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LA SRA. PRESIDENTA:

... diputats, si els sembla començarem la sessió d’avui, en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarna Pastor por Rosa Estaràs y, por favor, me gustaría si
es posible...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, encara estam a les substitucions, un
momentet.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Vale.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I JUAN:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam idò al primer i únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en les preguntes RGE números 7701,
7702, 7703, 7704, 7705, 7708, 7709 i 7710. Assisteix l’Hble.
Conseller de Presidència, Sr. Albert Moragues, al qual donam
la benvinguda, amb dos directors generals, el Sr. Jordi Bayona
i la Sra. Socias. Sra. Pastor, té una indicació a fer? Sí.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, Sra. Presidenta. Me gustaría si no hubiera inconveniente
agrupar las preguntas 7703 y 7704 por un lado, y en otro grupo
la 7705, la 7708 y la 7709. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, cap problema, al contrari, li agraïm crec tots, no?,
Sr. Conseller.

1) Pregunta RGE núm. 7701/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a malalts crònics que han rebut
medicaments gratis per iniciativa de l'actual Govern.

Per formular doncs la primera pregunta, RGE núm. 7701,
relativa a malalts crònics que han rebut medicaments gratis per
iniciativa de l’actual govern, intervé la diputada Sr. Encarnación
Pastor, que té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, que los
ciudadanos de Baleares en el exterior necesitan toda la atención
y el apoyo, creo que en eso estamos todos de acuerdo, por eso
mi pregunta hoy va en ese sentido. ¿Cuántos ciudadanos
enfermos crónicos de Baleares en el exterior han recibido
medicamentos gratis por prescripción médica por iniciativa del
actual Govern de les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, el funcionament del projecte pilot que nosaltres
hem denominat Programa de medicaments, és un projecte, un
programa pilot nou, que s’ha firmat entre la Fundació Balears
a l’exterior i les cases balears de la província de Córdoba, com
saben els senyors diputats hi ha tres cases balears a Córdoba, a
la província, hi ha la casa balear de Córdoba capital, la casa
balear de Santa Fe i la casa balear a Villa María, al conjunt
d’aquestes tres cases balears a l’exterior es va firmar un conveni
per tal que una sèrie de persones amb ascendència balear que
complissin una sèrie de requisits poguessin tenir dret a l’accés
dels medicaments. Dic amb una sèrie de requisits, havien de ser
jubilats, havien de tenir malalties cròniques i havien de tenir un
límit de renda delimitat. 

Per tant, aquest programa que s’ha executat al llarg de l’any
2008 i que ha estat qualificat molt positivament per part de les
cases balears que són les que el gestionen, ha donat cobertura a
un total de 64 beneficiaris, que tenen accés com dic a la
medecina gratuïta, distribuïts en 24 beneficiaris a Córdoba, 28
beneficiaris a Santa Fe i 12 beneficiaris a Villa María.
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Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Como hemos dicho antes, conocer
la necesidad de los ciudadanos baleares en el exterior es una
obligación para el que tiene esa responsabilidad y atender la
obligación de conocer sus derechos, también.

El pasado mes de mayo el Molt Hble. President del Govern
de las Illes Balears anunciaba a bombo y platillo en Argentina
medidas extraordinarias para los ciudadanos de Baleares que se
vieran obligados a emigrar. El mismo discurso se repetía en
Buenos Aires y en Córdoba. Desde luego, nos cuesta trabajo, a
los que conocemos esta realidad porque la hemos vivido muy de
cerca, aunque eso sí nuestros viajes por lo visto no eran viajes
para conocer las necesidades de los ciudadanos, eran más bien
viajes de placer, según nos decía la oposición, que en este
momento está gobernando. Por eso nos sorprende que se pueda
hacer demagogia, que se anuncien medidas como nuevas,
cuando se vienen llevando a cabo desde hace muchos años y
que no se ha tomado -que yo sepa- ni una nueva, aunque el Sr.
Conseller acaba de decir, pero vamos, creo que estas medidas se
venían haciendo ya, bueno, se vende como tal, pero por eso nos
sorprendemos, cuando creo que no era nada malo decir que iban
a lo que iban, que era la celebración del centenario de Córdoba,
que no tiene nada de malo por otra parte que el Muy Hble.
Presidente esté pues con ocho ciudadanos en ese evento tan
importante. 

Mire usted Sr. Conseller, no está mal que el máximo
responsable de ciudadanos y ciudadanas de Baleares viaje para
conocer de primera mano la realidad en la que viven a diario, lo
que ya no está tan bien es que se les tome por tontos, ¿no?,
porque estas medidas ya se venían haciendo.

