de
les Illes com els membres de totes les cases, sabran què es
dóna a cadascú. No volem privilegiats, volem que el criteri
d'igualtat, tot i tenint en compte els graus de mancança i
dificultat en cada cas, prevalgui en el disseny d'aquestes
subvencions.

Pel que fa a les cases en procés de vertebració, com són les
de Bahía Blanca, Veneçuela, Berlín i Mèxic, puc assenyalar que,
o bé ja compten amb seu, com les dues primeres; o mantenim
converses  a fi que decideixin quin sistema s'adapta millor a les
seves necessitats, com el cas de Berlín o Mèxic.

Formació: Aquest sens dubte és el punt estrella del
programa. L'apartat de formació s'estructura en les següents
activitats: certificat d'estudis baleàrics, els membres de les
cases  que estiguin interessats podran fer un curs a distància
sota el títol "Les Balears s'obren al món", dissenyat per la
Universitat de les Illes Balears, i que ha estat possible a la
signatura de convenis amb distintes universitats
iberoamericanes. Aquest objectiu té un pressupost previst d'un
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milió i mig de pessetes per l'elaboració del material didàctic. Una
vegada es disposi del material, es posarà en marxa un pla pilot
per a l'any 2001 a través del suport telemàtic. Així les cases
podran seguir el curs a distància a través de l'ordinador. En
aquest sentit cal destacar que s'aportaran ordinadors a les
cases que encara no en tenen, com Bahía Blanca, Veneçuela o
Rosario; i s'augmentarà la dotació de les que ja en tenen,
perquè en destinin un a consulta i a formació dels associats,
prinicipalment joves. La principal funció d'aquest curs és omplir
un desig que han manifestat els representants de les cases, i
oferir la possibilitat de conèixer amb més profunditat la realitat
de les Illes Balears, tant des del vessant passat com del present.

Conferències: Ja disposam d'un grup d'intel·lectuals,
escriptors, professors universitaris i altres professionals de les
Illes que estan totalment disposats a donar conferències a les
cases  balears. És un col·lectiu que té previsions de viatjar a
Sud-amèrica per motius professionals o personals, amb la qual
cosa el cost d'aquesta iniciativa és mínim. Entre molts d'altres,
puc citar l'escriptor Guillem Frontera, la coordinadora de la Gran
Enciclopèdia de Mallorca, Margalida Tur; i l'historiador Gonçal
López Nadal. De fet, durant el 2000 ja s'han impartit una sèrie de
conferències en algunes cases, amb la participació del geògraf
Pere Salvà, la filòloga Pilar Arnau, i l'historiador Gonçal López
Nadal, entre altres. També estam en condicions d'oferir tot un
seguit  de conferències acompanyades de vídeos sobre els
balears a les guerres de Cuba i Filipines, Emili Darder i l'inici de
la guerra civil a Balears, o Josep Maria Llompart poeta, entre
d'altres. Es tracta que les cases disposin dels materials
audiovisuals que han elaborat les institucions públiques de les
Illes, i coneguin els principals trets de la nostra cultura, sempre
que sigui possible el Govern de les Illes Balears acompanyarà
aquest material didàctic amb xerrades realitzades per
especialistes.

Per altra banda la Conselleria de Presidència col·laborarà en
la difusió i la realització d'esdeveniments històrics, significatius
per a les cases. Així, té el projecte de participar en el 115
aniversari de la fundació del Centre Balear de Cuba el pròxim
mes de novembre, i la celebració del centenari de la localitat de
Goyena, prop de Bahía Blanca, que fou fundada per
mallorquins, i que tendrà lloc l'any 2002. A aquest darrer cas
s'estudia la possibilitat d'editar un llibre de caràcter històric.

Cursos de català. El programa no només garanteix la
continuació de les ajudes, sinó que s'ha editat un manual
d'autoaprenentatge que ja s'ha enviat a totes les cases que ho
han sol·licitat. Al mateix temps, es dóna la possibilitat que cada
casa decideixi si vol cursos amb professors. Juntament amb
això, es posarà en marxa un pla pilot d'autoaprenentatge del
català amb suport informàtic, que inicialment es durà a terme al
Centre Balear de Cuba, i que després es podrà fer extensiu a les
altres cases.

Altres cursos i seminaris: Atesa la gran demanda feta per les
cases, s'oferiran seminaris sobre cuina, informàtica, brodat
mallorquí i tallers de música.

Altres ofertes culturals: Una queixa i també una demanda
permanent de les cases és la necessitat de consolidar espais de
lectura i consulta, amb material bibliogràfic i de vídeo. Enguany
ja s'ha enviat un lot de llibres a cada casa, i s'han començat a
enviar vídeos. Però dins aquesta tasca, el Govern vol
conscienciar i comptar amb la participació de totes les entitats
de les Illes que generen aquest tipus de material. Hem
mantingut converses amb la UIB, que està disposada a enviar
a les cases les seves publicacions, així com altres entitats
privades. En aquest sentit cal destacar la interconnexió que es
dóna entre unes activitats com les conferències i altres, per
exemple a arrel d'una conferència sobre literatura donada a
l'Uruguai, aquesta casa ha demanat a tramesa d'obres
d'escriptors de les Illes Balears. Amb aquest fons bibliogràfic
es pretén que les cases arribin a ser un espai de divulgació
sobre les Illes. 

La Conselleria de Cultura programa a l'any 2001 tota una
sèrie d'exposicions, que es poden dividir en tres tipus:
exposicions de petit format, amb un cost que oscil·la entre 500
i 600.000 pessetes. Entre els títols oferts hi ha "Les Illes Balears
en imatges" i "Les Illes Balears durant el segle XX".
Exposicions de pintura; s'està negociant la possibilitat
d'organitzar una exposició a Bons Aires, Rosario i altres ciutats
d'Argentina amb fons pictòrics de la Conselleria de Cultura.
Aquestes  exposicions amb obres de, per exemple, Miró, es
realitzarien en centres culturals o museus provincials o
municipals, amb la finalitat de donar a conèixer l'obra d'artistes
de les Illes. Per altra banda existeix la possibilitat de muntar en
els  centres balears alguna exposició de pintura de caràcter
itinerant. Altres exposicions: Existeix la possibilitat de
patrocinar alguna exposició en algun centre balear
conjuntament amb algun municipi de les Illes. En aquest sentit
s'està tramitant la possibilitat de mostrar a San Pedro, a
Argentina, l'exposició "Felanitx, 700 anys".

El Govern ha participat en la creació de la Fundació Càtedra
Iberoamericana, que va tenir lloc dia 8 de setembre del 2000. El
Govern ja ha proposat a la Fundació que doni resposta a les
següents  demandes: Que s'atorguin beques a joves balears
integrants de les cases, perquè puguin realitzar cursos
institucionals, postgraus i màsters a la UIB, que la Universitat
posi en funcionament els convenis de col·laboració signats
amb les universitats iberoamericanes, i que en aquests es
tengui en compte d'una forma prioritària les inquietuds i
necessitats  de les cases balears a l'exterior. Per exemple, si hi ha
interès en fer cursos de català, que aquests s'implantin a una
universitat propera al centre. Que la Fundació col·labori amb
professors  i animadors a les trobades que els joves de les cases
realitzin a partir del 2001. Ja s'està estudiant la participació en la
trobada de joves per a la difusió de la cultura balear organitzat
pel centre balear de la Plata, amb un taller de català. En
col·laboració amb la Conselleria de Presidència s'està projectant
la posada en marxa d'una universitat d'estiu a Palma adreçada
i orientada als joves descendents de les Illes Balears.

Quart, creació de la Comissió d'estudi sobre el fet emigratori.
Entre les seves activitats destaca la pròxima publicació d'un
llibre de divulgació sobre les cases, amb l'objectiu de reunir una
informació fins ara dispersa, i que la gent de les Illes conegui
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aquest món. També ha establert una línia d'ajudes
d'investigació per als joves dels centres i també de les Illes, a la
qual ja s'han presentat nou sol·licituds, amb un pressupost
d'aquestes ajudes d'un milió per any.

Altres iniciatives: Hem de tenir en compte que cada casa té
autonomia quant a la realització de les seves activitats. Per
respecte a aquesta autonomia, el Govern atorga les ajudes d'un
mínim de 500.000 pessetes per casa i any per a l'organització
d'aquestes  activitats. En aquest sentit el Govern és conscient
que les cases i els centres perdrien en gran part la seva raó de
ser si no poguessin dur a terme activitats que dinamitzassin el
col·lectiu social que aglutina. Però a part d'aquestes
subvencions, hi ha aspectes d'ajuda associativa que necessiten
el suport institucional. Per això, i quant a la promoció
d'activitats i altres mitjans de dinamització social, el programa,
després  d'escoltar els responsables dels centres i cases,
proposa tota una sèrie de línies. Per una part existeix el
compromís de donar suport a tota una sèrie d'activitats que fan
referència a la cultura popular. El programa contempla entre
d'altres ofertes de grups de ball, ja sigui mitjançant la tramesa
de vídeos o mitjançant el viatge d'experts, així com l'impuls de
conferències sobre, per exemple, la Mallorca tradicional. 

En el cas de les cases amb especial necessitat de suport,
com és la de Cuba, se signarà un conveni anual, ja realitzat
aquest any, amb un import d'1,8 milions anuals, per cobrir les
necessitats  de la vida associativa, el manteniment de la casa i
les subseus, i les ajudes als naturals que viuen en ocasions en
una situació de subsistència. Aquest conveni ha duplicat la
seva dotació respecte de l'any 99.

Per fer més fluïda la comunicació entre les cases i el Govern
s'ha dissenyat una pàgina web que recull tota la informació que
les pugui afectar, així com les iniciatives que les poden
interessar. A aquesta pàgina estan presents totes les cases que
poden enviar a través de correu electrònic els seus
suggeriments a la Direcció General de Relacions Institucionals.
També s'atenen i s'atendran tota l'allau de descendents que
cada vegada més decideixen viatjar a les Illes per fixar aquí la
seva residència. Aquest servei d'orientació també es dóna a
través de l'esmentada Direcció General, conjuntament amb la de
Serveis Socials.

Operació retorn: El Govern ha assumit el compromís de
continuar, encara que redimensionada, la iniciativa d'operació
retorn. El pròxim 19 d'octubre arribaran a Mallorca més de 50
emigrants majors. Aquesta iniciativa, amb un cost d'11 milions
de pessetes, es mantendrà durant tota la legislatura. En aquesta
ocasió, i ho vull remarcar, el 80% dels emigrants que arribaran
a les Illes té més de 70 anys.

Consell de comunitats balears a l'exterior: També es
mantendran les reunions del Consell de comunitats balears a
l'exterior, com dicta la Llei 3 de 1992. Al 2000 aquest consell es
va fer a Palma, i s'està estudiant la viabilitat que el pròxim es
realitzi a una ciutat d'Argentina, tenint en compte que aquesta
va ser una demanda persistent a la darrera edició. El Consell
com a òrgan consultiu continuarà sent la mediació entre les
cases i el Govern de les Illes Balears.

