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EL SR. PRESIDENT:

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

No? Idò, seguidament, atès l’escrit del Govern, amb registre
..., donat que el secretari ha d’intervenir, hem de fer pujar com
a secretaria la persona més jove, en aquest cas és Maria Torres.

Atès l’escrit del Govern, amb RGE núm. 854/08, mitjançant
el qual es demana la formalització conjunta d’ambdues
compareixences de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, aquesta presidència acorda que el debat es durà a
terme conjuntament, significant-los que en el còmput de temps
dels torns assignats a cada grup aquesta presidència serà
flexible.

1) Compareixença RGE núm. 294/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal d'informar sobre el
Pla director de cooperació.

2) Compareixença RGE núm. 367/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal d'informar sobre la
planificació dels viatges de la Direcció General de
Cooperació.

Per tant, si els sembla bé, passam a debatre l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui, consistent en el debat conjunt de les
compareixences presentades pel Govern de les Illes Balears
amb RGE núm. 294/08 i 367/08, de la consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal d’informar sobre el Pla
director de cooperació i de la planificació dels viatges de la
Direcció General de Cooperació.

Assisteix l’Hble. Sra. Josefina Santiago Rodríguez, la qual
ve acompanyada del Sr. Antoni Esteva Mestre, gerent de
l’Agència Internacional de Cooperació de les Illes Balears; Sr.
David Abril Hervàs, director de programes de l’Agència
Internacional de Cooperació de les Illes Balears, i Sr. Antoni
Ballester Munar, cap de secretari de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració.

Sense més, té la paraula l’Hble. Sr. Consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració Josefina Santiago i Rodríguez,
sense limitació de temps.

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

Bones tardes a tots, gràcies Sr. President. Com a comunicat
el president de la Mesa, des de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració volíem fer una presentació al Parlament
del primer Pla director en matèria de cooperació. He
d’informar que aquest pla va ser elaborat per la Direcció
General de Cooperació, es va presentar a les entitats,
mitjançant l’àmbit de representació que tenen les entitats i on
també hi ha representació dels grups parlamentaris, i que fa uns
dies es va aprovar, per 16 vots a favor, 2 abstencions i cap en
contra.

Aquest Pla director ha de passar un procés semblant a un
decret, per tant es posa en aquests moments en audiència
pública i, finalment, ha de ser aprovat pel Ple, perdonau, pel
Parlament. Com que és el primer pla que s’aprova, hem de fer
una solAlicitud d’un informe jurídic, a veure si és suficient que
s’aprovi a una comissió o ha de passar pel Ple, en qualsevol cas
ha de tenir el vistiplau del Parlament.

Doncs, bé, hem de dir que és el primer Pla director en
matèria de cooperació d’ençà que s’ha creat a la nostra
comunitat autònoma la Direcció General de Cooperació a l’any
1999; que aquest Pla director el té previst la Llei autonòmica de
cooperació de l’any 2006 i que aquesta mateixa llei estableix
les línies mestres d’un pla director autonòmic; bàsicament ho
defineix com a un instrument de planificació, com a mínim s’hi
han d’incloure els objectius, les prioritats, un pressupost
indicatiu i les zones geogràfiques preferents. Aquest pla tendrà
una vigència de quatre anys, des del 2008 al 2011 i, com no pot
ser d’altra manera, té també en compte la Llei espanyola de
cooperació internacional per al desenvolupament de l’any
1998.

En el pla, el qual supòs que vostès tenen o han pogut
accedir-hi a través del representant del grup parlamentari, es fa
una anàlisi de la situació actual, no és una anàlisi valorativa, és
més una anàlisi de caràcter descriptiva; un dels aspectes que
ressalta és la gran dispersió en els temes d’ajuda de cooperació
que fa la nostra comunitat autònoma, del 2003 al 2007 vàrem
intervenir a 56 països. Sembla que l’orientació tècnica,
l’orientació dels coneixedors dels temes de cooperació apunten
que la dispersió no afavoreix la manera que seria adequada en
el desenvolupament de les tasques de cooperació.

