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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanarem si es produeixen substitucions?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Rosa Estaràs.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet pel Sr. Santiago Tadeo.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions, l’ordre del dia d’avui
consisteix en les preguntes RGE núm. 1227, 1228, 1229, 1230
i 1231/09.

Per contestar-les, el Govern ens ha fet arribar que ho farà la
Sra. Santiago i el Sr. Moragues, i ens ha demanat si la Sra.
Santiago pot contestar primer la RGE núm. 1230 i agrupar les
altres que són les del Sr. Moragues.

Per tant, demanam si açò va bé i si va bé, ho faríem així. 

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sí, va bien.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Assisteix l’Hble. Sra. Consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago i Rodríguez,
acompanyada del Sr. Antoni Ballester i Munar, cap de
Secretaria.

4) Pregunta RGE núm. 1230/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projectes de cooperació.

Per formular la pregunta RGE núm. 1230/09, relativa a
projectes de cooperació té la paraula la Sra. Encarnación Pastor
per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consejera, por
venir, como también a su acompañante. Mi pregunta es cuántos
proyectos de cooperación, cuáles y qué casas y centros Baleares
en el exterior han presentado proyectos de cooperación para el
ejercicio 2008 y cuántos se han llevado a término.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tothom i gràcies pel canvi de l’ordre del dia que
ens facilitarà que puguem ser més prest a la conselleria.

Responent a la seva pregunta, Sra. Pastor, li he de dir que es
varen presentar un total de 6 projectes de les cases Balears,
concretament Centre Balear de Santa Fe d’Argentina, Centre
Balear de Villamaría, també a Argentina, Casa de Mallorca a
Argentina), Centre Balear d’Uruguai a Uruguai, Centre Balear
de la República Dominicana i Centre Balear de la República
Dominicana, en aquest cas el mateix centre va presentar dos
projectes.

Del total d’aquests sis centres, se’n va poder subvencionar
un per valor de 35.000 euros, el pressupost era de 43.000, la
seva base de càlcul era de 40.000 i se’n va subvencionar un per
valor de 35.000 euros. Els altres cinc no es varen poder
subvencionar per diversos motius; tres perquè no arribaven al
barem tècnic en relació al projecte, un perquè no s’adaptava a
l’objecte de la convocatòria, feia un projecte dirigit als
descendents de la població balear, i això és competència de la
Fundació Balears a l’Exterior; i a un no varen reparar els
defectes de la solAlicitud a temps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica la Sra.
Encarnación Pastor per cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera.
“En cuanto al tema de cooperación, no es mi competencia, pero
voy a pedir las mismas condiciones que teníais antes, para que
no estéis con desventaja, os pido que me tengáis informado de
todos los proyectos de cooperación que presentéis al Govern
balear”, con estas palabras se despachaba el director general de
Acción Exterior, el Sr. Jordi Bayona, pidiendo a los presidentes
de las casas y centros que le informen a él, ¿dónde está la acción
interdepartamental del Govern de les Illes Balears?, ¿cómo es
posible que en lugar de ser informados y asesorados los
ciudadanos Baleares en el exterior tenga que ser al revés, que el
director reclame lo que se hacía en la anterior legislatura? Lo
venimos denunciando hace mucho tiempo ya, Sra. Consellera,
los proyectos de cooperación que se llevan a cabo desde las
casas y centros no reciben la atención que necesitan.
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Dicen en el Consejo de Comunidades, los presidentes de las
casas y centros del exterior textualmente: “Solicitamos la
intervención del director general de Acción Exterior para que
hable con el director general de Cooperación, porque estamos
en desventaja con el resto de ONG y asociaciones”. Sra.
Consellera, usted no se entera de lo que pasa en la dirección
general y perdone que se lo diga así. Pedimos al director general
que intervenga para que las casas Baleares puedan seguir
teniendo y realizando proyectos de cooperación. Mire, hay que
luchar para la erradicación de la pobreza en los países donde se
asientan los Baleares y darles participación a estas comunidades
en el extranjero. Y así podremos ayudar en el desarrollo social
y económico a los países que les han acogido a lo largo del
tiempo, proyectos que se llevaron a cabo en la anterior
legislatura como talleres artesanales de Altomayor en la
República Dominicana y Escuela de centros comunitarios en el
café de la República Dominicana, proyectos que yo he visitado
y que son increíbles. En Mendoza, en Bahía Blanca, en Bolívar,
en Santa Fe, en Córdoba y Rosario, en Argentina, en Uruguay,
hemos comprobado in situ la eficacia de nuestros Baleares en el
exterior y en Cooperación al Desarrollo en estos países, que por
cierto les han dado mucho. 

Hemos visto también la reacción de las personas que reciben
estos proyectos, le piden, Sra. Consellera, que siga apoyando las
iniciativas que surgen de los baleares que son nuestra
representación en estos países y que se pongan de acuerdo para
dar una ayuda a estas personas que están a miles de kilómetros
lejos de aquí y que están en diferente posición a los que están
aquí.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula en torn de contrarèplica
l’Hble. Consellera per cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Sra. Pastor, jo em tem perfectament del que passa a la
Direcció General de Cooperació, però com que vostè duia a la
vegada Cooperació i duia la Fundació Balears a l’Exterior,
segurament no tenia idea de les competències diferenciades
d’allò que és Cooperació i d’allò que són les competències de
la Fundació Balear. Una cosa és la Fundació Balear, vostè em
diu que jo no me n’assabent, i jo li dic que vostè confon la
Fundació Balear i Cooperació. Cooperació va destinat a la
població general, no va destinat als descendents. 

