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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d'avui i, en
primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Sí, Joan Ramonell substitueix Pere Rotger.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Aina Castillo substitueix Jaume Font.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Joan Marí Tur.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Sofia Hernanz.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Substituesc Cecili Buele.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Passam, idò, al primer punt de l'ordre del dia d'avui,
consistent en les preguntes 1484, 1485, 1486, 1487 i 1488 del
2000.

I.1) Pregunta RGE núm. 1484/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa al Pla Jove.

Per formular la pregunta 1484/00, relativa al Pla Jove, intervé
el diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, autor de la mateixa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar la
benvinguda a la consellera per tractar avui en aquesta comissió
tots els punts de l'ordre del dia referents a joventut. Jo crec que
per a una persona com jo, que ha tengut responsabilitats de
govern durant dos anys en aquesta matèria, per a vostè, que
també supòs que és una de les àrees més atractives que té la
seva conselleria, supòs que l'omplirà de satisfacció que en
aquest cas l'oposició es preocupi del que és l'acció de govern
en els temes de joventut. Em cregui que totes i cada una de les
preguntes que avui aquest diputat li farà estan carregades de
bona intenció i l'únic que volen és fer un seguiment al que és la
seva acció de govern, perquè pensam que si se senten vigilats
per l'oposició i per aquest grup de diputats del Partit Popular
segur que encara faran més esforços per dur endavant aquesta
gestió en el que fa referència a joventut.

Si feim una miqueta d'història, des de fa molt de temps
aquesta comunitat té les competències en joventut, però des
que l'any 85 el Parlament, a través de la Llei 2/85, va crear el
Consell de Joventut com a plataforma i com a entitat
representant de les associacions davant les administracions;
després es varen rebre les competències en joventut, és a dir,
amb la creació de la Comissió Interdepartamental, i després
arribat un punt que per mandat parlamentari es va fer un estudi
sociològic, ha passat molt de temps i, sobretot, va arribar un
punt on els anteriors governants es varen plantejar la
necessitat de posar en marxa el que, en primer lloc, es va
anomenar Pla Jove i que ara, en aquests moments, pareix que
s'anomena Pla estratègic de joventut de les Illes Balears, però
que al final idò és exactament el mateix, és a dir, n'hi ha que
creuen que els plans estratègics ja no es duen endavant, que
els plans integrals tampoc..., és a dir, és exactament igual quin
nom li donem, allò important és que siguem capaços de fer un
document en el qual no tan sols posem aquesta dosi d'utopia
de la qual el president Antich presumia en el debat
d'investidura, sinó que la facem realitat, és a dir, que posem
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damunt un document allò que per a nosaltres hauria de ser la
joventut ideal, una política ideal per als nostres joves i que
siguem capaços de dur-la endavant amb tota la complexitat que
té una competència com la de joventut.

Sabem que és una competència, per no dir la que més,
interdepartamental, on intervenen d'una forma activa totes i
cada una de les conselleries, i que si ja era difícil amb un govern
d'un sol color, i em cregui que si dic que era difícil és perquè jo
també ho patia, més dificultat tendran vostès a l'hora de posar-
se tots d'acord. No és una crítica al pacte sinó que és una
realitat; ho dic perquè no tots els partits pensen igual i per tant
tendrà les seves dificultats.

Fa temps que nosaltres vàrem posar en marxa aquesta feina
des que dia 7 de novembre del 98 es varen fer unes jornades,
d'aquelles que veníem fent d'associacionisme, per explicar al
teixit associatiu d'aquesta comunitat quin era el model de pla
estratègic que volíem dur endavant l'anterior govern. Aquí es
va explicar a totes les entitats juvenils, representades pel
Consell de Joventut però també a totes les entitats no
associades al consell -entitats de Menorca, entitats de
Formentera, entitats d'Eivissa i entitats de Mallorca- quina era
la intenció per dur endavant aquest pla, però també com estava
compost aquest document, és a dir, aquí s'explicaven les fases
tècniques d'un pla estratègic de joventut, s'explicava el
concepte d'un pla estratègic de joventut, és a dir, les fases de
l'elaboració d'aquest pla, és a dir, l'emergència, la justificació i
la necessitat de la realització d'un pla estratègic de joventut, les
característiques que tendria aquest pla, etc., etc. També hi havia
quina seria l'estructura que tendria aquest pla i, bé, jo crec que
era un document pràctic que es va repartir a totes les entitats
juvenils perquè elles mateixes poguessin fer les alAlegacions
que pensassin que podien fer perquè la idea i la intenció de
l'anterior govern era que aquest pla estigués consensuat
sobretot no només amb els partits polítics, que també formaven
part del Consell de Joventut, que crec que era una passa
important, sinó també amb les persones que realment es veurien
afectades quan es posàs en marxa aquest pla, que no eren ni
més ni manco que les entitats juvenils.

De llavors ençà ha passat molt de temps fins que vostès, si
no record malament, en aquest mes de gener varen fer unes
altres jornades d'associacionisme, on varen posar damunt la
taula el passat document de l'anterior govern per veure si les
associacions i entitats acceptaven aquest petit document o
aquest gran document que ja hi havia redactat, però sé que
vostès es varen comprometre, varen adoptar un compromís,
que en el projecte de pressupost que presentarien el mes de
setembre aquest pla jove o aquest pla de joventut ja seria una
realitat, és a dir, si no ho record malament vostè i molts de
directors generals eren a aquestes jornades i així varen dur
endavant aquell compromís.

M'agradaria saber amb aquesta pregunta quan presentaran
vostès aquest projecte en el Parlament per a la seva tramitació.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor; vull agrair en
primer lloc el tarannà amb què vol proposar aquestes preguntes
i amb què vol impregnar aquesta comissió. És d'agrair donat
que no sempre aquesta comissió ha estat impregnada d'aquest
tarannà de diàleg i de construcció mútua entre oposició i
govern. Dir-li que, de totes maneres, sentir-nos vigilats no ens
fa fer millor la nostra feina, perquè el sentit que guia la nostra
feina és el sentit de la responsabilitat. Tot i així jo pens que
vostè compleix amb el seu deure com a parlamentari de demanar
comptes al Govern i, en aquest sentit, jo també pens que he de
respondre donant comptes no només a l'oposició sinó també al
altres partits de la majoria de quins són els nostres objectius.

Bé, coincidesc amb vostè en el fet que encara que altres
comunitats s'estan plantejant superar la idea dels plans
estratègics per entrar en altres tipus de planificacions, jo pens
que els plans són encara, en aquesta comunitat nostra, un
instrument absolutament necessari, donat que altres comunitats
que s'han plantejat altres mecanismes de planificació és perquè
ja havien superat el que és la planificació sectorial. Aquesta no
és la realitat que hem trobat a les nostres illes i, per tant, jo pens
que un pla sectorial és un instrument absolutament
imprescindible per plantejar objectius estratègics i, a partir
d'aquesta planificació estratègica, dibuixar també el que és la
planificació tàctica i la planificació operativa i, per tant, un pla
ha de ser un instrument que ens permeti abordar la realitat
social a partir d'uns objectius estratègics, però també d'uns
programes i d'uns projectes concrets que vagin abordant i
vagin assolint els diferents objectius en una realitat complexa.

Li he de dir, també, que és evident que totes les polítiques
transversals són difícils d'implementar, són difícils i sempre
tenen dificultats al marge de la pluralitat ideològica que hi
pugui haver i que, en tot cas, jo pens que és més bé al contrari,
que la pluralitat és la forma...

No se sent bé? Jo tampoc no sentia molt bé el Sr. Pastor, no
sé...

...que la pluralitat és la forma més adient d'abordar una
realitat que és plural. Per tant, jo pens que estam fins i tot en
una conjuntura formidable perquè aquest pla jove, tal com
altres plans sectorials que desenvoluparem des de la nostra
conselleria, siguin plans que responguin a una sensibilitat més
plural que no que si es fes des d'una única sensibilitat
ideològica.

Bé, com vostè ha dit, hi havia un esborrany de pla on
s'havien donat unes passes per tal de consensuar amb els
organismes socials, amb les organitzacions socials, però un pla
que des del nostre punt de vista estava inacabat i era també
molt millorable, millorable tal com ja varen plantejar les mateixes
organitzacions socials i el propi Consell de la Joventut crec que
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el mes de desembre de l'any passat, del 99, quan es va fer una
jornada de debat i es varen plantejar i presentar nombroses
esmenes. 

El Pla Jove que presentarà aquest govern va arrencar
d'aquest esborrany, d'aquell primer document que va fer el
Govern anterior, va continuar amb les aportacions d'esmenes
que varen presentar les organitzacions juvenils i el mateix
Consell de la Joventut i, a partir d'aquí, des de la Direcció
General es va crear una comissió de tècnics amb una
representació que per a nosaltres era adient: representació de
la Universitat de les Illes Balears, del propi Consell de la
Joventut, de la pròpia Direcció General de Joventut i d'algunes
organitzacions no governamentals que treballaven i treballen
fonamentalment en el tema de la joventut en situació de risc.

A partir d'aquí s'han incorporat les esmenes de les
organitzacions socials i s'està treballant a partir de les directrius
donades des de la Direcció General en un document que es
presentarà precisament aquest divendres; aquest divendres ja
tendrem un esborrany bastant acabat del que serà el pla fet per
la comissió tècnica, on figuraran tots els objectius i actuacions
que es desenvoluparan; per tant, ja entrarem a detallar un nivell
de planificació tàctica i fins i tot planificació operativa del que
serà el Pla. Després, aquest esborrany ha de passar el Consell
de la Joventut perquè sigui debatut en el seu conjunt i, com
vostè ha dit, també a la Comissió Interdepartamental de
Joventut, de la qual formen part diferents direccions generals
i altres organismes. De totes maneres aquest primer esborrany
ja ha tengut aportacions de diferents directors generals i, per
tant, ja parteix, ja és un document bastant plural i que proposa
mesures de caràcter transversal.

La nostra idea és que a principis o durant el mes de juny ja
tenir un document que pugui anar a Consell de Govern i que el
mes de setembre i que el mes de setembre, si el tràmit
parlamentari així ho permet, pugui entrar a ser debatut en el
Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.
Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que la meva pregunta
ha quedat resposta. Vostè diu que en el mes de setembre podria
entrar en el Parlament i nosaltres amb aquesta resposta ens
donam per satisfets. Evidentment nosaltres no entrarem a
valorar si el document que nosaltres havíem deixat era
millorable o no era millorable; ja ho farem en el moment que
toqui, quan discutim el pla aquí, però bé, nosaltres ens alegram
que definitivament vostè assumeixi un compromís aquí davant
el Parlament que és possible que aquest pla es presenti en el
mes de setembre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. Únicament afegir que
efectivament tot d'una que estigui aquest esborrany acabat i
comenci no només el tràmit parlamentari sinó ja abans, s'obrirà
un procés de debat social, el qual pens que serà ric i també es
podran fer les valoracions sobre l'anterior proposta que siguin
oportunes. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 1485/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlame ntari Popular,
relativa a la pista d'aventures de l'illa de Mallorca.