Hi ha diferents formes de cooperació en altres temes més de
caràcter polític, altres més de caràcter socials i altres més de
caràcter de gènere, i sembla que el nostre component de
cooperació és un component molt marcat per la intervenció
social. Les infraestructures socials bàsiques han estat un
referent dins el nostre món de cooperació, així, per exemple,
l’aigua que arribàs a moltes poblacions ha estat un element
permanent a la nostra cooperació; els temes d’educació; els
temes de salut i els temes de sanejament.

També hem de ressaltar que, així com a altres comunitats
autònomes tenen un paper important les pròpies entitats
administratives, una de les característiques de la cooperació de
la comunitat autònoma és la importància de les entitats socials
més que les entitats públiques i administratives.

Es caracteritza també des del començament de la Direcció
de Cooperació una manca de seguiment d’avaluació; hi ha
avaluació esporàdica, però no hi ha un seguiment de
l’avaluació. Es valora positivament la creació de l’Agència
l’any 2006, com a un instrument que possibilita i agilita la
gestió d’aquesta cooperació. Cal destacar també la Llei de
cooperació de l’any 2005. I després que hi ha una tradició ja
molt implementada de la convocatòria de les subvencions.

També recull el Pla director els principis bàsics i des de la
Conselleria d’Afers Socials en volem ressaltar un parell. Un, el
tema de la coordinació, la necessitat de temes de coordinació
no només amb entitats socials sinó també amb l’administració
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per a la coordinació. Per aquest motiu el Pla director recull la
necessitat de crear la Comissió Interdepartamental de
Cooperació, que seria pròpia del Govern amb el departament
de cadascuna de les conselleries, tal com estableix l’article 26
de la nostra Llei de cooperació, per tant seria un treball nou que
es faria des de la nostra comunitat autònoma.

També la constitució i creació de la Comissió de
Coordinació dels Ens Territorials entre els agents socials que
fan feina en cooperació, això també ho incorpora la Llei de
cooperació autonòmica a l’article 25, i també seria un
instrument de coordinació nou a la nostra comunitat autònoma.
Per tant, la coordinació com a un element central perquè la
cooperació tengui una abast més important.

També el tema de la participació, donar importància o
ressaltar o donar empenta al Consell de Cooperació; amb
aquest objectiu ja s’ha fet una proposta de modificació del
decret de constitució del Consell de Cooperació, on volem que
hi hagi menys presència de representants de l’administració
pública davant el que podria ser la presència de més
representants de les entitats socials de cooperació. Pensam que
un Consell de Cooperació és un consell de participació i
d’assessorament i per tant la presència de l’administració no és
tan necessària com, tal vegada, a les comissions
interdepartamentals.

Coordinació i participació. Un altre dels temes que volem
ressaltar com a un principi inspirador d’aquest Pla director és
la concertació de les ajudes. Pensam que especialitzar-nos en
determinats territoris i en determinats àmbits territorials
millorarà la qualitat i a més farà que l’impacte de l’ajuda sigui
més adient. Per això, en el Pla director s’estableixen el que han
de ser per a nosaltres els països preferents o els països
prioritaris, són tres: els països amb un índex de
desenvolupament, bé, els indicadors a tenir en compte serien
l’indicador de desenvolupament humà, preferentment els que
han empitjorat o que no han millorat la seva situació a la taula
de progrés dels objectius de desenvolupament del milAlenni i
cal destacar d’aquesta l’Àfrica subsahariana. Un altre dels
països que nosaltres tendrem en compte per establir les
prioritats seran els països o regions que generen immigració
cap a la nostra comunitat autònoma, ressaltant especialment el
Magrib, Amèrica llatina i una altra vegada l’Àfrica
Subsahariana. I després, com no podia ser d’una altra manera,
els països o regions on hi ha una tradició de cooperació a la
nostra comunitat autònoma i d’aquest territori cal ressaltar-ne
els Grans Llacs Africans.