Per això aquest govern ha separat les polítiques de la
Fundació Balears a l’Exterior, per treballar amb descendents
que provenen dels mallorquins, per treballar per a la seva
qualitat de vida; de fet, hem augmentat considerablement la
partida pressupostària destinada a aquests termes, li pot fer
aquesta pregunta al conseller competent i veurà com li
correspon amb les mateixes paraules que jo; han augmentat els
doblers dirigits a la Fundació Balears a l’Exterior, precisament
per millorar la qualitat de vida de totes les persones descendents
dels balears a l’exterior. I l’altra és cooperació, que cooperació
ha d’anar dirigida a la població general. 

No podem fer cooperació per als descendents perquè...,
nosaltres li explicam que dels sis projectes que ens varen
presentar, un es va poder justificar perquè anava dirigit a la
població general, un no es va poder justificar perquè no era de
cooperació, era el que podíem dir política exterior, perquè anava
dirigit als descendents; i els altres no tenien la categoria tècnica
suficient com per poder-se justificar. I nosaltres diferenciam el
que és Fundació Balears a l’Exterior i el que són els agents de
Cooperació. Les cases Balears poden ser agents de cooperació,
amb les mateixes condicions que qualsevol ONG mallorquina,
menorquina, eivissenca o formenterera d’aquests països, no amb
unes condicions especials, amb les mateixes condicions, amb el
mateix ordre de subvencions, amb els mateixos criteris tècnics
de valoració. És la mateixa i, per tant, ho feim, en cas contrari
faríem una discriminació en relació amb les de les cases Balears
en relació amb una ONG també composada per ciutadans del
nostre país i que fan la mateixa feina, a Argentina, a Uruguai,
República Dominicana, Cuba, la mateixa feina que fan els de
Balears a l’exterior.

Per tant, no em digui que no m’assabent de la feina de
Cooperació, tal vegada vostè confonia les dues competències.
Ara en feim una que es des de Presidència i una altra que és des
de Cooperació i tenim la mateixa exigència per a totes les ONG,
siguin cases Balears, o siguin ONG. Si una ens presenta un
projecte per a descendents, que no és per a població general, no
la podem acollir segons l’ordre de convocatòria de Cooperació.
Si a una altra li deim que falta una documentació i no la justifica
dins els terminis corresponents, i l’altra, segons la valoració
tècnica, no arriben als 60 punts, no ho poden fer i ho hem fet
igual per a totes les ONG. Jo li puc garantir que tractam tothom
igual, igual com a agents de cooperació, igual, com una ONG de
Mallorca, com una casa Balear a l’exterior.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Agraïm la seva presència en
aquesta comissió.

I suspenem per un minut perquè entri el Sr. Moragues i
puguem acomiadar la Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

... conseller de Presidència que ha vingut acompanyat de la
Sra. Joana Maria Socias i Camacho, directora general de
Relacions amb el Parlament, del director general de Relacions
amb l’exterior, Sr. Jordi Bayona i de la Sra. Josefa González i
Jiménez, gerent de la Fundació Balears a l’Exterior, per
contestar les preguntes que hi ha a l’ordre del dia RGE núm.
1227, 1228, 1229 i 1231, ho farem per aquest ordre excloent la
1230 que ja ha contestat la Josefina Santiago. 
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1) Pregunta RGE núm. 1227/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pràctiques de joves a empreses de
capital balear a Argentina.

Per formular la pregunta RGE núm. 1227/09, relativa a
pràctiques de joves a empreses de capital balear a Argentina, té
la paraula la Sra. Encarnación Pastor per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Damos la bienvenida al Sr.
Conseller y a todo su equipo. Voy a formularle la pregunta
según la idea de dar mayor participación a las generaciones más
jóvenes y abrirles caminos indispensables, si queremos que
nuestros emigrantes baleares tengan un verdadero cambio y
renovación en las casas y centros para los nuevos tiempos hay
que impulsarlos con medidas eficaces. Dentro de este espíritu de
cambio está la promesa del Govern de les Illes Balears hecha a
los jóvenes. 

De ahí mi pregunta, Sr. Conseller: ¿Ha promovido el Govern
de les Illes Balears la práctica de jóvenes baleares en el exterior
en empresas de capital balear que se encuentran en Argentina?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de resposta té la paraula l’Hble. Conseller per un
temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, evidentment és una
qüestió que hem intentat veure de quina manera es podrien
promoure pràctiques a empreses que tenguin relació amb capital
balear a l’Argentina. He de dir per començar que n’hi ha molt
poques, n’hi ha poquíssimes i les que hi ha són de molt petita
magnitud. Per tant, no hem tingut èxit en aquesta possibilitat
d’incorporar empreses de capital balear relaciones amb les cases
balears a l’Argentina, no hem tingut èxit perquè poguessin
signar algun tipus d’acord que significàs fer pràctiques els joves
també relacionats amb les cases balears a l’Argentina.