A la pregunta 1485/00, relativa a la pista d'aventures a l'illa
de Mallorca, intervé el diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, autor
de la mateixa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va referida al fet
que nosaltres durant l'any passat, quan vàrem revisar el seu
project e d'inversió, vàrem fer una pregunta on els demanàvem
a veure si vostès, durant l'any 99 farien o durien endavant el
que era la pista d'aventures. Davant la nostra sorpresa la seva
resposta va ser que no era un objectiu prioritari per a la Direcció
General i, per tant, que durant l'any 99 no es duria endavant.

Nosaltres pensam que va ser una equivocació, o que és una
equivocació deixar de banda un projecte que des de feia molts
d'anys es feia no només a l'illa de Mallorca, sinó que es feia
també a l'illa de Menorca com a pista d'aventures, i que també
es feia a l'illa d'Eivissa com a Diverespai, no pista d'aventures
però Diverespai, però que en definitiva era exactament el mateix;
és a dir, els nins i les nines, els joves de tota la comunitat
podien gaudir durant uns dies d'un espai lúdic on no només
s'aconseguia la diversió i l'entreteniment d'aquests nins i nines,
sinó que per a nosaltres se n'anava cap a un objectiu més clar
i cap a un objectiu un poquet més ambiciós, que era afavorir i
potenciar el que era l'associacionisme juvenil, és a dir, donar a
conèixer als joves, als nins i a les nines d'aquesta comunitat el
que es pot viure, perquè no és exactament, però part del que es
pot viure dins un campament d'estiu, dins una activitat, dins
una entitat de temps lliure, el que dóna de si el món del lleure,
crec que era molt important.

Hem de dir que en el darrer any que es va fer la pista
d'aventures aquí a l'illa de Mallorca varen passar 45.000
persones per la pista, 45.000 persones per Fires i Congressos,
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i pensam que és una quantitat de gent, d'usuaris prou important
perquè s'hagués mantengut. 

Jo pens que això és una mostra que no tot el que feia el
Partit Popular i el que feia el Govern anterior era dolent i que
moltes coses, el que han fet ha estat perquè "ho feien els altres,
idò nosaltres ho eliminarem". Si l'explicació hagués estat
"nosaltres volem canviar els criteris i volem canviar els
objectius d'aquesta pista d'aventures", tal vegada fins i tot
hagués pogut compartir la seva opinió i crec que entre tots
haguéssim trobat una pista d'aventures molt millor. Però la
veritat és que jo crec que de manera equivocada vostès la varen
llevar, i a mi m'agradaria que m'explicàs exactament per quins
motius; és a dir, vostès no han duit endavant aquest mes de
gener, com venia essent habitual a l'illa de Mallorca, aquesta
anomenada pista d'aventures.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, Sr. Pastor, no acab
d'entendre aquesta curolla que tenen per demanar per la pista
d'aventures, per què no es va fer. Jo crec que ja són tres
preguntes parlamentàries més una que es va fer a plenari, on
demanaven el mateix. Simplement no es va fer perquè davant
una situació d'escassa disponibilitat pressupostària es va
prioritzar fer una altra activitat que era la mostra solidària.

Que en una situació de millor disp onibilitat pressupostària
s'hauria pogut fer la mostra solidària i donar un altre caire a la
pista d'aventures? Efectivament, perquè des del nostre punt de
vista podia ser més educatiu, no tant, com pens, un objecte de
consum immediat, que és la idea que teníem una vegada avaluat
el que era la pista d'aventures. Potser sí, però donada una
situació pressupostària concreta vàrem prioritzar fer una mostra
solidària que fer la pista d'aventures. En altres situacions de
pressupost potser es podria considerar, això sí, donant-li un
altre caire que fos més de caràcter educatiu i que suposàs una
implicació més real i no tan puntual no només de les entitats,
sinó també dels joves i de la societat en el seu conjunt.

Aquesta és la nostra visió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de contrarèplica intervé el
diputat Sr. Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER.

Gràcies, Sra. Presidenta. Permeti'm que li digui que el motiu
no em sembla justificat, perquè quan vostè diu per motius
pressupostaris sembla que diu que l'anterior govern no li va
deixar partida pressupostària per fer la pista d'aventures.

No és cert, és a dir, la pista d'aventures estava
pressupostada, però vostè ha de pensar i ha d'entendre que la
pista d'aventures es fa en el gener, és a dir, per tant, en un any
pressupostari posterior al que nosaltres els vàrem deixar. Per
tant, si vostès tenien la intenció i pensaven que s'havia de fer,
posant-la dins el projecte de pressuposts vostès ja en sortien,
del problema pressupostari. 

Ho podien fer com nosaltres ho fèiem o com a vegades es
feia, que era fer un pagament avançat, si teníem pressupost,
que el fèiem dins el 99 per no carregar el pressupost superior,
però en molts de casos si no hi havia pressuposts el que es feia
era carregar-los al pressupost del 2000, com era també allò
correcte a no ser que es fes a través de conveni i el conveni se
signàs amb les entitats que havien de posar els monitors,
perquè hem de recordar que la Direcció General de Joventut el
que feia era aportar els monitors, és a dir, tota la gestió era duita
endavant per Fires i Congressos, que era la que feia la gestió
amb els proveïdors, la que feia la gestió amb els colAlaboradors
i que hi havia moltíssims ajuntaments i altres entitats que hi
colAlaboraven i hi participaven.

Per tant, el tema pressupostari pens que no és un motiu, a
pesar que entenc que vostès canviassin els seus criteris i que
fessin la mostra solidària; li vull donar l'enhorabona perquè era
un projecte del qual nosaltres, per motius pressupostaris, no
havíem duit endavant, però que era una de les coses que
s'havien posat damunt la taula per part de l'anterior govern; per
tant em sembla una idea també important i que em pareix també
tan necessària com el que pugui ser la pista d'aventures. 

El motiu pressupostari, Sra. Consellera, no em convenç
perquè, ja li dic, això era durant l'exercici 2000 perquè això es
feia després dels Reis o abans dels Reis, no ho record
exactament bé, però bé, era a partir del 6, 7, 8, era en temps de
vacances de Nadal dels alAlots, i per tant jo crec que els motius
han de ser uns altres. Si vostè continua dient que és
pressupostari jo li dic que vostès no varen tenir la intenció de
plasmar això damunt els pressuposts de l'any 2000 i, per tant, no
és motiu que l'anterior govern no els deixàs els doblers per fer-
ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica intervé la consellera de
Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies. Potser no m'ha entès bé o jo no m'he explicat.
Lògicament no és la qüestió presssupostària el motiu
fonamental, sinó que és una qüestió que davant un pressupost,
fins i tot en el 2000, ha estat un pressupost de transició, jo estic
segura que el pressupost del 2001, tal i com ho ha plantejat la
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Conselleria d'Hisenda, serà un pressupost bastant diferent,
davant aquesta situació es va una prioritat política de quina
activitat és per a nosaltres més adient prioritzar, i en aquest
sentit simplement això: davant la possibilitat de prioritzar la
mostra solidària o la pista d'aventures vàrem prioritzar la mostra
solidària. Aquest va ser el motiu de no fer-ho durant el curs
1999-2000.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 1486/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a les campanyes de prevenció juvenil.

Per formular la pregunta 1486/00, relativa a campanyes de
prevenció juvenil, intervé el seu autor, el Sr. Antoni Pastor i
Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va referida al fet
que, després d'haver repassat el projecte d'inversió de la
Direcció General de Joventut ja fa temps, vostès anunciaven
campanyes de prevencions juvenils, i ens agradaria saber si
vostès es limitaran a fer una política continuïsta del que feia
l'anterior govern.

Jo li recordaré que l'anterior govern, des de la Direcció
General de Joventut, va posar campanyes de prevenció
juntament amb altres entitats colAlaboradores, com el Projecte
Jove, on es feien projectes com l'anomenat Adona-te'n, entre
d'altres. També es varen fer campanyes de prevenció de la sida;
també es varen fer el que són les anomenades conferències de
conductes de risc; també es va fer el que era la promoció dels
hàbits alimentaris; fins i tot aquestes campanyes varen ser
duites també al que és el campament d'estiu. Es va assistir i es
va fer divers material divulgatiu de nutrició i dietètica; es varen
fer conferències també al que era el professorat en temes de
prevenció i detecció de consum de drogues, i es va fer el que
era promoció de salut en diferents conferències a diferents
mitjans de comunicació, com eren les televisions d'Alcúdia i
Valldemossa, sobre temes de drogues, joventut i sexualitat,
sida, violència domèstica, hàbits alimentaris, etc.

També es varen fer conferències a centres de persones
majors sobre hàbits alimentaris saludables, es va elaborar
material informatiu, que es va impartir també a través de la
pàgina web de l'Oficina d'Informació Juvenil, sobre temes com
sexualitat, violència domèstica i també prevenció d'accidents
laborals. Es va participar també en programes de prevenció de
les situacions de conflicte juvenil coordinats per la Conselleria
de Funció Pública amb distints objectius, i es varen fer una
sèrie de conferències que per a nosaltres varen ser molt
importants i que varen arribar aproximadament a uns 10.000
joves de tota la comunitat.

La veritat és que eren unes conferències que, si no ho tenc
mal entès, vostès continuen, que jo crec que varen tenir una
gran acceptació perquè es permetia que els mateixos joves o els
mateixos centres educatius triassin la conferència que per als
alAlots fos més interessant. Allà, en el tema de joventut i
sexualitat, hi anaven -vostè ho sap- professors i professores de
la Universitat; en temes de drogues participaven especialistes
i gent del Projecte Home; en tema de sida i hàbits alimentaris
participaven també tècnics totalment qualificats.

Nosaltres volíem saber si vostès ampliaran aquestes
campanyes, si en faran de noves, perquè sabem que en aquests
moments l'única diferència en aquest tipus de prevenció que
han fet vostès ha estat una campanya on han repartit
preservatius durant la campanya de Nadal, és a dir, a tots els
bars i a tots els sectors on hi havia gent jove, i jo crec que
s'hauria de diferenciar més una política aquí on deia que hi
hauria un canvi important en el que eren aquestes campanyes
de prevenció a l'anterior govern. Jo crec que s'haurien de
diferenciar bastant més del que nosaltres pensam o tenim
coneixement que s'està fent fins ara. 

M'agradaria saber quines altres campanyes té previst fer la
Direcció General durant l'any 2000 que no siguin les que ja fins
ara li he anomenat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies; li contesta la consellera de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament; fins ara no només
s'ha donat continuïtat a algunes de les campanyes i
conferències que es feien abans des de la Direcció General de
Joventut, sinó que s'han ampliat en alguns termes, i el que sí és
segur és que en el futur, a partir de les línies que ja està
dibuixant el Pla Jove, hi haurà un canvi significatiu. 