Sr. Conseller, ¿sabe usted en cuánto se incrementaron las
ayudas individuales en la anterior legislatura? Pasaron de 5.000
euros en el último gobierno del pacto de progreso a más de
50.000 en la anterior legislatura del gobierno del Partido
Popular. En medicina y productos sanitarios se destinaron
12.000 euros, esto, Sr. Conseller, es preocuparse por los
ciudadanos y desde luego las promesas, cuando se hacen, se han
de cumplir todas por eso esperamos que si se han hecho algunas
más, se cumplan.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En torn de contrarèplica té
la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, m’està explicant una
cosa de la qual nosaltres no en tenim coneixement, no vull dir
que no s’hagi fet, jo no en tenc coneixement que, efectivament,
aquest fos un programa que vostès tirassin per endavant, però he
pres bona nota i esbrinaré què és el que es va fer en aquest
sentit. 

Per a nosaltres aquest és un programa -com he dit abans i
repetesc- nou, és un programa pilot, primera vegada, firmat
entre la Fundació Balears a l’Exterior i les cases regionals, com
he dit les cases regionals de la província de Córdoba a
Argentina. Per tant, efectivament, vostè em deia que això era fer
demagògia, viatges del president en què anunciava algunes
coses que es feien..., nosaltres no teníem coneixement que es
feien, no només no teníem coneixement que es fes, sinó que les
mateixes cases balears a l’exterior mai no ens ho varen dir. Les
cases balears sí que ens varen explicar una oferta d’una famosa
targeta sanitària que havia de donar dret a la cobertura de la
Seguretat Social, però que no es va concretar en res, es va fer un
anunci, però no va significar res per millorar la vida dels nostres
compatriotes balears a l’Argentina.

Com dic, nosaltres hem firmat un programa de
medicaments, en tenim una valoració positiva, tenim 64
beneficiaris i a més, vull aprofitar per anunciar que l’any 2009,
aquest programa de medicaments, el farem extensiu a totes les
cases balears que s’hi vulguin acollir, de l’exterior, a totes,
principalment tenim demandes d’ampliar-lo a Argentina, a
Uruguai i a Xile, però també el farem extensible, com no pot ser
d’altra manera, a les altres cases balears.

Crec, com vostè diu, que és una obligació d’aquesta
comunitat autònoma vetllar pel nivell de vida dels nostres
connacionals a l’exterior, però és clar és una obligació per a
aquest govern i ho era per a l’altre també, i li dic, fins allà on
nosaltres sabem aquest és un programa que no existia, no vol dir
que no hi hagués ajudes puntuals, aquest parteix d’una
filosofia, no és beneficència en destinació rere una persona en
concret, sinó que és un programa ample que vol atendre totes les
necessitats dels colAlectius, en aquest cas com dic, un programa
pilot a Córdoba i a partir del 2009 un programa a totes les
necessitats de les cases balears a l’exterior. Jo vull dir..., però ho
investigaré, Sra. Pastor, no vull dir que no es fessin algunes
coses en aquest cas, però fins allà on jo sé no es va fer mai un
programa amb caràcter general i amb caràcter finalista com és
aquest.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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2) Pregunta RGE núm. 7702/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sistema d'ajuda a malalts crònics a
l'exterior per iniciativa de l'actual Govern.

Per formular la següent pregunta, RGE núm. 7702, relativa
a sistema d’ajuda a malalts crònics a l’exterior, té la paraula
l’Hble. Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ¿cuál és el sistema
que se ha puesto en marcha para ayudar a los ciudadanos
baleares en el exterior que son enfermos crónicos por iniciativa
del actual govern de les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per donar resposta, té la paraula l’Hble.
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Molt bé, com li deia anteriorment l’actual govern ha posat
en marxa dues línies d’ajut a les comunitats de ciutadans balears
a l’exterior, una, la que acab de relatar, és aquest programa
d’ajut de medicaments que ara es farà extensible al conjunt de
les comunitats balears a l’exterior i l’altra és el servei d’ajuda a
domicili que també hem signat amb les cases balears de la
província de Córdoba també en el mateix sentit, aquest és un
altre programa pilot que crec que no s’havia duit a terme fins
ara, i repetesc, les ajudes que ha posat en marxa el Govern són
per una banda el servei d’atenció d’aquest pla de medicaments
i per l’altra banda, aquest servei d’ajuda a domicili, que també
hem avaluat amb les cases regionals amb les quals l’hem de tirar
endavant, també ha merescut tot tipus de valoracions positives
i també l’estendrem, com a l’altre, al conjunt de les cases
balears a l’exterior que en tenguin interès perquè els nostres
connacionals s’hi puguin adherir.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, mire, vuelvo
a repetirle que el Muy Hble. Presidente del Gobierno de las Islas
Baleares, el Sr. Antich, destacó en la casa de Buenos Aires un
sistema para dispensar medicamentos gratuitos a enfermos
crónicos, hizo estas mismas declaraciones junto a la presidenta
del consell, también en Córdoba, y prometieron ayudas
educativas y todo esto lo anunciaron como nuevo, destacaron el
convenio entre el Govern y la Universidad, pero se olvidaron de
decir que se seguirían apoyando todas estas medidas que se
venían desarrollando desde la pasada legislatura, porque todas
ellas se venían desarrollando. 