Conclusions: durant l'any 2000 ja s'ha posat en
funcionament amb rigor el Pla d'ajudes per lloguer i activitats
culturals, i s'han destinat inversions per a la millora
d'infraestructures. Dins la nova línia política de no adquirir més
seus ni construir-ne de noves, les cases tenen garantida l'ajuda
institucional, i ningú no ha de posar en dubte el compromís del
Govern en aquest sentit. Hi ha unes ajudes clares, transparents
i igualitàries per al lloguer, la millora d'infraestructures i les
activitats.

Tenint en compte la precarietat econòmica i social en què es
troben molts majors naturals i descendents de Balears, es manté
el compromís de les ajudes individuals, amb un mínim de 50.000
pessetes  per persona i any. De fet l'any 2000 s'han realitzat
alguns gestos humanitaris, com ara el trasllat de Francesca
Salas Marquès des de Rosario a Barcelona. Malauradament el
gest solidari del Govern no va ser suficient per salvar la seva
vida. El Govern ha mantengut i redimensionat l'operació retorn,
destinada a aquelles persones majors naturals o descendents
que no han pogut tornar mai, o ho han fet fa molts d'anys. Es
farà sense discriminacions a causa de la seva nacionalitat, i es
donarà prioritat a aquells  que es troben en situació econòmica
més precària.

I per acabar, el principal deure de les institucions públiques
a les Balears amb les cases s'ha de centrar en la consolidació
dels  trets identitaris de les Illes Balears. El Govern ha d'assumir
amb fermesa el compromís a favor de la difusió de la cultura
popular i la llengua; així com fer partícips els associats de la
riquesa cultural contemporània. Es tracta, idò, de millorar tot
allò que fa referència a la formació i respondre, sobretot, a la
demanda dels joves. Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
diputats i els grups parlamentaris puguin preparar, formular
preguntes, etcètera. Senyores i senyors portaveus.

EL SR. PASTOR I CABRER:

El nostre grup demanaria un recés de 15 minuts. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs d'aquí a 15 minuts recomençarà la sessió. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomença la sessió, ha passat ja el quart d'hora, i per tal
que es puguin formular les preguntes i observacions, procedeix
tot seguit la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Per tant, grups que volen intervenir?

El Grup Mixt no intervendrà, atès que l'únic membre és a la
Presidència, i passaríem a donar la paraula al responsable del
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Grup d'Esquerra Unida i Ecologista. Té la paraula per deu
minuts de temps, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començarem, idò, la intervenció.
No han ben passat els 15 minuts, però està bé que haguem
pogut avançar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, si volen més temps... 

EL SR. PORTELLA I COLL:

No, no, no. Em sembla molt bé que comencem, però bé.

En primer lloc hem d'agrair la presència del Govern
voluntàriament, i en compliment d'una resolució d'aquest
parlament davant aquesta comissió per explicar la política que
pensen fer, o que ja estan fent, en relació a les cases balears a
l'exterior; que bé, ja de principi és una diferència amb l'anterior
manera de tractar aquest tema, que no es feia d'aquesta forma,
sinó que no ens podíem a vegades assabentar de quina era
aquesta política, no fos a les compareixences per explicar els
pressupostos, que a vegades servien per tenir algun detall de
quines polítiques es pensaven fer en relació a les cases balears
a l'exterior. També és d'agrair aquesta voluntat de transparència
informativa, que amb la pròpia compareixença d'avui ja es
demostra aquesta voluntat, i que també aquesta transparència
de comunicació no era habitual, així com també és d'agrair
aquesta voluntat de planificació de les actuacions que pensen
fer, perquè amb un tema tan difícil com és la relació amb
comunitats allunyades, malgrat els avanços tecnològics,
allunyades físicament de Balears; si no hi ha una política de
planificació i programació és molt mal de fer mantenir el
contacte i mantenir els programes, supervisar-los, avaluar-los
i millorar-los. 

Lògicament la situació anterior no era aquesta. Esperam que
no es produeixin relacions clientelars com es varen produir els
darrers anys, i que varen tenir el punt cimer amb el famós cas
Formentera, que ja va ser un poc la culminació de la política del
Partit Popular en relació a les cases balears a l'exterior, i esperam
també que no es produeixin amiguismes, i sobretot amiguismes
que varen tenir la seva expressió més pública amb la manera de
seleccionar les edicions bibliogràfiques en relació a les
comunitats balears a l'exterior, o en relació d'experiències a
l'exterior amb personatges que tenien un autèntica bibliografia
ja editada en nòmina del Govern de les Illes Balears. Esperem
que no sigui així, que siguin criteris més científics, racionals i
equànimes, i que amb açò millori. Ja si millora una mica amb açò,
estarem satisfets, perquè som conscients de les dificultats que
hi ha amb les cases de Balears a l'exterior.

Jo he de dir que les cases balears es posava en aquelles on
dominava l'element mallorquí, es posava el nom de Balears, i a
aquelles on dominava l'element menorquí eren cases de
Menorca, o aquestes denominacions històricament s'havien fet
així. Encara hi ha exemples d'aquest tipus, on hi ha cases on hi

ha un element insular més predominant que un altre, i aquest
element insular més predominant també s'hauria de tenir en
compte a l'hora del Govern planificar el tipus d'actuació a cada
casa, on seria convenient que els consells insulars poguessin
tenir també una opinió concreta en aquella casa, que és més
menorquina, o més eivissenca o més mallorquina, encara que
tots entenem que ha de ser una política global d'Illes Balears.

Les cases es fan a la segon meitat del segle XIX, però
sobretot als primers anys del segle XX, per la necessitat de molt
d'emigrants que per qüestions econòmiques i socials han de
partir de les Illes Balears i van, o bé al nord d'Àfrica, Alger
concretament, bé a Amèrica del Sud, bé a finals del segle XVIII
hi ha també aquella colonització de la Florida, que no
descartaria i que també s'hauria de tenir, encara que no existeixi
una casa balear a la Florida, s'hauria de tenir alguna iniciativa
per crear llaços amb comunitats que encara conserven elements
culturals i que tenen interès per crear aquests llaços, a la
Florida. I després de la guerra hi ha una segona tongada de
revitalització d'aquestes cases, però amb unes persones que hi
van per altres motius, com és l'exili polític, i en aquest cas es
dóna, el cas de Mèxic seria més predominant aquesta darrera
sortida d’emigrants de les Balears fora de les nostres illes. 

Les cases no tenien la motivació que tenen ara. Ara tenen
un sentit de ser molt diferent al que van tenir quan es van crear,
que eren cases de socors mutus, de solidaritat interna, de
cohesió, i fins i tot d’ajuda a les Balears. Hem de recordar que
moltes d’aquestes cases, d’aquestes comunitats balears a
l’exterior, originàriament van ajudar econòmicament moltes
poblacions illenques. Jo només he de recordar un detall, com és
que la casa de Menorca a l’Argentina, no sé si es deia La
Protectora Menorquina, no sé quin nom tenia, ajudava de
forma regular al manteniment de l’escola lliure d’Alaior, per
exemple, i l’escola lliure d’Alaior, que va sobreviure durant 30
anys, en gran part els primers anys va ser possible per les
aportacions econòmiques dels obrers republicans que van
partir de Menorca a principis del segle XX. Per tant la
correspondència ara és la inversa, ara és la correspondència
des de Balears cap a aquestes cases i està bé que es planifiqui.

Jo crec que la majoria de qüestions de què ha parlat el
Govern són ja idees o accions que es feien anteriorment.
Contingut, tipus d’acords. Hi ha coses noves, lògicament, que
s’ha d’observar que hi ha un interès per millorar i per ampliar;
allò fonamental no és el tipus de coses que es fan, d’activitats
que es  duen a terme i de comunicacions que s’estableixen, sinó
que allò fonamental és el fons de l’actuació: la planificació,
l’avaluació i la participació de les pròpies comunitats balears a
l’exterior en aquest desenvolupament, i que des de les Illes
puguem fer. Per això és fonamental envigorir el que és el
Consell de cases balears a l’exterior, és fonamental envigorir el
protagonisme d’aquest consell que jo crec que encara queda
bastant a fer, encara estam a mitjan camí de la situació òptima
que les condicions econòmiques en què ens movem podien ser.

Per tant, esperar el resultat d’aquests iniciatives, saludar
iniciatives noves més acadèmiques, de més contingut i més
argumentades. Saludar també aquest redimensionament de
l’operació retorn, i també s’haurien d’avaluar els resultats reals
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d’aquesta operació retorn en relació a la inversió econòmica
que representa; jo crec que açò ha de ser una valoració
permanent, perquè moltes vegades hem tengut notícies -no
d’ara, sinó de fa anys- d’operacions retorn que, bé..., bé, ja les
notícies eren públiques, no tenim per què recordar-les. 

I després un breu comentari. M’ha estranyat perquè ha dit
que, pel que fa a les cases balears a l’interior, o sigui a
Espanya, no a l’exterior, a Madrid i a Barcelona, ha fet un
comentari que deia que a Madrid s’ha desfet molt, -m’agradaria
tal vegada conèixer més la situació- i que a Barcelona està bé.
Jo conec la situació de la casa de Menorca a Barcelona, no sé
si d’altres; la casa de Menorca ha fet una inversió grossa en
l’habilitació d’habitacions per a estudiants, que és molt positiu,
a més té un edifici molt cèntric i que pot donar moltes
possibilitats, però la impressió que tenc és que la labor cultural,
social, de relacions, està un poc també enfeblida. Moltes
vegades açò no depèn tant de la relació que puguin tenir amb
Balears sinó de la pròpia dinàmica interna i de la capacitat
d’iniciativa d’aquests centres, que han perdut molt la raó de ser
inicial, açò és la veritat: es feien cases de Menorca a Barcelona
quan hi havia estudiants  universitaris que feien l’any i ara els
estudiants universitaris van i vénen més, per exemple, etc., etc.
La raó de ser ja no és la mateixa. Per tant crec que s’ha de trobar
entre tots  la funció d’aquests centres allà on estan radicats i
quan tinguem la funció es podran establir mesures de major
suport  i de treure’n major rendiment, perquè també són
l’expressió de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera i dels
balears en aquests territoris i, per tant, hauríem de tenir entre
tots l’objectiu que aquesta expressió sigui la millor possible.

I res més, moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, volíem saber si contestarà
individualment o al final de forma agrupada. Al final.

Per tant, té la paraula el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, que intervendrà el Sr. Buele per un temps de deu
minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem agrair la compareixença
al conseller de Presidència en aquesta comissió des del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per molts de motius. En
primer lloc perquè és un tema que, com a formació política
nacionalista, el consideram molt positiu respecte de la política
que pugui dur a terme aquest govern progressista i nacionalista
a les Illes Balears, perquè afecta una gent que ha tengut o
encara té una relació molt íntima amb aquestes Illes Balears i
pensam, creim que un govern progressista i nacionalista no
només no se’n pot desentendre, sinó que ha de posar el màxim
possible per establir uns lligams que l’ajudin a mantenir-se
unida a aquestes illes en la mesura en què puguin i vulguin.

