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si es produeixen substitucions.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Prohens substitueix Maria Binimelis.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Aina Salom.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

Proposició no de llei RGE Núm. 281/05, presentada pel

Grup Parlamentari Socialista, relativa a la reconstrucció

d'infraestructures escolars al sud-est asiàtic.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,

consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 281/05,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la

reconstrucció d’infraestructures escolars al sud-est asiàtic.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part

del Grup Parlamentari Popular, amb RGE núm. 1272/05.

Per a la defensa de la proposició no de llei en qüestió, per

part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Rado, per un temps de deu minuts.

Gràcies.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i

diputades, presentam aquesta moció, aquesta iniciativa, vist que

aquest desastre que s’ha produït al sud-est asiàtic ha produït

unes conseqüències que creim molt greus, sobretot per a una

part de la població. Vostès saben que sempre, en qualsevol

situació de risc, la població que un perill de sofrir més les

conseqüències són els infants i els menors, per això aquesta

proposició va dirigida especialment a intentar palAliar totes

aquestes qüestions que puguin patir aquests nins i aquests

joves.

També deim que aquesta ajuda que demanam del Govern

balear que sigui a mig termini, i això ho deim perquè, com

vostès saben, les ajudes d’urgència han anat arribant, supòs que

possiblement encara se’n necessitarien més, però de qualque

manera i tal com ja han dit una sèrie d’organitzacions que fan

feina en aquesta zona, ja no tenen més capacitat per gestionar

l’ajuda que ha arribat fins a aquest moment. Per això creim que

serà interessant que es puguin fer accions amb uns terminis més

llargs i sobretot després que es pugui avaluar concretament on

és que fan més falta aquestes infraestructures que nosaltres

proposam. I com deia abans, proposam que siguin

infraestructures escolars perquè vostès saben, i ja ho he dit

abans, que molts d’aquests nins són els que més pateixen, molts

d’ells han mort, però molts altres han quedat orfes, i per tant

han quedat en una situació d’abandonament o desemparament

en certa mesura.

Per altra banda, ens ha duit a presentar aquesta proposició

en aquest sentit el fet que en aquesta zona, i per desgràcia, és

una zona en què es dóna molt el tràfic de criatures, tràfic de

criatures, dirigides moltes vegades a l’explotació sexual

d’aquests menors, i en altres casos una explotació a través del

treball infantil. Creim que el fet que els nins i nines puguin

retornar a centres escolars on puguin tenir un control, una ajuda

i una observació per part d’adults que es puguin fer de qualque

manera responsables d’ells, encara que no servirà per evitar tots

aquests mals que comentam, sí que creim que durà almanco a

palAliar-los.

Efectivament, el fet que els pares puguin enviar els seus fills

a aquests centres, on també se’ls pugui donar menjar, de

qualque manera evitarà que no s’hagin de dedicar al treball

infantil, que és el que passa moltes vegades en aquesta zona.

Tots vostès saben que els infants són aquesta població de risc

en qualsevol societat i molt més en els països empobrits; i si a

això hi afegim el desastre, com aquest que s’ha produït al sud-

est asiàtic, tendrem un retrat del que podia passar i el que

possiblement passa en aquests moments.

Per tant, demanam i ho deman amb tota sinceritat i amb tot

el cor de què som capaç en aquests moments que no facem

damunt aquest tema, i no diré política, perquè crec que la

política, a pesar de tot, és una qüestió lloable, sinó que no

facem partidisme en aquest tema, que intentem arribar a un

acord per poder fer que aquesta proposició i, en definitiva,

aquesta ajuda a tots aquests infants pugui sortir d’aquesta

comissió aprovada per unanimitat de tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Tenen inconvenient que suspenguem dos minuts la sessió,

atès que la Mesa pel que es veu no havia acabat i la portaveu

Popular que ha de defensar l’esmena ...

(Pausa)

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

... casos açò no ha estat possible, esperar diputats, vull dir

que, com a precedent, un i oli que deim a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè està en tot el seu dret i si vol continuam, vull dir, jo

ho he demanat, però perquè el Lletrat m’ha dit que es podia fer,

però amb sinceritat pens probablement igual que vostè.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, i agrair als senyors diputats i senyores diputades la

seva amabilitat.
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S’ha presentat una esmena a la Proposició no de llei per part

del Grup Popular, amb RGE núm. 1272/05. Per a la defensa de

la proposició, perdó, per defensar l’esmena RGE núm. 1272/05

del Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Carme Feliu, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Un aclariment, perdoni: només tenc

aquest temps per defensar l’esmena, no? No tenc altra

intervenció? No.