Sr. Conseller, en el 2006 recibieron ayudas individuales para
enfermos crónicos los centros de baleares en Argentina, de San
Pedro, 4.000 euros; Rosario, 1.600; Buenos Aires, 7.300; Villa
María, 4.200; Mendoza, 1.600; Bahía Blanca, 2.400; La Plata,
3.800; Bolívar, 5.600; Santa Fe, 4.700; Córdoba, 1.400; Mar de
Plata, 2.000, todas estas ayudas entre otras muchas se venían
prestando ya con anterioridad. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular nos congratulamos,
como no puede ser de otra manera, de que se siga en esta linea,
que no es otra que la de tener en cuenta a nuestros ciudadanos
y ciudadanas de Baleares que se encuentran en Argentina o en
cualquier otro país del mundo, pero nos duele que a veces se
manipule dándoles esperanzas como nuevo de algo que está
hecho ya, claro que ellos lo saben muy bien, esperamos que se
sigan incrementando, desde luego, pero, Sr. Conseller, esto se
venía haciendo ya.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, torn a dir el
mateix d’abans, jo no he trobat antecedents de programes
d’aquest tipus, no hi ha a la conselleria, a la Fundació Balears
a l’Exterior, fins allà on jo sé, antecedents de cap conveni firmat
amb les cases regionals per donar un servei general, jo dic no sé
si, efectivament i supòs que sí que vostès varen fer ajuts amb
caràcter finalista o amb determinades cases regionals per a
determinades persones, etc., nosaltres ho hem fet en caràcter
general.

Ja dic, nosaltres hem fet un programa pilot per atendre les
necessitats generals de la gent que s’hi vulgui acollir amb
criteris coneguts, amb publicitat per tant, i on tothom s’hi podia
atendre, l’única limitació que hi havia era la limitació de la
partida pressupostària, però vostè diu que això ja estava en
marxa, idò si ja estava en marxa jo els felicit, evidentment em
sembla perfecte perquè estam en la mateixa direcció, però jo li
dic que fins allà on jo sé -i com dic investigaré si hi ha algun
antecedent- no era exactament el mateix. Nosaltres feim
assistència social i crec que vostès a vegades el que feien era
beneficència que és una altra cosa, també absolutament
respectable, però quan dic assistència social em referesc que ha
de ser una cosa general, que és el que nosaltres hem fet, amb un
document, amb condicions i amb criteris coneguts, la gent s’hi
podia atendre i per tant, sabia d’alguna manera quin dret tenia
a acudir a aquests tipus d’ajuts. 

Parl sense conèixer quins eren els criteris pels quals
l’anterior govern feia açò, que no pos en dubte que ho fes, però
ho investigaré, jo dic que són coses diferents. El que nosaltres
feim és posar en marxa política social i el que vostès feien, pel
que vostè m’ha explicat, no era una política social sinó que eren
ajuts socials, per altra banda absolutament respectables, però
crec que estam en una altra dimensió de la cosa.
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Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 7703/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes a domicili prestades a dependents
d'origen balear a Argentina.

4) Pregunta RGE núm. 7704/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a equip de cuidadors a Argentina per
proporcionar ajuda als dependents d'origen balear.

Per formular les preguntes que s’agrupen 7703 i 7704,
relatives a ajudes a domicili i a equips cuidadors per a persones
dependents d’origen balear a Argentina, té la paraula l’Hble.
Sra. Encarna Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ¿cuántas ayudas a
domicilio se han prestado a los dependientes de origen balear en
Argentina por iniciativa del actual govern en esta legislatura? Y,
¿con cuántos equipos de cuidadores cuenta el Govern de las
Islas Baleares en Argentina para proporcionar ayuda a los
ciudadanos dependientes de origen balear? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. El programa que tenim d’ajuts de
servei d’ajuda a domicili s’ha implantat també com experiència
pilot a Santa Fe, donam assistència en aquests moments a 35
usuaris que ho han solAlicitat i hi ha 5 persones que es dediquen
a aquestes tasques. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
l’Hble. Sra. Diputada.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, bueno, nos
alegramos de que se estén dando estas ayudas, ¡cómo no!, esto
es una promesa del director general de la Fundación Baleares en
el Exterior en el mes de noviembre -creo- del 2007, la ratificaba
el Muy Hble. Presidente, Sr. Antich, en junio, estamos en
octubre y nosotros todas las novedades de las que nos hemos
podido informar a través de la información que ustedes ponen
desde la fundación la verdad es que es la siguiente y la leo
literalmente “en Bahía Blanca, ninguna novedad; en Bolívar, el
Gobierno pedirá la declaración de monumento histórico para el
edificio del hotel balear de Bolívar; en Buenos Aires, el
Gobierno aumentará las ayudas a baleares residentes en las