Però també és un tema que ens interessa ben molt i agraïm
ben molt que ens l’hagi volgut exposar en comissió perquè
aquest diputat que els  parla ha tengut l’oportunitat de recórrer
Amèrica llatina, crec que de part a part, en diverses ocasions,
i un sempre se’n va amb aquell disgust de dir que a les Illes
Balears es parla de cases balears i jo no n’hi he trobat cap, m’ha
resultat difícil, és a dir, impossible. Llavors per ventura amb la
informació que vostès ens passen i amb la nova política que es
vol introduir per ventura resultarà més fàcil. Clar, és que un
visita Veneçuela, o Brasil, o Uruguai, o Argentina, o Xile, o
Perú, o Equador, o Colòmbia, o Paraguai, i naturalment té la
tendència de dir que si hi ha una casa balear, anem a veure si
podem mantenir un contacte, no ja només amb la gent originària
d’aquell país, sinó amb la gent que ha tengut una certa relació
amb les Illes Balears. He de dir que m’ha resultat del tot
impossible, fins i tot quan aquí es parlava tant de la casa balear
de Cuba; a la ciutat de l’Havana no hi va haver manera de
trobar la casa balear, a l’Havana; no dic que no hi siguin, dic
que resulta difícil trobar-les. Llavors des del nostre punt de
vista pensam que no estaria gens malament que, a banda de tot
el que ens pugui dir, Sr. Conseller, poguéssim tenir les adreces
d’aquestes cases, allà on estan situades concretament.

No així ens passa amb la casa catalana, per exemple. Anant
a Asunción te la trobes just devora la plaça d’Armes, o anant
a altres, a Montevideo, o anant a Lima. Però la casa balear no
resulta fàcil, trobar-la. Una de les coses que nosaltres
demanaríem és això.

Un segon aspecte, també, que ens agradaria que ens
ampliàs és que normalment s’està parlant de cases balears a
Amèrica llatina, i ens sembla bé que hi hagi aquesta, diguem,
continuïtat de la política que es va introduir l’any 92 amb la
celebració del cinquè centenari, allà on es va promoure un
major acostament de les cases de la gent de les Balears que viu
en aquests països d’Amèrica llatina. No obstant això, nosaltres
pensam que hi ha gent de les Illes Balears a Europa, a Àsia, a
Àfrica, a Oceania, i que hauríem de veure també la forma i la
manera de poder introduir més lligams. Per això ens ha sorprès
una mica, o és que ho hem entès malament, quan se’ns ha dit
per part del conseller, que cases balears noves pus. Llavors, o
ho hem entès malament o nosaltres no acabam de compartir
això, allò de dir que ja no n’hi ha d’haver més, de cases noves,
hem apuntat aquí, cases noves balears. Nosaltres pensam que
s’ha de fer l’esforç per mirar d’aconseguir aquesta relació amb
la gent amb la qual encara no s’ha pogut aconseguir.

I en tercer lloc i per acabar, el que voldríem saber és com
s’ho fa el Govern de les Illes Balears per arribar a tota la gent
que està..., tota la gent de les Illes Balears que viu a fora. És a
dir, quins mitjans s’estan utilitzant, quins canals d’informació
se’ls  fa arribar o quines informacions es reben d’aquella gent
que, tot i ser de les Illes Balears, per ventura no té coneixement
de l’existència d’aquestes cases, ni té coneixement tampoc de
les ajudes que puguin arribar del Govern de les Illes Balears, ni
té coneixement d’aquesta política de relació entre les Illes
Balears i la gent de les Illes Balears que viu a fora.
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I amb això acabaríem la nostra intervenció, subratllant una
vegada més l’agraïment per haver-vos volgut fer present en
aquesta comissió parlamentària, perquè entenem que aquest és
un tema que, com més transparència informativa hi hagi, millor
per a tots. Ens ha agradat allò que heu dit respecte del
programa, respecte dels objectius, una desena d’objectius que
heu marcat, de la informació que ens heu passat de la situació
actual d’aquestes cases. Ens agradaria tenir aquesta adreça
electrònica que heu dit que hi ha de la pàgina web específica
d’aquest tema. I en relació al pressupost, que heu marcat com
a 35 milions per a aquest any, per a l’any 2000, d’aquests 35
milions nosaltres hem pogut treure els comptes -si no ho hem
fet malament- respecte a l’operació retorn, que són 11, i
respecte a la situació de les cases, que són 18, i ens agradaria
saber els altres 17 com es reparteixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup
Socialista la Sra. Hernanz té la paraula per deu minuts.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar el Grupo
Parlamentario Socialista quiere agradecer al conseller esta
comparecencia que de forma voluntaria ha realizado para
informar del programa de actuación relativo a las comunidades
baleares establecidas fuera del territorio de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares, y queremos hacer hincapié,
aunque lo han hecho ya los portavoces que han hablado
anteriormente, en lo que eso supone de cambio respecto a las
actuaciones del gobierno anterior y la importancia de la
transparencia respecto a estas políticas o a estas actuaciones
que se llevan con estas casas  baleares que se encuentran en el
exterior. 

La transparencia es fundamental; no sólo la transparencia
informativa, y prueba de la transparencia informativa del
Govern és entre otras cosas la comparecencia que hoy realiza
aquí el conseller, también la transparencia en la actuación,
porque entendemos que el único objetivo de todos estos
programas y de estas actuaciones tiene que ser el de mantener
la identidad cultural de aquellos menorquines, ibicencos,
formenterenses y mallorquines que un día se vieron obligados
a abandonar nuestra  tierra para intentar mejorar su situación, y
nunca pueden utilizarse las actuaciones que se realizan con
estas  personas que están fuera de su tierra y que tiene muy
poca información para intentar conseguir otros fines. Por lo
tanto esa transparencia creo que es fundamental y, repito, no
sólo transparencia informativa, sino transparencia en los
objetivos y en las actuaciones.

Respecto a las líneas de actuación que ha explicado el
conseller, evidentemente se continúa pues con una serie de
programas y actuaciones para el mantenimiento de esas casas,
incluso para el mantenimiento físico de las casas, de las sedes,
ayudando a pagar el alquiler o pagándolo completamente, o
realizando las obras necesarias, pero sí que vemos importante

resaltar ese refuerzo en lo que es la actuación o ampliando la
oferta de formación y la oferta cultural que se facilita a las
casas, dotándolas de material informático, con estos cursos que
ha anunciado el conseller. Con todas estas actuaciones
entendemos que se toca un aspecto muy importante, porque las
casas baleares en el exterior deben ser también espacios de
divulgación de nuestra cultura allí donde se encuentran, y
porque con esta formación y esta ampliación de la oferta
cultural conseguimos también que los descendientes de esos
emigrantes, de esas personas que se vieron obligadas a irse, no
pierdan nuestra cultura, nuestra lengua, que tiene que ser uno
de los principales objetivos.

Sin embargo, y a pesar de resaltar la importancia de toda
esta actividad cultural, se ha hecho mención también de una
serie de ayudas económicas individuales para aquellas
personas que, a pesar de haber tenido que abandonar nuestra
tierra para intentar encontrar una mejor situación para ellos y
para sus familias, a pesar de ello se encuentran en una precaria
situación económica y social, y creo que desde el Govern no se
puede dejar de ayudar a esas personas, no las podemos olvidar
y, por lo tanto, creo muy positivo que se mantengan esas
ayudas económicas individuales y, además, si fuera necesario
que se aumenten.

Y para terminar lo único que me gustaría preguntar al
conseller es si nos pudiera informar sobre el desarrollo del
Consell de comunidades baleares en el exterior que se mantuvo
aquí en Palma de Mallorca. Ya ha anunciado que el próximo
seguramente se realizará en Argentina. Sin embargo, como
termómetro para medir cuál era la situación de las casas
baleares, nos gustaría que informara brevemente sobre el
desarrollo del Consell de comunidades que se celebró aquí en
Palma.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Pastor per deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la
compareixença del conseller per explicar les línies que seguirà
aquest govern en el que és l’actuació de les cases balears a
l’exterior.

Li hem de dir que ens alegram de tot el que hem sentit,
perquè ens reafirma que allò que feia el govern anterior estava
ben fet. Jo diria que és una política continuïsta, de la qual com
a partit que estava en responsabilitat de govern ens hem
d’alegrar.

Jo crec que hem de partir d’una base que jo crec que és
important: que la creació de les cases no parteix ni del govern
del Partit Popular, ni del govern del Partit Socialista, que quan
tenia responsabilitats en el Govern central va fer una bona
política en temes d’emigració que va ser valorada molt
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positivament, sinó que jo crec que és important recordar que
per exemple la casa La Protectora Menorquina de Córdova,
Argentina, està creada de dia 2 de maig de l’any 1908; que l’any
1923, el dia 23 de setembre, es va obrir el que era el centre balear
de Santa Fe; que la casa balear de Socorros mutuos de Bones
Aires veu la seva llum a la dècada dels quaranta, provinent
d’allò que era el centre balear i de la Societat protectora balear
de l’any 1905; que a Mendoza es va constituir l’any 1963; que
l’Agrupació Mallorca de San Pedro l’any 1966 i que la casa
d’Uruguai, que és una de les més recents, el 1993, però que
també té la seva procedència del seu moviment associatiu,
perquè ja existia el centre eivissenc de l’any 1919, el centre
balear de l’any 1920, etc., etc. L’any 1885 la Societat balear de
la beneficència ja estava instituïda a Cuba.

Per tant jo crec que això demostra que la història de les
cases és molt  antiga, i com bé han dit altres companys a la seva
intervenció, no és producte del que pugui ser una feina política
per part de cap govern, perquè jo crec que la primera idea que
va tenir quan es va crear, era que molts de balears que anaven
a certes poblacions, els eivissencs s’agrupaven a un lloc, els
mallorquins a l’altre, i el que feien era solidaritat; mallorquins
que nosaltres vàrem engegar, eivissencs que nosaltres vàrem
engegar, formenterencs, menorquins que nosaltres vàrem
engegar per motius econòmics o per motius polítics, decidien
de qualque manera fer-se solidaris i agrupar-se, és a dir, fer un
moviment associatiu. Després hi va haver una dècada que jo
crec que va ser dolenta per a les cases balears, fins i tot moltes
es varen convertir en sales de joc, etc., que no eren unes cases
modèliques, i que jo crec que gràcies a Déu hem tornat
reconduir el tema del moviment associatiu i avui torna a ser un
moviment solidari i més que res ja un moviment cultural, un
moviment de record. Qualque vegada algú l’ha titllat de
malencònic, però crec que és important i necessari perquè des
de la distància es veu completament diferent Mallorca, que
veure-la des d’aquí.

