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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Simó Gornés.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Aina Castillo en substitució de Joan Marí i Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. BENNASSAR I TOUS:

Francisca Bennàssar en substitució de Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Gràcies. No hi ha més substitucions?

I.1) Compareixença RGE núm. 1721/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de compareixença de
l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social, per tal d'informar
sobre el viatge de la consellera a Amèrica Central.

L'únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en la
compareixença 1721/2000, presentada per quatre diputats
membres de la Comissió d'Assumptes Socials, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d'informar sobre el seu viatge a Amèrica Central.

Hi assisteix l'Hble. Sra. Consellera de Benestar Social,
Fernanda Caro, a qui donam les gràcies per la seva presència,
i que té la paraula per fer la seva exposició.

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

 Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per tal d'informar del viatge que
es va realitzar per part de la Conselleria de Benestar Social a
Amèrica central, dir que aquest viatge es va realitzar des del 21
al 31 de maig del 2000, es varen visitar tres països: Nicaragua,
Hondures i El Salvador, amb dos objectius. El primer objectiu
que es va realitzar a la ciutat de Managua era assistir a la
trobada internacional organitzada la FACS, la Fundació
Augusto César Sandino, estava dirigida a abordar els canvis
institucionals  de les ONGs i els reptes i tasques de les ONGs a
partir de l'any 2000. El segon objectiu era en els països d'El
Salvador i Hondures fer un seguiment de dos dels
macroprojectes que es realitzen des de la Conselleria de
Benestar Social, des de la Direcció General de Cooperació en
aquest països, projectes que es varen posar en marxa a partir de
l'huracà Mitch i que, per diverses qüestions que després
explicaré, es considerava adient una reconducció d'algunes de

les actuacions fetes i que, per tant, la Direcció General de
Cooperació va considerar oportú que després que el president
de Creu Roja, entitat que gestiona aquest dos projectes,
sol·licités una autorització per ajornar la presentació de
justificants del pagament d'aquests projectes, des de la Direcció
General de Cooperació es va considerar adient que abans de
resoldre positivament aquesta sol·licitud, es fes, s'examinés in
situ la gestió i l'execució real d'aquests projectes. Aquest va ser
l'objectiu específic del viatge, tant a Hondures com a El
Salvador, per visualitzar aquests dos projectes, però també dins
d'una línia que a la nostra conselleria, a la direcció general,
posam en marxa, de prendre contacte amb i avaluar sobretot
aquells  projectes que són de gran envergadura econòmica i que
són projectes de caràcter plurianual, com els esmentats.

Bé, dia 21 de març vàrem arribar a Managua per assistir a
aquesta trobada internacional que abans he esmentat, que va
durar del 22 al 24 març. En aquest encontre hi assistiren un total
de 300 participants entre representants de diverses
organitzacions, governs nacionals, representants d'institucions
internacionals, el banc mundial, Unicef, el fons monetari
internacional i professionals de reconegut prestigi,
economistes, filòsofs, juristes, polítics, molt d'ells vinculats a
organitzacions no governamentals que treballen en el món de
la cooperació internacional. Els estats representats d'una altra
manera eren Nicaragua, Bolívia, Cuba, Veneçuela, Colòmbia,
Equador, Costa Rica, Panamà, Perú, Espanya, Bèlgica, Noruega,
Finlàndia, Dinamarca, Suècia, Canadà, França i Holanda. Els
objectius marcats per les jornades consistien en la creació d'un
espai de reflexió i anàlisi entre les ONGs, les institucions i els
líders comunitaris d'Amèrica llatina i Europa que permetés
identificar els  problemes més greus que es presenten a l'horitzó
de la cooperació internacional, i en aquest sentit es varen
examinar, es varen tenir en compte els reptes i les tasques que
demana l'actual context  internacional dins de l'actual procés de
globalització, formulant propostes per afrontar-los.

El resum de les conclusions que es varen fer a les jornades,
intentaré ser breu, encara que varen ser, sens dubte unes
jornades molt interessant, com explicaré, no només per arribar
a conclusions, sinó també per prendre contacte amb
organitzacions, amb ONGs que treballen en el món de la
cooperació i que, per tant, són els instruments necessaris per
desenvolupar des de la nostra conselleria, des de la direcció
general, polítiques i actuacions concretes en el món de la
cooperació. Respecte de les conclusions, dir que els
participants identificaren un món dominat per les pautes que
imposen els països més rics, en base a una economia neoliberal
on els fòrums mundials creats amb l'objectiu de preservar la pau
i el desenvolupament perden cada vegada més pes. L'estat
garanteix cada vegada menys el benestar dels seus ciutadans
i ciutadanes i les empreses estatals es privatitzen i la riquesa es
concentra a les mans d'unes quantes empreses multinacionals.
Tot plegat fa que augmentin les diferències entre pobres i rics
i entre països pobres i països rics. La societat civil s'ha anat
transformant els darrers anys de tal manera que els aspectes
relatius al gènere, la diversitat ètnica, el medi ambient, la
comunitat van adquirint importància, cosa que dóna a la
societat civil un caràcter més divers i multifacètic. Les ONGs,
per tant, engegat un paper important en l'enfortiment, hi juguen
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encara un paper important en l'enfortiment d'aquesta societat
civil.

No obstant això, es va concloure que els darrers anys s'han
vist qüestionades per diferents organismes i des d'alguns
àmbits, es dubta de la seva fidelitat sense lucre, és, per tant,
necessari un debat, i és per tant necessari recuperar aquesta
visió de les ONGs com a instruments per al canvi, per a l'ajuda
als  països més pobres. Vist això, la transparència en la gestió es
converteix en una qüestió absolutament indispensable, les
ONGs han d'assumir el seu rol d'agent catalitzador de
l'enfortiment de la societat civil, l'articulació entre nord i sud, a
la vegada que han de fer més eficaç la interlocució que
mantenen entre les institucions i la societat civil pel que fa a la
cooperació internacional. A l'agenda de les ONGs ha d'estar
inclosa la potenciació de les aliances internacionals que
afavoreixin fórmules d'inserció en els països en vies de
desenvolupament, i això implica que els governs creïn espais de
col·laboració, els governs i les administracions públiques,  creïn
espais  de col·laboració amb aquestes organitzacions no
governamentals.

El marc internacional actual exigeix a les ONGs criteris
professionals, plans estratègics, més competitivitat i
desenvolupament d'una major capacitat de negociació enfront
de l'Estat, per tal d'incidir en el disseny de polítiques públiques.
Les ONGs han de ser crítiques davant el poder polític i
econòmic a la vegada que activadores d'una consciència crítica
de la societat civil convertint-se en instruments eficaços en
l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament. Tenint en
compte les desigualtats existents entre homes i dones, les
ONGs també han de promoure un enfocament de gènere a la
planificació del desenvolupament i a la lluita contra la pobresa.
És necessari, per tant, canviar els mecanismes a través dels
quals  es generen i es distribueixen de manera desigual els
poders econòmics, incorporar, per tant, el concepte de
sostenibilitat als protagonistes, als beneficiaris dels projectes
de cooperació, mitjançant accions dirigides a l'educació i a la
capacitació tècnica sobre la base dels avanços tecnològics es
també un dels reptes no només de les ONGs sinó també de les
institucions que treballen en el món de la cooperació.

Es necessari també establir aliances amb diversos sectors
de la societat, com ara governs i empreses privades, regides per
una ètica que doni respostes a les necessitats dels més
desprotegits. Les ONGs haurien de deixar arraconades les
diferències que les enfronten i substituir-les per la col·laboració
i la recerca de la major eficàcia a la seva feina. L'eficàcia de les
accions realitzades per les ONGs no s'hauria de mesurar pels
resultats dels projectes puntuals, sinó també i sobretot pels
canvis en relació de poder de les comunitats beneficiàries per
aquests projectes.

Aquestes varen ser algunes  de les molt riques conclusions
que es varen extreure, a part dels contactes que varen ser
també, sens dubte, profitosos. A la vegada, la delegació de la
Conselleria de Benestar Social que va assistir a aquesta reunió,
i jo mateixa, vàrem establir contactes i diverses reunions de
feina amb diferents col·lectius de representants d'institucions
al fòrum. D'aquestes reunions destacarem dos aspectes, un,

fruit de les converses mantingudes amb el secretari general de
la Fundació Augusto César Sandino, Edwin Zablan, es va
arribar al compromís de valorar dos projectes que ens varen
presentar per tal de mirar la possibilitat de dur-los endavant. 

Un dels  projectes que després podria en tot cas entrar-hi en
detall, si els senyors parlamentaris tinguessin voluntat o
curiositat per conèixer-lo, un dels projectes està ja a punt de
posar-se en marxa, està en una FACSe de tramitació
administrativa i consisteix en un programa per al
desenvolupament integral de la dona al departament d'Astelí,
al nord de Nicaragua. Aquest programa pretén potenciar les
capacitats autogestionàries, administratives i de planificació de
les seves beneficiàries, mitjançant l'aportació de coneixements
tècnics, agrícoles, ramaders i sanitaris. 

Un altre projecte que ens varen presentar està encara per
estudiar, per, en tot cas, posar-lo en marxa a mig termini,
conjuntament amb la Conselleria de Comerç i Indústria, ja que
es tracta d'un projecte de comercialització de productes, però
encara es troba en una FACSe menys avançada.