provincias occidentales argentinas, los empresarios baleares de
Argentina dispuestos a colaborar con el Gobierno en ofrecer
oportunidades laborales a los jóvenes”. Concreción, ninguna.
“Centro balear de La Plata, ninguna novedad; Mendoza, el
Gobierno aumentará las ayudas a los residentes en las
provincias occidentales de Argentina -otra vez-; Protectora
Menorquina, el director de Acción Exterior, la gerente de la
Fundación Baleares en el exterior, supervisan las obras de
adecuación de la Protectora Menorquina -obras realizadas por
cierto en la anterior legislatura del gobierno del Partido Popular-
, el director general de Acción Exterior cerró un acuerdo con la
Universidad Blas Pascal para colaborar en temas de intercambio
de alumnos y docentes en el ámbito de la enseñanza turística -
acuerdo tomado también, pretomado, en la anterior legislatura,
no dio tiempo a ponerlo en marcha pero ya estaba tomado el
acuerdo-, centro balear de Rosario, más de 1.000 descendientes
de Pollença componen la población balear en la ciudad
argentina de Rosario -esta novedad es muy buena, lo que pasa
es que no es nada nueva-, centro balear de Santa Fe, ninguna;
Agrupación Mallorca de San Pedro, Jordi Bayona verifica las
obras de la nueva casa balear de San Pedro, la ciudad argentina
de las ensaimadas -obras comenzadas en la anterior legislatura
gracias al gobierno del Partido Popular y  nos gustaría saber de
paso cómo se encuentran.

Casa balear de Villa María, el director general de Acción
Exterior acuerda estudiar la oferta de un local para la casa de
Villa María -casi un año después lo que nosotros sabemos es
que se sigue estudiando-, casas baleares en Uruguay, el
Gobierno adquiere en Montevideo parte de la correspondencia
original de Joan Torrandell” -acuerdo cerrado en la anterior
legislatura con el gobierno del Partido Popular. 

Así seguimos por Cuba donde no hay nada nuevo, en Chile,
donde se inaugura la primera casa balear en Santiago de Chile
-casa creada en la anterior legislatura con el gobierno del
Partido Popular-, centro balear de Venezuela, nada nuevo y
desde luego allí hay mucho que hacer; Puerto Rico, nada;
República Dominicana, México, nada nuevo. 

En fín, Sr. Conseller, están gobernando desde hace un año
y medio, compare usted lo que se hizo en la anterior legislatura
y sigan trabajando que hay mucho que hacer, sobre todo que no
se confunda a los ciudadanos vendiéndoles como nuevo lo que
se está realizando desde hace mucho tiempo ya. Es hora de no
perder más tiempo, ni un solo minuto, ponerse manos a la obra,
porque los ciudadanos de Baleares que están en el exterior la
verdad es que se lo merecen.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li volia
agrair molt aquest resum d’activitats que fa la Fundació Balears
a l’Exterior i que per allò que es veu compartim amb l’anterior
govern. He de dir que estic encantat de compartir amb l’anterior
govern coses i per tant, si nosaltres el que feim és seguir
endavant una línia política d’actuacions que va posar en marxa
el Govern del Partit Popular, me’n reclam hereu i a més faré tot
el possible perquè es millori i es potenciï.

De totes maneres li he de dir que la contestació que vostè em
fa i la pregunta que m’havia fet originàriament no té res a veure.
Vostè m’havia demanat què havíem fet per ajudar als ciutadans
dependents d’origen balear a l’Argentina i jo li dic què hem fet,
hem firmat dos convenis per primera vegada, dos convenis
públics que deixa molt clar de quina manera els nostres
conciutadans es poden acollir a programes de política social, un
per a ajudes a domicili i un altre per a medicaments i açò és el
que nosaltres hem fet. Vostè m’explica aquí les pàgines web i
la història de les coses, però cregui’m, Sra. Diputada, que no té
res a veure. 

Nosaltres -li torn a dir- hem posat en marxa un projecte pilot
de servei d’ajuda domiciliada a Santa Fe, la valoració d’aquesta
ajuda que dóna en aquests moment assistència a 35 persones és
molt positiva i l’estendrem per primera vegada a totes les cases
regionals amb els mateixos criteris: que tenguin ascendents de
Balears, que siguin jubilats en situació de necessitat i que
tenguin -com no pot ser d’una altra manera- una renda limitada.
Açò, amb aquest sentit i amb aquesta organització i amb aquesta
publicitat i amb aquesta finalitat que jo sàpiga no existia, sense
posar en dubte que efectivament l’anterior institut de balears a
l’exterior pogués fer coses semblants, paralAleles, homòlogues,
etc., però açò que nosaltres hem fet és nou i per tant, el
president ho va explicar, com no pot ser d’una altra manera. Va
explicar el que nosaltres tiraríem per endavant: plans pilot 2008,
que s’han fet, plans pilot que s’estendran a la totalitat de les
cases balears a l’exterior a partir de l’any 2009. 

Estic d’acord fonamentalment en una cosa que vostè ha dit,
ens ha recomanat que continuem fent feina perquè hi ha molta
cosa que fer, en açò estic absolutament d’acord, he pres nota i
efectivament impulsarem tota la feina que puguem fer allà.