Gràcies.

Perdonin, senyores i senyors diputats el meu retard, era a

una Mesa i no podíem acabar abans, però tot d’una ja ...

Aquesta proposició no de llei presentada pel Grup

Parlamentari Socialista realment toca un tema, crec jo, que han

de perseguir tots la unanimitat, entenc jo, i que en temes de

tanta envergadura i tanta seriositat com aquests no hi ha

d’haver colors polítics; perquè l’ajuda humanitària i l’ajuda

d’emergència s’entén com a un conjunt d’accions que donen

resposta immediata a situacions produïdes per catàstrofes

naturals, fam o conflictes bèlAlics; es caracteritza per la ràpida

mobilització dels recursos humans, econòmics i sanitaris a la

zona, amb la finalitat de disminuir el patiment de les víctimes

i de garantir la subsistència i protegir els drets fonamentals. Es

tracta d’accions puntuals que atenen les necessitats bàsiques de

les persones i d’aquesta forma, una vegada que ha acabat

l’ajuda, es fa també necessària la intervenció mitjançant

projectes de cooperació tant a mitjan com també a llarg termini,

són els anomenats projectes de reconstrucció.

Les recomanacions internacionals de cooperació, i no

nosaltres, no el Grup Popular, fan molta incisió en què els

beneficiaris d’aquestes ajudes han de ser partícips a l’hora de

dissenyar els projectes. És per això que, després de la reunió

que va tenir la Direcció General de Cooperació amb el Comitè

d’Emergències, dia 18 de gener, es va decidir que hauran de ser

els governs dels països afectats els que facin les demandes a

l’hora de planificar la reconstrucció. Aquesta informació és

facilitada per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional

a les distintes reunions a les quals ha assistit el Govern, abans

i després de la visita també del ministre Moratinos a la zona.

Al mateix temps, també va solAlicitar a totes les ONG de

Balears una informació referent a si tenim previst o no actuar

en la reconstrucció d’aquestes zones afectades i a través de

quins tipus també els va demanar. La Conselleria de

Presidència i Esports, a través de la Direcció General de

Cooperació, té oberta una convocatòria per presentar projectes

de cooperació al desenvolupament, des de dia 30 de desembre

del 2004 fins al dia 8 de febrer del 2005; en aquesta

convocatòria s’han pogut presentar projectes de reconstrucció

a la zona del Golf de Bengala. Les entitats del Comitè

d’Emergències varen ser les primeres a reconèixer que encara

que es trobassin en fase de prospecció a la zona, per tal de

detectar quines eren les necessitats més urgents i d’elaborar els

projectes de reconstrucció, a partir d’aquí es va decidir

presentar una campanya de recollida de fons, no per cobrir

l’emergència, sinó justament per fer aquests projectes de

reconstrucció a la zona afectada. Aquesta campanya,

denominada Junts per Àsia, va encaminada a projectes integrals

amb especial atenció a infraestructures relacionades amb la

infància, com òbviament també ho són les escoles. Està

liderada pel Govern de les Illes Balears i també pels tres fons

de cooperació, tant el mallorquí, el menorquí com el pitiús.

Aquesta iniciativa permet realment encaminar la solidaritat

de tota la societat balear, administracions i societat civil cap a

la reconstrucció, i hem de tenir en compte que en totes les

emergències, tot d’una que deixen d’aparèixer als mitjans de

comunicació, desgraciadament és com si deixassin d’existir, i

és per això que un projecte a llarg termini i coordinat entre

totes les entitats que han d’actuar a la mateixa zona, doncs

realment és important. Volem destacar que és importantíssima

la coordinació de tots els actors, vull dir, és vital que en un cas

com aquest, en el qual la mateixa ONU ha solAlicitat als països

que no actuïn amb iniciatives que no estiguin consensuades, tal

com va traslladar, i això ens ho va dir ben clarament el ministre

Moratinos, es va demanar de fer aquesta coordinació per tal

d’evitar la superposició d’ajudes i la descoordinació.