Per altra part, el darrer dia de la sessió, vàrem mantenir una
reunió, un contacte intens amb els diferents representants
d'ONGs, ajuntaments, governs autonòmics i d'altres entitats de
l'Estat espanyol que varen assistir a aquest encontre. Del
resultat d'aquestes reunions es va acordar establir un grup de
treball permanent per organitzar una línia de cooperació més
estreta i eficaç amb els països d'Amèrica llatina, per propiciar un
canvi substancial a les polítiques de cooperació de l'Estat
espanyol i, per extensió, dels estats membres de la Unió
Europea, responent als principis de sostenibilitat dels projectes
i al principi de potenciació de les organitzacions democràtiques,
incidir a l'agència de cooperació espanyola per implicar aquest
organisme en els objectius i propòsits exposats. 

La primera sessió després d'aquest viatge que es van
mantenir amb aquest grup, com ja he dit, de diferents governs
autonòmics, d'ajuntaments i entitats que treballen en el món de
la cooperació, es van mantenir el 27 d'abril Madrid i després han
seguit una sèrie de reunions que culminaran en una jornada de
tot l'Estat.

Igualment, es va aprofitar la visita a Nicaragua per conèixer
un projecte, es va visitar un projecte gestionat per la FACS, la
Fundació Augusto César Sandino, a la comarca de Sébaco, al
municipi de l'Hatillo, perquè sobretot en un projecte similar al
projecte que ens presentaven per desenvolupar al municipi
d'Astelli i, per tant, era un bon punt de referència per veure
quina era la proposta que ens presentaven i per tant la seva
viabilitat. Vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb el grup de
dones  beneficiàries dels tallers de salut, també ens vàrem reunir
amb els coordinadors la de la reconstrucció dels habitatges i
amb els professors i alumnes del col·legi municipal. Aquest és
un projecte que abasta diferents aspectes, a part de l'educatiu
i de reconstrucció, i també s'han iniciat plans de conreus
famílies, reforestació i implantació de latrines. És un programa
que es troba globalment coordinat per la figura del líder de la
comunitat, en aquest cas la líder comunal que fa un seguiment
exhaustiu i d'evolució de les diferents àrees d'actuació, és, per
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tant, un projecte de caràcter integral, de desenvolupament
d'una comunitat molt afectada no només per la pobresa ja
estructural sinó també pels efectes de l'huracà Mitch, i és un
projecte per tant molt similar al que a partir de l'any 2001
desenvoluparan a la comarca d'Asteli.

A partir del dia 25 ja es varen fer les visites a El Salvador i
després  a Hondures per tal de fer el seguiment dels dos
macroprojectes que el nostre govern té amb aquestes països a
través de la gestió que fa la Creu Roja de les Illes Balears i la
Creu Roja d'El Salvador i d'Hondures en el seu cas. Respecte
del projecte d'El Salvador, explicar que és un projecte de
desenvolupament integral de la població urbanomarginal
d'Huachapán, que aquest projecte és un programa global que
pretén promoure un desenvolupament integral de la zona
després  de la catàstrofe natural provocada per l'huracà Mitch
amb mesures en els àmbits sanitari, educatiu i de producció
econòmica. La quantia total d'aquest projecte és del 80.600.000
pessetes  a executar en dos exercicis, ja l'any 99 es varen
executar 40 milions i l'any 2000, els altres 40.

En tot cas, jo deixaria per a la rèplica, si volen, quina és la
situació actual o el desenvolupament d'aquest projecte, ho dic
per no gastar massa temps, perquè ja, de fet, hi ha massa
informació. Sí és important dir que el mes de desembre del 99,
Creu Roja va sol·licitar un ajornament de la presentació de
justificants de la despesa i, segons la documentació que també
ha aportat per circumstàncies sobrevingudes i alienes a l'entitat,
la manca de mà d'obra i l'acumulació d'iniciatives de distints
organismes internacionals, fruit de tota l'ajuda internacional que
va arribar a partir de l'huracà. El mes de març, com ja he dit
abans, es va efectuar aquest viatge per tal de valorar l'estat del
projecte i, per tant, la viabilitat o no de fer determinats canvis
que de fet ara, i a partir de la resolució de la comissió de
seguiment, s'han posat en marxa. Va ser el maig del 2000 que es
va reunir la comissió tècnica de seguiment del projecte que va
valorar positivament l'ajornament, juntament amb uns
determinats canvis, per altra part lògics en qualsevol  projecte
que sigui un projecte viu, un projecte adaptat a la realitat, i que
moltes vegades es formula d'una determinada manera, però la
mateixa  realitat determina la necessitat d'anar-se adaptant en
funció de donar una millor resposta.

En aquest sentit, explicar alguna de les activitats que es
varen fer a El Salvador. Vàrem estar acompanyats en tot
moment pels responsables de la Creu Roja d'El Salvador, també
per un delegat, el responsable de cooperació de la Creu Roja de
les Illes Balears i en aquest cas, en el cas del projecte
d'Huachapán a El Salvador, vàrem prendre contacte amb el
recentment elegit batle d'Huachapán, per tal d'implicar aquesta
institució en aquest projecte. També es va mantenir un contacte
amb la primera dama de Salvador i amb el viceministre de
Treball del govern d'El Salvador, per tal que les institucions, les
institucions més importants com és el propi govern d'aquest
país, poguessin també sentir-se implicades  i implicar-se de
manera efectiva en el bon desenvolupament d'aquest projecte.
És, sens dubte, un objectiu que es va assolir, que a partir
d'aquest contactes tant amb l'ajuntament com amb la primera
dama i el viceministre de Treball es varen aconseguir unes
millores per al projecte que sens dubte són significatives i que

responen a un objectiu d'aconseguir que les institucions, els
governs de determinats països que malauradament no es
mostren molt implicats a resoldre la pobresa dels seus
habitants, es vegin, d'alguna manera, abocats a fer actuacions
encara que petites, sí significatives per fer encara més viable el
projecte. En donaré un exemple, a una de les escoles, a l'escola
que es construeix a Huachapán, a El Salvador, que és una
escola que ja funciona però on s'estava construint una sèrie
d'aules i unes millores higièniques i latrines, el batle d'El
Salvador va adquirir el compromís de retirar els fems que
s'apilen al voltant dels habitatges d'algunes zones del
Chancullor i també organitzar el servei de recollida periòdica
d'escombraries a la mateixa escola;  això que per a nosaltres
sembla absolutament obvi, no ho és en una comunitat com
aquesta, en la qual es pot veure com a una escola on hi ha mil
i busques de nins i nines, estàs intentant aplicar un programa
higiènic, però la vegada les escombraries, les deixalles
s'acumulen a qualsevol racó de l'escola, i fa, per tant, que molta
de la feina que s'està fent tingui un resultat inferior al que es
volia. Heu de pensar que són països de clima tropical, que
sobretot quan vénen les pluges, la possibilitat de contaminació,
tant d'aigua com del mateix medi ambient, és molt important per
a la salut, no només dels infants sinó també de la gent gran.

Podria explicar d'aquest projecte cadascuna de les
actuacions que es fan a les diferents àrees, i com algunes s'han
reconvertit, però, en tot cas, estic a la vostra disposició per
després, si voleu incidir en alguna, només mencionar que es
treballa en aquest projecte d'Huachapán a l'àrea de salut a partir
de la construcció de diversos i la dotació d'un parell de centres
sanitaris  i també a partir de la capacitació de promotors de salut,
això és molt important dins el que es defineix com una línia de
cooperació que vol fer una cooperació sostenible, una
cooperació que permet capacitar la població i no crear una
dependència cap als  recursos que aportam des d'altres països.
A l'àrea d'educació precisament, com ja he esmentat, la
construcció d'aules, sanitaris i una cuina per tal de millorar les
situacions no només educatives sinó també higièniques dels
infants,  i a l'àrea de producció, aquesta sí va ser una de les
àrees que s'estan encara reformulant en aquest projecte perquè
en el primer projecte que es va presentar ha resultat inviable
precisament perquè és una comunitat urbanomarginal, poc
estructurada, poc organitzada entre si i, per tant, els objectius
que s'havien plantejat s'han hagut de rebaixar i començar per
objectius d'organització comunitària, de formació, abans de
passar a aspectes  més de caràcter productiu. Per això, repetesc
que és absolutament normal i jo crec que demostra l'existència
d'un projecte viu i l'existència d'un projecte coordinat i dedicat
a la població i no la voluntat d'implementar un projecte tal com
està escrit als papers, sinó implementar-lo per fer canviar la
realitat en la mesura que aquesta realitat pugui canviar.

Com ja he dit, aquests dies també es varen mantenir
reunions amb la primera dama, també amb el ministre de Treball,
i es va aconseguir, a partir d'aquesta entrevista la primera dama,
impulsar diferents projectes que Creu Roja d'El Salvador,
desenvolupava allà, en aquest país, i que d'alguna manera eren
complementaris  i servien de suport al projecte que el nostre
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govern està finançant. En el cas del viceministre de Treball va
ser menys profitós, sobretot perquè la nostra visió va ser que
hi havia escassa política de promoció del treball, més aviat
dirigida a polítiques de formació i, per tant, he de valorar que la
conversa pot ser no va passar de ser un pur formalisme. Ens va
rebre també aquell dia l'ambaixador d'Espanya a El Salvador, el
Sr. Andrés Collado, també amb la idea no només de presentar-
nos com a delegació de les Illes Balears sinó també amb la idea
que contribueixi a donar suport a tots aquests projectes que
des de la nostra comunitat es puguin realitzar en aquest país.