Segurament m’hagués agradat trobar més coses en marxa
com aquestes, però malauradament fins a hores d’ara crec que
no estaven en marxa amb els criteris que en aquests moments
nosaltres les impulsam.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

5) Pregunta RGE núm. 7705/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a intercanvis d'alumnes i professors amb
els centres balears a l'exterior.

6) Pregunta RGE núm. 7708/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a beques de postgrau concedides a joves
descendents de Balears.

7) Pregunta RGE núm. 7709/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos de formació, per iniciativa del
Govern, per a joves descendents de Balears.

Per formular les preguntes que s’han agrupat números 7705,
7708 i 7709 relatives a intercanvis d’alumnes i professors, a
beques de postgrau i a cursos de formació a joves descendents
de balears, té la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, mi pregunta,
agrupadas las tres, es la siguiente: ¿cuántos intercambios de
alumnos y profesores se han llevado a cabo a través de la
Universidad de las Islas Baleares y los centros baleares en el
exterior por iniciativa del actual gobierno en esta legislatura,
cuántas becas de postgrado por iniciativa del actual gobierno
también en esta legislatura a través de ese convenio con la
Universidad de las Islas Baleares y cuántos cursos de formación
por iniciativa del actual gobierno de las Islas Baleares en esta
legislatura para jóvenes descendientes de baleares se han
llevado a cabo a través del convenio entre el Govern de les Illes
Balears y la Universitat de les Illes Balears? 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, quant a intercanvis
d’alumnes i professors que diu la pregunta que s’hagin pogut
dur a terme mitjançant un conveni del Govern de les Illes
Balears amb la Universitat he de dir que no hi ha hagut cap
intercanvi entre altres coses perquè no tenim cap conveni que
prevegi aquesta pregunta que em fa l’Hble. Sra. Diputada. Per
tant, no hi ha hagut intercanvis perquè no estava previst.

Quant a beques de postgrau he de dir que al marc del
conveni -en aquest cas sí que tenim vigent entre la fundació
balear i la fundació de la càtedra iberoamericana- s’han concedit
5 beques per a la realització d’un màster de gestió turística a la
Universitat Nacional de La Plata, 4 beques per a la realització
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de màsters presencials a la Universitat de les Illes Balears i 4
beques per al desenvolupament de pràctiques en empreses per
titulats universitaris a les Illes Balears.

En relació amb la darrera qüestió que em demanava, quants
de cursos de formació?, he de dir que dins l’àmbit de
colAlaboració amb el conveni vigent que tenim entre la fundació
i la càtedra iberoamericana no està prevista la realització de
cursos de formació específics més enllà d’aquests que els acab
de comentar. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
l’Hble Sra. Diputada.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, sabemos que el convenio con la Fundación Cátedra
Iberoamericana sigue haciéndose, se hacía anteriormente, pero
el Sr. Director General declaraba en un medio de comunicación
a la pregunta ¿qué proyectos se van a iniciar para los más
jóvenes?, respondía el Sr. Director: “Dentro de una nueva
impronta que le vamos a dar a la política social están los
jóvenes, en dos o tres semanas se harán una serie de ofertas
educativas, algunas de ellas on line, otras presenciales, a
realizar en la universidad de Baleares y para todos se aseguran
prácticas y pasantías en empresas españolas. El abanico de
posibilidades es muy amplio, pero nuestro fuerte son los
estudios turísticos”.

Esto lo decía el Sr. Director, pues bien, Sr. Conseller, un año
y medio después que yo sepa no han hecho nada, o casi nada, o
yo no tengo conciencia que se haya hecho nada que no estuviera
en marcha en la legislatura pasada. Para muestra le voy a
enumerar algunas de las cosas que se venían haciendo en esa
legislatura y se lo digo, Sr. Conseller, porque se venían
haciendo ya y yo sí que lo sé porque era yo la que lo hacía.
Cursos de monitores en Santa Fe, jornadas de formación,
asistencia de 25 alumnos en representación de todos los centros
de Argentina; escuela de jóvenes en La Habana, participaron 46
jóvenes; Art Joves creador de fotografías y literatura,
participaron la mayoría de los centros con premios en San
Pedro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y además en Cuba; se
publicaron obras como Mallorca en mi canto de Ana María
Servera, De la memoria de un viaje a la ilusión del autor Juan
Estrade, Poemas y relatos en Cataluña, Art joves creadors,
poesía, relatos y fotografía dirigido a los jóvenes de las casas
y centros de baleares en el exterior, (...) y descoloridos de Jorge
Sagrera; conferencias por profesores de la universidad,
Variaciones regionales del catalán por la profesora Gloria
Bosch, Personajes de Baleares Ramón Llull por la profesora
Aina Jofre, La guerra civil española por el profesor López
Nadal, La barbaridad y Cristóbal Colón por Gabriel Vert,
Migraciones en la Argentina balear, una tradición de siglo por
Aina Jofre, Las cumbres iberoamericanas del profesor Juan
Carlos Pérsico, Comunidades autónomas de las Islas Baleares
de Norberto (...), Fiestas regionales de la profesora Aina Jofre.
Estas conferencias se llevaron a cabo en Uruguay, en Cuba, en
Buenos Aires, en Bolívar, en La Plata, Mendoza, Córdoba y
Santa Fe, en centros ubicados en estas ciudades.