Dit això, és cert que joves de Balears, descendents de
balears d’arreu del món, han tingut l’oportunitat de fer
pràctiques a empreses balears concretament a Sa Nostra,
Camper i Sol Melià, però em refereixo a gent que ha vingut aquí
a fer pràctiques, però la pregunta que era si ho feien allà, idò he
de dir que ho hem provat, no ho hem abandonat, però tenim
aquesta dificultat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, mire, las
promesas cuando se hacen es para cumplirlas. Ir al consejo de
comunidades o a una mesa coordinadora para dejar un rosario
de buenas intenciones, promesas que luego no se cumplen, pues
creo que no es de recibo, no hay por qué. 

La segunda y la tercera generación de los baleares en el
exterior no han crecido con este sentimiento tan acusado de
balearidad, lo sabemos, tampoco pueden quedar anclados en el
pasado. Es necesario crear y darles otros incentivos capaces de
garantizar el arraigo, la continuidad de los vínculos de los
baleares y depende en gran parte del Govern. No basta con
promesas y ustedes lo hacen a menudo. 

No hay ni una sola propuesta nueva que no se estuviera
haciendo ya en la anterior legislatura, pero el convenio con la
Fundación Cátedra Iberoamericana es para cumplirlo. Dice que
las prácticas se hacen allí, en empresas argentinas en Baleares,
para eso está firmado. Nos parece bien que se continúe con las
becas para socios, cursar estudios en línea en la Universidad de
las Islas, becas para máster en gestión turística, en práctica de
empresas, en proyectos de investigación, claro que sí, como se
venía haciendo.

En una palabra, que se continúe con todos los programas que
tan buenos resultados nos han dado, pero ustedes llevan más de
dos años gobernando y haciendo promesas que quedan en papel
mojado. No basta con viajar a Argentina para dejar sólo buenas
palabras, hay que llegar a los hechos. Los jóvenes son nuestro
futuro en estos países. Hay que motivarles, compaginar los
sentimientos, la cultura de nuestro pueblo con la visión de
futuro, con formación y trabajo además. Es lo mejor que
podemos hacer por nuestros jóvenes baleares en el exterior para
que no se vean en la necesidad de emigrar como tuvieron que
hacer sus antepasados. 

Por eso no bastan las promesas, Sr. Conseller, y por eso le
pedimos que se cumplan. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de rèplica té la paraula
l’Hble. Conseller per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, primer li he de
dir que, les pràctiques, amb el conveni iberoamericà crec que té
una petita confusió que valdria la pena que es miràs quin és el
conveni iberoamericà perquè això que vostè diu no hi és al
conveni. Per tant, això és una primera qüestió. Nosaltres
evidentment tenim un conveni, com tenien vostès amb la
Càtedra Iberoamericana formativa, que es compleix
perfectament, no bé, perfectament. 

Li he de dir que efectivament la pregunta que em fa és un
cas molt concret i després ho deriva a qüestions de caràcter
general. Crec que també s’equivoca amb aquest plantejament
perquè he respost exactament què passa amb la pràctica de joves
a empreses de capital balear que es troben a l’Argentina i són
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les que són. Li reconec que efectivament no ha estat possible
fins ara. Això fa que nosaltres no insistim en aquesta qüestió?
No, no fa que deixem aquesta feina, però això no és la política
formativa dels nostres joves que tira cap endavant el Govern,
perquè vostè no m’ho demana això. 

Per tant, no pot extreure les conclusions que ha extret en la
seva contestació a la meva primera... perquè li vull dir que la
comparació que farà -que no diré aquí perquè vostè la faci si
vol- de les pràctiques formatives mitjançant tots els convenis
que tenim fins i tot la Càtedra Iberoamericana que van fer vostès
i les nostres, és que no es poden comparar, és que parlam de
magnituds distintes. Parlam de magnituds distintes, s’han
impulsat moltes més línies i molts més recursos i per tant, tenim
moltíssima millor resposta, nominal, de nombre, numèrica, i a
vostè jo li deman que ho faci. No li retreure cap xifra però li
deman que ho facin, senyors diputats, vegin què és el que es feia
a l’anterior legislatura en les qüestions formatives amb la
Càtedra Iberoamericana i després veure si el que feim mereix la
valoració que acaba de fer la portaveu del Partit Popular. 

Crec que no se la mereix, independentment que puguem
tenir diferències, que totes les coses -ho he dit moltes vegades-
es puguin millorar, però realment, Sra. Pastor, crec que d’una
qüestió particular ha extret una conseqüència general i s’ha
equivocat i aquesta és la meva idea. 

Vull recordar als membres de la Cambra que l’any 2009
tenim en marxa una línia formativa on line, tenim una línia
formativa reglada amb la UIB i una altra on line on es fan
màsters, tenim presència aquí d’estudiants descendents de
balears aquí, tenim pràctiques a empreses aquí d’estudiants, de
joves de l’Argentina i tenim una nova línia de formació
presencial a l’Argentina a més de cent joves estudiants que
estan apuntats a això.

Miri, això de l’any 2009, compari les xifres només d’aquest
any amb el que va fer vostè quan era consellera i em faci una
altra pregunta i ho podrem comparar.

Gràcies, Sr. President:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 1228/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trobades d'escoles de formació de joves
balears a l'exterior.

Passam a la segona pregunta, relativa a trobades d’escoles...,
perdó RGE núm. 1228/09, relativa a trobades d’escoles de
formació de joves balears a l’exterior. Té la paraula la Sra.
Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, bueno, creo
que no se está haciendo nada que no se hubiera hecho en la
anterior legislatura. En fin, son opiniones distintas.