Respecte d'Hondures, hi vàrem viatjar de dia 28 fins a dia 31
de març, el projecte d'Hondures amb més de ser un projecte
dirigit per Creu Roja, compta també, i això li dóna des del meu
punt de vista, el punt de vista dels que hi vàrem assistir, encara
més solvència, compta amb la participació de la comunitat dels
Pares Paüls d'Hondures. Dic això perquè sens dubte treballar
amb ONGs que tenen una implicació forta a una comunitat, que
des de fa molt anys treballen per organitzar un teixit social
comunitari, que des de fa molts d'anys han demostrat la seva
credibilitat vers la població, això sens dubte fa que els projectes
tenguin més possibilitat de ser viables i per tant més èxit i més
possibilitats d'arribar als objectius que ens hem plantejat.
Aquest projecte és un projecte per a tres anys, va començar el
99 i té previst, si no hi ha cap ajornament, que podria estar
previst l'any 2001, i té un cost global de 183 milions, en el 99
se'n varen pagar 91, per a l'any 2000, 45, encara que Creu Roja
ens han demanat també un ajornament de la presentació de
factures i s'està valorant aquest ajornament, i per al 2001 està
previst pagar la resta, que són uns 45 milions. Es tracta d'un
projecte de desenvolupament integral també, de la població
rural de la serra d'El Merendón i de les colònies
urbanomarginals de San Pedro, Sula a Hondures. És també pel
fet de ser un projecte de caràcter integral, un projecte que
treballa en l'àrea social mitjançant la construcció, equipament i
dotació d'un centre de serveis socials a la parròquia de Sant
Vicent de Paül, des de l'àrea de salut en la formació de monitors
de salut, atenció sanitària a tres centres de salut, la construcció
també de tres centres mèdics, l'àrea d'educació, a través
sobretot del programa El maestro en casa , que és un programa
que es fa a través de la ràdio, heu de pensar que es tracta,
sobretot en aquesta serra, de poblacions molt petites, molt
disseminades i que, per tant, l'única possibilitat de molts joves
d'accedir a la formació és a través d'un mitjà com és la ràdio. La
dotació, per tant de material escolar i concessió de beques per
a aquests joves que vulguin accedir a aquesta formació, i
després  una àrea de comunicació mitjançant la millora de les
rutes amb  la serra, amb la muntanya d'El Merendón, i finalment
l'àrea de la producció, que en aquests moments es doten fons
rotatius a unitats de producció familiar amb la intenció d'ampliar
aquesta dotació i amb la finalitat de dur a terme la reforestació
i la producció del pebre negre. Em de dir que la serra d'El
Merendón és  una serra protegida, a partir de la protecció que
va fer el govern els seus habitants quedaven sense possibilitat
de conrear i, per tant, de viure i de fer servir els modes de viure
que havien fet servir fins a aquell moment i que no els quedava
més remei que emigrar a les ciutats i passar a formar part
d'aquestes colònies urbanomarginals que s'amunteguen al
voltant de les grans ciutats. A partir d'aquest projecte, un
projecte  respectuós amb el medi, un projecte que és a la

vegada un projecte de reforestació, permet que els camperols
continuïn vivint en els seus municipis, i a més tenint un mode
de viure digne, i garantit també per la cobertura d'una sèrie de
serveis bàsics en salut, en educació, com ja hem dit, i també en
comunicació.

Durant aquests dies, jo per no fer-me més llarga, vàrem
visitar les comunitats de la serra d’El Merendón, vàrem conèixer
també la colònia de San Vicente, una colònia urbana marginal,
un projecte més similar al projecte de Huachapán per les
característiques de la seva població, però vàrem valorar molt
positivament sobretot el que ja he explicat abans: el projecte
productiu de la serra d’El Merendón. 

Un dels aspectes que m’agradaria destacar és com des
d’aquesta organització de Sant Vicenç de Paül s’han sabut
potenciar les potencialitats de la pròpia comunitat, i això ha
redundat en un major benefici per al projecte i en un major èxit.
M’explicaré. Tant en el cas de les promotores de salut com el
cas de la persona que dirigia el projecte de reforestació eren
persones  de la comunitat, amb l’objectiu de formar i de
capacitar altres persones de la mateixa comunitat i, per tant, ja
començaven la seva feina amb garanties de credibilitat per part
d’aquelles persones, i amb garanties de coneixement absolut
del medi, de coneixement dels costums, i això és el que fa que
un projecte no sigui un projecte que creï persones dependents
dels països rics que anam a donar ajuda, sinó ben al contrari,
crea organitzacions socials fortes, xarxes socials ben enfortides
i, per tant, persones autònomes i capacitades per ser els
directors del seu propi futur i del seu propi projecte de canvi.

Jo fins aquí he explicat en què va consistir la visita. Queda
molta informació per donar, perquè de fet el viatge va ser molt
ric, com tots els viatges que t’ajudes a connectar amb una
realitat i que t’ajuden a veure quins són els projectes que amb
als  doblers de cooperació del nostre govern s’estan
desenvolupament, i que t’ajuden també, juntament amb
l’organització, amb l’ONG, tant la nostra com la contrapart que
està treballant al país receptor, t’ajuden a mirar la possibilitat de
reformular el projecte i, per tant, que la inversió que es fa vagi
dirigida a aconseguir els objectius clau, que són no només
millorar la qualitat de vida, sinó també, com ja he dit, enfortir les
organitzacions democràtiques, enfortir la societat civil i
capacitar les persones i les organitzacions per ser... -no em surt
la paraula- per ser els protagonistes del seu propi procés de
canvi.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes 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 una suspensió de la
sessió o si podem continuar.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Bé, per part del Grup Popular, una vegada haver esperat sis
mesos aquesta compareixença, estam temptats de demanar el
màxim de temps, però no ho farem per respecte als diputats i,
sobretot, per respecte a la consellera que supòs que té també
altres tasques de govern.

Podem continuar, per part nostra.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, moltes gràcies.

Per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major per un temps màxim de deu minuts. En primer lloc
intervindrà el Grup Parlamentari Popular, per ser l’autor de la
iniciativa. Per tant té la paraula..., intervé la Sra. Bennàsar, la
diputada Sra. Bennàsar. Ah, no!, el Sr. Pastor, perdó.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair a la
consellera la seva compareixença. Al mateix temps també agrair
les seves explicacions, perquè crec que han estat unes
explicacions molt àmplies i jo crec que ha quedat molt clar quins
eren els objectius d’aquest viatge i també les conclusions. Per
tant, nosaltres ens sentim satisfets per les seves explicacions,
malgrat el fet que, en primer lloc, ens agradaria queixar-nos i
que constàs en acta el retard que ha tengut aquesta
compareixença. Aquesta compareixença es va sol·licitar el dia
7 d’abril i bé, avui estam a dia 26 del mes d’octubre. Per tant, jo
crec que... El tema continua essent d’actualitat, però jo crec que
nosaltres fins i tot ens havíem plantejat, segons quin tema
hagués estat, d’anul·lar la compareixença, però jo crec que està
molt bé que venguem aquí i sapiguem quina és l’opinió de la
consellera que en aquest moment té la responsabilitat de
govern i, sobretot, perquè ens pugui explicar els dubtes que
tenguem els distints grups. Per tant així ho farem,

En primer lloc li he de dir que aquesta sol·licitud de
compareixença és totalment positiva, és a dir, no té cap segona
intenció per part del nostre grup, ni té la intenció de fer
demagògia en un tema jo crec que tan important com puguin
ser els  temes de la cooperació. Pens que és un tema que jo crec
en el qual estaria molt bé que tots els grups i totes les
formacions polítiques anàssim de la mà i que intentàssim
col·laborar i sobretot treure conclusions positives, perquè crec
que -ja ho vaig dir en una compareixença que va tenir un
company seu de govern fa molt poc temps- quan tractam
sobretot dels sectors de persones, del sector humà, jo crec que
hem de ser molt responsables i molt respectuosos, i li he de dir
que ens sentim satisfets per les conclusions i per les
explicacions que ha donat, perquè entenem que va sortir
satisfeta de la visita a aquests dos projectes que, si no vaig
equivocat, eren projectes aprovats en temps del govern del
Partit Popular, i que ens dóna a entendre que no tots els
projectes a què donàvem suport o que aprovava el Govern idò
estaven mal fets. Per tant jo crec que..., agraïm les seves

paraules de reconeixement cap a l’aprovació d’aquests
projectes que jo crec que amb bon criteri varen ser aprovats en
el seu moment per un altre govern i que crec que amb bon
criteri idò ara tenen un seguiment per part del govern actual.

A nosaltres ens agradaria fer-li una sèrie de preguntes,
sobretot perquè ens ha quedat un dubte i jo crec que vostè ens
la pot aclarir molt fàcilment. Vostè ens ha parlat de dos nous
projectes que s’havien ofert. Ens agradaria saber qui
gestionaria aquests projectes i si això suposa que vostès
s’hagin plantejat fer cooperació directa per part del Govern,
cosa amb la qual fins i tot el nostre partit podria estar d’acord;
és a dir, nosaltres a vegades ho hem manifestat: que pensam
que la cooperació directa en un futur -tal vegada en aquests
moments no tengui la infraestructura necessària per dur-los
endavant, però jo crec que una comunitat com la nostra, que en
aquest moment ja destina una part important del seu
pressupost i que de cada vegada hem de destinar més part del
pressupost, és un plantejament de futur que crec que entre tots
podríem estudiar, perquè crec que no estaria malament tenir
qualque experiència d’aquest tipus. Ens agradaria que ens
explicàs si això és una aproximació a aquest plantejament o si
vostès ja  el donen (...), si va ser proposat ja per qualque tipus
d’ONG d’allà o d’aquí. Ens agradaria que ens aclarís aquest
tema.