Becas para socios, para cursar estudios on line medidas
como nuevas, por lo visto, de la Universidad de las Islas
Baleares, becas para masters de gestión turística, becas de
prácticas a empresas, proyectos de investigación, encuestas
histórico- sociológicas sobre la emigración balear, protocolos de
intención y firmados con clínicas, hospitales y farmacias,
muchos más programas y muchos más proyectos y gestiones
que se llevaron a cabo y que serían, pues la verdad, en esta
sesión, pues muy difíciles de enumerar, además de proyectos de
cooperación de las comunidades baleares en el exterior y que el
Sr. Conseller -esto sí que creo que nos debería doler bastante-
ha suprimido desde su conselleria, porque se venían dando
desde la conselleria y desde la Fundación Balears en el Exterior,
se ha suprimido este programa y la verdad es que lo sentimos.
Sr. Conseller estamos a su disposición, no le quepa la menor
duda para seguir trabajando en esta tarea que es la de
proporcionar a nuestros ciudadanos de Baleares en el exterior
todas las ventajas que les corresponde por ley como ciudadanos
de pleno derecho que son de esta comunidad. 

Sólo le diremos, desde nuestro Grupo Parlamentario
Popular, que hay mucho por hacer, lo volvemos a repetir, que en
año y medio de gobierno la verdad es que no vemos que se
hayan hecho demasiadas cosas y sé por experiencia todo lo que
se puede hacer, trabajar y desarrollar en ese tiempo. Por lo
tanto, le ratifico mi postura de compromiso y de ayuda en este
sentido, seguiremos como no puede ser de otra manera pues,
preocupándonos en ese sentido y nada más. A seguir trabajando
porque hay mucho que hacer. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenc la sensació, després que hagi
parlat l’Hble. Diputada, que des del Govern haguéssim fet
alguna crítica a la seva actuació i que vostè justifica les seves
actuacions. Li vull recordar que he vengut a contestar preguntes
que vostè m’ha fet i m’ha fet preguntes, en aquest cas tres
preguntes concretes dins el marc de les actuacions que fa el
Govern amb un conveni concret, que és el conveni amb la
Universitat de les Illes Balears. Vostè després m’explica tot el
que vostès van fer en altres àmbits, que no són objecte
d’aquestes preguntes, ho vull deixar clar, és a dir, jo li he
contestat exactament allò que vostè m’ha demanat: què hem fet
en cursos de formació, quins han estat els intercanvis d’alumnes
i l’altre -no sé per on la tenc ja, perquè tenc molts de papers per
aquí damunt- però que també es referia al compliment del
conveni que tenim signat amb la càtedra iberoamericana de la
Universitat de les Illes Balears. 
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Vostè em contesta amb totes les coses que van fer al marge
de tota aquesta qüestió i per açò li vull dir, Sra. Encarnación
Pastor, que em sembla perfecte i estic encantat, ho he dit abans,
de ser hereu d’una magnífica gestió, en l’àrea educativa en
aquest cas, que s’ha impulsat des del Govern balear en etapes
anteriors. Assumesc aquesta herència i m’agradaria poder-la
millorar, però és clar quan ens referim al que vostè em planteja,
em planteja què hem fet en relació amb els convenis amb la
Fundació Càtedra Iberoamericana, li vull dir que aquest conveni
és el tercer any que està en marxa, el 2006 va ser el primer any,
2007 va ser un any un tant estrany perquè hi va haver mig any
d’un govern i mig any de l’altre i 2008 és el nostre primer any
sencer, per tant, podem comparar 2006, que va ser un any de
govern PP sencer, i 2008, que va ser un any, que és un any, per
ara, sencer de govern de centre esquerra.

Miri, Sra. Pastor, l’anàlisi que hem fet de la gestió del
conveni de l’any 2006 evidentment marcava sis qüestions, no
res del que vostè m’explica, molt poqueta cosa del que vostè
m’explica per aquí davant: fer conferències sobre història de les
Balears a les cases balears de l’Argentina i de Madrid;
matrícules d’associats a les cases balears per a la realització
d’estudis en línia; campus externs Universitat de les Illes
Balears; quatre matrícules de màsters sobre gestió turística a La
Plata i a Mendoza; per conferències per professors nadius; fer
pràctiques d’estudiants afiliats a les cases balears empreses i per
projectes d’investigació. 