Fins ara, a més d'aquestes temàtiques que s'han abordat als
instituts mitjançant conferències -sida, prevenció de drogues,
trastorns alimentaris, sexualitat- a partir del mes de gener
d'aquest any s'han ampliat les temàtiques però, també és cert,
continuant amb la metodologia de conferències concertades
amb entitats, altres temàtiques com és la violència a l'escola, la
prevenció de riscos laborals, la introducció al mercat laboral, les
relacions laborals i el consum responsable. 

A més també, com molt bé ha dit però jo hi donaria un
altre... -perdoni- ...hi donaria un altre to al que vostè ha donat,
s'ha fet un programa amb l'associació Alas, l'associació de lluita
antisida, que no consistia únicament en repartir preservatius,
instrument absolutament necessari per aconseguir una real
prevenció de la sida, sinó que també consistia en incorporar
com a mediadors en la prevenció els mateixos bars i els mateixos
discjokeys i gent que treballa durant la nit. Jo no li puc detallar
el projecte perquè no el tenc en el meu cap, però sí sé que és un
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projecte que jo he vist, l'he llegit i l'he avaluat i que és més que
repartir preservatius, que és entrar allà on els joves
s'interrelacionen, és entrar amb els seus missatges i és arribar
a aconseguir que veritablement es tenguin actituds preventives
no únicament mitjançant el missatge unidireccional que són les
conferències.

La nostra idea és que, a partir de l'any 2000, es facin..., 2001,
perdó, que aquestes conferències..., que aquestes activitats no
siguin únicament conferències sinó programes de més
envergadura intentant-los integrar dins el que és el currículum
escolar perquè això és el que veritablement pensam que és la
prevenció, integrar dins aquest currículum i canviar actituds i
canviar valors a partir del treball diari, i pensam que s'ha de
superar el que són aquestes conferències. Per posar en marxa
això, a part del que dictamini el Pla Jove, tenim previst, ja està
redactat encara que no s'ha firmat, un conveni entre la
Conselleria de Benestar Social, la Conselleria de Sanitat, el
Consell Insular de Mallorca i el Consell de la Joventut per a la
prevenció de conductes de risc en el tema de la salut dels joves
a les Balears. Hi ha una sèrie d'actuacions que estan dirigides
sobretot al que són campanyes i actuacions i programes de
sensibilització vers la prevenció de la sida, vers la prevenció
dels embarassos no desitjats, a través d'actuacions en els
mitjans de comunicació que ja també, per altra part, s'han
començat, dins alguns programes de televisió, ara a Eivissa, a
posar en marxa altres mesures per fer arribar als joves missatges
preventius.

Aquesta serà un poc la línia en la qual funcionarem en el
tema de donar resposta a la prevenció i a la promoció de la salut
cap als joves.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, intervé el diputat
Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Cregui’m, Sra. Consellera, que quan
jo he dit una campanya on es repartien preservatius, no he
volgut minimitzar en cap moment la importància que tenen
aquestes campanyes. El govern passat, a través de la
Conselleria de Sanitat, també feia aquest tipus de campanyes,
de repartir preservatius, els teníem a les oficines d’informació
juvenil, i jo crec que és una de les preocupacions que
compartim, sobretot si vostè, i estic segur que ho ha fet, s’ha
entretengut a llegir i a estudiar el que és l’estudi sociològic
d’aquestes illes, i sobretot quan llegim quins són els hàbits i les
conductes dels nostres joves davant aquesta gran
problemàtica. Per tant, jo crec que tota actitud que tenguem
davant aquests temes serà poca, però cregui’m també que,
moltes vegades, quan fas una campanya tampoc no cobreixes
els objectius que un vol cobrir, perquè aquesta campanya que
varen fer vostès, a l’hora de repartir preservatius, a segons
quins locals on vostès els repartien, únicament i exclusivament
aconseguien que es repartissin preservatius i que moltes
vegades se’n fes festa, en lloc d’usar-se de la manera que
s’hauria d’usar.

Per tant, això no és una crítica cap a aquest projecte,
simplement és dir-li que m’imagin que l’ús d’un preservatiu no
és inflar-lo dins un bar i que, sense més ni menys et
compareguin trenta o quaranta preservatius inflats i que la gent
en faci befa. Jo m’imagin que el seu objectius, les seves idees
i les d’Alas, entitat molt respectable i que lluita per tots aquests
problemes, eren uns altres. Per tant, les campanyes i els
objectius quan un els cobreix, de vegades no es compleixen, no
perquè l’administració no ho tengui previst, sinó perquè de
vegades la societat no està preparada, tal vegada, per fer-ne un
ús correcte.

Una vegada dit que nosaltres estam totalment d’acord amb
aquestes campanyes que han fet vostès a l’hora de repartir
preservatius, li agrairíem que tots aquests projectes que vostè
ens ha anunciat, que posaran en marxa convenis amb altres
entitats, altres entitats que també fan les mateixes conferències
a instituts, i moltes vegades el que fan és que es dupliquen els
esforços entre administracions, i vostè a això ho sap, jo crec
que s’haurien d’intentar coordinar d’una manera molt més
efectiva, perquè jo crec que arribaríem molt més al públic que
volem arribar i sobretot estalviaríem recursos i els usaríem
millor. No només els estalviaríem, sinó que els usaríem millor. Jo
li demanaria que, com més aviat millor, vostès posassin en
marxa tots aquests programes que m’ha anunciat, dir-li que he
de lamentar, dir-li que sé que estan a punt o que han cessat ja
una de les persones que a la Direcció General de Joventut duia
el Departament de Sanitat, que era la cap de servei, no sé si
l’han cessada o si fan comptes cessar-la, una persona molt
preparada en aquests temes i que, cregui’m, feia una labor molt
important per a la Direcció General de Joventut. Jo m’imagin
que vostès ho han previst i imagin que la persona que la
substituirà, supòs, que tendrà una capacitat, com a mínim, igual
i supòs que per a vostè millor que la que tenia la tècnica que
actualment duia tot aquest tipus d’activitat, sobretot el que era
prevenció de salut.

Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. En torn de contrarèplica, intervé la
Consellera de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, si em permet, per contestar-
li, faré referència a la meva pròpia experiència en dos sentits. Per
una banda, vostè ha parlat de la necessitat de coordinar
polítiques i clar, és cert que li puc dir que la meva experiència en
el treball que ha fet en prevenció de la sida en concret, i en
altres sectors, però en aquest en concret, és trobar-nos en una
situació d’absoluta descoordinació i dispersió, però no només
entre diferents institucions, com és al Govern balear i als
consells insulars, i en concret al Consell de Mallorca, sinó entre
els diferents departaments, tant del Govern com dels consells
insulars, fins l’anterior govern, des del govern es feia una
política de prevenció, tant de la sida com de
dorgodependències des de la Direcció General de Joventut, que
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res no tenia a veure amb la política que es feia des de la
Direcció General de Sanitat. Per tant, dues conselleries que no
coordinaven les seves polítiques, i des del mateix consell
insular també es feien polítiques des de Joventut i també des
d’Acció Social.

Precisament, aquesta proposta de conveni que jo li he
esmentat, pretén coordinar aquestes actuacions, de manera que
tant la Conselleria de Benestar Social com la de Sanitat, com el
mateix Consell Insular de Mallorca i el Consell de la Joventut
unifiquin accions i objectius en el que és abordar la promoció
de la salut dels joves. Jo crec que és una passa endavant
important i significativa respecte del que es feia abans.

I l’altra qüestió que vostè deia, avaluant el que ha estat la
campanya d’Alas, és cert que una campanya no és un programa
de prevenció, una campanya vol incidir sobre un moment
concret i sobre una situació concreta i, per tant, els seus
resultats seran concrets i mínims si no se li dóna continuïtat,
però també, ara faré una altra vegada referència a la meva
experiència, jo que he treballat molts anys en situacions de greu
dificultat social, també sé que plantejar-te aconseguir arribar a
assolir l’objectiu últim, és un error, tu t’has de plantejar
aconseguir aquest objectiu, però hi ha d’haver objectius
intermedis, graduals, que et permetin avançar cap a aquest
objectiu que és l’ideal. I jo pens en aquest sentit que si en un
bar els joves no agafen els preservatius per fer-los servir i fer-
los servir bé, perquè aquest seria l’últim objectiu, no val fer-los
servir per tenir relacions sexuals, però fer-los servir malament,
si no fan això o fan això un 10% i un 40% els agafa, se’n riu, els
infla i juga, jo pens que està bé, està bé, perquè se li perd la por,
d’un preservatiu ara te’n rius, però ara ja no és ... no, perdonin,
és una qüestió de procés educatiu, clar i simple, ara és un
instrument que ja és proper a tu, que ja no et fa por, que ja no
passa res, la pròxima vegada el te’n duràs a la butxaca. I tal
vegada després de quatre, cinc o vint vegades, benvinguda
sigui, el faràs servir i bé. I després d’una sèrie de mesos,
aquesta pràctica serà incorporada com una pràctica habitual i
normal. Això s’aconsegueix, com qualsevol procés educatiu,
com qualsevol procés de canvi d’actituds, d’una manera
gradual. I, per això, les campanyes estan bé, però són ideals i
necessaris als programes.

Gràcies. Perdoni, i sobre l’altra qüestió a què vostè ha
referència, jo no li contestaré ni farà aquí judici sobre les
persones que han de dur el Servei de Joventut, jo precisament
ja els he fet i els he fet amb bastant criteri, i és per això que he
canviat aquesta persona. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 1487/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a les accions per a la incorporació dels joves al mercat
laboral.

La pregunta 1487/00, relativa a accions per a la incorporació
dels joves al mercat laboral, és formulada pel seu autor, Sr.
Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que no tenc oportunitat de
contestar-li a la passada pregunta, perquè no tenc un altre torn,
permeti’m que li digui simplement, a més a més té referència amb
aquesta, que la coordinació entre la Conselleria de Sanitat i la
Conselleria de Presidència, a la qual hi havia la meva direcció
general, era total, per tant, jo crec que vostè està dient mentides
aquí davant. Hi havia coordinació entre els dos consellers, hi
havia coordinació a través de la Comissió Interdepartamental,
a través del director general de Sanitat i el director general de
Joventut.

Pel que fa a aquesta pregunta, vostès també han anunciat
al projecte d’inversió que durien endavant mesures per tal de
facilitar la incorporació dels joves al mercat laboral. A nosaltres
ens agradaria saber exactament quines mesures posaran en
marxa o han posat en marxa, perquè hem de tenir en compte que
el projecte d’inversió dins els pressuposts es va aprovar l’any
passat, i ja estam en el mes de maig, fa cinc mesos ja de l’any
2000, i imaginam que vostès, al dia d’avui ja hauran posar en
marxa alguna mesura per tal de dur endavant aquestes
polítiques de facilitar i de millorar, no només facilitar l’accés,
sinó millorar la qualitat, també del món laboral dels nostres
joves.