Ens agradaria també saber quines comunitats assistiren a
aquesta trobada que es va fer. Després també ens agradaria
saber el cost i els mitjans humans de què vostè va disposar i les
persones  i especialistes que vostè se’n va dur per avaluar
aquests projectes. 

I no tenim cap dubte -i així vostè ho ha fet- que bé, que es
va fer molta feina en aquesta compareixença, i nosaltres no
posam en cap moment en dubte que la consellera hi hagués
d’assistir o no; consideram que tal vegada sigui un viatge un
poc llarg per l’assistència d’una consellera, però, bé, si vostè
volia conèixer de primera mà quines eren les conclusions
d’aquestes jornades i també volia conèixer la viabilitat i també
volia conèixer aquest projecte, per tant tendrà el nostre suport,
no només per a aquest viatge, sinó també per a altres. El que sí
que també ens agradaria saber és si vostè fa comptes seguir
aquesta línia de fer un seguiment directe per part de la
conselleria d’aquests projectes o si ho confiarà als seus
directors generals, que jo pens que serien les persones més
adequades per fer el seguiment.

Com vostè veurà, les meves paraules jo crec que són de
suport a aquest seguiment d’aquesta política, que jo crec que
es va començar i, a més, amb propostes de tots els grups
parlamentaris  d’aquesta cambra en els distints pressuposts; és
a dir, que de cada vegada hi ha més pressupost en el tema de la
cooperació. Jo crec que el Partit Popular va fer la seva tasca i en
el primer pressupost del pacte d’esquerres idò ja es va veure
incrementat aquest pressupost i el percentatge que destinaria
una comunitat rica com la nostra, i que crec que té l’obligació
de ser solidària amb els països del sud.
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Vull anunciar-li que jo crec que el dia d’avui és només
perquè ens expliqui el viatge i les conclusions que va treure del
viatge a aquests projectes, però li anuncii que demanarem una
compareixença per tal que ens pugui explicar, si vol fer ara o si
vostè ja ens ho pot explicar ara, quins canvis pensa que
aplicarà a través de les conclusions que va treure d’aquest
viatge, quins canvis substancials oferirà la política de
cooperació per part del Govern d’aquesta comunitat arrel
d’aquest viatge, sobretot perquè ens interessa saber si tendrà
una línia continuïsta, si vostè s’ha trobat que aquests projectes
estaven bé i seguirà la línia que jo en aquests moments per falta
d’informació no tenc, de si vostè continuarà donant suport a
dues línies distintes, una de macroprojectes i una de
microprojectes, si farà la distinció o vostès ho faran amb una
línia única, perquè nosaltres pensam que aquesta línia era bona
perquè no totes les ONG estan capacitades, tal vegada, per dur
endavant un macroprojecte, però sí que poden fer una gran
tasca en el que són microprojectes o projectes d’una quantia
inferior, i que tal vegada si es fes amb una sola línia, aquestes
grans ONG que són les que tenen més experiència en
cooperació internacional tal vegada llevarien possibilitats a
aquestes  altres ONG més petites per poder dur també endavant
les seves idees i, sobretot, els  projectes que ells pensen i que
crec que tots pensam que poden ser molt interessants.

Jo, si vostè m’aclareix aquests quatre dubtes, donaria per
conclosa la meva intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volem agrair des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista que la consellera de
Benestar Social hagi volgut comparèixer en aquesta comissió
per informar sobre el viatge que va realitzar a Amèrica Central.
I també agrair al Grup Parlamentari Popular per haver-la
demanat, i així permetre que aquesta comissió parlamentària
pugui estar més ben informada d’una actuació directa de la
responsable de Benestar Social del Govern de les Illes Balears.

En principi el nostre grup parlamentari valora positivament
tot el que sigui col·laboració que s’estableixi entre el Govern de
les Illes Balears i d’altres situacions com poden ser les que aquí
se’ns han explicat en relació a la fundació Augusto César
Sandino, o en relació a ONG hondurenyes o salvadorenques.
Això, ho valoram positivament perquè creim que és un progrés,
és un avanç fet en aquests darrers anys que suposa i que
comporta que les Illes Balears es preocupen més intensament
que no en altre temps per la situació que es viu en aquests
països d’Amèrica Central i en altres indrets del món, però
concretament en aquests tres en els quals heu viatjat de manera
oficial, i vull remarcar aquesta paraula oficial, perquè crec que
supòs que sí, que va ser un viatge oficial i no personal, com el
que sembla que heu fet aquests darrers dies, i jo pens que això
comporta tota una càrrega de responsabilitat més intensa, pel
fet que implica tot el Govern de les Illes Balears en un afer
d’aquestes característiques.

Creim que tot i aquests avanços i aquests progressos, si
haguéssim anat a Amèrica Central fa 20 anys, o 25, o 30, o 50,
i haguéssim anat a mirar quina era la presència balear en aquells
indrets, veuríem, detectaríem que és totalment distinta a la que
hi ha ara, i a la que es promou ara des del Govern de les Illes
Balears. S’ha passat d’una presència diguem-li testimonial, per
dir qualque cosa, de persones, o d’institucions, o d’entitats, o
d’organismes que anaven allà a fer la seva feina, a una
presència que consideram que està molt més consolidada amb
el suport, precisament, que rep del Govern de les Illes Balears,
però tot i això nosaltres, des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, consideram que s’ha d’anar més lluny i us
volem encoratjar a fer això  des de la vostra responsabilitat de
govern, tant en l’aspecte polític pel que fa referència al respecte
cada vegada més gran que hi ha d’haver cap als drets dels
pobles més empobrits, i Amèrica Central és una de les regions
allà on pobles empobrits, n’hi ha molts, per no dir tots; com en
l’aspecte econòmic pel que fa a les relacions comercials -si se’m
permet l’expressió- entre ambdues bandes de l’oceà Atlàntic, el
Govern de les Illes Balears crec que també ha d’aportar qualque
novetat a això; com en l’aspecte social, per exemple pel que fa
al tractament de les comunitats indígenes. Llavors són tres
aspectes, polític, econòmic i social, que nosaltres consideram
que el Govern de les Illes Balears hi ha de fer una passa
endavant, perquè entenem que no es pot anar a Amèrica
Central com s’hi anava fa 50, 30, 20, 10, 5 anys, sinó que les
noves realitats i les noves situacions impliquen també noves
presències.

Per això és que us voldríem fer quatre precs, observacions,
suggeriments, reflexions, el que li vulgueu dir. La primera seria
a veure si no considerau la importància relativa d’aquesta visita
que heu fet; és a dir, quan ens referim a la relativitat de la
importància d’una visita volem dir que creim que sou ben
conscient que visitant un país, o tres, en quinze dies,
difícilment una persona pot copsar tot el que representa la
realitat política, social i econòmica d’aquell país. No és amb una
visita de vuit dies que un s’assabenta de tot allò que hi ha.
Supòs que sou ben conscient que després d’haver-ho vist
sempre queda un poc la cosa aquella que és massa poc temps
per copsar-ho tot. Llavors, la importància relativa d’aquesta
visita és important, la valoram molt positivament, creim que val
la pena que es faci, estam d’acord en què no sigui la darrera,
però sempre relativitzant molt aquesta importància.

Segona, ens agradaria molt saber quins mecanismes des de
la Conselleria de Benestar Social s’estan introduint o implantant
per implicar la societat balear i les altres institucions públiques
en aquests projectes als quals el Govern de les Illes Balears
dóna suport, no fos cosa que, d’una banda, hi hagués el
Govern de les Illes Balears, que sí que augmenta la seva
implicació en projectes d’Amèrica Central i no succeeix el mateix
amb altres institucions públiques o amb el conjunt de la
societat balear. Informació, col·laboració, de quina forma se
n’assabenta la gent, si n’està assabentada i hi pot col·laborar.



236 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 17 / 26 d'octubre del 2000

 

En tercer lloc, ens preocupa -i ho hem de dir així de clar- la
destinació directa de tots els recursos públics que destina el
Govern de les Illes Balears, a veure si arriben al cent per cent a
satisfer necessitats reals de la població. Ens preocupa i ens
agradaria molt saber si aquelles quantitats que s’han destinat
com a suport a projectes d’Amèrica Central efectivament és al
cent per cent que arriba allà o si aquest percentatge no és tan
alt.

I en quart lloc també ens agradaria si ens podem donar dos
mots sobre quins criteris seguiu a l’hora l’elegir projectes que
siguin realment suportats pel Govern de les Illes Balears. La
vostra visita a Amèrica Central ben segur que us ha fet veure
que hi ha moltes i molt diverses realitats, moltes i molt diverses
iniciatives, moltes i molt diverses organitzacions que treballen
per ventura en un mateix subjecte, objecte, el que li vulgueu dir,
però que tenen orientacions distintes. Aleshores a nosaltres
ens agradaria molt saber si és que hi ha algun criteri de selecció
de quins han de ser els projectes que han d’afavorir Amèrica
Central, i concretament aquests tres països, Nicaragua,
Hondures i El Salvador, per rebre aquest suport.