És a dir, sis programes, dels quals a tres hi havia una
previsió quantitativa feta i es va executar zero i els tres que es
van executar zero van ser: matrícules associats a les cases
balears per a la realització d’estudis en línia, on line que es diu,
hi havia prevists 10.000 euros i se’n van executar zero;
matrícules de màsters sobre gestió turística a La Plata i a
Mendoza, hi havia prevists 10.000 euros, se’n van executar zero
i pràctiques d’estudiats afiliats a les cases balears a empreses
n’hi havia 6.000 i se’n van executar zero. Per tant, es van fer
projectes d’investigació, que es va gastar la partida,
conferències de professors nadius, que es va gastar un... no va
arribar a la partida tota sencera, 9.000 prevists, 5.200 executats
i activitats n’hi havia 8.000 per a conferències sobre història de
les Balears a les cases de l’Argentina i de Madrid, n’hi havia
8.000 de prevists, 2.381 executats. 

En resum, un conveni que havia firmat el Govern, quan
vostè era la consellera supòs, a l’any 2006 crec que vostè era
consellera, va firmar un conveni amb la Càtedra Iberoamericana
de 52.000 euros, es van executar 16.600, el 30% si les dades que
jo tenc no són equivocades, que vénen de l’execució del conveni
de la mateixa fundació. Per tant, qualque cosa no es (...) molt bé
entre el que vostè m’ha contat que havia fet, les meravelles que
vostè m’ha contat que havia fet i la liquidació del pressupost,
però evidentment també mirarem que no hi hagi qualque error,
però li he contestat dins aquest marc, què hem fet l’any 2008. 

És clar, vostès van firmar per qüestions de matrícules,
d’ajuts a l’estudi, van posar aquí exactament 26.000 euros, dels
quals se’n van executar zero. Ho vull tornar a repetir, zero,
26.000 euros per ajudes formatives a alAlots, als joves
descendents de balears allà, 26.000 euros, executat zero. L’any
2008 n’hem posat 87.500, tres vegades, quasi quatre vegades
més, 87.500, que tots s’han executat i ja li dic, 5 màsters, 4
alAlots que fan pràctiques aquí i 4 que fan pràctiques allà, em

sembla que és exactament..., 13 per tant, 13 beques, 87.500
euros, convocatòria de beques destinades a balears, per realitzar
cursos on line, 8.500, per realitzar pràctiques en empreses
balears i cursos presències a la UIB, que per primera vegada
vénen estudiants aquí a fer màsters a la Universitat i pràctiques
d’empresa a les empreses balears, 69.000 i màsters a la
Universitat de La Plata, 10.000.

La nostra previsió és executar-lo tot sencer, crec que aquesta
és la diferència que hi ha, és a dir, no dic que nosaltres no facem
res, no, perquè evidentment és molt difícil fer coses noves,
sobretot després de tants d’anys de govern del Partit popular que
ho tenia tot previst, però ara compar l’execució d’aquests
programes, vostès van posar en marxa tres programes, on
estaven previstes tres actuacions en matèries formatives, zero
executat, 2008, primer any sencer del govern actual, 87.500
euros previsions, de compliment cent per cent.

Crec que aquesta és la diferència. Hem fet algunes coses
noves?, idò... vull dir, no, podíem fer algunes altres coses
noves?, efectivament podem fer altres coses noves perquè el
conveni que tenim, que renovam, com vostè sap nosaltres el
vam trobar i el continuam renovant perquè ens sembla una
iniciativa lloable, idò nosaltres intentarem introduir dins el
conveni amb la Fundació Càtedra Iberoamericana actuacions
que serveixin per reforçar la formació dels nostres compatriotes
descendents de balears a l’Argentina en aquest cas. I nosaltres
intentarem posar més recursos, voldria recordar que tots els
duros destinats, tots els recursos destinats l’any 2006 al conveni
amb la Càtedra Iberoamericana amb 52.000 euros, l’any 2008
són 120.000 euros, és a dir, que la quantitat almenys
quantitativament, reconegui’m que l’esforç que nosaltres feim
és bastant més gran, sobretot també la qualitat perquè en
definitiva açò eren manifestacions de voluntat que l’any 2006
es van concretar en zero resultats. 

Crec que hi ha una certa diferència, Sra. Pastor,
efectivament hi ha molta feina a fer com vostè recorda, hi estic
d’acord, hi ha molta feina a fer, tanta sort s’haguessin dedicat un
poquet més a aquesta qüestió, almenys a l’anterior mandat, i ens
ho haguéssim trobat un poc millor.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 7710/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a espai per a la seu oficial de la Federació
de cases i centres regionals.