Jo els he de dir que està molt bé la seva exposició, jo crec
que és una exposició ben fet. El que ja no sé és si vostè vol
consens o no vol consens en aquest tema, perquè quan un diu
transparència, és a dir, vostè no ha acusat ningú, però de
qualque manera acusa el fet que el Partit Popular no va tenir
transparència en aquest tema. O ja ho han fet els altres
portaveus que han intervengut, i jo li he de dir que en això em
permeti que no pugui estar d’acord. Si vostè vol consens en
aquest tema jo ja vaig dir al Sr. Director general responsable, al
Sr. Pere Fullana, al qual m’uneix una gran amistat, que en tot el
que volgués al Partit Popular, que es pogués fer feina en aquest
tema, jo crec que ens trobaria, perquè jo crec que no li parl per
la meva persona, però hi ha hagut gent que ha fet molta feina
en aquests temes, des  de l’any 92 que es va aprovar la llei, amb
moltes dificultats, amb molts pocs recursos, i que jo crec que a
final de la legislatura passada es va veure de qualque manera
culminat el desig que era de tots els que creien en aquest
projecte: de qualque manera posar al nivell que es mereixien les
cases  balears. Jo crec que al final..., jo crec no vàrem aconseguir
deixar-los així com nosaltres volíem, però jo crec que quasi
quasi ho vàrem aconseguir. 

El fet que vostè digui que hi ha cases de primer nivell,
segon nivell i tercer nivell jo crec que és fals. Hi ha una realitat,
hi ha una realitat on moltes cases tenien seu pròpia, com pugui
ser la de Bones Aires, que jo no sé si vostè ha fet el segon
viatge o no l’ha fet... L’ha fet?, ja la coneix; perfecte. Vull dir
que també vostè va veure el saló que s’ha fet a dalt, és a dir, es
va fer una gran obra, jo crec que també una part important, a
pesar que queda una part també important a reformar, que és la
part de la cuina i la part del pati. Hi ha cases com la casa La
Protectora Menorquina on no s’han fet grans obres, però el que
sí s’ha fet ha estat rehabilitar aquella casa; aquella casa no fa
gairebé un any estava a punt de donar-se a la casa d’Espanya;
en aquell moment estava en una situació econòmica totalment
catastròfica, havia desaparegut pràcticament tot el moviment
associatiu a la ciutat de Còrdova i amb un pla que es va fer des
del Govern d’ajuda i amb uns compromisos per part del seu
dirigent s’ha aconseguit de qualque manera rehabilitar i fer que
els  menorquins, sobretot menorquins, que són a la ciutat de
Còrdova avui puguin tornar a aquella casa i se sentin
identificats.

Jo crec parlar de primer nivell i segon nivell no és cert. A
Mendoza es fa una gran inversió, es va fer una gran inversió
que si vostè ha mirat el projecte no es va acabar perquè es va
sol·licitar una modificació d’aquest mateix projecte; és a dir,
aquí on ells assumien que no hi hauria un augment de cost i
després al final ha estat així, però que ells ho varen assumir
perquè hi va anar el projecte, que en aquests moments està a
Patrimoni o que estava a Patrimoni, a veure si era viable aquesta
modificació de projecte i es va acceptar, sempre que no
modificàs el tema econòmic, i al final no va ser així. Però cases
com per exemple la que vostè ha dit, de Mar del Plata, que
tenen seu pròpia no és que siguin privilegiades, és que hi va
haver unes circumstàncies d’unes cases que es podien comprar
i es va fer així, i La Plata, Rosario, Uruguai en aquests moments
estan en lloguer i la casa dominicana, que vostè s’ha deixat, és
que a ells no els interessa una casa, el moviment associatiu de
Santo Domingo és totalment diferent i ells tenen el que és la
casa d’Espanya, que evidentment el Govern balear no pot pagar
una seu igual. Si vostè ho visita se n’adonarà que..., qui ja la
coneix se n’adona que és un privilegi poder optar a aquestes
instal·lacions; per tant ells ens vàrem dir que no la necessiten.

Em ve de nou que vostè em digui que Veneçuela ja té local;
ens pensàvem que es reunien a la casa de Catalunya. I ens
alegra que, bé, que Mèxic ja tengui una casa pròpia i Bahía
Blanca també.

Jo crec que, vostè no ho ha dit, però jo crec que s’ha de fer
un reconeixement sobretot a la darrera etapa del govern anterior
a allò que es va fer amb les cases balears. Jo crec que s’ha de
fer un reconeixement perquè vostè -i jo no el tenc per mentider-
vostè ha manifestat a cada una de les cases que vostè ha
visitat, que ha estat per a vostè una sorpresa trobar-se allò que
s’ha trobat. (...) s’ha trobat una situació que realment era bona.
Vostè s’ha trobat un moviment associatiu que ha admirat, un
moviment associatiu a qui vostè ha donat suport i que vostè,
de qualque manera, a qualque lloc es va emocionar fins i tot
quan va veure que certs  joves d’una casa balear ballaven ball
pagès. És a dir, vostè com a eivissenc va veure ball pagès. Jo
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crec que això és una cosa important, una cosa important; ball
eivissenc, vostès  li diuen ball pagès, si no vaig equivocat, no
voldria haver-ho dit malament.

Jo crec que ha de quedar molt clara una cosa: si vostès
realment volen continuar potenciant les cases balears, em
cregui, ho facin amb els joves, i jo li diré per què. La mitjana
d’edat que acudeix a les cases evidentment de cada vegada és
major i aquells emigrants o aquells fills d’emigrants que un dia
varen haver de partir, idò ja tenen una edat avançada i el futur
de les cases passa perquè nosaltres facem que els joves
tenguin il·lusió per gaudir d’aquests centres.

Jo li demanaria, vostè ho ha anunciat aquí, una forta política
sobretot en el que és l’aspecte formatiu dels joves. Li he de dir
que estam d’acord. Vostè ha fet menció que també potenciaria
el que eren les trobades de joves; li he de dir que estam
d’acord. 

I li he de dir que també estam d’acord amb el fet que vostès
continuïn amb l’operació enyorança, operació enyorança tan
criticada en el seu moment, però que veim avui que no era un
mal projecte perquè, entre altres coses, ens ve molt de nou que
vostès la criticassin, sobretot per part  del PSOE, perquè va ser
una operació que ja va posar el Partit Socialista Obrer Espanyol
quan tenia responsabilitats de govern a nivell central. Per tant
ens alegra. Per a nosaltres és insuficient, per a nosaltres és
insuficient. És a dir, (...) no sé si són 54 o 56 persones les que
vénen; són insuficients  pel gruix de balears que tenim a fora del
que és  Espanya, però, miri, si vostès consideren que en aquest
moment 54 són suficients, ens sembla perfecte; vostès tendran
el temps suficient per valorar com ha sortit aquesta operació
enyorança, i em cregui que si nosaltres haguéssim tengut la
responsabilitat de govern possiblement també haguéssim variat
aquesta operació i l’haguéssim restructurada, perquè les
experiències el que fan és donar-te una visió molt més ampla, i
des d’aquesta visió el que tu pots  fer és modificar. Jo crec que
va ser perfecte, jo crec que en cap moment pot jutjar ningú que
la gent que vengués no fos la més necessitada, però bé, supòs
que sempre queda gent a fora. 

No conec els criteris que vostès han seguit enguany, si
vostè me’ls pot explicar li ho agrairia; jo li diré que els criteris
que es varen seguir varen ser primer tots aquells balears que
havien sol·licitat, descendents..., millor dit, nadius que no
havien tornat mai; hi havia una segona sèrie que eren els que
havien tornat no sé si era abans de l’any 83, i després un altre
grup que eren els descendents de primera generació que no
havien tornat mai. És a dir, d’aquí varen sortir aquell grup de
persones  que varen venir aquí, i jo li puc dir, Sr. Conseller, i a
més li ho aconsell, que vostè faci un seguiment i els acompanyi,
perquè pot estar ben segur que seria una experiència que vostè
no oblidarà mai, és a dir, passarà moments realment
entranyables i que jo crec que com a polítics moltes vegades
hem de viure perquè ens tornen a la realitat dels nostres
ciutadans.

Jo com a primera intervenció no li diré res més. Simplement
fer un comentari al representant d’Esquerra Unida, quan parlava
d’amiguisme quan parlava d’estudis en el que era l’etapa
anterior. Si vostè amiguisme diu comptar amb una persona com
el Sr. Sebastià Serra perquè editi una col·lecció de vídeos
subvencionada pel Govern de la comunitat autònoma, jo no
crec que molts de partits hi estiguin d’acord, i si vostè diu
amiguisme potser hi haurà qualque partit que haurà de passar
pena. La Sra. Aina Jofre, persona que ve cada any a fer classes
a la Universitat de les Illes Balears, també ha estat una
historiadora que ha fet molts d’estudis sobre l’emigració, i jo
supòs que vostè es refereix a la persona de Miquel Segura, que
va ser una persona que va fer una feina jo crec que brillant en
temes d’emigració i en temes de publicació que a nosaltres no
ens sap gens de greu reconèixer que se li va donar una sèrie de
coses perquè ho fes, i jo crec que amb  molt bon criteri, perquè
la veritat és que la darrera publicació, que és un llibre de Cuba,
jo crec que és excel·lent.

Li he de dir que en allò que fa referència a les cases de
Madrid i Barcelona estam d’acord amb el que ha dit el portaveu
d’Esquerra Unida. Jo crec que hi ha una diferència -vostè l’ha
dita, Sr. Conseller- en el que és la casa de Madrid i el que és la
casa de Barcelona, i també en el que són les cases de
Barcelona, el que és la casa d’Eivissa, amb el que són les cases
(...) de Mallorca. Jo crec que no es poden tractar igual; unes
estan més arrelades i tenen un moviment associatiu més
important que les altres i tal vegada s’hagi de trobar un altre
sentit  a aquestes cases, però en cap moment no es pot
menysprear la feina que fan, perquè la feina que fan la fan amb
moltíssima il·lusió. El que passa és que les realitat canvien i jo
crec que la realitat en aquests moments de la gent de Mallorca
que està a Barcelona és distinta de la que està a Madrid.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, ha d’anar acabant aquesta intervenció.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President.

En el que fa referència a la publicitat de les cases, que hi ha
fet referència el portaveu del PSM, li he de dir que jo crec que
és important que es faci una publicitat de les cases i, sobretot,
una bona publicitat; que es renti la imatge que es va voler
donar un moment donat perquè jo crec que les ha perjudicat i
molt. Jo crec que els ciutadans d’aquestes illes mereixen saber
quina és la realitat de les cases balears a l’exterior i, sobretot, la
gran feina que fan.

Dificultat per trobar les cases. És evident, hi ha una
dificultat perquè evidentment les ciutats, per exemple, Bones
Aires és una ciutat enorme i bé, és difícil trobar-la, però jo crec
que potser si s’editàs un directori de les cases em pareixeria una
gran idea perquè els  nostres visitants poguessin, de qualque
manera si tenen qualque dificultat, visitar aquestes cases.
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Jo només per acabar, ja que se m’acaba el temps, li he de dir
que el Govern no ha de crear cap casa, ni aquí, ni a Europa, ni
a enlloc. Els  que creen les cases són els mateixos ciutadans, i
supòs que en això estam d’acord.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Vull donar les gràcies tant al Sr.
Portella com al Sr. Buele, al Sr. Pastor i a la Sra. Hernanz per les
seves intervencions.