També pel que fa referència a l’estudi sociològic, un dels
problemes que més preocupen els joves de la nostra comunitat
és l’ocupació, crec que gràcies a Déu i gràcies també a una
política encertada del Govern de l’Estat, cada dia podem
presumir que les taxes d’atur de cada vegada són inferiors, jo
crec que d’això ens n’alegram tots, tant vostès com nosaltres,
i jo crec que és important veure com, dia rera dia, joves i no tan
joves, però joves i sobretot aquest sector que encara és més
perjudicat, no només pel fet de ser joves, sinó pel fet de ser
dones, tenen més facilitats i més oportunitats a l’hora de trobar
un lloc de feina i un lloc de feina digne.

Crec que això no pot acabar aquí, no ens podem conformar
que les dades de l’atur de cada dia siguin més baixes, que el
nivell d’ocupació, sobretot en aquesta comunitat, fins i tot
sigui superior a totes les altres comunitats, sinó que jo crec que
tenim l’obligació, des de les administracions d’intentar dur
endavant polítiques perquè encara millori més, fins que hi hagi
joves, i no tant joves, però en aquest cas parlam del tema dels
joves, no aturat.

A mi m’agradaria saber, a dies d’avui, quines mesures ha
posat en marxa la seva direcció general tal com va anunciar al
projecte d’inversió i també les que fa comptes dur endavant la
seva direcció general. També, si seran actuacions puntuals o
també aquestes actuacions o aquests projectes es veuran
plasmats dins el que és el Pla Jove o si el que vostès faran serà
que la Conselleria de Treball sigui la que dugui la gestió i la que
dugui endavant aquestes propostes, o si vostès pensen o la
Conselleria de Treball pensa posar en marxa un pla per a
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l’ocupació juvenil, específic només per a l’ocupació juvenil dels
nostres joves.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Té la paraula la consellera de Benestar
Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, si m’ho permet, ja que el Sr.
Pastor s’ha permès ampliar la seva contestació a la pregunta
anterior. Respecte de la no coordinació de les diferents
conselleries de l’anterior govern, li diré que em mantenc en el
que hi ha signat i que, a més, li demostraré amb dues qüestions
clares. Tant el que és el Pla de la sida com el Pla de salut mental
varen crear comissions amb participació de diferents
institucions i de diferents membres del Govern, bé, resulta que
tant la comissió que crea el Pla de la sida com la comissió que
crea el Pla de salut mental no té, per suposat, en compte
convidar la Conselleria de Benestar Social, perquè no existia,
però no té en compte convidar cap direcció general que
formava part de Presidència, així ni a la comissió que forma part
del Pla de la sida ni a la comissió que forma part del Pla de salut
mental, un pla absolutament i necessàriament transversal
almenys de caràcter sociosanitari, no va convidar ni la Direcció
General de Joventut ni la Direcció General de Serveis Socials.

Ara ja li contestaré la seva pregunta. Per donar resposta a
la preocupant situació del mercat laboral respecte dels joves,
encara que no coincidesc que la situació dels joves sigui tan
bona, ja que si bé de cada vegada la seva incorporació al món
laboral és major, jo pens que això és la característica pròpia del
mercat laboral de les nostres illes, és un mercat molt dinàmic,
però, a la vegada, és un mercat molt precari. I són precisament
els joves juntament amb les dones les que pateixen més aquesta
precarietat, no debades són els joves els majors usuaris, els
principals usuaris de les ETT, les empreses de treball temporal,
que són la major garantia que hi ha perquè una persona entri en
el mercat laboral amb l’absoluta garantia de precarietat, i no
debades són els joves, tal i com ha denunciat Comissions
Obreres, els que pateixen de forma més greu els accidents
laborals, i que aquesta relació entre accidents laborals i
precarietat laboral és absolutament directa.

Què fa la Direcció General de Joventut per tal de palAliar
aquesta situació? En un sentit de donar-li continuïtat a algunes
actuacions que es feien i intentar millorar-les, per primera
vegada hem incorporat a les activitats que es desenvolupaven
als instituts, com abans li he dit, a partir de les associacions
juvenils, el que és la problemàtica laboral, tant el que és
informació sobre els drets dels treballadors, dels joves
treballadors, com el tema de l’accidentalitat laboral, etc.,
informació sobre el mercat laboral, introducció al mercat laboral
i prevenció de riscs laborals. També hem signat un conveni
amb el Consell de la Joventut per fomentar l’ocupació juvenil,
però el que és per a nosaltres el buque insignia del que ha de

ser l’actuació de la nostra conselleria en matèria d’inserció
laboral dels joves, és a partir de la signatura del pacte per a
l’ocupació, s’ha de dir que és una signatura no aconseguida
per l’anterior govern, s’ha desenvolupat un annex específic per
tal d’assolir la plena incorporació dels joves al mercat laboral.
Aquest annex proposa una sèrie d’objectius que jo n’hi
esmentaré algun, sobretot per no cansar els membres de la
comissió i que van dirigits, per una part, a mantenir,
racionalitzar les escoles tallers i les cases d’ofici, un altre
objectiu o proposta és incrementar, fer un increment anual dels
programes de garantia social, un altre, realitzar un programa
pilot de qualificació en el si de l’empresa per a joves de baixa
qualificació, un altre, incrementar l’ús dels contractes per a
l’aprenentatge i millorar l’oferta formativa, desenvolupar
mòduls d’educació a distància, incrementar el control per al
control de la normativa, un altre, potenciar el que són les
experiències de formació i d’inserció, incrementar l’oferta
formativa destinada a dones joves a professions on hi ha
possibilitats d’ocupació i que estan infrarepresentades,
contemplar que en el decret de renda mínima que s’ha de
reformular els joves tenguin una especial atenció, etc.

Són una sèrie de mesures que després es desenvolupen a
través d’accions concretes i d’estratègies, que algunes de les
quals ja estan pressupostades, com són les subvencions per
fomentar el contracte a domicili, que compta amb un pressupost
de 2.500.000, subvencions per a la creació de llocs de treball als
nous jaciments de feina, que compta amb 120 milions, i
subvencions per a la creació de llocs estables, mitjançant
l’eliminació d’hores extraordinàries, que compta amb 25 milions.
Una sèrie de mesures que són a la seva disposició si les vol
consultar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de seguir amb el torn de
paraules, aquesta presidència voldria demanar als senyors
diputats i també a la Sra. Consellera que, per favor, ens
atenguem tots al Reglament del Parlament i evitem fer aquests
enllaços de preguntes recargolats que després és aprofitat per
les dues banda. Aquesta presidència considera que seria millor
que ens atenguéssim estrictament al Reglament i evitéssim
enganxar una pregunta amb l’altra, cada pregunta té la seva
entitat i ens hem de cenyir a cada cas a cada pregunta.

Ara li correspon un torn de rèplica. Té la paraula el Sr.
Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè, en aquests moments, m’ha
dit que la Direcció General de Joventut no fa absolutament res.
Varen anunciar en el projecte d’inversió que farien i durien
endavant mesures per tal de facilitar la incorporació dels joves
al mercat laboral i la Direcció General de Joventut no fa res. Ho
dic perquè vostè em diu que fan, informen les escoles i institut s
dels drets i dels deures dels treballadors, això ja es feia amb un
conveni que estava signat amb el Consell de Joventut de les
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Illes Balears, que hi havia -perdoni, és a dir, no em faci no sé
què-, això ja es feia i vostè ho sap. Això es feia i ho feia el
Consell de la Joventut de les Illes Balears, que se n’anava, feia
una escola d’estiu i després se n’anava amb aquests
coordinadors i explicava a tots els instituts que així ho
solAlicitaven i es repartien unes guies que, per cert una de les
preguntes que li vaig fer fa molt poc temps, era a veure ..., no
me’n record quin tema era, però sé que sortia la guia d’ocupació
del Consell de la Joventut. Això ja es feia.

Després em diu que aquestes conferències també es fan en
tema laboral. Dir-li que el passat govern també va posar en
marxa aquestes conferències sobre els riscs laborals. Vostès no
han fet res nou, i tot el que em diu i m’ha esmentat, que em
sembla perfecte, això, m’imagin que ho deu fer la Conselleria de
Treball, no ho fan vostès.

Jo li he fet una pregunta molt concreta que era quines
mesures o quines accions havia fet la Direcció General de
Joventut. Per tant, no em conti el que fa una altra conselleria,
que em sembla molt bé, però si jo ho vull saber ja li demanaré al
conseller de Treball, que supòs que també m’ho sabrà explicar.

I en referència al que és la coordinació d’un govern dir-li
que hi ha una gran diferència, abans hi havia un president que
nomenava els seus consellers, per tant, coordinava una política
de govern, i en aquest moment no existeix. M’agradaria que
aquesta intervenció meva no variàs el to amable d’aquesta
intervenció i d’aquest capvespre que passam avui. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. En torn de contrarèplica, intervé la
consellera de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, intentarem no canviar el
to d’aquesta comissió, però supòs que està d’acord que també
hi ha un president del Govern que nomena els seus consellers.

Li tornaré a repetir dues qüestions que efectivament es fan
actuacions, actuacions diferenciades de les que es feien abans,
que per primera vegada s’estan incorporant les activitats que
es desenvolupen als instituts, per primera vegada s’informa
sobre el mercat laboral, es fa prevenció de riscos laborals, no
només a través de l’edició de la guia, a la qual també li hem
donat suport, sinó també una sèrie d’actuacions, una sèrie de
fulletons i una sèrie de propostes que es duen endavant. Això
està diferenciat, el que és el conveni al Consell de la Joventut,
que també se li ha donat continuïtat i també s’hi han incorporat
noves accions.

I, en segon lloc, dir-li que precisament vostè, el que no deu
entendre és el que és l’actuació coordinada de les diferents
conselleries del Govern, precisament el pacte per l’ocupació és
responsabilitat de la Conselleria de Treball, però l’annex de
Joventut, igual que l’annex de Dona i l’annex d’Exclusió, s’han
fet coordinadament amb la Conselleria de Benestar Social en

aquest cas, i també amb altres conselleries, perquè totes les
conselleries han tengut l’oportunitat de fer aportacions
concretes al que és el desenvolupament del pacte per
l’ocupació. 

En concret, l’annex de Joventut del pacte per l’ocupació
s’ha fet entre la Direcció General de Treball, lògicament, la
Direcció General de Joventut i s’ha convidat, com un membre
significatiu important, el Consell de la Joventut que ha
participat amb propostes i que ha participat en la redacció
d’aquest annex que abans li he esmentat i que conté, no només
objectius, sinó que conté actuacions concretes i pressupost
concret. Quan estiguem en condicions d’avaluar cada una
d’aquestes actuacions, es farà.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 1488/00, de l'Hble. Sr. Diputat
An toni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a la creació d'un fòrum del voluntariat.