Per formular la pregunta RGE núm. 7710, relativa a espai
per a la seu oficial de la Federació de cases i centres regionals,
intervé la diputada Sra. Pastor.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Es importante recordar que las
casas y centros regionales son una representación
importantísima del mosaico de la sociedad balear, de la gran
labor que vienen desarrollando y que para desarrollar todo esto
a través de la federación donde están agrupadas necesitan un
espacio. Un espacio que han venido ocupando siempre con la
ayuda de las instituciones y que actualmente, pues hace tiempo,
están pasando dificultades en este sentido porque no tienen la
ayuda para ocupar ese espacio. Había un compromiso anterior
y creo que existe, que sigue existiendo, y por eso mi pregunta,
Sr. Conseller, és si se dotará a la Federación de casas y centros
regionales de espacio para su sede oficial en el antiguo y recién
reformado cuartel de intendencia.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Contesta l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pastor, efectivament, aquest és
un programa abans que vostè m’ho recordi , jo assumiré que és
un programa que ja estava en marxa, que efectivament el va
posar en marxa vostè i que nosaltres l’hem acabat, si no hi ha
res de nou, la setmana que ve es produirà l’acte oficial de
recepció de la planta que a  l’edifici de l’antic quarter
d’intendència l’ajuntament ha de cedir a les cases regionals, a
les cases i centres regionals a Balears, per tant, si no hi ha res de
nou i no hi ha problemes d’agenda dia 10 de novembre, que crec
que és dilluns, d’aquí a dues setmanes crec que són, o tres
setmanes, es produirà l’acte oficial de recepció de la planta
d’aquest edifici que serà destinat, o sigui que a la vegada se
cedirà a la Federació de cases i centres regionals perquè hi
puguin tenir allà la seva seu oficial, tal com estava previst
inicialment pel projecte que vostè va impulsar quan era
consellera d’Immigració. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, la verdad es
que hoy estoy contenta porque todos sabemos por las
dificultades económicas por las que han pasado las casas y
centros regionales durante estos últimos meses, era una
preocupación enorme que yo, como usted sabe, estando muy en
contacto con ella y formando parte desde hace muchísimos años
de este colectivo, pues me expresaban y por lo cual yo tenía una
gran preocupación en ese sentido. Hoy me tranquilizo bastante
y espero que estén tranquilos pues todas las casas y centros
baleares a través de la federación y me congratulo por ello,
primero porque fue un programa que formando yo parte de la
federación como presidenta solicitamos, que ha costado bastante

tiempo conseguir y que se venía prolongando demasiado por lo
cual las casas han pasado momentos extraordinariamente
delicados por no tener fondos para poder tener esta sede. 

No tengo más que felicitarle porque haya sido capaz de
concluir este proyecto y espero que se acaben de una vez por
todas las penurias por las que pasaban las casas regionales a
través de la federación en este sentido.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pastor, gràcies per la
felicitació perquè jo la vull compartir amb vostè, aquest és un
projecte que no tenc cap empatx a dir que ha estat possible
perquè vostè l’ha impulsat primer quan vostè era presidenta de
les cases regionals i segon, quan vostè va ser consellera
d’Immigració del govern anterior. Per tant, aquest ha estat
possible perquè vostè el va posar en marxa i nosaltres l’únic que
havíem de fer era acompanyar-lo al final del procés. És cert que
al final, administrativament, hem tengut algun problema,
sobretot pel tema de la segregació de l’edifici, perquè l’edifici
era un edifici únic i s’ha hagut de separar en dos per donar
entrades separades. Açò ha produït algun problema i per tant, un
retard en la solució final que, com dic, si no hi ha cap problema
es posarà en marxa dia 10 de novembre amb la recepció de la
planta que segons el projecte inicial ens ha de cedir
l’Ajuntament de Palma. L’ha de cedir concretament a la
Federació de cases i centres regionals, són quasi 200 metres, per
tant, aquesta peremptorietat que tenia la Federació de cases
regionals crec que podrà ser esmenada molt ràpidament. 

És cert que també ens quedaria resoldre alguns problemes,
la Federació la cases i centres regionals a Balears només agrupa
a aquests moments a 14 cases i centres regionals que tenen
presència a Balears, hi ha algunes cases que estan excloses
perquè els actuals estatuts de la federació només preveuen que
n’hi hagi un, només un representant per casa regional i nosaltres
intentam, juntament amb la federació, obrir i que s’hi puguin
adherir totes les que vulguin, independentment que després
alguns problemes ho facin impossible, problema em referesc
entre elles, no?, però en principi que no sigui una qüestió
estatutària que no permeti que algunes cases no hi siguin.

Per tant, també a nosaltres ens agradaria, i fem feina amb els
responsables de la federació, ens agradaria que açò es pogués
aclarir. Sembla que tots estan d’acord. Crec que com dic dia 10
de novembre podrem donar per acabat aquest projecte. També
vull recordar a la Cambra que va ser possible, l’adquisició i
l’obra, amb el fons de la infamada ecotaxa però que al final els
anys han demostrat que alguna virtut tenia, avui dia tindríem
més dificultats per fer aquestes coses, però en aquell moment es
va poder resoldre alguna qüestió i aquesta n’és una. Així la
compra del quarter d’intendència i les obres d’adequació per a
les finalitats que l’ajuntament hi destinarà una part i l’altra part
amb aquest projecte que va impulsar l’Hble. Diputada, en aquell
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cas, consellera, idò serà possible gràcies a la gestió de l’ecotaxa
que es va fer fa dues legislatures.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència i les respostes de l’Hble. Conseller de
Presidència, del Sr. Jordi Bayona i de la Sra. Socias. 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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