Jo crec que puc anar contestant a cada un, però per ventura
voldria fer una reflexió general abans de contestar els petits
matisos, perquè el que pareix és que hi ha molt de consens
sobre el programa que ha presentat la Conselleria de
Presidència.

La primera que faria és que jo crec que quan es parla de
transparència i després de set, nou anys de vida després de la
Llei del 93, set anys, i encara hi ha diputats aquí que no
coneixen les adreces de les cases balears és que fallava qualque
cosa. Si en aquests moments ens plantejam que diputats, que
en teoria són les persones més informades, no coneixen les
direccions és que fallava qualque cosa. Per tant jo, això, els ho
solucionaré perquè els deixaré..., faré una còpia dilluns que ve
de totes les direccions i de tot el programa i els l’enviaré a tots
perquè tenguin constància d’on són totes les direccions. És un
exemple només anecdòtic, que sí que és cert que qualque cosa
fallava, a pesar que hi hagués una feina feta amb les cases que
no es pot obviar, i a pesar que hi hagi hagut unes línies i unes
actuacions que hagin estat positives; és a dir, un govern no ho
fa tot malament, sinó que allò que fa bé el govern que ve
davant ho ha de mantenir, i fins i tot si pot ho ha d’incrementar.

Per tant, les coses ben fetes estan ben fetes, i no seré jo qui
les discuteixi al Sr. Pastor. El que sí crec és que les coses així
com es feien no és així com les volem fer nosaltres, i això sense
cap tipus de no voler consens. Volem el consens, jo voldria que
en haver acabat aquesta legislatura les cases no tenguessin la
incertesa que tenien quan vàrem fer la primera reunió del
Consell de cases balears. Quan vàrem fer la primera reunió del
Consell de comunitats, aquí, al mes d’abril, totes, influïdes o no,
consideraven que les havíem de tancar totes. No consideraven
que tenguessin una llei que les havia de protegir, i que
nosaltres com a Govern havíem de fer complir aquesta llei, i per
tant les havíem de donar cobertura. Elles pensaven totes -
influïdes jo crec que negativament- que les farien desaparèixer
totes, perquè qualcú les estava inflant i dient-los que
despareixerien totes. Per tant, jo el que voldria és que d’aquí a
quatre anys aquesta incertesa no la tenguessin, tenguessin la
seguretat que això no passarà, i que per això hi ha tot un
conjunt de línies determinades, any per any, darrere

pressuposts, d’activitats, de lloguer, de seus, que es
mantendran, i que això és el mínim per a la seva supervivència
com a cases.

Li dic això perquè crec que les cases es varen reunir,
almenys això  m’han expressat, i la seva gran obsessió era que
se’ls comunicava: primer, que no es preocupassin perquè
aquests  tancarien les cases, però d’aquí a mig any el Govern
que hi hauria, n’entrarien uns de nous que ho tornarien a
arreglar. Això ens ho han comunicat a nosaltres les cases,
potser mal influïts, però pareixia que es creava una certa..., no
el que hauria de ser relació de cases amb institucions, sinó que
era una relació de cases amb persones, que crec que ho hem de
fer desaparèixer, això. I quan dic transparència, això és el que ha
de desaparèixer. Les cases estan relacionades amb les
institucions, independentment del Govern del color polític que
sigui. Per tant, no poden, i ens ha de servir a tots els partits
polítics, que no puguem utilitzar, ni voler utilitzar les cases per
a objectius partidistes. Això és el que jo vull que d’aquí a
quatre anys no tengui cap dubte la societat, perquè a més, si no
té cap dubte la societat d’això, donarem una seguretat i
donarem al mateix temps d’aquesta seguretat a la societat d’allà,
també la societat de les Illes donarà un suport a les cases i les
enfortirà, perquè al final nosaltres l’únic que som, els que estam
a un cas, el Sr. Pastor que hi va estar, amb responsabilitat de
govern, o jo, l’únic que som, som mandataris d’una llei que
tenim, i mandataris d’uns doblers que els ciutadans de les Illes
Balears ens donen a gestionar per dur la finalitat de la Llei
endavant. Tendrem més doblers o en tendrem manco, tendrem
els que tenim, però aquests són els que de gestionar. Tots en
voldríem més.

Per tant, la línia per marcar de transparència és aquesta. No
voldria que passàs que d’aquí a quatre anys es pogués dir ni
tenguessin cap dubte, i això crec que ho hem aclarit ja amb les
cases, perquè com sap, jo he visitat totes les  cases que hi ha a
Argentina i la d’Uruguai, no n’he pogudes visitar d’altres, a
petició seva, com a acord fins i tot del Consell de comunitats
balears que es va celebrar al mes d’abril. Aquest acord era que
les anàssim a visitar. S’han visitat totes; i, com deia, jo no faig
categories de primera, segona i tercera; no faig categories. El
que sí hi ha, és que hi ha unes cases que estan i han estat en
una situació -i això ho diuen i ho han manifestat d’altres cases,
i ho manifesten d’altres presidents- que la gent no entén com
aquestes  cases podien tenir o tenien certs privilegis; i això és
el que no vull, i ho diuen i ho manifesten certes cases, que ho
creuen i ho consideren. I li posaré un exemple: La casa de
Córdoba, i això jo crec que és per poder arribar a aquest
consens que dèiem, per tant li explic, la casa de Córdoba és una
casa que, segons el seu dirigents manifestaven, se’ls havia dit
que el millor de tot era vendre-la. Això  ho manifesten ells, i ens
ho han manifestat a nosaltres, quan és una casa menorquina, de
1.200 metres quadrats, que per les situacions que té, unes
situacions greus que ha tengut en aquests anys per un
embargament, per tot un conjunt de problemes que ha tengut
aquesta casa, en aquests moments estam en una situació de
poder recobrar part d’aquest edifici que estava llogat perquè
puguin tornar-hi a fer vida societària. Però que sàpiga que a
nosaltres se’ns ha dit que els havien recomanat vendre, i que
se’ls ajudaria amb els doblers a comprar un nou solar i a fer un
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nou edifici. Això és el que han manifestat, el que passa és que
a vegades per ventura no som, en ares del consens, els
responsable polític que ho ha dit, però jo sí que crec que a ells
se’ls  va manifestar. Ells estan molt contents en aquests
moments de les activitats que s’estan fent, del recobrament de
tots aquests espais, i estan engrescats  amb aquesta idea, i per
part nostra tendran el suport que se’ls pugui donar.

I lligant amb això, quan es deia allò de cases, es deia que no
es poden fer cases. Jo crec que el que volia dir -per ventura
m’he explicat malament, jo- era que la nostra línia no és
construcció de cases. Cases es poden fer les que consideren
quan un conjunt de ciutadans descendents de mallorquins
consideren que volen crear una vida associativa. Això es pot
fer. També jo crec que hem de fer una reflexió, que no és bo si
hi ha problemes a una mateixa població, a una mateixa ciutat, es
puguin dividir molt les cases. No crec que fos bo; hem d’ajudar
que si hi ha problemes es mantengui la casa viva, i que hi hagi
una sola associació per casa, que no en surtin, però sempre la
voluntat, si volen sortir també, tenen una llei i després ja
veurem, s’acolliran a les ajudes segons el nombre d’afiliats que
tenguin, i segons les possibilitats econòmiques, amb un
repartiment i amb uns acords, a més amb transparència total que
tot ho durem als consells de comunitats, i es debatran les
quantitats que s’han de donar.

Per tant, no creim necessari construir més cases. El que sí
tenim és que certes cases -que és el que estava plantejant el Sr.
Buele, a veure on anava més pressupost- hem de finalitzar
determinades obres, com deia el Sr. Pastor, que qualque vegada
m’ha paregut en pla amic, sense cap tipus de..., que ell estava
encara en el paper de responsable de les cases, però això no
lleva que s’hagi impregnat d’aquesta defensa, però sí dir-los
que els 10 milions de pessetes estaran destinats a intentar la
reforma i la millora de les cases que avui en dia encara no estan
finalitzades. Posarem la casa de Mar del Plata, és una casa que
precisa d’una cuina, perquè totes aquelles cases, pels que no
les coneixeu, totes fan vida associativa i a més fan vida
culinària, en el sentit que tots tenen una cuina i tenen per poder
fer menjar i per poder-se reunir a través d’un frit, d’unes
panades, que les fan allà a la cuina, i a més fan classes de cuina;
per tant, per exemple, la necessitat d’una cuina a Mar del Plata,
com és molt més difícil a Mendoza, que s’han embarcat en una
construcció immensa, i que serà molt difícil que puguem cobrir.
Jo crec que -el Sr. Pastor la coneix- serà impossible que la
puguem cobrir, i el que sí, per exemple, a dins enguany els
vàrem donar una ajudar perquè almanco tenguessin uns
sanitaris, cosa que no tenien i era crec que imprescindible. Però
això també ho farem d’acord, aquests 10 milions de pessetes els
distribuirem en un moment determinat d’acord amb el Consell
de comunitats, per dir quines són les necessitats, i que ells
mateixos participin de saber quines són les necessitats més
urgents, i que ells puguin participar, i que ells puguin dir quines
són, perquè hi pot haver qualcuna d’aquestes cases que
consideri que vegi que és més necessari el fet que es pugui
ajudar a acabar, i per tant ells renunciïn a qualcuna d’aquestes
ajudes.

És cert que amb aquest temps, durant aquest any s’ha
inaugurat la nova casa de Bahía Blanca, sistema lloguer, que
creim nosaltres que és el més adequat. És cert que s’està a
Veneçuela en aquest moment ja també a disposició de tenir un
nou local, sí que té més dificultats Mèxic, i Santo Domingo és
voluntat seva, com vostè ha dit; jo no ho he anomenat perquè
no tenc cap tipus de problema, ni tenim, perquè és voluntat
seva estar dins el Centre Espanyol, i per tant funcionen la mar
de bé.