I res més, simplement encoratjar-vos a mantenir aquesta
cooperació del Govern de les Illes Balears amb altres situacions
d’altres països. Creim que les Illes Balears tenen la
responsabilitat de fer que aquesta situació diguem
econòmicament bona que s’està vivint sigui compartida, i per
això qualsevol esforç que vagi encaminat a aquest objectiu
rebrà el suport del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, presidenta, i molt breument. Crec que és
important que les administracions que destinen recursos propis
finançant projectes que altres organitzacions, sobretot no
governamentals , fan, es preocupin per valorar l’eficiència
d’aquestes  accions, i crec que és important perquè d’alguna
manera es controla que l’execució d’aquests projectes sigui
adequada, però jo crec que també hi ha una acció receptora de
la realitat d’aquests països i de la necessitat, moltes vegades,
de no... fer un cert despotisme il·lustrat amb l’aportació de
solucions als seus problemes. A vegades les solucions que per
una mentalitat com la nostra són viables, aplicades allà són
d’una absoluta inoperància. Per tant, jo he sentit amb
satisfacció que s’està treballant amb persones que actuen molt
damunt el terrenys, coneixedores de la realitat d’aquests països,
de la problemàtica i de la idiosincràsia d’aquests països per
anar avançant en els seus problemes.

No obstant això, jo crec que també -i aprofitam que feim el
tema..., parlam d’aquest tema- crec que també és bo que des
dels  poders públics facem una reflexió sobre quines són les

finalitats de les nostres actuacions. Del llistat que ha fet molt
ràpidament la consellera i, a més, amb necessitat d’un mapa per
veure on se situaven les actuacions perquè realment ha anat
recorrent pràcticament tot Amèrica Central sense dir-nos molt
bé aquí on estava una cosa o una altra, però bé, reconeixent el
nostre desconeixement, moltes vegades, del nom de les
localitats, hem distingit dos tipus d’actuacions, i crec que és
important, això: aquelles que vénen a resoldre un problema
puntual, que solen ser generats per les condicions climàtiques
d’aquests països com és el cas malaurat de l’huracà Mitch, és
a dir, anar a resoldre un problema creat per un fenomen natural
que realment va assolar pràcticament la majoria de països
d’Amèrica Central, i unes altres que vénen a ser una actuació
compensadora de cara a les mancances que els sistemes
polítics d’aquests països tenen.

Per tant, jo crec que en aquest segon cas -crec que ho ha
anat apuntant la consellera i crec que la línia és adequada- és
intentar fer allò que possiblement els poders públics d’aquests
països no estan preparats per fer o no fan, sense valorar per
què no ho fan. És a dir, projectes comunitaris, projectes de
formació, projectes educatius, projectes sanitaris que poden
tenir una certa continuïtat no només amb el manteniment de la
nostra ajuda, sinó en el moment en què aquests països idò
puguin sortir d’aquest subdesenvolupament del qual jo crec
que els occidentals tenim una quota o part de responsabilitat
bastant important, perquè -i jo crec que ho hem de dir aquí- ahir
mateix teníem un debat sobre aquest tema i sortia que hi ha
països que al mateix temps que els seus sistemes de cooperació
els  financen, altres sistemes financen l’increment de deute
públic per a compra d’armament. Aquest fariseisme dels països
occidentals  és una cosa que convendria que nosaltres mateixos
ens en féssim una reflexió i, al mateix temps que donam fons per
crear hospitals i crear escoles, ens negam a renegociar el deute
d’aquests països, que és una de les causes per les quals estan
sotmesos a una misèria tremenda.

Per tant, nosaltres creim positiva la compareixença que ha
demanat el Grup Popular amb la manifestació que la seva
intenció no era perversa, sinó que era una intenció de conèixer
quina era l’opinió de la consellera sobre el que havia vist. Jo
crec que és important moltes vegades veure aquestes coses,
perquè és una experiència per a un occidental que viu en unes
quotes  de benestar que moltes vegades ni tan sols somia
aquesta gent i que, per tant, és positiu que el responsable del
Govern d’aquesta comunitat en els temes de cooperació, idò les
conegui sobre el terreny i ajudi, amb el seu coneixement, a
transmetre cap a la ciutadania d’aquestes illes aquest sentiment
de solidaritat, que jo crec que hi és d’una manera bastant
significativa: hi ha hagut altres operacions dirigides a altres
zones d’aquesta terra on ens toca viure que han demostrat la
sensibilitat del conjunt de la societat.

Per tant, Sra. Consellera, molt agraïda la seva
compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. 
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Abans de donar la paraula a la Sra. Consellera voldria, com
a presidenta d’aquesta comissió, que també constàs en acta
que el retard d’aquesta compareixença ha estat motivat, d’una
banda, per una confusió que hi va haver amb una altra
compareixença de la consellera, en el seu moment, i que és una
qüestió que ja consta en el Diari de Sessions, i també crec que
s’ha de tenir en compte que va coincidir pràcticament amb el
final de període, amb la qual cosa hi va haver la interrupció del
període de sessions d’uns mesos. Per tant, aquests sis mesos,
efectivament, quan feim aquests comptes tal vegada no són tan
exagerats com podria semblar a primera vista, i com a presidenta
em sent obligada a demanar aquesta disculpa.

I ara té la paraula, Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, senyors diputats, per la
seva intervenció. Contestaré per ordre. En primer lloc al Sr.
Pastor, i bé, jo crec que de passada algunes de les qüestions
que ha plantejat serviran per contestar els altres diputats. Però
intentaré de totes maneres que no em quedi res del que m’ha
demanat.

He de dir, en principi, a tots els presents en aquesta
comissió, que per suposat no tenc cap problema en comparèixer
les vegades que faci falta per informar de qualsevol tema que
sigui competència de la meva conselleria, i per suposat per
informar de qualsevol tema referit al món de la cooperació,
perquè, com molt bé s’ha dit, precisament aquest govern fa un
esforç important i, per tant, és un esforç que fan els nostres
ciutadans i les nostres ciutadanes per arribar, per sobrepassar,
de fet, aquest 0,7 al qual cap altra comunitat autònoma arriba,
i per tant jo crec que és més que just informar no només dins
l’àmbit parlamentari, sinó també anar poc a poc creant tots els
mecanismes necessaris per tal que la societat se senti informada
i que sàpiga en quins aspectes, i en quines línies, i en quines
qüestions concretes es gasta de fet aquest important
pressupost que es dedica a cooperació per al
desenvolupament.

He de dir també que, malgrat el retard que ha sofert aquesta
compareixença sembla que està igualment d’actualitat, perquè
qualsevol ocasió per informar de projectes que estan encara
vius, que estan actius, que incideixen en realitat, que són vius
fins i tot pel que fa a les partides pressupostàries que s’estan
gastant perquè són dels exercicis encara actuals, que, bé,
igualment a pesar d’aquest retard està d’actualitat i que, per
tant, si a la vegada ens permet incidir un poc en posar en comú
les línies que per cooperació vol tenir aquest govern i el
conjunt d’aquesta comunitat autònoma, això jo crec que val la
pena.

Dir també que en tot moment he entès que la sol·licitud feta
pel Partit Popular era una sol·licitud positiva i que té tot el dret
legítim de demanar-la i, per tant, la meva resposta jo crec que ha
estat també positiva en tot moment.

Bé, respecte als nous projectes que m’ha demanat, jo sí que
li he de dir el que està..., he portat informació del projecte de
desenvolupament integral a Nicaragua, al departament de (...),
i puc per tant informar de les seves característiques: està ara a
Intervenció per tal que es pugui posar en marxa. He d’explicar
que l’organització sol·licitant és la Fundació Augusto César
Sandino, que és una organització amb molta història, molta
credibilitat, puc oferir tota la informació i tot el currículum que
s’hagi de menester sobre aquesta fundació que treballa, que té
molta experiència i molta solvència en el món de la cooperació
a Nicaragua, i que està reconeguda dins Amèrica Central,
Amèrica Llatina, i també dins Europa, atès que té delegats a
Espanya i a la Unió Europea, i hi ha diferents països europeus
que estan donant suport a projectes seus, ens va donar la
suficient solvència com per considerar que la seva demanda
aquest projecte es podria dur a bon port.

El fet de visitar un projecte similar, com ja he explicat, a la
comunitat d’Hatillo, ens va ajudar a fer una composició més
clara del que podria ser un futur projecte finançat pel Govern de
les Illes Balears. L’àrea geogràfica d’aquest projecte és, com he
dit, Nicaragua, el departament d’Estelí, són quatre municipis:
Estelí, Condenga, Pueblo Nuevo i San Juan de Limay; el termini
d’execució del projecte que ells presenten és de cinc anys, però
tot i això el compromís de la Direcció General de Cooperació
serà anual renovable, en funció de les avaluacions que es vagin
fent d’aquest projecte. Aquest és un projecte, com he dit, dirigit
principalment a dones, els objectius generals són contribuir a
la millora de les condicions econòmiques i socials de 400 dones
de 20 comarques dels municipis abans esmentats, San Juan de
Limay, Pueblo Nuevo, Condega i Estelí; incrementar l’ingrés de
les famílies mitjançant activitats productives agropecuàries,
petita indústria i comerç rural; capacitar a aquestes 400 dones
en salut reproductiva, autoestima, violència familiar, presa de
decisions, tècniques agrícoles i ramaderes, i la construcció
d’habitatges i atenció integral en salut. És, per tant, un projecte
integral que vol incidir en l’àrea de salut, l’àrea productiva,
l’àrea de l’educació, i també l’àrea de l’habitatge. 