Doncs, una mica tenint en compte aquests tres eixos que
serien l’índex de desenvolupament humà, els països que
originen immigració cap a nosaltres i països que ja han rebut,
i de forma permanent, una tradició en el tema de cooperació,
han sortit una taula de països que ara ressaltaré; de l’àrea
mediterrània queda Marroc, Algèria, per al tema dels saharians
desplaçats allà, i Palestina. D’Àfrica Subsahariana: Senegal,
Etiòpia, Burundi i Mali. D’Amèrica central; carib, seria
Guatemala, Hondures, Salvador i República Dominicana. I
d’Amèrica del Sud, seria Equador, Perú, Bolívia i Colòmbia.
Aquests països, per considerar que són països prioritaris,
rebrien el 70% de les ajudes anuals que la Direcció de
Cooperació, a través de l’Agència, gestionaria. Després

s’establirien els països preferents, els quals rebrien un 20% de
les ajudes de cooperació; i aquí, d’Àfrica serien Nigèria,
Rwanda, Tanzània, tota la República Democràtica del Congo
i Sudan; d’Amèrica, serien Cuba, Haití, Nicaragua, Brasil i
Paraguai, i després l’Índia. I després hi ha una resta de països,
que els dedicaríem un 10% per no tancar tot el tema de portes.

Un altre dels principis que inspiren aquest Pla director és la
necessitat no només d’establir territoris prioritaris sinó també
estratègies transversals i estratègies també d’actuació. Volem
que les estratègies transversals siguin quatre: la defensa dels
drets humans, pensam que a qualsevol projecte de cooperació
hi ha d’haver implícitament la voluntat de defensa dels drets
humans; la perspectiva de gènere; el tema de la sostenibilitat
ambiental i després el foment de la participació democràtica i
totes aquelles polítiques que vagin dirigides, o tots els
programes que vagin dirigits a l’enfortiment del teixit social.

D’aquestes polítiques o dels principis transversals que han
de tenir tots els programes sortirien també tres eixos
fonamentals que nosaltres consideram tres eixos estratègics, i
que tenen a veure necessàriament, per a nosaltres, amb la
declaració del milAlenni, en el marc de les Nacions Unides que
es va establir l’any 2000. I aquests serien, dins l’àmbit de
cooperació, les nostres polítiques pensam que han d’anar
dirigides a salut i accés a l’aigua, són dues polítiques
fonamentals; el tema de l’educació, sobretot en atenció
primària; el suport a iniciatives productives, temes com
desenvolupaments econòmics sostenibles, temes com
desenvolupaments locals, pensam que és molt important el
desenvolupament local i regional; donar prioritat a iniciatives
productives que tenguin a veure amb temes alimentaris;
suportar, de forma prioritària, l’autoocupació; i després afavorir
les xarxes de comercialització del comerç just, temes de
formació i tots aquells projectes que generin la cultura com a
una activitat productiva.

Altres dels projectes que volem que, també a nivell
estratègic, siguin desenvolupats serien les autonomies de les
dones, tots els estudis i la tradició apunten que, efectivament,
suportar la dona és un dels instruments més motivadors perquè
la cooperació doni bons resultats.

Altres temes que també volem tractar és tota la prevenció i
maneig dels conflictes violents cap a la pau.

Això serien temes de cooperació, vull dir tots aquells
programes que siguin gestionats pel propi Govern o gestionats
per entitats socials de caràcter de cooperació serien aquests.
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Després, emergència i acció humanitària, que serien
pràcticament uns altres de cooperació però a temes concrets
d’emergència i acció humanitària, dues que ja són tradicionals:
la cobertura de necessitats bàsiques per a temes de catàstrofe
natural, però volem incorporar aquí, o pensam que s’han
d’incorporar aquí les crisis cròniques les quals tenen a veure
amb desplaçaments humans importants i que ja s’han cronificat.
I després, també pensam que dins el tema d’emergència sempre
hi ha d’haver una segona acció, que és la de reconstrucció de
les zones afectades quan hi ha hagut un tema de catàstrofe
natural o quan hi ha un retorn de les persones desplaçades.