Ara, jo no vull marcar diferències amb la política anterior,
però el que sí crec és que nosaltres, la nostra obligació, a part
de la transparència, és que també els objectius de participació
de tot el que puguin ser els joves, han d’anar molt lligats al
recobrament de totes les senyes d’identitat, molt; i a més han
d’anar lligats amb  projectes des de les cases. Sabem que s’ha
fet feina, en un sentit que nosaltres no consideram l’adequat,
a través de joventut, a través d’altres mitjans de participació,
amb trobades per a monitors, que pot ser que el Partit Popular
ho consideràs adequat, nosaltres creim que no ha de ser la
fórmula, nosaltres creim que els joves que estan a aquestes
cases els hem de donar totes les possibilitats que puguin
obtenir a través de la nostra cultura l’abast major del
coneixement de la nostra cultura, i a partir d’aquí també perquè
puguin venir fins i tot a fer un postgrau en determinades
matèries a la nostra universitat, perquè crec que això els
enriquirà i al mateix temps ens enriquirà a nosaltres, i a més
d’altres projectes que podem fer i que feim, que estam elaborant
amb les universitat d’Iberoamèrica, que estan totes molt
interessades. Per tant, lligar amb les cases els joves i les
universitats, crec que farem la feina que és l’arrelament i la
identitat d’aquestes cases i dels joves d’aquestes cases. I per
altra part crec que és la primera visita que vàrem fer a les cases
va venir el director general de Cultura, perquè crec que tenim un
projecte lligat a les cases que els pot donar molta solvència i
coneixement a la societat allà on estan, d’implicar i unir
exposicions de les nostres illes o a les cases o, si no és
possible, a determinades ciutats perquè això també amb un
treball, conjuntament amb  les ambaixades, amb els consolats,
perquè les Illes Balears siguin conegudes i reconegudes a
l’exterior, en aquest cas a Argentina, o Cuba, o allà on sigui;
però al mateix temps també que les cases balears tenguin un
prestigi i estigui reconegut. Sabem que n’hi ha qualcuna
d’aquestes cases que està molt integrada en la societat de la
ciutat allà on està, i n’hi ha que manco; n’hi ha que són d’un
model i n’hi ha que són d’un altre, però això no vol dir que
siguin d’una categoria o l’altra, no faig distincions (...), el que
sí vull fer és que les cases han de conèixer i han de saber, i
coneixe n any per any el que està disposat a donar i el que
donarà el Govern. Jo, i és més, amb franquesa, he trobat que les
cases  estan un poc viciades de creure que en demanar se’ls pot
atorgar; vull dir amb això que si nosaltres tenim clar per aquí on
poden demanar, per aquí on poden participar, i aquests són els
plans i els projectes, crec que s’han d’adequar a aquestes
línies, encara que pugui sortir un projecte determinat amb un
acord de tots els  consells, en un tema concret, que sí es pugui,
però sempre que sigui a dins el Consell de comunitats, no
puguin venir ni pugui existir cap tipus de temptació per part
d’una casa que pugui tenir un privilegi a davant una altra,
perquè, això sí que és ver, Sr. Pastor, jo ho he notat, tenen un
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recel entre elles que hi ha hagut cases privilegiades, i això t’ho
diuen ells. És a dir, per ventura no és culpa del Govern del Partit
Popular, però això és una manifestació que te la fan, i que ells
consideren que hi ha hagut unes cases més beneficiades que
les altres. Jo crec que això és el que volem evitar totalment. Jo
crec que si es decideix als consells, si a més aquí, en aquest
parlament, es coneix, evitarem que a més pugui passar això, i
farem anar i funcionar millor les cases.

Després contestaré un poc a preguntes concretes. Jo crec
que, com deia abans, podem incentivar d’altres llocs on pugui
haver-hi ciutadans de les nostres illes, descendents de
ciutadans de les nostres illes, però el que sí crec és que, fent
aquesta extensió que podem fer, de donar a conèixer les nostres
illes amb exposicions, per ventura podrem aconseguir que ens
arribin, o que s’atraquin més ciutadans procedents de les Illes
Balears que estan a diferents indrets a l’exterior. La vida
associativa d’aquestes cases, per exemple la de Bons Aires, pel
nombre de ciutadans mallorquins que hi ha a Bons Aires, és
molt petita, té molts pocs afiliats, però molt pocs, perquè bons
Aires és immens, la quantitat de mallorquins, descendents de
mallorquins, menorquins i eivissencs que hi ha; i tenen 600-700
socis, per tant la vida és molt..., per exemple, ara s’ha constituït
la de Bahía Blanca, que és la darrera que s’ha constituït, crec
que hem fet una feina ben feta, perquè un dels primers temes és
tota l’obligació del cens, que tampoc nosaltres no hem disposat
d’un cens, cosa que hi estam fent feina, que crec que s’ha de
tenir un cens de mallorquins per poder-los remetre; a la
Conselleria no hi ha hagut un cens de tot el que són els
descendents  o el que són els socis d’aquestes cases, no el
teníem, no existia, no sabem a on, no l’hem pogut trobar, però
no el tenim, i el que volem en aquest tema és que una casa com
la de Bons Aires, que pugui tenir-ne no 700, sinó que pugui
tenir molta més relació amb molta més gent, i pugui, si feim una
exposició per exemple a Bons Aires, a un museu de Bons Aires
important, creim que es podran atracar més gent, més
descendents de Balears  a aquestes cases, com molts d’altres.
Posava l’exemple de Bahía Blanca, ara que s’ha fet el cens, que
s’ha iniciat la casa, que vaig tenir l’honor d’inaugurar aquests
dies passats, té ja 650, i fa un any que s’ha constituït, s’ha fet
una feina molt clara de cens, fins i tot s’ha trobat, com posava
l’exemple, una població creada per mallorquins, i creim que
aquesta és la feina per anar incrementant, i que en haver acabat
la legislatura aquesta tenir tota una documentació que pugui
ser coneguda pels qui després d’aquesta legislatura puguin
tenir al seu càrrec les cases balears a l’exterior.

La vida associativa a Madrid i Barcelona. Jo l’únic que he
dit és que Madrid no té vida associativa, hi ha una junta, un
president, però té vida associativa, no tan sols té, sinó que a
més tenim una altra preocupació amb Madrid, perquè la
coneguin, que és que a Madrid es va fer una adquisició d’un
edifici. Aquest edifici o aquest local l’havia de mantenir,
segons conveni, l’associació del centre balear de Madrid, i no
ha complert res. Ells tenen gratuïtat de tot, i havien de pagar el
servei d’ascensor i el servei de porteria, i no han pagat ni el
llum, no han pagat res, i ho hem hagut de sufragar nosaltres,
perquè si no, estàvem... ni tan sols el mínim, i existia aquest
conveni amb  ells, firmat per la Conselleria, i que ells havien de
complir; ni tan sols acudeixen al local ni fan vida associativa.

Els altres poden millorar, però tenen almanco una junta, i fan
una mínima vida associativa, clar, que es podria millorar molt
més, claríssim. Nosaltres intentarem a veure si des de la nostra
part el poc que puguem fer, els podem activar i millorar.

Per altra part, també se’m plantejava, jo crec que ho he dit
abans un poc, a la reflexió, quina era la impressió del primer
Consell de comunitats a l’exterior que es va fer, aquí, a Palma.
La veritat que, he de dir, per a mi va ser una reunió difícil,
perquè la veritat, com deia abans, no m’agradaria que tornàs a
passar a cap responsable de Govern, i va ser difícil no perquè
estiguessin o fossin, o creguessin que això de les cases
estigués a una llei, i fos lligat i estigués unit al fet que el Govern
que fos havia de complir aquesta llei. És que, no sé com ni sé
per què se’ls havia estat influint que si hi havia un canvi de
govern, despareixien les cases. I clar, va ser bastant difícil, fins
i tot era difícil que entenguessin que nosaltres, hi havia
presidents que no, però n’hi havia bastants que el crèiem era
que havíem de complir la Llei, com vàrem manifestar.

Per tant, crec que això està resolt, s’ha resolt, la feina ha
demostrat que nosaltres, en aquest cas el Govern del pacte de
progrés, vol complir la llei, i a més té unes orientacions per aquí
on haurien d’anar les cases, i això és el que estam fent avui, i
esper que a cada inici de legislatura, per exemple, es pogués fer
el mateix, es pogués explicar també en una compareixença el que
es pensa fer amb les cases, perquè això també els arribarà a
elles. No vos podeu imaginar que hi ha cases que estan molt
ben informades, quan arribes allà tenen el que s’ha dit aquí, al
Parlament. A mi m’ho han mostrat, vull dir que hi ha una
informació fluïda en determinades cases, n’hi ha altres que no,
però n’hi ha que tenen la informació, i me l’han mostrada, i
m’han dit “vostè va dir això al Parlament. Vull dir que funciona
la informació. Per tant, jo no voldria que funcionàs així, sinó
que tots la  tenguéssim, i que tothom hi participàs i tothom ho
veiés el més normal del món.

I el Sr. Buele em demanava com es pot entrar dins la pàgina
web; en relins.org, relacions institucionals, organització,
aquesta és la pàgina per la qual es pot entrar a la pàgina web,
que crec que és una innovació importantíssima. Nosaltres, el
nou govern, el que no ha cregut en cap moment és que havia
de fer revistes amb un alt cost, ni fórmules de comunicació que
la societat mallorquina no entenia, ni va entendre, perquè quasi
no va conèixer. Per tant, nosaltres creim que els nous sistemes,
les noves maneres que es poden donar a través de la Internet
són les que hem d’utilitzar. En aquest moment s’està acabant
aquesta pàgina web, on s’hi podrà entrar de qualsevol casa del
món, on hi haurà tota la informació sobre el tema de les cases,
on a més s’acompanya amb informació de cadascuna de les
poblacions, la seva història..., de totes les poblacions de les
Illes Balears, poden anar a cercar, poder fer feina sobre quina
població tenen, característiques econòmiques, culturals, de
cadascun dels pobles, i molta d’altra informació que s’està en
aquest moment posant a dins la pàgina. Però té una cosa molt
important, que és que aquesta pàgina servirà pel que podríem
dir fer un diari, un periòdic, en aquest cas electrònic, perquè es
rebrà tota la comunicació, i es farà un format que a més es podrà
interconnectar entre totes les cases. Hi ha tres o quatre cases
on falten ordinadors, per exemple la darrera que s’inaugurà, que



194 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 16 / 11 d'octubre del 2000

 

era Bahía Blanca, i ja ells mateixos veuen la necessitat, i ells
mateixos ja faran compra d’aquest ordinador a dins enguany,
que així ens expressaven, perquè aquests dies que hem estat de
viatge s’ha vist el sistema i la forma, és una manera també
perquè ells estiguin interconnectats entre totes les cases, cosa
que no estaven fins a aquest moment. Per tant, em dóna la
possibilitat, quan m’ha demanat la direcció, d’explicar tot això,
que és relins.org, i que no està acabada.