Realment és absurd suposar que nosaltres tot sols podem

reconstruir totes les infraestructures escolars afectades i per

això crec que és important conèixer primer quines necessitats

hi ha i quina és la millor manera de cobrir-les. També hem de

tenir en compte que els governs dels països afectats ja treballen

en la reconstrucció i són ells els que han de decidir quins són

els projectes que més els interessen.

Així mateix, a les convocatòries de subvencions per a

projectes de cooperació al desenvolupament anual i plurianual

del 2006, i si tant fos necessari també per als anys següents, es

poden seguir presentant projectes de reconstrucció de les zones

afectades pel tsunami.

Per tant, creim que aquesta proposició no de llei presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, per tenir realment la utilitat

que interpret jo que cercam tots i que pugui arribar la nostra

solidaritat el més aviat possible a aquests països afectats, hauria

de rectificar i acceptar la nostra esmena de supressió i eliminar

la paraula “infraestructura escolar” per deixar-ho amb

“infraestructures”, i d’aquesta manera estam segurs que els fons

recaptats arribaran a bon port, sobretot a cobrir les necessitats

que siguin més urgents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Torn de fixació de posicions dels grups que no han

presentat esmenes, de menor a major. Per part del Grup

Parlamentari Mixt? Per part del Grup Parlamentari Esquerra

Unida? Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sincerament crec que aquesta proposició no de llei enfronta una

necessitat tan evident que no necessita en aquesta sessió

parlamentària ni arguments ni defensa, perquè crec que tots
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hem vist el que ha succeït i els fets parlen tot sols. La

colAlaboració de tots en una catàstrofe tan gran, ciutadans,

particulars, entitats i institucions és necessària absolutament i

el Govern de les Illes Balears no pot ser aliè, no ho és, però no

ho pot ser encara més amb aquesta onada de solidaritat que s’ha

generat arreu del món per palAliar, en el poc que sigui, el

desastre, un desastre bíblic, que ha suposat aquest tsunami. I la

proposició socialista va en aquest sentit i fins i tot assenyala un

àmbit d’aplicació de la solidaritat, la xarxa educativa.

Malgrat som conscient que la necessitat d’ajut, abasta tots

els camps d’activitat humana, creim encertat que s’adrecin els

ajuts específicament a la xarxa educativa, perquè sens dubte els

infants són els que més pateixen les calamitats i l’educació és

absolutament necessària per recuperar mínimament la

normalitat i començar a superar l’inevitable trauma que s’ha

sofert. Només l’educació pot ajudar a superar la situació

dramàtica i pot garantir que els riscs, explotació, mala nutrició,

com ha explicat molt bé la Diputada Aina Rado, els riscs sobre

la infància es minvin en allò que és possible.

No m’estendré més, només dir que des del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista desitjam que aquesta

proposició no de llei s’aprovi per unanimitat, per donar un

sentit unitari a l’ajut que pugui tenir, des de la instància

d’aquest Parlament, i després el Govern de les Illes Balears,

que sigui per unanimitat, que és el que crec que la ciutadania

ens demana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per

un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup

proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar.

Doncs, un cop recomençada aquesta sessió, si així pertoca,

pot intervenir ara el grup proposant per posicionar-se, per un

temps de cinc minuts.

Gràcies.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, lamentar l’absència

de la sala de la Sra. Diputada que m’ha contestat, ja que me fa

una proposta sense haver escoltat la meva argumentació, me

sap greu, m’hagués agradat que hi fos, però bé. A part d’això,

li contestaré al que vostè me plantejava.