¿Han convocado, Sr. Conseller, desde el Govern de les Illes
Balears en esta legislatura encuentros de escuelas de formación
de jóvenes baleares en el exterior? Dígame cuándo, dónde y en
qué fechas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, el Govern de les Illes Balears fa
feina amb els joves descendents de balears d’arreu del món
conscient de la importància del relleu generacional que en breu
viuran les cases balears. Només els joves poden garantir la
pervivència de la petjada balear a l’exterior. Per això la Direcció
General d’Acció Exterior i la Fundació Balear a l’Exterior
treballen per oferir un paquet formatiu que resulti atractiu per
als joves balears i els ajudi a formar-se en el seu àmbit privat i
també a l’àmbit associatiu.

Durant l’any 2008 es varen concedir beques a joves balears
per cursar màsters i realitzar pràctiques a les Illes Balears amb
la colAlaboració de la Fundació Càtedra Iberoamericana. L’any
2009 està previst donar continuïtat a aquesta convocatòria
destinada a la formació acadèmica universitària i a més a més,
s’han dissenyat una sèrie de programes de formació no reglada.

Una de les principals novetats per a l’any 2009 és la creació
d’una plataforma on line que es construeix al marc d’un conveni
signat entre la Direcció General d’Acció Exterior i la Fundació
COINT. Els cursos oferts a aquesta plataforma estan dirigits als
joves balears i engloben tres aspectes bàsics: la història de les
Illes Balears, la tramitació de subvencions i ajudes i
associacionisme. Les tecnologies del segle XXI ens permeten
que aquesta oferta formativa es pugui fer en xarxes de trobades
de formació virtual, amb baix cost i arribar a molts més usuaris.
Per altra banda està previst impartir aquests cursos de manera
presencial a l’Argentina en el mes de maig en unes jornades
intensives que es faran a dues zones del país.

També en aquesta línia es durà a terme un canvi important
en l’Operació Retorn pel que fa als colAlectius de joves. Fins ara
els joves que viatjaven a aquest operatiu seguien el mateix
programa d’activitats que la resta de participants i òbviament és
necessari canviar aquesta programació ja que, per una banda, els
joves no tenen els mateixos interessos que les persones majors
que també viatgen i per l’altra, que aquest operatiu es pot
concebre com una magnífica oportunitat per fer formació
presencial per als joves a baix cost.
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Així per primera vegada l’any 2009 l’Operació Retorn es
convertirà en una oportunitat per als joves per formar-se i
conèixer en profunditat les Illes d’aquí on provenen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica per un
temps de cinc minuts, Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, fíjese en la
respuesta que me ha dado, a mí, en la anterior pregunta y vea
cómo se ha ido por los cerros de Úbeda usted ahora mismo.

Desde el encuentro en Las Cochingas en Córdoba y el
encuentro en Cuba del 2006, ambos en la anterior legislatura, no
se han vuelto a reunir los jóvenes baleares en el exterior en
encuentros programados desde el Govern de les Illes Balears. El
primero se realizó con jóvenes de Argentina y Uruguaï, 110, y
se llevaron a cabo talleres de cultura popular balear, cocina, ball
de bot, conferencias, etc., una serie de reuniones que a estos
jóvenes les sirven para intercambiar y formarse allí, en su
territorio. En Cuba participaron 50 jóvenes más, además de
todos los talleres como los anteriores en Las Cochingas se
dieron a conocer las instituciones de la comunidad balear y de
sus administraciones. 

Mire, los jóvenes de la tercera generación necesitan y desean
mantener y revivir las tradiciones y proyectos de futuro, es muy
importante para ellos. Países como Argentina o Cuba, reunir
jóvenes de Holguin, de La Habana, de Santo Espíritu o de Ciego
de Ávila, de Santiago de Cuba, de Nueva Gerona supone
hacerles partícipes de una cultura de la que son herederos sin
dejar de mirar al futuro en una comunidad tan solidaria como la
nuestra en todo el mundo. Lo primero deben ser nuestros
ciudadanos baleares, de pleno derecho por cierto, también de
pleno derecho agentes al desarrollo, cosa que no veía así la
consejera en la anterior comparecencia. 

Nuestros jóvenes que son en estos encuentros... se reconocen
y no olvidan y se proyectan en cultura y formación. Si queremos
abrir nuevos horizontes para los jóvenes de las casas baleares
les tenemos que poner los medios, Sr. Conseller, y ser sensibles
porque los jóvenes están muy lejos y las leyes les reconocen
derechos que necesitan medidas para ser atendidos como
ciudadanos de nuestra comunidad y además los jóvenes -lo sabe
muy bien el equipo de trabajo que trae hoy aquí- lo están
pidiendo a gritos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. En torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Conseller per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Pastor, crec que això ho
hem parlat moltes vegades. No ens cansarem de tornar-ho a dir.
Crec que evidentment l’enfocament que feia el govern anterior
i el nostre, no és exactament el mateix. És a dir, compartim amb
vostè que evidentment la llei i també la vocació ens obliga a
tenir relacions i fer el màxim possible per a aquestes comunitats
descendents de balears, estic absolutament d’acord amb vostè
que ja passat la tercera generació vol dir que d’alguna manera
hem de reforçar llaços i això ho he dit a moltes altres
compareixences i evidentment fem feina per això.