Per formular la pregunta 1488/00, relativa a la creació del
fòrum del voluntariat, intervé el Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
autor d’aquesta.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta comunitat, l’any 1998,
concretament dia 18 de maig, va veure com s’aprovava la Llei
del voluntariat que, per cert, vostès quan varen entrar varen
anunciar que canviarien, i aquesta llei a l’exposició de motius,
entre d’altres coses, deia que la nostra societat s’ha
caracteritzat des de sempre pel fet que persones sense distinció
d’edat, raça i sexe, s’han compromès de manera lliure i
voluntària a ajudar a lluitar per millorar les condicions de vida
i per donar una resposta cívica i solidària a les necessitats i
inquietuds que a cada moment es plantegen, i al darrer paràgraf
esmentava, “finalment, la llei preveu la creació d’un fòrum del
voluntariat com a òrgan màxim de ressonància social del
voluntariat a Balears”. En el títol V, article 19, “Es crea el fòrum
de Balears del voluntariat, com a òrgan consultiu de
coordinació, de promoció, de participació de ciutadans i
ciutadanes a les organitzacions de voluntariat, de foment de la
formació de les persones voluntàries i de la investigació en
matèries d’interès general reconegudes a l’article 4 d’aquesta
llei. Les funcions del fòrum balear del voluntariat són les
següents: elevar propostes al Govern de les Illes Balears, als
consells insulars o als ajuntaments en tot el que faci referència
a les àrees d’interès general assenyalades a l’article 4 com àrees
pròpies d’intervenció del voluntariat; promoure el debat entre
les organitzacions de voluntariat legalment constituïdes amb
l’objectiu de cercar i millorar la intervenció del voluntariat;
coordinar els àmbits d’actuació i la cooperació entre les
organitzacions de voluntariat; fomentar la participació
ciutadana i la formació del voluntariat; elaborar una memòria
anual que reculli les activitats del voluntariat realitzades”. I
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després, a l’article 20, “composició i funcionament del fòrum del
voluntariat. La composició i el règim de funcionament del fòrum
del voluntariat es regularà mitjançant un decret del Govern de
les Illes Balears, a proposta de les seves conselleries”. Tenia
una disposició addicional única, supòs que vostè coneix tan bé
com jo aquesta llei, “signada, Ma Rosa Estaràs i Ferragut,
consellera de Presidència. Jaume Matas i Palou, president.”

No sé si és a la disposició transitòria, a veure, sí, a una
disposició transitòria, “les organitzacions que a l’entrada en
vigor d’aquesta llei disposin de personal voluntariat hauran
d’ajustar-se al que aquesta preveu en el termini d’un any
després de la seva entrada en vigor. En el mateix termini, les
diverses administracions competents afectades per aquesta llei,
hauran de donar compliment al seu mandat”. Això es va fer
oficial el dia que es publicà al butlletí, que si no vaig equivocat
era dia 8 de juny del 98.

Ens agradaria saber com tenen vostès aquest tema, quines
passes han fet per al que és la creació d’aquest fòrum del
voluntariat, amb quina situació es troba i quan pensen vostès
que ho podran crear oficialment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Li contesta la Sra. Consellera de
Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Pastor, li faré una operació
estadística molt simple, perquè jo som de lletres, però si no
m’equivoc, des del 18 de maig del 98 a juny del 99 passaren
tretze mesos, i des de l’agost del 99 fins avui han passat deu
mesos. En aquells tretze mesos, vostès no varen fer cap passa
per fer complir aquesta llei que, per cert, una de les poquíssimes
lleis que desenvolupava el que és matèria de caràcter social, tret
de la Llei d’inspecció dels serveis socials que és absolutament
paradoxal fer una llei d’inspecció sense fer una llei d’ordenació,
però això és una altra història. 

En aquests deu mesos, des de la Direcció General de
Joventut s’han fet les següents passes: el mes de setembre es
varen convocar totes les associacions de voluntariat per
començar, precisament, a debatre i a treballar sobre el tema de
decret de creació del fòrum, segons disposa, tal com ha dit,
l’article 20 d’aquesta llei; fins ara s’han mantengut tres
reunions amb associacions de voluntariat per tal de trobar una
forma que permeti tenir representació de tots els àmbits que
treballen amb voluntariat al conjunt de les Illes, i a més de
treballar en els àmbits socials, mediambientals, de cooperació,
sanitaris, esportiu, etc., perquè el tema del voluntariat és prou
ampli com per reduir-ho al que és estrictament de caràcter social
o assistencial. I precisament el proper dimarts, dia 16, està
prevista una reunió, una pròxima reunió per tancar aquest tema
i tenir ja damunt la taula una proposta més clara de decret de
creació del fòrum. A la vegada es treballa un altre dels

manaments d’aquesta llei en el qual vost ès tampoc no havien
fet cap passa, que és el registre d’associacions de voluntariat,
absolutament imprescindible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, intervé el diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo crec que nosaltres dia 13 de juny ens examinàrem, ens a
dir, a cada intervenció que fa vostès recordar que això no ho
havia fet l’anterior govern, simplement em sembla patètic. És a
dir, nosaltres havíem fet feina, i vostè ho sap, nosaltres també
havíem reunit les entitats de voluntariat per intentar trobar una
fórmula que fos capaç d’aglutinar tots els sectors de
voluntariat. El problema sabem quin és, l’únic problema que hi
ha per tal de constituir és que aquí no existeixen les federacions
del voluntariat, si hi hagués federacions de voluntariat, això
seria molt més fàcil, i vostè sap. Jo, sabent aquesta dificultat,
això a vostè no li dóna la raó el fet que hagin passat nou, deu
mesos més i vostès encara no l’hagin creat, i el fet que l’anterior
govern no el creàs amb tretze mesos, i vostès s’excusen dient
que només n’han passat nou i en els tretze mesos vostès
encara tampoc no l’hauran creat oficialment. No em vengui per
aquí. Digui’m quins són els problemes que tenen actualment
per crear-lo, què és el que han fet i quan fan comptes dur-lo
endavant.

La meva pregunta és quan el duran endavant, simplement
el que he fet ha estat llegir-li la llei, estic segur que vostè la
sabia, però permeti’m que l’hagi llegida perquè quedi reflectida
al Diari de Sessions. El Partit Popular que governava
anteriorment va fer feines en temes de voluntariat, i vostè ho
sap, el premi voluntariat el posà en marxa l’anterior govern,
l’escola d’estiu del voluntariat, a la qual ara enguany vostès
canvien el nom, la va crear l’anterior govern, per tant són
passes per tal de fomentar el voluntariat. Jo crec que es varen
fer coses ben fetes, coses no tan ben fetes, però crec que en
t emes de voluntariat es va fer una feina bastant ben feta, i en el
tema de la creació del fòrum, vàrem fer exactament el que han fet
vostès, reunir-se amb les entitats, intentar trobar una formular
per intentar que totes les formes de voluntariat que existeixen
en aquesta comunitat estiguessin representades en aquest
fòrum del voluntariat. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, en torn de contrarèplica intervé la Sra. Consellera
de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo em reiter en el que li he
exposat, que vostè em demana resultats del desenvolupament
d’aquesta llei, i jo li dic que en aquests pocs mesos d’aquest
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govern hem donat més passes que vostès des que varen
aprovar una de les poques lleis de l’escàs desenvolupament
reglamentari que va aprovar i que va proposar el seu govern. Li
torn a repetir: passes que hem donat des de setembre: convocar
les associacions, ara la setmana que ve una darrera reunió per
intentar ja tancar el que seria el decret. Problemes? Estic
d’acord amb vostè, clar que sí, la representativitat de les ONG
és un tema complicat, tal com ens està passant amb la creació
del Consell de Cooperació, en la qual el problema més important
és com fer que organitzacions molt diverses, molt plurals i molt
nombroses tenguin una representació que faci operatiu aquest
fòrum, però que a la vegada totes elles se sentin representades.
Però li don dades bastant concretes: la setmana que ve hi haurà
una proposat i un esborrany ja de decret bastant elaborat, i molt
probablement aconseguirem en menys d’un any tenir el que
vostès no varen complir en més d’un any. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

II.1) Compareixença RGE núm. 1493/00, sol A l icitada per
quatre diputats membres de la comissió adscrits al Grup
Parlamentari  Popular, de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social  per tal d'informar sobre la campanya d'estudi
d'activitats infantils i juvenils de temps lliure.

Tot seguit passarem al segon i darrer punt de l’ordre del dia,
que constitueix en la compareixença 1493/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials...

Sí, la consellera demana dos minuts de recés.

Idò tot seguit passarem al segon i darrer punt de l’ordre del
dia, consistent en la compareixença 1493/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença de la consellera de Benestar Social
per tal d’informar sobre la campanya d’estudi d’activitats
infantils i juvenils del temps lliure. Té la paraula la Sra.
Fernanda Caro per a l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. La campanya d’activitats de
vacances d’estiu de l’any 2000, que ofereix la Direcció General
de Joventut als nins, nines i joves de les nostres illes, té tres
ofertes diferenciades: per una part els campaments, per una
altra els camps de treball, i una altra oferta que és l’Escola
d’estiu de solidaritat.

Dins el que són els campaments, informar que tant s’ofereix
el que són els campaments a l’illa de Mallorca, de Menorca, i
d’Eivissa Formentera, com també informació i es facilita la
possibilitat d’accedir a campaments i activitats d’altres
comunitats autònomes. En el cas dels camps de treball també
existeixen camps de treball a les nostres illes, i també camps de

treball tant a altres comunitats autònomes com a nivell
internacional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es pregaria silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

En el cas de l’Escola d’estiu de solidaritat, és una proposta
nova, encara que recull la idea de l’escola de voluntariat que es
feia l’any anterior, però sí incorpora tant com els campaments
i els camps de treball, diferències que per a nosaltres són
importants i significatives. A la campanya d’estiu de
campaments s’ofereixen un total de 630 places a diferents
campaments i per a diferents edats, des dels 6 anys fins als 13
anys i els 16 anys en el cas dels campaments, i per a joves ja en
el cas dels camps de treball, entre els 18 i els 30 anys.

El total de campaments, com deia, són 7 campaments a l’illa
de Mallorca, 6 a l’illa de Menorca, i 10 a Eivissa i Formentera.
En total són 630 places que s’ofereixen, i això està diferenciat
segons els diferents campaments a Mallorca a la Victòria i a
Lloret, a Menorca a Biniparratx, i a Eivissa a Cala Jondal.

Respecte dels camps de treball, s’ofereixen un total de 613
places també, i en conjunt a les Illes Balears són 427, a altres
comunitats autònomes 162 places, i a l’estranger 24 places. 

Respecte de l’Escola d’estiu de solidaritat, s’ofereixen 420
places, i això en conjunt significa un augment important de la
previsió de participants en el conjunt de les tres activitats.
Durant l’any 99 varen participar 1.399 persones, i la previsió a
l’any 2000, degut al fet que ha augmentat l’oferta de places i
l’oferta tant de campaments com de camps de treball, la previsió
és arribar fins als 1.700 i busques persones, de manera que unes
400 persones, nins i joves, es podran beneficiar d’aquestes
activitats. Per això la Direcció General de Joventut ha ampliat el
pressupost en cadascun dels programes que s’ofereixen. 