Efectivament, en aquests moments, com vostè ha dit, hi ha

moltes ajudes, es necessita fer projectes, veure on és més

necessari, per això planteja el meu grup una ajuda, no

immediata, que crec que, a més, s’ha fet aquesta aportació per

part del Govern balear, i plantejam una ajuda, però una ajuda

extraordinària, i a mig termini. A mig termini, això vol dir,

evidentment, que no és immediata, però també que s’han de

posar en contacte amb els diferents organismes o

administracions que faci falta per veure on fa més falta; jo no

li dic si aquestes ajudes o aquestes infraestructures, per cert

tampoc no li dic, com es pot imaginar, que nosaltres hem de

resoldre tot el problema d’infraestructures, parlam

d’infraestructures en general, dues, tres, les que es pugui,

evidentment no totes les infraestructures del sud-est asiàtic, no

crec que per molt que aquestes illes siguin solidàries que

puguem arribar a això, però vaja; com li deia abans, crec que

efectivament, per això s’ha de mirar on és més necessari. Però

això no lleva que, almanco al nostre mode de veure, pensem

que la part d’aquesta població més necessitada d’ajuda, més

necessitada d’una ajuda específica són els infants, són els

menors; tots sabem el que ha passat amb ells, tots sabem que

molts d’ells han quedat orfes, n’hi ha hagut molts, i tots sabem

quines són les lacres que es pateixen en aquests països, tots ho

sabem, hauríem d’estar avergonyits qualque vegada del que

passa, però bé.

Creim que en aquests moments aquestes situacions, ja de

per si terribles de manera normal, en aquests moments poden

ser agreujades. Per això, i una vegada, evidentment, haver

parlat amb associacions tan respectables i que tenen un

coneixement tan important de la situació i de la problemàtica

de la infància, com pot ser UNICEF, consideram adequat que

aquestes ajudes, aquesta ajuda extraordinària que demanam, no

la que de qualque manera ja està prevista dins el fons de

cooperació, sinó aquesta ajuda més important i que, com diu la

proposició, poden ser ajudes plurianuals, jo tampoc no crec

que, de vegades els pressuposts no es poden estirar tot el que

nosaltres volem, per això plantejam que es faci de la manera

que es pugui, però que es tengui en compte i que es faci

especialment dirigida, precisament als infants.

Evidentment que hi ha moltíssimes altres ajudes Sra.

Diputada, jo n’estic absolutament convençuda, falten hospitals,

falta de tot, però no me negarà que dins tot això els que més

pateixen dins totes aquestes situacions són els infants; que, de

qualque manera, amb una reconstrucció d’infraestructures

escolars, les que siguin, poques o moltes, poden ajudar tot

aquest grup o tota aquesta població almanco a no tenir unes

mancances tan greus, fins i tot psíquiques, com poden tenir en

aquests moments.

Per tant, nosaltres no acceptaríem llevar escolars, perquè

creim que desvirtuaríem aquesta moció, en tot cas, si vostès hi

estiguessin d’acord nosaltres podríem acceptar “dirigides a

població infantil” per exemple, vull dir no específicament

“escolar”, i així doncs ho podríem acceptar. Però creim que és

la població infantil en aquests moments qui té més greus

problemes.

(S’escolta una veu de fons)

D’acord, idò.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol utilitzar el torn de paraula per comentar

si accepta o no la proposta de la diputada del Grup Socialista?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Rado, perfectament, vull dir,

ha captat el meu missatge, és a dir, l’important és que sigui el
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propi país o les pròpies ONG que són allà les que decideixin,

perquè tal vegada un hospital també és necessari per a aquests

nins o un menjador escolar, no ho sé; és a dir que a nosaltres el

que ens feia por és que únicament anassin per fer escoles. Vull

dir, pel que diguin, ara, amb prioritat absoluta cap a la infància

totalment d’acord, per la qual cosa acceptaríem la seva

proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En qualsevol cas, perdonau,

és preceptiu que el Grup del PSM que és present, accepti

l’esmena per poder ser votada en els termes.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Tenc la paraula, Sr. President? Des del nostre grup

acceptam, ja ho he dit abans, el perill és per la infància i aquest

redactat “infraestructures adreçades a la població infantil” ens

pareix absolutament correcte i que integra perfectament tant la

idea que ha exposat la Sra. Rado, com les apreciacions que ha

fet la Sra. Feliu, i per tant li donam el nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, si els sembla bé, suspendrem dos minuts perquè

puguin redactar el text exacte i precís, per evitar després

possibles confusions.

Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla, abans de passar a la votació, direm el que

vostès han escrit per evitar problemes de malentesos:

“destinada a la reconstrucció de les infraestructures dirigides a

la població infantil i juvenil del sud-est asiàtic”. És correcte?

Gràcies.

Passam idò a la votació, votació de la Proposició no de llei

RGE núm. 281/05.

Vots a favor?

Unanimitat. Gràcies.

No havent-hi més temes ni assumptes a tractar, s’aixeca la

sessió. Gràcies.
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