Què és el que hem trobat en els viatges que hem fet amb els
centres balears a l’exterior? Hem trobat dues qüestions. Una,
necessitat per part seva d’activitats formatives, però formatives,
Sra. Pastor, i segona, necessitat d’ajuts socials, en caràcter
ample. Això és el que fem. És clar, quan vostè em diu, quines
són les coses formatives que fem i les compara amb el seu...
amb les seves jornades, miri, no criticaré les jornades, allò de
Las Cochingas ni el que es feia, però evidentment el contingut
formatiu d’aquelles jornades em permetrà que li digui que
almenys és discutible. Crec que deu ser molt important per les
qüestions formatives de la joventut el ball de bot, no ho pos en
dubte, però crec que el que demanen els joves, els joves que
nosaltres hem detectat almenys, les demandes dels joves als
centres balears a l’exterior tenen un altre recorregut, necessiten
formació, necessiten mantenir llaços i efectivament, el que
proposava en aquestes qüestions més lúdiques o més
folklòriques serveixen per recordar els llaços, però nosaltres
apostam per una altra cosa. 

Li torn a repetir. Apostam per una formació que li serveixi
per al seu futur professional i apostam als joves i apostam per
una acció social que va dirigida als grans. Això serà discutible
i això segur que no li agradarà, Sr. Diputada, però ho respect i
per tant, ens trobarem amb algunes diferències. Li vull dir que
en lloc de fer aquestes coses que costaven uns recursos -des del
nostre punt de vista, que pot ser equivocat-, però destinaven
recursos a coses que pensàvem que li treien molt poca
rendibilitat, idò nosaltres feim una altra cosa. 

Les qüestions formatives, les feim com he dit abans
mitjançant la Fundació COINT i li torn repetir tenim tres cursos
on line d’una durada de 40 hores impartit per una plataforma
virtual, mitjançant aquests cursos enguany formam 100
persones. Què explicam amb aquesta qüestió formativa?
Context històric i geopolític de les Illes Balears, història de les
Illes Balears, les seves tradicions i l’organització
politicoadministrativa, tramitació de subvencions -perquè és una
cosa que van demanar, volien saber com s’havien de moure dins
aquest ample camp de gestió, de control de projectes, de gestió
internacional, etc.-i tot el que fa referència a associacions. Això
és el que fem en aquest curs. 

Dos cursos presencials que tiram per endavant a Córdoba i
a Buenos Aires, d’una durada de tres dies amb un contingut
similar, però es fan amb presència aquí, 100 persones més,50 a
cada província. 
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Un curs presencial d’una setmana de duració a Mallorca
dirigit als joves descendents que viatjaran amb l’Operació
Retorn de l’any 2009. Li deia abans, al contingut lúdic que
abans feien amb aquesta operació retorn, nosaltres li donam un
complement formatiu que pot ser criticable, que efectivament la
gent venia aquí amb la idea que havien de fer només folklore i
oci i tot, perfecte, però és que no ho critic, Sra. Pastor, no ho
critic. Senzillament, nosaltres hi posam un poc més de cosa i en
lloc de fer aquestes trobades, hem fet una valoració, d’aquestes
trobades de formació de joves balears d l’exterior n’hem fet una
valoració si més no, no massa positiva, no massa necessària, ho
volem reconvertir cap a una altra banda. 

Quan vengui un altre govern, segurament li donarà un altre
to, però cregui’m que ho feim pensant que dedicant uns recursos
similars arribam a molta més gent i a més responem més a les
seves demandes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 1229/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatges a comunitats balears a l'exterior.

Per formular la pregunta RGE núm. 1229/09, relativa a
viatges a les comunitats balears a l’exterior, té la paraula la Sra.
Encarnación Pastor per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr.
Conseller, ¿cuántos viajes, a dónde, qué agenda han tenido los
diferentes viajes que el director general y la gerente de la
Fundación Baleares en el Exterior han realizado en las
comunidades baleares en el exterior? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una pregunta que
segurament és més una demanda de documentació que pregunta
perquè....

(Intervenció inaudible de la  Sra. Pastor) 

... ah!, d’acord, hay otra cosa añadida... d’acord, muy bien.

Per tant, no sé molt bé com ho he de contestar perquè és... Si
he de dir l’agenda de tots els diferents viatges segurament que,
Sr. President, en deu minuts no en tindré prou i a més crec que
hauríem d’estalviar als membres d’aquesta cambra que faci
aquesta relació, però bé, faré el que podré, no?

En principi els he de dir que els viatges que hem fet, que
s’ha fet per part de la Direcció General d’Acció Exterior, des
del començament de la legislatura fins aquí, són els següents:
dia 1 del mes de febrer de l’any 2001, un viatge oficial a
Uruguai i a Argentina del director general d’Acció Exterior i la
gerent de la Fundació Balears a l’Exterior. No sé fins on he
d’arribar en el detall de l’agenda, però tenc aquí els horaris i,
fins i tot els avions si vol que els llegeixi, Sra. Diputada, però
crec que ens ho podríem estalviar, si de cas m’ho demani i
després els ho llegiré. 

Segon viatge, és un viatge oficial a Cuba i a la República
Dominicana, de les mateixes dues persones, el director general
i la gerent de la Fundació Balears a l’Exterior, del mes de març
del 2008 que va durar des de dia 30 de març fins a dia 6 d’abril.
Un viatge de finals d’abril i principis de maig del 2008,
concretament sortida 29 d’abril i arribada 5 de maig, viatge del
president de les Illes Balears a la República Argentina amb
motiu de les visites a les cases balears a l’exterior de Buenos
Aires i de Córdoba, com saben, perquè ho hem parlat altres
vegades, amb motiu del centenari de la protectora menorquina
a la ciutat de Córdoba.