També veuran que en el Pla director no només parlam
d’emergències, no només parlam de les nostres actuacions com
a comunitat autònoma a través de les entitats en temes de
cooperació, sinó que també ho volem en la sensibilització i
l’educació cap a la conscienciació de les diferències no només
individuals sinó de les diferències estructurals i de països. Per
això pensam que hi ha d’haver tot un tema de formació pacífica
als agents de cooperació; continuarem amb el tema del
postgrau, el qual es va iniciar ja amb el pacte de progrés; cursos
específics que es faran a través de la Universitat; metodologies
d’avaluació de projectes de cooperació; actuacions davant
crisis humanitàries, microprojectes; es farà o es mantindrà tota
una sèrie d’accions en temes d’educació i conscienciació;
publicacions, s’ha de ressaltar que mantindrem les publicacions
actuals, n’incorporarem una que es diu Còmic del Cooperant
que va dirigida sobretot a la població jove; temes
d’exposicions, que és una forma visual molt pràctica de
sensibilitzar en aquests temes; premis de cooperants, que ja és
una tradició a la nostra comunitat autònoma; també
conferències i programes de sensibilització a les escoles a
través de material didàctic.

Tot això també queda establert en el programa directori, en
què hi ha quatre eixos bàsics de com ho volem fer. Un seria a
través del propi govern, per això volem temes de cooperació
directa; en aquests moments tenim dos grans programes de
cooperació directa, que és el tema Azahar i el tema Vita, però
també volem fer el Pla Regió, serà la primera vegada que la
nostra comunitat autònoma es planifica el que nosaltres
denominam Pla Regió i està contemplat en el Pla director, això
són desplaçaments que faria la comunitat autònoma a
determinats territoris on, per situacions dels indicadors que hem
dit abans, desenvolupament humà, immigració i tradició
consideram que s’ha de fer una feina específica conjuntament
amb les entitats de cooperació i amb els governs regionals de
la zona i que, a més, s’intentarà fer no només com a govern
sinó també a través d’altres entitats administratives, com poden
ser en aquest cas els consells o els ajuntaments. Per tant, volem
potenciar l’acció pròpia de cooperació com a govern, a través
d’aquest Pla Regió a part de mantenir els programes ja
existents. Després a través d’altres entitats, amb altres entitats
tenim la tradició dels macroprojectes, respecte dels quals, si
després interessa, puc mencionar quins són els principals. Els
agents de cooperació, seria l’altre eix, això és fonamental, és a
través de convocatòria pública; els agents de cooperació es
presenten a uns programes, a través de programes i es fa una
avaluació dels programes i després es fa el seguiment de
l’avaluació d’aquests programes. Destacar que, per primera
vegada a la nostra comunitat autònoma, a l’avaluació de la
selecció d’aquests programes no hi haurà presència de polítics

i només hi haurà presència de tècnics que valoraran d’una
forma objectiva quins són els programes que millor s’ajusten a
aquest Pla director. I després, efectivament, es fa també
cooperació amb altres entitats administratives, com són el Fons
Mallorquí, el Fons Insular, disculpin, i la Universitat.

I això seria a grans trets el Pla director de la nostra
comunitat, que està pendent, efectivament, d’aprovació oficial
per part del Parlament, però que nosaltres en volíem ja fer una
presentació perquè, tenint en compte que ja s’havia presentat a
les entitats, pensàvem que el Parlament, a través de comissió,
podia ser, ha de ser també un coneixedor d’aquest document,
independentment que després es faci per l’audiència pública
formal i que correspongui.

Pas al tema de viatges, ho faig tot seguit, no, no, com
vulgueu. Sí, bé.

També, com a novetat, volíem explicar la planificació dels
viatges de cooperació. Sabem que els viatges de cooperació
internacional sempre ha estat un tema discutible en política,
l’avinentesa o no avinentesa de determinats viatges de
cooperació; nosaltres pensam que els viatges de cooperació
s’han de planificar i amb aquest objecte volem informar el
Parlament de quins són els viatges que aquest any 2008 hem
planificat i el motiu pel qual pensam que és important.