Els objectius específics per a aquest any, per l’any 2001,
que seria l’any en què es començaria a desenvolupar, seria
recolzar aquestes 360 dones per a la realització d’activitats
productives agropecuàries, petita indústria i comerç, la compra
de vaques i porcs amb finalitat reproductiva i per a l’alimentació
familiar, és a dir per a incidir en l’economia familiar; la
capacitació, l’elaboració d’adob orgànic produït amb restes
orgàniques vegetals, realitzar cursos de salut reproductiva,
d’autoestima, de violència familiar -la violència de gènere de fet
és una problemàtica molt estesa als països d’Amèrica Central,
i per tant és molt important incidir, de fet existeixen algunes
campanyes governamentals en aquest sentit, encara que potser
amb escassa incidència, i per tant és un dels problemes en què
val la pena incidir-; construir 200 habitatges estables i facilitar
l’atenció sanitària mitjançant el sistema de promoció al
desenvolupament rural; bàsicament dirigir les actuacions a
atenció ginecològica, que és una de les necessitats més
constatades  com a reals. També per treballar tot el que és
l’autoorganització, l’organització comunitària, el treball per a la
creació de grups de dones que coordinin les diferents activitats
productives i defensin així amb més força els seus interessos.



238 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 17 / 26 d'octubre del 2000

 

Per tant, contribuir en definitiva a l’organització comunitària
d’aquesta comarca d’Estelí. Es farà a través de la FACS de
Nicaragua, i també de la delegació que hi ha aquí, a Espanya,
amb la qual estam en contacte precisament per elaborar i per dur
endavant aquest projecte.

M’havia demanat també si amb això volíem obrir una línia,
o mantenir una línia de macroprojectes i microprojectes. Dir que
sí, que efectivament el que volem és obrir una línia de
cooperació directa, que estigui diferenciada de la línia de la
convocatòria de subvencions. Jo no utilitzaria tant el terme
microprojectes i macroprojectes, perquè la distinció no seria en
funció només del volum de la subvenció donada, sinó que
respondria a una sèrie de línies estratègiques de la direcció
general, i per tant això permetria que mentre per la línia de la
convocatòria de projectes siguin sobretot les ONG d’aquí, de
les Balears, que facin una demanda concreta i que d’alguna
manera també a partir de la seva experiència i a partir de la seva
activitat i la seva relació amb les contraparts dels països que
reben l’ajuda posin damunt la taula quines són les necessitats.
En aquesta línia el Govern es reservaria la possibilitat de posar
en marxa tres, quatre projectes per any, que responguin a línies
estratègiques del Govern. 

Quines serien les línies estratègiques?, que també m’ha dit
si podria jo aquí aprofitar per avançar. Jo sí podria ara fer
menció de qüestions a què he fet menció durant tota la
compareixença, que són sobretot projectes de caràcter integral,
projectes que van a contribuir al desenvolupament integral
d’una comarca, d’una zona, projectes que són sostenibles en
el sentit que són projectes que promouen l’autonomia
d’aquestes  comunitats i d’aquestes persones, i no la
dependència; projectes que ajuden al desenvolupament de la
societat civil i a la seva organització. Però de fet, el que sí
m’agradaria, ja que està previst, que abans que acabi l’any la
Direcció General presenti al Consell de Govern i després entri
en tràmit parlamentari les línies estratègiques de cooperació, i
que aquestes línies estratègiques de cooperació es debatran en
el Consell de Cooperació ja creat, però que encara no s’ha
constituït  formalment, la idea és que en el mes de novembre,
quan ja estigui acabat un esborrany bastant definitiu
d’aquestes  línies estratègiques de cooperació es faci la
convocatòria formal del Consell de Cooperació, en el qual estan
inclosos no només organitzacions no governamentals, sinó
també institucions i també tots els partits polític de l’àmbit
parlamentari. En aquest Consell de Cooperació es podrà discutir
amb molta més especificitat tot el que volen ser les línies de
cooperació per al desenvolupament no només, insistesc,
d’aquest Govern sinó del conjunt de la nostra comunitat
autònoma. Aposta dins aquest Consell de Cooperació estan
representats, com he dit, totes les institucions, els partits
polítics, formin o no part del nostre govern. Per tant, si m’ho
permet, jo ajornaria un poquet aquesta discussió, i supòs que
aquestes quatre línies un poc van a donar llum per on van les
nostres línies en matèria de cooperació.

Quines comunitats autònomes varen participar, del nostre
estat? Varen participar tant governs autonòmics -en menor
mesura, clar-, però sobretot municipis d’Andalusia,

Extremadura, de Madrid, de les Illes Balears, del País Basc i de
Castella-La Manxa.

Després em demanava quin va ser l’equip i el cost. Jo crec
que varen ser bastant estalviadors en aquest sentit, vàrem
assistir tres persones: jo mateixa, el secretari general tècnic i el
cap de premsa, i cadascú jo pens que amb finalitats molt
concretes: el secretari general tècnic de la Conselleria va ser
una peça fonamental i absolutament necessària per a mi, atès
que el que s’havia sobretot de valorar era la necessitat de
reconduir o de considerar o no l’ajornament de la presentació
de factures que ens demanava Creu Roja. Per tant, va ser molt
valuosa la seva aportació, atès que els tràmits administratius i
econòmics de la Conselleria estan, afortunadament per a mi, en
les seves mans. Respecte del cap de premsa, molt important la
seva assistència, atès que ja he dit al començament que
informar sobre les actuacions que es fan, informar sobre els
viatges amb tota la claredat i la transparència que aquesta
comunitat es mereix, era absolutament necessari que s’anàs
transmetent quines actuacions s’estaven fent i en què estava
consistint el nostre viatge. Vàrem fugir de grans despeses en
mitjans de comunicació, per tant, el nostre cap de premsa es va
desplaçar amb  un ordinador portàtil connectat a Internet quan
això era possible, i una càmera fotogràfica digital. 

El cost d’aquest viatge va ser prop de les 800.000 pessetes,
entre els passatges d’avió, tots els desplaçaments, les
despeses d’hotel i les despeses de comunicació, sobretot la
informació que es va transmetre per Internet.

Em demanava també el Sr. Pastor si continuaríem en aquesta
línia, que la consellera participàs en aquestes visites. De fet, les
visites de seguiment les fa generalment la directora general de
Cooperació, però aquesta consellera té necessitat -i jo crec que
això repercuteix sens dubte en benefici de la Conselleria en el
seu conjunt- de conèixer la realitat de prop. Jo crec que tots els
consellers tenim necessitat de conèixer-la, per tal que la nostra
no sigui una actuació que estigui allunyada de la realitat. És
cert que les activitats del meu càrrec són moltes, i és cert que
els  meus viatges per fer seguiment, ni molt manco tenen la
mateixa periodicitat que la Direcció General. També dir que en
aquell moment coincidia que la directora general es desplaçava
a Veneçuela per tal de fer un seguiment de les ajudes
d’emergència que amb ocasió de les pluges que es varen
produir es posaven en marxa, i que també va aprofitar per fer un
seguiment d’altre macroprojecte que el projecte de Santo
Domingo. Però en tot cas jo consider que el coneixement
directe de la realitat és imprescindible, i que sens dubte
repercuteix en una millor gestió, sigui quin sigui l’àmbit des del
qual es faci.

Em pens que ja he contestat totes les seves preguntes, i en
tot cas, com que de la resta de diputats algunes eren semblants,
segurament podré ampliar. Esper que sí, que estiguin
contestades totes.

Respecte de l’aportació del Sr. Buele, explicar que sí, que
efectivament aquest sí va ser un viatge oficial, com molt bé ha
dit, encara que he fet altres viatges de caràcter personal, però
que, com vostè ja ha vist, he fet feina com a consellera de
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Benestar Social i com a consellera que té l’àmbit de cooperació,
atès que ha vist que m’he reunit amb el viceministre de
cooperació i he fet el seguiment de diferents projectes. Per tant
en aquest no hi havia cap ambigüitat, era un viatge de caràcter
oficial, i totes les meves visites es varen realitzar sense cap
problema amb targeta de presentació, i per tant en aquest sentit
explic la meva experiència, és per això que estic explicant
aquesta experiència en aquest parlament, cosa que per
descomptat no faré amb viatges que s’han qualificat com a
personals.

Després, respecte de les qüestions que em plantejava, és
cert que respecte del poc temps, la importància de la visita
relativa, però coincidint amb la qüestió que demanava el Sr.
Pastor, jo estic segura que això ha ajudat a comprendre un poc
més i a determinar quines són les línies i les vies per les quals
volem incidir en cooperació, i a més per establir contactes que
són molt valuosos a l’hora de donar-li continuïtat, no només a
accions als  altres països, sinó també a coordinar les diferents
actuacions de distintes comunitats i de distintes organitzacions
de l’Estat espanyol en matèria de cooperació. Per tant, relatiu,
com tot, com totes les nostres actuacions relativament
valuoses, jo pens que en el seu conjunt valuós, en el sentit que
serveix per donar-li continuïtat i canviar algunes de les
actuacions proposades.