Un viatge oficial a Cuba, del 13 d’octubre fins al 17
d’octubre del 2008, exclusivament hi va anar la gerent de la
Fundació Balears a l’Exterior per reunir-se amb la casa de
balears allà. Viatge oficial a Argentina, del director general
d’Acció Exterior i de la gerent de la Fundació Balears a
l’Exterior, el novembre de l’any 2008, de dia 16 de novembre
fins dia 25 de novembre. Viatge a Puerto Rico i Veneçuela,
febrer-març del 2009, del director general d’Acció Exterior i la
gerent de la Fundació, de dia 24 de febrer fins a dia 2 de març.
El darrer viatge és un viatge a Buenos Aires amb motiu de la
Mesa de coordinació, l’abril del 2009, que va de dia 15 d’abril
fins a dia 20 d’abril.

Aquests són els viatges i les persones que han viatjat amb les
dates. Si vostè ha demanat la informació, doncs jo crec que el
més curt per a tots és que li facem arribar la documentació que
tenguem i estalviar-nos les lectures, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica per a la Sra. Pastor,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller. Mire, no seré
yo quien discuta ni ponga en duda la necesidad y la oportunidad
de los viajes de las comunidades al exterior. No haré lo que en
la legislatura pasada hacían y decían algunos miembros de la
oposición, diputados algunos de ellos presentes en esta cámara,
cuando nos criticaban diciendo que dábamos a algunas casas e
íbamos a inaugurar piscinas climatizadas, críticas incluso que
llegaban a lo personal, pero sí estamos dispuestos a discutir la
eficacia de esta visita. Sabemos lo que supone el
desplazamiento para conocer de cerca las necesidades de los
ciudadanos baleares al exterior, el cansancio físico que supone,
pero también cómo hay que aprovechar esos viajes para que
sean útiles. Lo sabemos por experiencia. Por eso no
comprendemos la separación de los proyectos de cooperación
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de la fundación que supone conocer mucho más de cerca lo que
hacen y desarrollan las personas, las casas y los centros.

Asimismo el estudio sobre personas con carencias fue un
trabajo arduo y concienzudo que nos dio resultados para poner
en marcha las ayudas necesarias. Estudios que nos llevaron a
saber que en Argentina y en Uruguay personas oriundas de
Baleares hay más de 5.000, así como los carentes exactamente
de cada centro, supimos el número de carentes que había en
cada centro que pasan de los 1.500. En este contexto el reto
socio-sanitario para conseguir los tres objetivos básicos: prestar
apoyo socio-sanitario a los oriundos y descendientes de
Baleares en territorio internacional, realizar actuaciones de
carácter humanitario y solidario en los países desarrollados y
dar apoyo general a los emigrantes de Baleares, principalmente,
en todos aquellos países que por diversas razones socio-
económicas padecen escenario de precariedad asistencial y
suministros de medicamentos, todo esto lo conseguimos muy
bien.

A estas alturas podríamos analizar y comparar no sólo el
número de viajes sino la eficacia que han supuesto, desde la
creación de la fundación en la legislatura anterior con todas las
dificultades que conlleva poner en marcha lo que hoy podemos
catalogar como una herramienta eficaz, técnica y administrativa
para la canalización de acciones necesarias de apoyo a todos los
oriundos de Baleares. Aunque hoy la hayan dejado, creemos, un
poco coja privándola de coordinar los proyectos de cooperación
que llevan a cabo las casas y los centros, su información directa
que le serviría de una gran ayuda, de eso puede dar fe muy bien
su director general de Acción Social al cual se quejan
amargamente todos los baleares del exterior de que esos
proyectos no están atendidos como estaban y le piden su
intervención con el director general de Cooperación al
Desarrollo.

Les animamos, Sr. Conseller, a que no se quede sólo en
viajes, por eso muy pronto esperamos que esta vez el consenso
prometido sea una realidad y presentaremos una nueva
proposición no de ley para la tan necesaria reforma de la Ley
3/1992, esta vez con la esperanza de que sea aprobada como
esperan los baleares del exterior. Creo que conseguiremos
ponernos de acuerdo, desde luego no voy a criticar los viajes
como se hizo en la anterior legislatura de una manera, yo creo,
bastante, bueno no lo voy a catalogar, pero sí que creemos que
se puede sacar mucha más eficacia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Conseller, per cinc minuts.

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

Molt breument, Sr. President. Miri, Sra. Pastor, em sembla
bé el que diu, el que passa és que les paraules i en aquesta
cambra especialment s’haurien de basar en fets. Quan vostè
posa en dubte l’eficàcia o l’eficiència de les nostres actuacions
i les compara amb les seves i diu que hem perdut, jo vull posar
dues xifres aquí damunt de caràcter pressupostari. El capítol
d’ajudes i convenis de l’any 2007 i de l’any 2008, un any que
varen fer vostès, aquest és un projecte que varen gastar vostès
l’any 2007 i nosaltres l’any 2008. A ajudes i convenis vostès
varen disposar de 268.000 euros i el nou govern 1.421.000.
Evidentment vostè podrà dir després que hem fet un mal ús,
segurament ho podrà dir o el que sigui, però, és a dir, el que
nosaltres gastam en ajuts percentualment del pressupost de l’any
2007, vostès gastaven el 27% del pressupost el destinaven a
ajuts i a subvencions, i nosaltres hi dedicam el 71%. Jo li don
xifres i vostè les compara i les tornam a discutir. Em torna a fer
una pregunta i ho tornarem a discutir, 27% front del 71% del
pressupost.