En el cas dels campaments, la diferència significativa
respecte de l’any anterior és que hi participa el Consell Insular
de Menorca, és la primera vegada que participa en la promoció,
en la difusió i en l’organització de les activitats d’estiu a
Menorca, i continua la seva colAlaboració el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, però ampliant significativament
l’aportació econòmica. El Consell d’Eivissa i Formentera
aportava 400.000 pessetes l’any 99, i per a aquesta campanya
de l’any 2000 aporta 2 milions.

Per altra part, una altra diferència important respecte de
l’any passat és que hem habilitat unes beques a campaments
per ajudes a 100 infants o joves de famílies amb pocs recursos,
de manera que puguin accedir també, encara que els preus són
baixos, persones que ni tan sols poden accedir als preus que
s’ofereixen tenguin la possibilitat d’accedir a aquestes 100
beques.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Perdoni un moment, Sra. Consellera. Pregaria als senyors
diputats que guardin silenci. Si no, poden sortir defora, però
per deferència a la consellera, crec que és convenient guardar
silenci. Pot continuar, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Un altre canvi important, i que això
repercuteix en la qualitat que es pugui oferir als campaments, és
que hem pujat de manera significativa el cost dia/monitor que
es pagava l’any passat. Aquesta era una reivindicació
important que ja havíem fet, i que sens dubte redundarà en una
major qualitat en aquests campaments.

Respecte dels camps de treball, hi ha hagut aquest any més
demanda per part dels ajuntaments i dels consells insulars, i de
les associacions, de manera que hem passat dels 19 camps de
treball que es feien a l’any 99 a 28 que es faran durant l’any
2000. Això ha comportat també que s’ha pujat la partida
pressupostària que es dedicava a aquests camps de treball de
9 milions a 12 milions. Però el que és sens dubte un canvi
significatiu és que s’han establert per primera vegada criteris
per a la concessió d’ajudes, criteris per a la concessió de la
presentació de projectes de camps de treball. Els anys anteriors
no estaven marcats per criteris, i tampoc no existia una
convocatòria adreçada a ajuntaments, consells insulars i
entitats. Això ens ha permès que l’any 2000, a més d’ampliar
significativament aquesta oferta, quant a nombre, també es fa
una oferta molt variada quant al fet que els camps de treball,
que són des de la perspectiva de la nostra direcció general un
instrument important, no només per proporcionar als joves la
possibilitat de gaudir del seu temps lliure, sinó també per poder
aprendre i per poder implicar-se en la construcció de la nostra
societat. S’ofereixen diferents modalitats de camp de treball,
com són medi ambient, en aquesta modalitat hi ha 7 camps de
treball, festes populars n’hi ha un, reconstrucció 4, restauració
i recuperació del patrimoni històric 10, de caràcter social, que és
una incorporació que també s’ha fet nova, 3, sociocultural 2, i
arqueològic un. La previsió és de duplicar, i superar fins i tot el
duplicar el nivell de participació, ja que al 99 varen participar
unes 200 persones, i a l’any 2000 amb la major oferta que es fa
es preveu arribar a 427 persones, que són les places que
actualment hi ha.

Després comptam amb la tercera oferta del que són les
activitats de vacances és l’Escola d’estiu de solidaritat, en el
sentit que hem volgut incorporar altres aspectes que es
treballin en aquesta escola, no només els adreçats al
voluntariat, i per primera vegada la Direcció General de
Cooperació participarà en aquesta escola i s’encarregarà de les
activitats o tallers que tenguin més a veure amb la cooperació
internacional. També en el que és l’Escola d’estiu de solidaritat
hem volgut ampliar l’oferta, fins arribar a 420 places, i hem
ampliat també les característiques d’aquesta escola, en el sentit
de fer-ho més social i no tan dirigit a l’ocupació del temps lliure,
tot i que sens dubte és important i es continuarà potenciant. En
aquest sentit es comptarà amb la participació de voluntariat
social i d’entitats socials com Amadiba, Creu Roja, l’hospital de

Sant Joan de Déu, per participar en aquesta escola d’estiu de
solidaritat. 

Dir també que s’ha fet una difusió, que està tota aquesta
informació, no la que fa referència als canvis respecte de l’any
anterior, sinó l’oferta concreta que es fa, tant de campaments a
cadascuna de les Illes com de camps de treball a les nostres
illes, a altres comunitats i internacionals, estan en aquest full
que es pot trobar a la mateixa Direcció General de Joventut o a
les oficines d’informació juvenil, i que també fa referència a les
institucions que han colAlaborat, i a les entitats que també
participen, han fet possible aquesta oferta d’estiu de l’any 2000.

El cost global d’aquesta oferta d’estiu és de 26 milions de
p essetes. Superam el cost final, si no estic mal informada, de
l’oferta anterior, que va arribar fins a 21 milions, i pensam que,
tot i que serà millorada en el futur, és una oferta que permet que
molts de joves de les nostres illes i molts d’infants puguin
ocupar el seu temps lliure des d’una perspectiva d’aprendre, de
compartir, de dialogar i també d’integrar aquells joves que es
troben, per les seves dificultats socials o de minusvàlua, que
també tenen places reservades per participar tant als
campaments com als camps de treball, d’ocupar el seu temps
lliure des de la perspectiva de la solidaritat i de la construcció
d’una societat balear. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen la suspensió de la
sessió, o podem continuar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Per part del Grup Mixt podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Altres grups?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo, si em permeten, encara que només sigui per un termini de
cinc minuts, ho demanaria. Cinc minuts només. Intentaré que
sigui el temps més breu possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, cinc minuts... Ah, perdó, un altre grup vol...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS

Gràcies, el nostre grup ens sumam als cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:
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D’acord, gràcies. Interrompem així per cinc minuts.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major, intervenint en primer lloc el Grup Parlamentari Popular,
per ser l’autor de la iniciativa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair totes les explicacions que
ens ha donat la Sra. Consellera sobre el que serà el programa
d’activitats d’estiu d’aquesta comunitat. La veritat és que ens
alegram d’aquest augment de les places en els distints
campaments. El que sí que ens agradaria és que ens informàs i
ens aclarís una sèrie de dubtes que no se’ns ha explicat.

En primer lloc ens agradaria saber quins seran els preus de
les activitats. Després ens agradaria saber quins criteris, perquè
m’imagín que s’ha fet, com ja es venia fent en anys anteriors,
que s’assignava a cadascuna de les escoles una sèrie de
campaments, ens agradaria saber quins criteris han seguit a
l’hora de designar quines seran les escoles que duran la gestió
d’aquests campaments. També ens agradaria saber quina serà,
o si tendran una línia educativa aquestes activitats d’estiu, és
a dir en anys anteriors, almanco els dos darrers anys, li puc
assegurar que, bé, que n’han tenguda, una va ser la informació
sobre hàbits alimentaris, i en l’any anterior va ser el foment de
solidaritat, explicant el foment del voluntariat, i explicant els
drets i els deures dels voluntaris als infants.

Ens agradaria saber en quina situació es troben les
instalAlacions, si estan a punt per rebre aquests campaments.
Vostè sabrà que una peça important, jo diria que clau i
imprescindible per a l’èxit d’una campanya d’estiu és que les
instalAlacions estiguin adequades. L’any passat varen tenir una
sèrie de problemes, un d’ells, sobretot el campament de la
Victòria, que va sofrir una saturació durant el mes d’agost, que
va fer que els campaments es duguessin endavant amb bastant
de dificultat, i supòs que també voldríem saber si durant
aquests dos mesos o tres mesos d’activitats aquestes
instalAlacions sofriran algun tipus d’obres que també molesti als
usuaris.

Una de les altres coses que ens agradaria saber és si vostès
segueixen la mateixa línia que va emprendre l’anterior Govern a
l’hora de descentralitzar la gestió d’aquestes activitats. Fa
temps ja que les escoles de monitors són les que gestionen
aquests campaments, però l’any passat vàrem prendre una
iniciativa nova, que va ser que no només ells posaven els
monitors o es repartien els monitors entre les distintes escoles,
sinó que participaven de manera directa i efectiva en la gestió
a la signatura de distints convenis, la qual cosa feia que la
gestió a l’hora de comprar tots els estris, a l’hora de pagar els
monitors, a l’hora de resoldre els problemes del dia a dia, fos
més àgil. Ens agradaria saber si aquesta iniciativa continua
endavant.

Nosaltres vàrem fer una passa més a l’hora d’obrir aquestes
activitats a les entitats de temps lliure i ajuntaments. Hi havia
una reivindicació per part del Consell de Joventut que no

només s’obrissin els camps de treball, sinó que aquestes
activitats d’estiu també fossin obertes perquè pensàvem, i crec
que nosaltres en aquest aspecte estam d’acord, que tenen
capacitat suficient també per gestionar torns de campaments,
i voldríem saber si aquestes mateixes ja enguany s’ha fet
aquesta passa o es continua que només aquests campaments
poden ser gestionats per les escoles d’estiu. Ens agradaria
saber quines són les escoles que s’han adjudicat aquests
campaments, sabem que l’any passat hi va haver qualque
escola que va fallar, el que va fer que monitors i escoles de
Mallorca haguessin de fer substitucions, concretament a
Eivissa i a Menorca, la qual cosa crec que no és molt
convenient perquè hem de tenir en compte que la realitat de les
illes les coneixen molt millor les escoles i les coneixen molt
millor els monitors que estan educats i que han fet els cursets
de cadascuna de les illes.

Voldríem saber també des d’on, des de quin punt es tendrà
la possibilitat de fer les inscripcions, si es continuarà amb el
programa informàtic que es va posar en marxa també ja fa dos
anys, aquí on tenien les mateixes possibilitats tant els joves de
la part forana com els de Palma com a cadascuna de les Illes,
perquè des dels punts o oficines d’informació juvenil tenien
accés a aquest programa, i en el mateix moment podien accedir
a la inscripció, cosa que abans només es feia des de l’oficina
d’informació juvenil, la qual cosa provocava que hi hagués
gent que a les 6 del matí ja hagués d’anar a fer coa a aquesta
oficina per tal de poder accedir a una de les places que posava
el Govern.

En el que fa referència a l’escola d’estiu, ens agradaria que
ens aclarís més bé quina és la diferència entre l’escola d’estiu
del voluntariat que duia endavant l’anterior Govern, amb
l’escola d’estiu de solidaritat que vostès ara l’anomenen. De
cap manera li puc acceptar que vostè em digui que el caràcter
d’aquesta escola d’estiu era majoritàriament temps lliure,
totalment el contrari, aquí hi participaven totes les ONG, Creu
Roja, GOB, etcètera, que feien no només cursets, sinó que feien
tallers que s’impartien als possibles voluntaris, o fins i tot a les
entitats juvenils que volien accedir per millorar la tècnica, per
millorar la seva capacitat a l’hora de ser voluntari. Per tant això
sí que sí que crec que la informació que li han donat és
equivocada, ja tenia totalment un caire social, esportiu,
mediambiental, hi participava qualsevol entitat que hi volia
participar, perquè abans es feia una reunió amb aquestes
mateixes entitats, i elles mateixes eren les que deien si volien fer
un curs, si volien fer un taller, i si després tenien inscripció el
duien endavant, i si no tenien inscripció l’havien de suspendre.