Respecte dels mecanismes per implicar la societat balear,
nosaltres estam treballant per una banda en millorar tot el que
és la informació dels nostres projectes, a través no només de la
premsa, sinó també a través de l’organització de mostres i
exposicions del que es fa, però sens dubte l’òrgan més
important per fer que el conjunt de la societat balear a través de
les seves organitzacions socials, a través de la seves
institucions i dels seus partits polítics coneguin quines són les
línies d’actuació en matèria de cooperació i avaluïn el Consell
de Cooperació, aquest Consell de Cooperació que es va crear
en el setembre per Consell de Govern, que serà formalment
constituït al novembre amb la presentació del Pla estratègic, i
estic segura que serà un instrument valuós per donar a
conèixer, i no només per donar a conèixer, sinó per facilitar la
participació de les organitzacions socials i de les institucions
en les polítiques de cooperació d’aquest govern, i és
responsabilitat, per tant, no només d’aquesta conselleria, sinó
del conjunt d’entitats i del conjunt d’institucions que hi formen
ja part, fer que sigui un òrgan viu, un òrgan actiu, i un òrgan
que opini i que faci propostes sobre la cooperació, i que per
tant millori.

Respecte de la preocupació, dir que compartim la seva
preocupació perquè els fons que es destinen a cooperació
arribin al cent per cent als seus beneficiaris. Sabem que no
sempre això succeeix així, i per tant el que s’ha de fer des d’una
administració és establir des dels mecanismes de selecció i els
criteris  de selecció que permetin també avaluar si les
organitzacions que presenten les propostes tenen suficient
solvència, com crear comissions d’avaluació que funcionen i
que estan ara actives des de la Direcció General per valorar com
estan funcionant aquests projectes.

Són importants també - en aquest sentit crec que respondré
a la seva quarta qüestió que ha plantejat- quins són els criteris
per elegir aquestes propostes. Dir que, tant en el que és la
convocatòria per projectes, a la qual es presenten les ONG, com
en la cooperació directa, hi ha dues convocatòries, que es
publiquen en el BOIB, i que tenen uns determinats criteris per
seleccionar els projectes o no seleccionar-los. Jo ara no tenc a
davant la convocatòria, és molt més detallada, però sí dir-li que
en la línia que li he contestat abans al Sr. Pastor, han de ser en
la mesura del possible projectes sostenibles, projectes que com
aportava el Sr. Crespí tinguin continuïtat sense la dependència
i sense el protectorat de la institució que dóna l’ajuda, projectes
que serveixin per crear autonomia, que la contrapart,
l’organització social que treballa a l’altre país, sigui també una
contrapart solvent, que ens hagi demostrat no només el seu
coneixement i la seva implicació amb la realitat, sinó la seva
capacitat per gestionar projectes; i després tenim alguns criteris
que de cada vegada volem donar-los més prioritat. Un d’ells és
que els projectes que van cap a la igualtat de gèneres són
projectes que estan molt ben valorats, i projectes que vagin
també cap a zones, de cada vegada volem insistir en zones que
són necessàries per a la nostra pròpia comunitat, i ara ens
agradaria molt incidir en posar en marxa projectes de cooperació
al Magreb o a l’Àfrica subsahariana, per tal d’incidir també
sobre les dificultats de caràcter estructural que fan que la
població d’aquests països hagi d’immigrar, i per tant incidir en
el tema de la immigració no només aquí, quan ja han arribat els
immigrants, sinó intentar incidir en les situacions que
provoquen la seva immigració.

Respecte del Sr. Crespí, explicar que, encara que tindrem
ocasió d’incidir amb més profunditat en el Consell de
Cooperació, la Direcció General de Cooperació té tres grans
línies d’actuació, i que són tres grans línies que pensam que
contribueixen... Li estic contestant al Sr. Crespí, no importa. Li
deia que quan vostè manifestava la seva preocupació per tal
que els programes de cooperació no només responguin a
situacions puntuals i situacions d’emergència, dir-li que, a
pesar que podrem entrar amb més profunditat al Consell de
Cooperació quan es presenti el Pla estratègic, sí dir que des de
la Direcció General tenim trens grans línies: una que està
dirigida a problemes puntuals, que són projectes d’emergència,
produïts sobretot per catàstrofes naturals, tot i que pensam i
volem que aquests projectes d’emergència siguin sobretot
projectes que en alguna mesura també contribueixin a la
reorganització d’aquesta societat una vegada passada la
situació de catàstrofe. Si és necessari incidir justament en el
moment del possible per tal d’evitar sobretot aquesta alllau
d’ajuda humanitària, que moltes vegades no es canalitza bé, per
la sobredimensió. Millor, i responent a aquesta línia
d’organització social, fer projectes d’emergència en el moment
de l’emergència, però sobretot treballant en el futur.

La gran línia que tenim, i que es desenvolupa a través de
projectes, micro o macroprojectes, encara que no és aquesta la
denominació que li donam, però un poc perquè es mantengui,
són aquelles que a través de les convocatòries volen incidir en
les problemàtiques de caràcter estructural, que fan possible la
pobresa i la desigualtat, però que també tenim una línia que és
molt important, i que va complementar aquestes dues, que és la
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línia de l’educació i de la sensibilització. Aquesta és una línia
que es desenvolupa tant en els països com a la nostra pròpia
societat, i que per tant va dirigida no només a sensibilitzar la
nostra població sobre la problemàtica dels països pobres, sinó
també en informar i prendre posició sobre qüestions que són
estructurals  i que són determinants per fer que la cooperació no
sigui, com vostè ha dit, arreglar un forat i fer quatre forats nous.
Parlar i fer campanyes i documents sobre el deute extern és
absolutament prioritari, és una de les línies que hem
desenvolupat des de la nostra direcció general, i per tant
coincidesc amb vostè que fer cooperació només dirigida a
ajudar aquests països, sense fer una anàlisi del procés de
globalització, sense que les organitzacions socials, les
institucions i els partits polítics prenguem part i prenguem
sobre quin és el món que estam configurant i quins són els
orígens de la pobresa, de la desigualtat, realment no és fer una
cooperació sincera; sinó que és tal vegada posar pedaços.

Per tant, en aquesta línia volem continuar, i en la línia que el
conjunt de les institucions i el conjunt de la població
d’aquestes  illes se senti partícip i se senti responsable de les
actuacions que en matèria de cooperació vol fer aquest govern.
Jo per això els convoc, i esper les seves aportacions al Consell
de Cooperació, i els invit a estudiar quan presentem les línies
estratègies de cooperació, perquè és voluntat d’aquesta
conselleria que no siguin unes línies estratègiques de la
Conselleria, sinó unes línies estratègiques en matèria de
cooperació del conjunt d’aquesta comunitat autònoma. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra Consellera. Pel torn de rèplica intervindrà el
Partit Popular. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Si, d’una manera molt breu. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la
veritat és que un s’alegra de venir a una comissió i notar que el
tarannà no sigui que ens tirin pedres i ens insultin, perquè ja
estam acostumats a aquest únic partit de l’oposició, que ens
diguin que tot està mal fet, i que tot el que feia el Govern
anterior no tenia el suport d’aquest. Jo supòs que tal vegada
l’aprovació d’aquests projectes és perquè aquests no tenen
dubtes  que siguin per turistes, sinó que sigui un projecte
realment per la població, com ha passat amb altres projectes
que va aprovar l’anterior Govern, i que de fet la política que
duia en tema de cooperació no anava tan desencaminada.

Crec que s’ha de fer un reconeixement a les ONG de la
nostra comunitat, tant les que tenen àmbit nacional com
internacional, perquè jo crec que realment el mèrit és seu,
nosaltres l’únic que feim, els governants, és manejar recursos
o posar recursos perquè aquesta gent pugui fer la  seva tasca i
pugui fer arribar a tots aquests ciutadans d’altres països tan
necessitats.

Vostè ha dit que aquest govern està fent un gran esforç en
temes de cooperació. Jo li voldria recordar que l’anterior Govern
jo crec que també va fer un gran esforç en tema de cooperació.

Jo crec que si nosaltres li reconeixem l’esforç que està fent
vostè i la tasca que està fent vostè, no li caiguin els anells en
reconèixer qualque vegada que l’anterior no ho feia tan mal fet.
Jo només dir-li, nosaltres li hem dit que li demanaríem una
compareixença per explicar les línies generals de la seva
conselleria en temes de cooperació, i ho retardarem, perquè
vostè ens diu que fins al mes que ve no es constituirà el consell
de cooperació, que serà el que marcarà les línies. Jo li demanaria
que no s’escoltàs tant la Sra. Munar, quan va demanar a aquest
govern que ella no demanava un Govern hiperactiu.
Evidentment la seva gestió no és hiperactiva en aquest tema, jo
crec que un any i mig després jo crec que sí que vostè podria
constituir el Consell de Cooperació i ja tenir marcades les línies
que seguiria durant aquests quatre anys amb la seva política.

Quan vostè fa referència a dos tipus de projectes, jo crec
que uns integrals, amb els quals podem estar d’acord, i amb els
altres sostenibles, que també hi estam d’acord; vostè entendrà,
jo supòs que es fa referència a projectes que vostè s’ha trobat
que ha de continuar aportant els mitjans econòmics aquesta
comunitat, com puguin ser l’hospital d’Higüey, que segons
vostè és un projecte que no és sostenible, però vostè sap que
segons quin tipus de projectes en aquests països mai no seran
sostenibles, perquè els governs que tenen evidentment no són
els millors governs que un sistema democràtic desitjaria, i que
jo crec que moltes de vegades sí que es poden fer excepcions,
intentant que aquests països de cada vegada estiguin més
preparats per poder continuar, una vegada que s’acaba
l’aportació de la nostra comunitat, ells puguin continuar com a
mínim amb el manteniment d’aquests projectes que estan
acabats.