I crec que hi ha moltes més coses de què podríem parlar,
però jo voldria concloure dient que nosaltres, el Govern, el que
pretén és, com he dit abans, que les cases mantenguin una vida
associativa, una vida cultural que puguin mantenir aquesta
identitat de poble de les Illes Balears, que la puguin mantenir,
que puguin mantenir tot el que són les seves, la nostra
identitat, perquè el Sr. Pastor deia que jo m’havia emocionat,
no, jo la veritat quan em vaig emocionar va ser quan vaig trobar
una gent molt humil, en una situació de precarietat molt grossa,
que això és cert, que gent que ha emigrat als anys 50, i ara està
en una situació crec que pitjor que quan varen emigrar. Això sí
que em va emocionar, perquè em va deixar, em va fer un bon
cop al cor, perquè la veritat és que aquesta gent no es mereix la
situació en què ara es troba. I un altre cas que em vaig
emocionar, i  a més vull que es conegui i que sigui públic, va
ser que a Rosario se’ns va plantejar, amb molta gravetat per
part del cònsol i per part de l’ambaixada, una persona que
estava ingressada a un hospital, que havien venguda a cercar-
la els seus familiars de Mallorca, no podia sortir perquè el que
els demanava Ibèria no podien de cap de les maneres. A part
d’això el consolat, l’ambaixada els pagava el metge i els posava
el metge a disposició a l’anada i la tornada, però ja no podia
pagar més, i vàrem fer un esforç grossíssim perquè aquesta
persona pogués venir, amb una situació, com deia abans, de
moltes dificultats, perquè el cost, Ibèria en aquest cas no fa cap
cost especial, sinó que fa pagar el que toca; i la pena va ser que
després de dur-la aquí, a Barcelona, perquè era l’únic lloc on la
podien atendre, a una clínica de Barcelona, perquè tot estava ja
programat per la seva família, va morir. Però, crec que..., aquests
són els temes que em varen emocionar, els joves sí, però que
ballin i facin ball de bot, crec que és el que hem de mantenir, el
que s’ha de fer, igual que puguin cantar la Balanguera, que
també és un tema important, i que puguin mantenir vives les
nostres  arrels. Però, com deia, mantenir aquestes cases,
mantenir aquesta activitat, i a més ajudar a la formació. Crec
aquestes tres potes són les que ens han d’ajudar a la formació
de tots aquests descendents de mallorquins en tots els caires,
des de la formació des del punt de vista de la cultura, fins i tot
a la seva pròpia formació per obtenció de millors titulacions fins
i tot a les nostres illes.

Per tant, crec que consens, com deia el Sr. Pastor, tot.
Nosaltres estam per tot el consens, però també m’agradaria per
una altra part que aquest consens fos recíproc, i que també
traslladassin als ciutadans que vostès coneixen, i que vostès
han tengut molts d’anys de relació amb ells, la tranquil·litat que
aquest govern complirà amb les obligacions que mana la Llei.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. S’obre un torn, Esquerra Unida
renuncia. PSM, el Sr. Buele té la paraula, per cinc minuts com a
màxim.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí, telegràficament, voldria fer quatre aportacions. La
primera: nosaltres creim en el foment i en la promoció de
l’associacionisme de les persones originàries o relacionades
directament amb aquestes illes i que són a l’exterior. Per tant, no
ens conformam només amb allò que representi continuar unes
cases que varen ser creades fa 100, 80, 50 o 10 anys. 

Segon: tot i els casos concrets als quals ha fet referència el
conseller, de persones que ho estan passant malament, hi ha
molta gent de les Balears a l’exterior que no viuen gens
malament. És a dir, hauríem de fugir que l’aportació que fa el
Govern balear sigui de caràcter assistencial a aquella gent que
ho està passant malament. Pensam que hauríem de transcendir
aquesta no només imatge, sinó figura, i a més a més política.

En tercer lloc, hem de lamentar, Sr. President, la intervenció
que ha tengut el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
esmentant, almanco de part nostra, persones de la nostra
formació política que a la nostra manera de veure no tenien per
què haver de sortir dins aquesta compareixença, perquè no
entra dins l’objecte d’aquesta compareixença que ha fet el
conseller, i ho hem de lamentar.

I finalment, casa balear a Cuba, quan aquest diputat ha
parlat que no trobava cases balears a l’exterior, l’edifici, no
intentava en cap moment frivolitzar respecte d’aquest fet.
Desembre del 97, després d’haver parlat amb la persona
encarregada de la casa balear a Cuba, a l’Havana. Tenim la
targeta de l’adreça de la persona posada pel Govern balear per
mostrar-nos la casa balear; i arribes a l’Havana i no hi ha
aquesta casa balear, ni la persona que figura en aquella adreça
que t’ha de dir allà on està la casa balear. Des del nostre punt
de vista ens sembla que això és greu, perquè aquí s’està
transmetent -s’estava, l’any 97, per desembre- la imatge que
s’estava treballant i invertint i fent coses a una casa balear que
no es troba a l’Havana, es deu trobar a una altra banda, o en
aquell moment no es va saber dir a on. Això no és pura
anècdota, sinó que creim que valdria la pena tenir coneixement
exacte de: primer, allà on es troben aquestes cases; segon, qui
és que se n’encarrega; tercer, quina relació concreta és la que
s’estableix entre el Govern de les Illes Balears i qualsevol
d’aquestes cases balears a l’exterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Sra. Hernanz.
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LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, Sr. Conseller, en
primer lugar agradecer estas extensas explicaciones sobre las
actuaciones que lleva el Govern en relación a las casas
baleares, pero me había olvidado algo en mi primera
intervención, por supuesto manifestar el apoyo que desde el
Grupo Parlamentario Socialista se da a este tipo de actuaciones;
recordar, como ya ha hecho el conseller, que esto no es una
actuación graciable del Govern, que es una obligación que
viene dada por una ley aprobada por consenso, y que así se les
tiene que transmitir también a estas personas, pero decía que
había olvidado en mi primera intervención, y es pedirle o
exigirle al Govern que en el desarrollo de todo este tipo de
actuaciones no permita jamás que estas personas que ya hemos
dicho aquí, que todos sabemos que se vieron obligadas a
abandonar su tierra, a las que les unen lazos muy importantes,
no sólo culturales sino afectivos con nosotros, y que he tenido
yo la ocasión de visitar alguna de estas casas, y realmente lo
viven de una manera muy emocionada, que no se tengan que
ver nunca más envueltas en asuntos, como ha hecho el Sr.
Pastor mención muy especialmente al último periodo del
anterior Govern, pues lamentamos decir que precisamente las
actuaciones llevada en ese último periodo del anterior Govern,
ha llevado a que en este momento se encuentre abierto un
procedimiento judicial y una comisión de investigación en este
parlamento, en el que desgraciadamente se ven envueltas
personas  de estas casas baleares, que vemos que en este
momento, por ejemplo, en el procedimiento judicial se ha
remitido una comisión rogatoria en el que tienen que declarar 56
personas  de Argentina, creemos que eso es absolutamente
lamentable y por lo tanto habíamos hablado en la primera
intervención de la necesidad de transparencia, rogaría al
Govern que la actuación fuera exquisitamente transparente,
para que estas  personas jamás se tengan que ver envueltas en
otra ocasión en un asunto de esta naturaleza, se ha dicho por
parte del portavoz del Partido Popular que se ha hecho una
publicidad muy negativa de estas casas que les ha perjudicado
mucho, no sé si se refiere a algún tipo de campaña publicitaria
o si se refiere a que en estos momentos haya abierto un
procedimiento judicial...

EL SR. PRESIDENT:

Le agradecería que no insista en la cuestión del
procedimiento judicial sobre un tema que además no es el
objeto de la comparecencia del conseller, que ha sido motivo de
comentarios muy sutiles, pero en el que ya está usted entrando
abiertamente, que no es objeto del debate de hoy, le
agradecería por tanto que se dirija al fondo de la cuestión.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

De acuerdo, Sr. Presidente. Simplemente, Sr. Conseller,
reiterarle, exigirle esa exquisita transparencia en todo lo que se
refiere a las actuaciones con las casas baleares y si en algún
momento las actuaciones de este govern dan lugar a hechos
tan lamentables que sepa que contará con la reprobación del
Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias. Va intervenir el Grupo
Popular. 

Sr. Pastor, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel darrer, jo no sé si la
Sra. Hernanz ha vengut aquí ...

EL SR. PRESIDENT:

També li agrairia, Sr. Pastor, per favor que no entri en un
debat exclusivament judicial que hi ha obert sobre l'assumpte
de Formentera, que a més hi ha una comissió, em sembla a
aquest parlament que tracta aquesta qüestió i agrairia que no
entrem al debat de la qüestió Formentera, em sembla que estam
en una altra qüestió, per tant, si hem demanat a la Sra. Hernanz
que no continuï per aquest camí, jo li he de demanar a vostè,
amb més motiu segurament, que no entri dins aquest debat.
Moltes gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sr. President. És que no sabia si escoltava l'advocada de
l'acusació particular o la diputada del PSOE.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Dir-li que acusacions d'aquest tipus n'hi ha a totes les
comunitats, "Coalición Canaria de La Gomera, acusa al
Partido Socialista Canario de captar votos en el exterior". És
a dir, jo crec que quan parlam de consens, Sr. Conseller, és
evident que vostè no ho volen, vostès fan partidisme en un
tema que és de màxim interès per als ciutadans d'aquesta
comunitat. La majoria de gent de les Balears, menorquins,
eivissencs, formenterencs i mallorquins, tenen parents fora del
nostre territori, per tant, tenen molt d'interès que es resolguin
els  problemes, que es resolguin els problemes que s'han de
resoldre aquí, que es resolguin allà on s'hagin de resoldre, sigui
al jutjat o sigui a un altre lloc, però que això no condicioni que
el Govern continuï fent feina en un tema o no ho faci. Nosaltres
estam totalment d'acord, veim que vostès tenen una visió de
futur, tenen un programa de futur que estic segur que vostès
duran a bon terme, nosaltres hi donam suport i hem dit que
sempre aquí ens trobaran. Jo crec que amb actituds, com la de
la Sra. Hernanz que no em sorprèn gens ni mica, crec que no és
el bon camí, però bé, el Grup Socialista sabrà com ho ha de fer.

A mi m'agradaria fer-li dues acusacions que no són certes.
Una, tema Córdoba, li puc dir que el Sr. Bartomeu Móra,
funcionari que ara està amb vostè, persona de la seva confiança
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i aquest qui els parla, varen agafar un avió i vàrem partir
directament a Córdoba per resoldre el tema de Córdoba, quan
vàrem arribar es varen trobar una seu totalment deserta en dues
persones  que ens varen dir, "la setmana cedim a la Casa
d'Espanya les nostres instal·lacions perquè no les podem
mantenir". Vàrem dir que havíem de trobar una solució i vàrem
mirar de trobar una solució, què passava? Per rehabilitar totes
aquelles zones que en aquell moment estaven llogades, per a
ells  poder-les recuperar i treure un altre lloguer. Per tant, mai
des del Govern de la comunitat autònoma, mai des del govern
del Partit Popular, no es va recomanar a la Casa de Córdoba que
vengués, tot el contrari, pensam que un patrimoni tan important
i a més envejat per les altres cases, perquè si vostè ho ha
visitat, és una instal·lació increïble, home una mica degradades,
però són increïbles, per tant, jo crec que s'han de conservar i
això nosaltres sempre vàrem aconsellar que no es fes, que
intentessin mantenir-les i recuperar-les, com ho havien de fer?
Primer, tornar dur als socis i als menorquins, sobretot als
menorquins que tornessin visitar la casa i d'aquí podrien treure
qualque recurs. 

Segon tema, el fet que vostè diu que el Partit Popular o gent
vinculada al Partit Popular ha creat un ambient hostil al que és
aquest govern, totalment fals, els que han creat una incertesa
en els  emigrants i sobretot en els d'Argentina han estat vostès,
vostès  es varen comprometre a anar a la  mesa de l'emigració, a
Mendoza, varen fer contractar un hotel, varen fer contractar un
hotel, sí senyor, i després no hi varen acudir, no se quan (...),
esper que paguin així mateix l'hotel que varen haver de pagar
els ciutadans d'allà.