Ens agradaria saber també si es faran, com es venien fent,
les sessions informatives als equips de monitors de qualitat de
vida, i com detectaran problemes i trastorns alimentaris. Vostè
sap que abans es repartien uns fulls on s’informava a aquests
monitors o es feien unes conferències a aquests monitors de
qualitat de vida, per tal de detectar aquests trastorns alimentaris
als joves, perquè sabem que nosaltres vàrem intentar, la veritat
que amb moltíssimes dificultats, que des dels campaments que
feia almanco el Govern, les pràctiques i els hàbits alimentaris es
millorassin, aquí on es pogués donar una alimentació
equilibrada, però els problemes i l’educació que existeix dins els
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nostres nins i nines dificultaven que això es pogués dur
endavant, i hi havia moltíssimes queixes per part dels usuaris,
coses que jo crec que a poc a poc hi hem d’anar; ens agradaria
saber si es continuarà en aquesta línia.

Jo, si em respon aquestes preguntes, jo en tenia bastants
més, però aprofitaria per demanar-li a la Mesa, a la presidenta,
que intentàssim fer les ordres del dia una miqueta més curtes,
per després no haver d’anar amb presses, perquè em sap greu,
sobretot si hi ha diputats que són de les altres illes, que
tenguin problemes a l’hora de collir els avions o de fer el
trasllat. La veritat és que després un se sent una miqueta
pressionat per haver d’accelerar una mica la seva intervenció,
aquí on jo crec que hauria de ser una cosa una miqueta més
tranquilAla, però bé, jo li demanaria que en posteriors ocasions
intentassin fer les ordres del dia una miqueta més curtes o més
breu. Moltíssimes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Aquesta presidència tindrà en compte aquest
suggeriment.

A continuació té la paraula el Sr. Alorda, com a representant
del Grup PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També ens sumam a aquesta
conveniència que les comissions en tot cas, si necessiten per
l’interès públic i el relleu polític dels continguts durin el temps
que faci falta, naturalment, però crec que un altre element que
recomanaríem és la proporcionalitat entre l’abast polític de la
postura i el seu temps de dedicatòria d’aquest parlament,
perquè podríem acabar convocant compareixences per temes
que no es reuneixen ni comissions informatives municipals.
Crec que és important que l’abast i el relleu polític d’un
parlament sigui proporcional el temps que hi dedica a cadascun
dels temes, sense voler llevar la importància d’alguns dels
punts que s’han contat, però creim que és més interessant
debatre polítiques generals i polítiques de joventut, i polítiques
a les quals les activitats d’estiu s’hi haurien d’incardinar, com
un element més, que tenen alguns punts d’interès, però que
creim que la informació i les propostes és bo que s’articulin
amb altres mecanismes parlamentaris que no el de la
compareixença d’un conseller, no d’un director general, no
d’un gerent, sinó del conseller d’un país. Jo crec que hauríem
de vetllar per aquesta proporcionalitat.

Aprofitant, però, aquesta compareixença, només un element,
jo crec que l’interessant és que es contestin les preguntes de
gestió que s’han plantejat per part del Grup Popular, és que
se’ns podria comentar exactament -jo crec que és interessant
posar-hi un poc de peu fiter- el tema de les instalAlacions, si són
suficients, com les han trobades, quines són les mancances que
podríem tenir en aquests moments amb els equipaments de
lleure que existeixen a les Illes Balears, i quina valoració se’n fa.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. L’Hble. Sra. Consellera contestarà
globalment aquestes dues intervencions.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor i Sr. Alorda per
les seves aportacions. Jo intentaré contestar les preguntes que
m’ha formulat el Sr. Pastor, tot i que coincidesc amb el Sr.
Alorda que algunes d’elles són més bé de caràcter tècnic o de
gestió, i no tant de caràcter polític, que crec que és el que
hauria de ser, almanco el volum més important d’aquesta
compareixença. Tot i així, dins de la informació que jo li puc
donar, i intentant respondre els tres apartats, o els quatre:
campaments, camps de treball, escola d’estiu, i també
instalAlacions, ja que el Sr. Alorda té interès en aquest a
pregunta, intentaré ser el més breu, però el més precisa
possible.

A la programació de les activitats de la Direcció General de
Joventut de la nostra conselleria per l’estiu, els campaments
són una de les activitats principals, i que combinen el caràcter
de connivència dels joves de totes les illes, el coneixement i la
valoració de la realitat que els envolta, el respecte a la natura,
l’amistat entre ells, potenciar les habilitats per a la creativitat, la
curiositat, el desenvolupament d’activitats alternatives,
etcètera. Són per tant un pilar fonamental que hem volgut
donar-li continuïtat, i a més potenciar no només amb la seva
oferta qualitativa, sinó també quantitativa. Les bases per les
quals es pot accedir a la gestió, aquestes activitats estan
dirigides principalment a les escoles de formació de temps lliure
de les Illes Balears, i aquelles entitats que formin part del
Consell de la Joventut de les Illes Balears i que expressin el seu
desig d’organitzar campaments amb els criteris i les
característiques que després detallaré. Cada campament ha de
tenir, per tant, el seu propi projecte, no només el seu projecte
d’activitats, sinó també un projecte de caràcter educatiu que
sigui un projecte propi de cada campament. S’han de presentar,
per tant, en un termini anterior, ja s’han presentat, per suposat,
abans de fer-se pública aquesta oferta, i han de ser avaluats per
la Direcció General de Joventut.

També, una vegada es presenta aquest projecte, s’ha de
presentar el llistat de l’equip de monitors, de manera que es
garanteixi que aquestes activitats es podran realitzar, i que són
monitors amb suficient formació i solvència. La composició dels
campaments i també el preu, que no el tinc en aquest document,
li donaré: són campaments per a un màxim de 30 participants, i
el preu de cadascun dels campaments és de 12.500 pessetes, un
preu un poc superior a l’any passat, però també, com ja havia
dit anteriorment, durant aquest any s’ha pujat significativament
el cost monitor/dia, de manera que ha estat necessari també
pujar el preu total de cada campament. Per compensar això hi ha
100 places, com ja he dit, dirigides a joves i infants que tenen
pocs recursos econòmics, i hi ha també unes bases i uns criteris
que s’ha publicat per tal que aquestes famílies pugui accedir, i
hi ha també una comissió de valoració d’aquestes propostes,
per tal que s’avaluï si cadascuna d’aquestes propostes es
poden donar resposta o no.
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Cada campament compta amb un director titular, tres
monitors titulats en activitats de temps lliure, dos monitors
d’integració perquè cada campament té la possibilitat de
comptar amb dues persones, dos alAlots discapacitats, tant
físics, psíquics o sensorials.

El projecte de campament, com ja he dit cada campament ha
de tenir el seu projecte propi i ha d’estar elaborat per l’equip de
monitors i pel director, i els criteris de les activitats
extraordinàries -lògicament, com vostè ha dit, per suposat es
fan activitats extraordinàries de caràcter educatiu- s’han de
presentar i, per tant, cadascun dels campaments compta també
amb un projecte de campament i un projecte d’activitats
extraordinàries que siguin més de caràcter educatiu, formatiu o
cultural, etc.

Les inscripcions comencen el dia 2 de maig, ja ha començat
el període d’inscripcions, es poden fer a qualsevol oficina
d’informació juvenil i tant mitjançant un imprès com també
mitjançant la utilització d’Internet, tant d’Internet que un
disposar dels seus propis medis com pot tenir l’Internet de què
disposen les oficines d’informació juvenil al seu abast. 

Abans de la realització de la posada en marxa d’aquests
campaments es fa una reunió de pares per tal d’informar
convenientment, lògicament, i integrar també els pares dins el
que és també una part d’un projecte educatiu, encara que sigui
dirigit específicament a temps lliure.

És que estic mirant..., no sé si m’oblid algunes de les
preguntes. Ah, sí! Quines són les escoles que s’han adjudicat
aquests campaments? Jo potser no les diré totes perquè no les
he recollit d’una manera exhaustiva, però de les escoles de
formació el Moviment Escolta, el Centre d’Estudis de l’Esplai,
el Gedem, l’Estaló d’Eivissa i els Escoltes de Menorca. Crec que
me’n falta alguna, em disculparà, però no he recollit aquesta
informació de manera exhaustiva.

Respecte als camps de treball, -després parlaré de les
instalAlacions, no oblid aquesta pregunta- respecte als camps de
treball... Disculpin, és que tenc diferents documents... Bé,
efectivament, es van publicar per primera vegada, això sí, uns
criteris per a la concessió d’ajudes als camps de treball; les
característiques que havien de tenir segons aquests criteris els
camps de treball és que fossin activitats dirigides a un grup de
joves de diferents procedències, que hi participin entre 15 i 25
joves d’ambdós sexes entre 18 i 30 anys, que els camps de
treball tenguin una durada d’entre 15 i 20 dies continuats, que
el treball a realitzar tengui un marcat caràcter social, i que els
treballs efectius que facin els joves no tinguin una duració
superior a cinc hores diàries aquells que consisteixin en
restauració d’edificis, protecció del medi ambient, etc.

Un altre dels criteris per als camps de treball és que tenguin
una programació d’activitats de temps lliure, a més de les
pròpies del que és el camp de treball, i també que l’equip
coordinador estigui format per un director i per dos monitors.

Bé, aquesta és una informació que li don un poc per sobre
però tota aquesta informació escrita està a la seva disposició

per entrar ja en detalls de quines són les ajudes i quina és la
forma d’accés. Les ajudes que es donen a les entitats, als
ajuntaments, als consells insulars que han presentat propostes
de camps de treball són fins a un màxim de 550.000 pessetes i,
bé, es donen en funció de la proposta de taller que s’ha
presentat.

Respecte a l’escola d’estiu de solidaritat per a l’any 2000,
per suposat inclou actuacions de temps lliure, actuacions de
caràcter social, de caràcter de defensa del medi ambient, tot
intentant donar una àmplia oferta, una oferta que sigui atractiva
per als joves però que també eduqui i formi en els valors de la
solidaritat i en els valors del respecte a les diferències. En
aquest sentit l’escola d’estiu de solidaritat està prevista per als
dies 27, 28, 29 i 30 de juliol a Palma, es faran a Palma, i hi ha
diferents cursos que jo li puc detallar però, bé, no sé... Cursos
d’aprenentatge i perfeccionament de la pràctica dels (...),
introducció a l’acrofasia d’equilibri que fa Amadiba, cursos per
a persones majors de la Creu Roja, cursos de fundació Esplai
dirigits més a l’ocupació del temps lliure, cursos de primers
auxilis, diferents tallers, tant tallers de drets de la infància com
tallers propis del que és temps lliure i esplai. Aquests tallers es
desenvoluparan durant aquests dies i les diferències que hi ha
respecte a l’any passat és que hi participarà també la Direcció
General de Cooperació, que s’amplia l’oferta de places, que
s’intenta ampliar també amb el que és cooperació internacional
i amb temes de caràcter social.