Despeses corrents de l’acció exterior de l’anterior
legislatura, el 73% front del 29 que gastam nosaltres. Això són
xifres, evidentment seran discutibles i evidentment diuen el que
diuen les xifres, però sí li vull dir que els discursos quan un ha
gestionat, que és el seu cas, s’han de basar també en xifres. Estic
d’acord amb la lletra, però la música no m’acaba d’agradar, Sra.
Pastor, i les xifres són les que són, les xifres són caparrudes, són
aquestes. El 27% d’ajudes i subvencions front el 71, 73% de
despesa corrent front del 29 i a partir d’aquí feim la nostra
política. Evidentment és així, que sigui discutible, que no li
agradi, jo li he dit abans, segurament que no li agrada, quan
vostè torni a ser consellera d’aquesta cosa, de Cooperació i
Immigració, segurament vostè li donarà el seu segell i si fa el
mateix que abans rebaixarà el pressupost a una tercera part, que
és el que feien. Doncs miri, nosaltres dedicam més duros a
qüestions finalistes i vostès dedicaven menys duros i els
gastaven en despeses d’estructures. Aquesta és la diferència que
hi ha.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 1231/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb el Centre Balear de Cuba.

Passam a formular la pregunta RGE núm. 1231/09, relativa
a conveni del Centre Balear de Cuba. Té la paraula la Sra.
Encarnación Pastor, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller. Me parece
que tenemos las cifras cruzadas, sería simplemente echar un
vistazo a las memorias que tenemos por aquí y podríamos ver
las circunstancias y la forma de gestionar. ¿Qué importe y qué
contenidos tiene el convenio 2008 entre el Gobierno de las Islas
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Baleares y el Centro Balear de Cuba por el cual se
instrumentaliza la subvención que se otorga anualmente?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula, per contestar, l’Hble.
Conseller per un temps de deu minuts.

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

Sr. President, si em permet, m’he deixat una qüestió pendent
a la resposta anterior, que vostè ha fet referència al consens per
modificar la llei, nosaltres estam en disposició de consensuar
amb els grups de la Cambra i especialment amb vostès la
reforma de la llei. Per tant, fixem quines són les coses que s’han
de millorar, evidentment aquesta és una llei que ja han passat
molts d’anys i, per tant, està bé que li facem una lectura o la
posem al dia a veure quins són els objectius, segur que ens
posarem d’acord, Sra. Pastor. Per tant, em consta la seva
disponibilitat, li consti també, i vull que consti en acta, la nostra
disposició que sigui així, per tant, no li havia dit perquè m’he
quedat amb el dolent i no amb el bo. Doncs ara vull recuperar
el bo i deixar el dolent.

Amb la qüestió que em plantejava del conveni del Centre
Balear a Cuba li he de dir que l’any 2009, a partir de l’any 2008,
nosaltres ja no hem firmat convenis amb Cuba. Era una pràctica
que es feia tradicionalment amb Cuba, nosaltres a partir de l’any
2008 el que hem fet és tractar la Casa Balear a Cuba exactament
igual que tractàvem allà, per què? Perquè passava que Cuba
sempre tenia un tractament especial per mor de les
circumstàncies de tot tipus que té Cuba, no totes excessivament
positives, per altra part, i a partir d’aquesta especificitat quan
trèiem les convocatòries Cuba quedava exclosa perquè el
Govern i Cuba i la Casa Balear a Cuba firmaven un conveni.

A partir de l’any 2008 donam el mateix tractament i, per
tant, els programes que tiram endavant, el programa d’estructura
i activitat, el programa d’ajuts i el programa de convenis d’ajuts
domiciliaris i medicaments a Cuba ho tenen bastant ben resolt
i no ho necessiten, però a les dues primeres línies d’ajuts, tant
d’estructura com d’activitat, li donam el mateix tractament i
feim exactament el mateix que feim amb la resta de cases
balears a l’exterior. Per tant, no feim convenis amb Cuba des de
l’any 2008 sinó que donam tractament generalitzat de tots els
altres centres balears a l’exterior.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per torn de rèplica té la
paraula la Sra. Pastor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller. Sr. Conseller,
declaraba el Sr. Director General de Relaciones de Acciones
Exteriores en el Consell de Comunidades había podido oír de mi
boca que vamos a reducir el presupuesto para las casas baleares
al exterior, al contrario lo vamos a subir en la medida de las
necesidades. Sr. Conseller, nadie duda de las necesidades que
hay en Cuba y por ningún lado vemos que se les haya subido
ese presupuesto. Más de dos años después de formar gobierno
las ayudas individuales se retrasan más de un año y son los
ciudadanos baleares que lo dicen, hay grandes desigualdades en
los programas asistenciales de unas casas a otras, hacen muchas
experiencias piloto, pero mientras tanto algunas casas tienen una
situación insostenible sin que se les dé una solución. Eso es así.
Sr. Conseller, esperaba que me enviara la documentación
correspondiente de la que hablábamos antes, pero veo que el
envío de documentación no es su fuerte, perdone. De todas
formas espero tener más suerte la próxima vez que se la pida y
si es posible que me pase esa documentación de la anterior
pregunta.