Per tant, i a més amb un compromís del diputat que els parla
amb el seu director general, però això era en període electoral,
que el Partit Popular no en faria ús polític, que viatjàs, que ho
conegués, que participàs i que els tranquil·litzàs, per tant
consens sí, Sr. Conseller, mentides no, el Partit Popular no ha
afavorit, ni afavorirà mai un ambient hostil dels emigrants i de
les cases en contra del Govern, sigui del Pacte de Progrés, sigui
d'un altre partit, siguin vostès que tenguin responsabilitats de
govern, siguin uns altres, això li puc garantir, total lleialtat, li
puc garantir ara i li puc garantir en nom del meu partit.

Jo crec que la finalitat que hauríem de tenir, hauria de ser, no
li donaré les paraules del Partit Popular, el problema sap quin
és, Sr. Conseller? Quan ens reunim en aquest fòrum i parlam de
la immigració, hi ha consens amb tothom, tothom pensa que
s'ha d'ajudar els immigrants, tothom pensa que els immigrants
són importants, però després quan se surt no es fa el mateix,
vostè sap que hi va haver directors generals que no varen voler
acudir al consell de comunitats, sí senyor, el director general de
Joventut es va negar rotundament a acudir al consell de
comunitats i ho varen dir vostès als membres que eren allà, "el
responsable de..., no ha volgut venir, no és del nostre partit, és
del pacte però nosaltres no el podem obligar", bé això és el
funcionament del pacte, jo crec que vostè no té cap necessitat
ni una de tenir el director general de Joventut per fer política de
joventut a les cases, té tota la responsabilitat, per tant, faci-la.

Miri, jo li llegiré unes paraules d'una persona que no és del
meu partit, i li diré el que s'hauria d'aconseguir en les cases
balears, les cases balears o en totes les cases a l'exterior, i és
d'Esquerra Unida, miri per on, un partit que es nega a fer feina
amb els emigrants, clar quan està al fòrum de l'emigració, quan
es dirigeix a Españoles en el mundo, una revista de tirada
internacional, que va dirigida als emigrants, diu: "con las
asociaciones de emigrantes se esta cometiendo un hecho
antidemocrático", i li diré per què ho diu, demana que tot el
que es fa amb els ciutadans residents, es faci amb els ciutadans
residents absents, i jo crec que això és molt difícil, però jo crec
que això hauria de ser el camí.

Aquest partit, fins i tot, demana el senador immigrant, és a
dir, el partit que aquí critica, avui aquí no, perquè és un fòrum
que tot és de consens, tots volem participar i tots els estimam
molt, però no volem fer res amb ells, demanen totes aquestes
coses. Sr. Conseller, si vol comptar amb el partit majoritari
d'aquest parlament amb 28 diputats ho podrà fer, si vostè vol
consens i vostè fa coses positives per als emigrants, li puc
assegurar que trobarà el Partit Popular.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller, per acabar el debat,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Intentaré anar molt ràpid.

 Primer dir, contestant el Sr. Buele, la creació de noves
cases, en aquest moment n'hi ha en perspectiva, com pot ser la
casa de Bolivar, que està a 300 quilòmetres de Bones Aires i
està en un procés de creació, per tant nosaltres en aquest cas,
amb una nova població i com he dit abans creim convenient
que es puguin fer les cases que es considerin i el fet de també
promoure com ara s'ha fet la de Bahía Blanca i s'ha inaugurat, hi
han pogut trobar, crec que és una línia a seguir, per tant, no es
preocupi perquè  incentivar la participació és una política
d'aquest govern i, per tant, les cases exteriors no negaran..., ara
el que sí, vull tornar a repetir, el que nosaltres els hem dit i hem
repetit que no farem, ni construirem edificis, no ho farem ni
construirem edificis.

Després, el tema assistencial, jo és que crec que les cases
no tenen una finalitat, ni han de tenir una finalitat assistencial,
encara que hi ha determinats problemes que sorgeixen i
determinats temes que nosaltres no hi podem girar l'esquena i
no l'hi hem de girar, els hem de donar l'ajuda que puguem, les
necessitats són més grosses  que el que puguem ajudar, això és
claríssim, per què? Perquè la vertent important d'aquestes
cases, n'hi ha qualcuna, que fins i tot ha plantejat projectes,
projectes dinàmics dins la seva pròpia casa de fer temes
assistencials  a tots els ciutadans, no tan sols en els que puguin
ser els balears, sinó a tots els ciutadans. Clar, sobretot sí et surt
Argentina, Argentina està per damunt el que puguin ser fons
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de cooperació, tot això té moltes dificultats i crec que aquestes
cases no haurien d'anar per aquesta vertent, i nosaltres ja hem
recomanat que no és el camí per anar, és a dir, la casa ics de la
població o de la ciutat tal, no crec que s'hagi de dedicar en
doblers, puguin ser de..., per temes identitaris, per temes de
cultura, es puguin dedicar a fer assistència social a tot el que és
una comunitat, que no és fins i tot la comunitat balear. La
comunitat balear, com deia, el tema assistencial és ajudes a
persones que puguin estar en una situació molt difícil i puntual
i com he dit 50.000 com a mínim i com a màxim s'ha de pujar molt
perquè dóna més en aquests casos. I això a més d'un acord del
consell de comunitats i de la casa, i hi ha tot un procés que s'ha
de complir per donar-los aquestes ajudes. 

I clar, tot això, jo crec, Sr. Buele, que nosaltres volem
garantir la màxima transparència, jo he dit que dilluns els
enviaré tot on hi ha totes les direccions, perquè es pugui fer un
seguiment, fins i tot de totes les accions que volem dur, i que
és el projecte, i clar per ventura a qualcuna d'elles no podrem
arribar, claríssim, però estan aquí traslladades i és la pauta que
durà aquest govern en tot allò de les cases balears a l'exterior.

I la Sra. Hernanz, que no es preocupi de cap de les maneres,
que crec que tendrem el suport del Partit Socialista, perquè no
hi haurà cap perill que hi pugui haver dubtes sobre la nostra
actuació a les cases a l'exterior. Que no es preocupi.

I per altra part, si em preocupa el Sr. Pastor, perquè ha dit
que volia consens, jo crec que he estat, crec que diria correcte
en la meva intervenció, no he volgut ni tan sols faltar en moltes
coses  que crec que podria reflexionar, o podríem reflexionar
aquí, el que passa és que sí m'ha preocupat una cosa, és a dir,
vol dir no hi ha consens si algú posa en qüestió un tema que
està a judicial, per tant, el tema està a judicial, jo el consens el
posava damunt el tema del programa, això és un altre tema i per
tant, jo el que volia era, li he dit, la resposta a un programa,
vostè després al final ha dit que el programa estava d'acord i
més o menys podia anar en línia, per tant treballaria amb
nosaltres. El que passa que em deixa un dubte, perquè diu que
vol consens, però tot d'una retreu uns temes que són
informacions que per ventura li han passat, o que vostè ha
aconseguit  no sé de quina manera, que pareix que volen rompre
aquest consens, que pareix que no volen anar al viu del
problema, que és anem a donar suport a allò de (...), perquè jo
la veritat, aquest conseller no ha compromès cap hotel ni res a
Mendoza, això  li puc assegurar, no sé qui li ha donat aquesta
informació, com vostè, jo li dic qui em va donar la informació i
li he dit del tema de Córdoba, que ens va donar la informació, la
junta ens va donar aquesta informació, i jo li he posat en
qüestió i li he dit que ho volia parlar amb vostè, perquè era (...),
vostè em digui qui és que li ha dit que nosaltres, o el conseller
s'ha compromès a anar a Mendoza, perquè no basta dir això,
com vostè ha dit, perquè això va pels consens, jo li dic qui és
que va dir allò de Córdoba?, i li dic, si no és així perfecte, ens
queda molta de feina per fer en allò de Córdoba, molta perquè
la seva feina va ser tenir una habitació més, ens en queden
bastants  més i anar a recuperar allò ens durà molta feina, ho
anirem fent conjuntament amb  l'associació, és a dir, però jo li
dic qui m'ho va dir, reunida la junta ens ho va dir, que els ho
havia plantejat i a veure si nosaltres pensàvem igual, nosaltres

vàrem dir que no, que no ens pareixia adequat, perquè la línia
era recuperació i a veure si nosaltres estaríem en aquesta línia,
i ens ho varen exposar així, de senzill i així li ho cont, si no és
veritat, ens varen enganar, ara vull que així com em diu el de
Mendoza, també em digui qui li ha dit i com li ha dit i qui és qui
li ha dit això, no, no m'ho podrà dir, quan sortim, perquè ara no
té la paraula, ja m'ho podrà dir. 

Però en aquest tema què vull dir, vull dir que el consens, no,
ho dic perquè el consens va damunt un programa i estam fent
feina en això i crec que igual que puguin existir dubtes per part
de cases, hem d'ajudar tant un partit com l'altre és que es
dilueixin aquests dubtes. El que sí segur és que nosaltres, la
nostra obligació no és d'altra més que dur endavant la llei i la
nostra obligació és des d'una línia política que hem marcat,
intentar que els joves puguin, com li he dit abans, avançar en
allò que és el coneixement de les nostres senyes d'identitat.
Nosaltres ho feim d'una manera, vostès ho feien d'una altre,
però això no vol dir que la que feien vostès fos la bona i per
ventura no és la bona. Els resultats els veurem i per tant, vostè
en aquest moment està dient que la nostra pot ser l'adequada
i pot estar-hi d'acord i hi pot anar fent feina, però tampoc no
entenc, i clar no m'ho pot aclarir, per tant, crec en ares del
consens per (...) El tema aquest de joventut, jo li he dit abans
que nosaltres el que crèiem, un altre criteri que pugui ser, és
que les cases estaven emmarcades dins el que eren les cases i
s'hi havia accions, temes de joves s'havien de fer emmarcats en
les cases, no de programes diferents, de cooperació, de
joventut, per què? Perquè creim que es pot fer i s'ha de fer en
relació a totes les cases.

 I seguint en la línia de transparència i de voluntat de
consens, esper que a partir d'ara tots els dubtes que poguessin
existir o que es puguin donar damunt el que era el nostre
projecte, com que sé ben cert que aquest text arribarà a les
cases, hi haurà una total tranquil·litat que el manteniment i la
voluntat d'aquest govern és ferm i és el que està compromès no
més, sinó el que està compromès i per allò que ens hem
compromès i a més totes les cases balears, pràcticament de
Bones Aires i Uruguai ho coneixen perfectament i,  què
voldríem més? Tothom voldria més, això, vostè ho sap bé, que
és una cosa podríem dir indefinida, però jo el que crec és que si
complim la llei i anam amb la llei, també les cases han de quedar
i han d'estar conformes en el plantejament que s'està fent i la
feina que s'està fent en aquest moment des del Govern de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l'ordre del dia i agraint la presència de
l'Hble. Antoni Garcias, conseller de Presidència, en aquesta
cambra per comparèixer i explicar la seva política, i no havent-hi
més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió.
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