Bé, no sé si oblit alguna pregunta. Respecte a les
instalAlacions, per suposat s’ha intentat que les instalAlacions,
i s’hi està treballant justament des de la XIB, des de la xarxa
d’instalAlacions de les Illes Balears, de la qual depèn la gestió
de les instalAlacions on es faran aquestes activitats, el
campament d’Alcúdia i el campament de Lloret a Mallorca, el de
Biniparratx a Menorca i Cala Jondal a Eivissa, durant aquests
mesos s’hi està treballant perquè quan hagin d’acollir aquests
joves estiguin en condicions, i és per això que per a la
temporada d’estiu dins la XIB s’augmenta el nombre d’hores de
dedicació de les persones dedicades a manteniment.

Quant al fet de quina és la meva valoració respecte a les
instalAlacions que tenim ara a les nostres illes, les mancances i
les necessitats, pensam que òbviament ens queda bastant camí
a recórrer, que tant en les instalAlacions per a infants i joves com
són els campaments, com els albergs juvenils i les cases de
colònies, encara hem d’aprofundir en la creació de tota una
xarxa de titularitat pública en el possible, encara que la línia de
treballar conjuntament amb entitats privades com és ara la
Fundació de l’Esplai, és una aposta interessant que fins i tot
ens agradaria ampliar a altres entitats que poguessin aportar les
seves instalAlacions i que d’aquesta manera es pogués anar
configurant una xarxa important i àmplia que permetés a tots els
infants i joves de les Illes tenir al seu abast, i que fins i tot
poguéssim donar més passes a l’hora de fer intercanvis amb
altres comunitats, però ara per ara és encara escassa, ens
agradaria ampliar algunes de les propostes que jo ja he anunciat
en aquest parlament respecte a crear un alberg a Palma, un
alberg que ara necessitam, també s’han donat passes per crear
una casa de colònies a Menorca amb l’Ajuntament d’Es Castell,
i ens agradaria que totes les illes al llarg d’aquests quatre anys
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tinguessin una disponibilitat tant de campaments com d’albergs
i cases de colònies suficients, i una xarxa que ens fes sentir
orgullosos.

 En aquesta línia s’està treballant des de la Direcció General
i, sobretot, des de la XIB intentant que aquesta xarxa millori,
encara que la valoració que es fa de les instalAlacions és també
millorable, però en aquesta línia s’està treballant.

Jo en principi, supòs que he aconseguit contestar totes les
preguntes. Les que per causa del detall que se’m demana no
estic en condicions, jo em compromet a donar aquesta
informació per escrit o com creguin procedent. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Pastor per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc he de lamentar no
compartir els mateixos criteris amb els mateixos criteris amb el
Sr. Alorda, que diu que això possiblement -segons ell- no sigui
de la suficient importància com per dur un debat al Parlament.

El fet és que l’any passat, en el mes d’agost, per desgràcia
vàrem tenir una pèrdua humana a un campament del Govern,
concretament en el campament de la Victòria. No va ser a un
torn de la Direcció General, però sí que va ser a una instalAlació
de la nostra titularitat, cosa que va fer que, a pesar que jo ja ni
tan sols sé si estàvem en funcions o si ja havia entrat el nou
govern, va ser un trastorn realment molt important per a totes
les persones que estaven sobre aquest tema i que varen sofrir
i que varen patir a l’hora d’intentar estar amb la família i,
sobretot, intentar dur el millor possible aquesta desgràcia que,
bé, ja dic que va ser l’any passat.

Jo crec que és important, i jo crec que no només és
important que unes instalAlacions i que els monitors que duen
endavant aquestes activitats, o les entitats que les duguin
endavant estiguin en condicions, sinó que jo crec que hem
d’anar més enllà, jo crec que, sobretot una persona que
comparteix el criteri que entre tots hem d’intentar fer país, com
és el Sr. Alorda, li puc assegurar que un dels colAlectius que
més defensen aquesta postura i que més defensen l’escala de
valors que moltes vegades se’ns obliden són les entitats de
temps lliure. Jo crec que s’està fent una feina molt important
des d’aquest col Alectiu juvenil i que entre tots hauríem
d’intentar ajudar i que cada vegada tenguessin més facilitats a
l’hora de dur endavant aquesta tasca altruista en bé dels joves
de la nostra comunitat.

Donar l’enhorabona a la consellera per les mesures que han
pres a l’hora de millorar aquestes activitats d’estiu. Dir-li que
nosaltres vàrem fer una sèrie de preguntes sobre quines noves
instalAlacions s’incorporarien a les quatre illes, i se’ns va
contestar ja fa bastants de mesos que s’estava estudiant el
tema i que es miraria. Esperam que en molt poc temps se’ns
pugui contestar una pròxima pregunta sobre si ja han decidit

adquirir alguna nova instalAlació, ja sigui a Mallorca, a Eivissa,
a Menorca o a Formentera, perquè això segur que millorarà la
qualitat de tots aquests torns d’activitats d’estiu que p e r  a
nosaltres sí que tenen una característica important: jo estic
segur que avui, a pesar que ha estat un horabaixa una miqueta
llarg i em sap greu, és a dir, que els diputats sobretot que
moltes vegades només són aquí, escolten i no participen, idò
s’hagi fet una miqueta pesat, jo crec que avui estic ben
convençut que, a pesar que nosaltres haguem hagut de fer un
esforç per un tema que estic segur que no és tan important com
molts d’altres que arriben a aquest parlament, les entitats estic
segur que ho agrairan, perquè poden estar ben segurs que per
a elles sí que és una qüestió realment important per dur a
aquest parlament, i jo crec que per respecte a elles no passa res
si un horabaixa feim un esforç i discutim aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Curiosament em toca contestar
contra la meva intervenció al portaveu del Partit Popular, i quasi
ho lament perquè no tenia cap interès en continuar el tema amb
la consellera, que pens que era la interlocutora lògica d’aquesta
compareixença, però m’haurà de permetre que sí, que faci una
contestació al Partit Popular.

Bé, jo crec que hi ha coses import antíssimes, en aquest país,
entre elles que hi hagi activitats d’estiu, entre elles que hi hagi
aquestes actuacions, però que són pròpiament d’una gestió
diària de govern, i que en el Parlament allò que s’han d’establir
són les principals línies i discutir sobre allò que resulta polèmic
des de distintes alternatives, tant per un afany de consensuar-
les i distintes alternatives i posicions, com fins i tot de palesar
públicament quines són les distintes alternatives que
s’ofereixen a la ciutadania, no senzillament voler donar una
informació: Aquí ja la té, o la podria tenir d’altra manera, se li
dóna més relleu a un tema.

Si els 150.000 milions de pressupostos, els dividim per 24
milions, em sembla que han dit que eren aquestes activitats, ens
p odem fer una idea de la quantitat de compareixences que hi ha
d’haver, i hi ha coses que són molt importants. 

I jo el que pens és que hem d’intentar que la brutalització
dramàtica que ens pot suposar a nivell de telespectadors el
“Gran Hermano”, no tengui un efecte parlamentari que es
dramatitzi i es jugui amb una vida humana per donar relleu a un
debat sobre les activitats d’estiu, en el qual, per tot el que jo he
p ogut sentir, no s’ha parlat en cap moment o molt poc, de
seguretat, dels elements que s’havien prendre en equipaments
perquè aquest tema no torni a succeir, amb la qual cosa
nosaltres som els que hauríem demanat que s’hagués allargat,
si calia, la comissió perquè duràs les hores que fes falta. No ens
disculparíem per res per la seva durada sinó que estaríem
disposats a quedar a dormir aquí.
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Per tant, de l’únic que jo he parlat era d’unes activitats
d’estiu en les quals jo no he sent it aquesta polèmica de la
seguretat, i em sap greu perquè crec que queim en una
frivolització de les coses quan es posa com a exemple un cas
com el que ha fet, jo crec que amb mal gust, és el meu parer
personal, el Grup Popular, fins i tot, sobretot, quan es vol donar
a entendre que hi ha hagut altra gent a qui no preocupa això.

S’està fent una feina important en aquest sentit, per part del
nostre grup insuficient, però s’ha de fer tot allò que sigui
possible, i una cosa no lleva l’altra i a mi m’agradaria que no es
confonguessin. Del mateix moment en què jo m’havia adreçat
i aprofitant que hi havia un altre portaveu, en aquest cas el del
Grup Popular, que també hi havia fet una referència, és demanar
a la Mesa, com a organitzadora d’aquests debats i des del que
pot suposar com a portaveu l’opinió que en té el nostre grup,
que es miri de fer proporcionalitat entre les compareixences que
es demanin el temps que s’hi dediqui, perquè creim que
informació es pot aconseguir a través de mecanismes i (...)
parlamentaris i el que no podem fer és rebaixar el nivell, perquè
per al nostre grup el que volem és crear un país i volem tenir
consellers i governants d’un país, volem tenir el nivell de
compareixences propi d’una democràcia comparada. Ens
agradaria comparar-nos amb les compareixences parlamentàries
de la resta dels parlaments del món i m’agradaria veure quants
de precedents hi ha de les activitats d’estiu d’aquestes
dimensions.

En qualsevol cas, massa bé. Nosaltres hi hem estat, hi hem
participat, i el que voldríem senzillament és que tota la
informació que pugui passar el Govern, ens adherim a demanar-
la i, sobretot, a inst ar la consellera perquè la cobreixi i l’aporti
tan aviat com li sigui solAlicitada. Nosaltres pensam que és
important tenir l’oposició informada i, sobretot en aquests
aspectes, tenir els usuaris potencials informadíssims de les
activitats, i aquí parlem de les contrapropostes, de les
polèmiques i d’allò que tengui rellevància política.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica intervé la
consellera de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt breu. Únicament dir
que m’agradaria extreure com a conclusió d’aquesta
compareixença que efectivament les polítiques de joventut, tant
les polítiques a nivell general com actuacions més específiques
com són les activitats de vacances, són polítiques que
interessen el conjunt dels governants i el conjunt de la classe
política d’aquesta comunitat, i que, per tant, junts estam
decidits que, d’una vegada, les polítiques de joventut, tal i com
altres polítiques que són pròpies de la Conselleria de Benestar
Social, deixin de ser les maries, em permetin aquest terme
masclista, de les polítiques, i que per tant tenguin relleu, clar
que sí, informant sobre aspectes concrets, però sí també relleu

en debatre el que pensam que han de ser les polítiques
dirigides a la joventut i què cercam quan posam en marxa
aquestes polítiques.

Gràcies a tot i, bé, esper que aquesta informació hagi estat
del seu interès. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia només queda
agrair la presència de la consellera de Benestar Social, i no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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