Mientras tanto, Sr. Conseller, le pido que agilice las ayudas.
Usted mismo confiesa haber detectado bolsas de pobreza y no
es cuestión de desplazamientos, es cuestión de mandarles la
ayuda cuanto antes. El cambio de nuevas estructuras anunciado
desde la fundación se está convirtiendo en el cambio del
desbarajuste y la confusión, según mi forma de ver y lo que
dicen ellos. Desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos
que ponga un poco de orden, Sr. Conseller.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pastor. Per torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Conseller, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. He pres nota de les seves peticions de
documentació, m’ho miraré i li contestaré el més ràpidament
possible. Vostè diu que jo no som massa especialista amb la
resposta de documentació, m’ho recordava el seu company el
Sr. Rodríguez ahir en el Plenari. Li vull dir que segurament no
contestam tan ràpid com el grup demandant voldria, però li vull
recordar que hem contestat, a hores d’ara, més de 8.000
peticions de documentació. És cert que això es deu,
naturalment, que el Grup Parlamentari Popular té una
hiperactivitat en aquesta qüestió. M’entren 400 peticions cada
setmana i, per tant, la maquinària té la capacitat que té, i
contestam, però clar, de dir que no es mi fuerte i una altra cosa
efectivament segurament que no és mi fuerte contestar amb la
pressa que vostès voldrien que contestéssim, però cregui’m que
he contestat en mitja legislatura tres o quatre vegades més
peticions de documentació que en tota la legislatura passada. Dit
això, ja està. Vostès fan exercici dels drets que tenen com a
parlamentaris, que jo no discuteix, i jo cregui’m que faig el que
puc per anar darrera vostès. En aquest cas concret si realment hi
ha alguna petició, si alguna petició concreta d’aquestes coses
doncs jo comprovaré que efectivament sigui aquí i em
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compromet a donar-li la pressa necessària perquè evidentment
vostès per fer feina han de tenir la documentació que demanen.

Una altra qüestió que m’agradaria tractar, vostè parla que
feim experiències pilots, efectivament, l’any passat vàrem fer
una experiència pilot per estendre un programa nou que era
d’ajuts domiciliaris i de medicament i ho vàrem fer a unes
determinades localitats a Argentina. Crec que ja vàrem tenir
ocasió de parlar de la valoració positiva d’aquesta experiència
i que a partir de la valoració positiva de l’experiència de l’any
passat el que faríem seria estendre’l aquest any a totes les cases
balears a l’exterior i això hem fet. És a dir, un programa nou
d’ajuts domiciliaris, és a dir, de gent necessitada d’assistència
domiciliària, cosa que cap casa balear a l’exterior no n’havia
sentit parlar, perquè això és una cosa que es desenvolupa dins
l’estat de benestar europeu i nosaltres l’exportam en la mesura
de les possibilitats a les demandes dels nostres conciutadans; i
de medicaments exactament igual. També hem tengut
oportunitat de parlar-ho. 

Aquesta és l’experiència pilot que vàrem fer l’any 2008 i
l’any 2009 ja no és una experiència pilot, ara no en tenim cap
d’experiència pilot, ara tenim les ajudes tradicionals que eren
estructura i activitats i ajuts que eren d’abans també, que jo ho
vull recordar, els ajuts eren per tres qüestions: emergència,
qüestions de necessitat emergent, sociosanitaris i ortopèdia.
Aquí, com abans, hi ha una comissió avaluadora, es fa una
convocatòria per a totes les cases, es presenten les peticions, es
puntuen i es fa la resolució i es fan els ajuts, que oscilAlen
normalment, de mitja, entre 200 i 350 euros per a aquestes
qüestions puntuals. Això és el que feim, però experiència pilot,
cap.

La darrera qüestió, Sr. President, ajudes individuals, en
aquest cas concret referit a Cuba, que era l’objecte de la
pregunta. L’any 2007, ajudes individuals, va donar l’anterior
govern 2.300 euros, ajudes individuals. Tal vegada podem
discutir les xifres, no? Són les xifres que tenc i evidentment
segurament no hi estarà d’acord i ho podem tornar a discutir.
Les xifres que jo tenc d’execució pressupostària, 2.300 euros
ajudes al Centre Balears d’Europa en ajudes individuals. L’any
2008, 21.680 euros. Doncs això és el que hi ha. Així que hem
incrementat això quasi deu vegades, nou vegades, no sé com és
que d’aquestes xifres comparades vostè treu la conclusió que
això és el cambio del desbarajuste y de la confusión. No, no,
vostè hauria d’estar contenta, això és el canvi que s’incrementa
molt un programa que vostè va posar en marxa i que nosaltres
multiplicam per deu, hauria d’estar satisfeta perquè nosaltres
continuant la labor que vostè va fer doncs ho hem incrementat
perquè pensam que aquest és un bon programa, ho hem
incrementat per nou. Crec que tots podem estar satisfets d’això.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui volem agrair la seva presència en aquesta comissió i
la dels seus acompanyants.

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

Recordam que els Srs. Diputats que formen part de la
ponència de la llei del CES podrien quedar i veure si feim la
ponència i l’acabam prest.
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