Quan vostè ha fet referència també que aquests projectes
tenguessin  referents sobre l’organització de la societat civil, dir-
li que això ha de ser a tots els països, no facin excepcions que
quan vagin a països com Cuba no facin cap tipus de referència
a la dignitat de les persones i al model de govern, i quan facin
a altres països ho facin. Jo, per part meva, anunciar-li que una
vegada que vostè hagi constituït el Consell de Cooperació, uns
mesos després sí que li demanarem una compareixença per tal
de discutir les línies generals en temes de cooperació. Moltes
de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, senyora presidenta. Molt breument, perquè de les
quatre qüestions que hem plantejat n’hi ha hagut tres a les
quals  ens han contestat satisfactòriament. N’hi ha una però en
la qual voldríem incidir una miqueta més perquè li donam molta
importància des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, i és la que fa referència al percentatge de doblers
públics de les Illes Balears que arribin efectivament a satisfer
les necessitats, en aquest cas, d’Amèrica Central. La consellera
ha fer referència a l’augment del 0,7%, nosaltres calculam que
deu superar els 1.000 de pessetes, és una quantitat
considerable, creim que aquest 0,7% ha d’arribat íntegrament
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als  països empobrit, creim que les quantitats que es
pressuposten per això han d’anar allà, no han de servir per fer
campanyes publicitàries aquí, no han de servir per fer viatges
al tercer món allà, no han de servir per donar feina a la gent
d’aquí, és la nostra opinió i la volen manifestar davant
d’aquesta comissió.

I feim nostra una miqueta l’expressió, si se’m permet una
mica dura, però que jo crec que és real d’un prestigiós analista
de la realitat del tercer món quan deia que “en nom de negres
que passen fam allà, a Àfrica, que no hi hagi cap blanc que es
faci més ric que mai aquí, a Europa”. I amb això volia dir que,
efectivament, com ha dit el representant del Grup Parlamentari
Popular, s’ha de reconèixer el valor que tenen totes i cadascuna
de les ONGs que estan actuant aquí, a les Illes Balears, tot i amb
això, jo crec que des del Govern de les Illes Balears també s’ha
de ser molt estricte a l’hora de exigir que, efectivament,
serveixin de canal transmissió de recursos públics que es
destinen allà, però que no siguin l’esponja que vagi xuclant, si
no gotes, quantitats considerables. Aleshores volem, des del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista insistir en
aquest aspecte perquè creim que és bàsic i és fonamental
perquè la cooperació amb els països del tercer món sigui
efectiva, no ens satisfà que als pressuposts figurin unes
quantitats  grosses si llavors són petites les que arriben allà.
Supòs que vostè comparteix també aquesta opinió.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Per respondre, té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyors diputats. Bé,
contestar al Sr. Pastor que, evidentment, el consell de
cooperació s’hauria pogut posar en marxa aquest any, però que
també segurament s’hauria pogut posar en marxa en els seus
setze anys de govern, el cas és que durant aquest any s’ha
treballat molt per aconseguir que el setembre fos al Consell de
Govern, que jo, ara parl de memòria, però crec que va ser sobre
el mes d’octubre del 99, quan vaig fer la primera convocatòria
de ONGs a Mallorca, a Menorca i Eivissa per tal de començar a
treballar sobre el que havia de ser el consell de cooperació,
donant-los un esborrany del que havia de ser per tal de treballar
també quina seria la participació de les ONGs en aquest consell
de cooperació, punt molt polèmic atès que en aquesta
comunitat autònoma no tenim, com es té a moltes altres
comunitats autònomes, una coordinadora, ara sí es té però no
es tenia fins ara, una coordinadora d’ONGs que permetés i que
facilités establir quina havia de ser la participació de les ONGs
dins aquest consell de cooperació, sinó que teníem un conjunt
d’organitzacions que treballen en el món de la cooperació, prop
de 60 a Mallorca, devers 15 Eivissa i Formentera i més de 20 a
Menorca, absolutament descoordinades, absolutament aïllades
unes de les altres. Aquesta labor de coordinar les
organitzacions socials també és una labor que han de fer les

institucions, també és una labor que ens vàrem trobar sense fer
i el que és cert que és una labor que tant a Mallorca com a
Menorca i a Eivissa i Formentera, la Conselleria de Benestar
Social i la Direcció General de Cooperació han contribuït a fer
possible, de manera que ara ja hi ha una coordinadora de ONGs
i ara ja tenim aclarit i determinar quines seran les ONGs que
participaran de manera representativa en aquest consell de
cooperació. Per tant, després d’aquesta herència, un any de
feina, jo li puc dir que ha estat un any intens i un any i profitós
i ni molt manco un temps bastant prudent per posar en marxa
un organisme que pretenem que sigui sobretot operatiu.

Respecte de les línies o dels objectius en matèria de
cooperació, dir que la nostra idea de projectes sostenibles es
garanteix si aquests projectes són projectes que no estiguin
sobredimensionats, lògicament, i en això confirm el que ja he
expressat en altres moments, una iniciativa com l’Hospital
d’Higüey no podia ser mai sostenible, una iniciativa d’aquestes
característiques no pot ser sostenible en una societat que no
està preparada per mantenir i per donar un seguiment a una
macroestructura, que no sé fins a quin punt es pensava i es
posava en marxa per fer un projecte de cara a la comunitat. Els
projectes que des del nostre punt de vista són projectes
sostenibles  són els projectes que comencen organitzant la
comunitat, mirant la comunitat i mirant la realitat cara cara,
mirant les seves possibilitats, però mirant també les seves
mancances i, per tant, a partir d’aquí, no fer projectes
sobredimensionats, sinó projectes molt arrelats, molt propers a
aquella situació i projectes que de vegades s’han de començar
organitzant grups per treballar aquest enfortiment social i
comunitari, i a partir d’aquí establir una base que faci possible
que al cap d’uns anys tal vegada sí, treballant a la vegada amb
les administracions d’aquell país, fer que un projecte com és la
posada en marxa  d’un hospital, sigui o no sostenible. Per tant,
la meva visió del que són projectes sostenibles està relacionada
amb projectes que la comunitat està en condicions de mantenir
i en condicions de donar resposta.

Per suposat, és gratuït que faci aquesta valoració de si
farem o no a Cuba projectes que treballin amb l’organització
social, jo pens, sens dubte, al marge d'ideologies, que
l’organització social que es troba a Cuba i la que es troba a
països com El Salvador, Hondures i fins i tot Nicaragua, és molt
diferent, que la formació de les poblacions d’uns països o
d’altres són molt diferents i això s’ha d’assumir al marge
d'ideologies. Però dir-li que jo he fet menció d’una la qüestió
concreta que demostra els pocs prejudicis, al marge lògicament
de la meva ideologia, en matèria de cercar compromisos de les
institucions dels països. Com comprendrà jo no tenc massa
coincidències ideològiques amb la primera dama d'El Salvador,
però m'hi vaig reunir, m'hi vaig reunir per aconseguir que el
projecte que desenvolupam millori.

Explicar-li al senyor Buele que, efectivament, jo coincidesc
amb el 0,7, i hi coincidesc perquè ha estat una reivindicació
també de l’organització política a la qual pertany, que el 0,7
arribi íntegrament als països empobrits, dir-li que el Govern,
durant l’any 2000, dedica el 0,77% del pressupost i que això
significa 1.110 milions. Jo ara li parlaré de memòria, per sí
explicar-li que d'aquests 1.110 milions, el 20% va als fons de
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cooperació de les tres illes, que el 10% va a emergències
socials, a emergències, a situacions d’emergència, i que el 45%
està dedicat a projectes d’aproximadament, a programes tant de
convocatòria com a programes d’intervenció directa. La resta,
i jo estic d’acord en una de les qüestions que ha plantejat i en
desacord en una altra, la resta està dirigida al que són
programes d’educació i de sensibilització i és en això que jo
estic en desacord un poc en la línia que li he contestat abans al
Sr. Crespí, jo crec que és fonamental treballar també en aquesta
línia d’educació, en aquesta línia de sensibilització,
d’informació per a la població de les nostres illes. S'hi dediquen
en percentatges molt mínims però evidentment són
percentatges que es lleven del 0,77, però jo pens que
indirectament això fa també que la situació dels països
empobrits millori, via la conscienciació, via la pressió política,
i jo estic segura que en aquest sentit estam d’acord.

Una altra qüestió és que, a pesar que efectivament estic
d’acord que algunes de les línies, algunes de les actuacions de
l’anterior govern eren adequades, i jo he manifestat en aquesta
comissió, tant en l'àrea de cooperació com en altres àrees, que
no tenc cap problema a reconèixer el que  estava ben fet i
donar-li continuïtat, però que també s’ha de reconèixer que
tenim línies molt distintes en alguns aspectes, dir que, a pesar
d’això, el que ens trobàrem en cooperació era la inexistència
d’una direcció general i la inexistència d’una estructura. Per
tant, és cert que el personal que hi ha la Direcció General de
Cooperació, que són set persones actualment, són a través
d’un projecte d’inversió que surt del 0,7, lògicament jo hi estic
en desacord, és un tema pel qual jo he lluitat quan es va
negociar la plantilla i que no vaig aconseguir, esper que, amb
l’ajuda dels parlamentaris, ho aconseguirem en un futur, perquè
efectivament això farà que el que es dedica ara a projectes
d’inversió es dediqui a capítol 1 i per tant el 0,7 vagi per la via
dels  projectes directes, per la via de la sensibilització, per la via
de la cooperació amb els fons insulars cap als països empobrits.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyora consellera. Una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui, només queda agrair la seva presència a la
consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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