Tenim la planificació de 12 viatges, 6 d’aquests de caràcter
tècnic, que són l’avaluació, en els quals no hi participaran
polítics, només hi participaran els tècnics avaluadors de
l’empresa externa contractada per a aquest fi, i hi anirà també
un tècnic de la nostra direcció general. I faran els següents
viatges: a l’Índia, Equador, Bolívia, Colòmbia, Guatemala i
Nicaragua. Coincideixen molts d’aquests en temes d’avaluació
de macroprojectes.

Després, com he explicat abans, hi ha la intenció de fer el
que nosaltres denominam Plans Regions, que serà la primera
vegada que es facin. Tenim la previsió de tres viatges per fer
Plans Regió, aquests tres viatges seran de caràcter de
prospecció per conèixer les necessitats a fons de la zona; en
aquests sí és necessari el desplaçament d’un polític, perquè ha
de tenir contacte amb polítics regionals dels tres països que
hem seleccionat, els quals són: Equador, Marroc i Senegal.
Confiam que en aquests tres viatges es desplaci el director
general de Cooperació, amb un membre de l’Agència de
Cooperació i un tècnic. I repetesc, són Equador, Marroc i
Senegal.

Després en tenim un on hi ha la voluntat que es desplaci en
aquest cas la consellera, és a Perú; pensam que aquest ha de
tenir un caràcter institucional, a més vam tenir el suport del
Parlament per a tot el tema de cooperació d’emergència amb
Perú, i després d’un any del terratrèmol vàrem pensar que seria
interessant poder desplaçar-nos per valorar la feina feta des
d’Emergències i per al Govern balear i per al conjunt d’altres
entitats.
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Aquests serien els viatges que tenim planificats. Després
n’hi ha dos probables que encara no estam segurs, però que
estan dins el que podríem dir una proposta inicial. Hem rebut
una convidada d’UNICEF per visitar Cuba, amb motiu que ja
fa deu anys del començament del Programa Balears a la
Infància a Cuba, que està finançat per aquest govern des de fa
deu anys i de forma ininterrompuda. És un programa d’ajuda
alimentària als més petits per al tema que hi ha com a unes
deficiències en temes de ferro i sembla que és un dels
programes més valorats per UNICEF, tenim una convidada
d’UNICEF que encara estam pendents de si l’acceptam o no
per qüestions de calendari.

I després, finalment, hi ha un possible viatge a El Salvador
per implementar un programa conjunt entre el Govern balear,
els tres fons de cooperació i l’Ajuntament de Palma en aquest
territori concret. Si es fa això, doncs hi haurà també un
desplaçament del director general, conjuntament amb tècnics
de l’Agència, per valorar la conveniència de fer un programa
conjunt a El Salvador.

I això és, en principi, doncs la informació inicial que els puc
donar i estic a l’espera de les seves preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa demanaria als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Idò, si podem
continuar i per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de
menor a major.

Pel que fa al Grup Parlamentari Mixt, demanaria quins o
quines diputades, bé, en aquest cas la Sra. Suárez, perquè està
tota sola. Per tant, per un temps de deu minuts pot intervenir.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, donar les
gràcies a la consellera i als membres del seu equip per ser aquí.
Crec que és un exemple i hauria de ser, crec, més normal, però
encara no deixen de sorprendre certes compareixences de
consellers i de conselleres a les quals no estam massa
acostumats en altres èpoques. Per tant, donar les gràcies.

També donar la benvinguda a la presentació d’aquest
primer Pla director i voldria incidir en això de primer Pla
director perquè sembla ser que durant la passada legislatura, i
jo insisteixo un poc en aquest tema perquè jo era membre del
Consell de Cooperació, l’anterior govern no va ser capaç
d’organitzar un Pla director i és d’agrair que en aquests set
mesos de govern ja tenim aquest pla director. El fet de tenir un
Pla director crec que és rellevant perquè, com ha pogut
expressar la Sra. Consellera, té conseqüències, no és
simplement que hi hagi o no hi hagi un instrument sinó que té
conseqüències, i jo vull destacar dues de les conseqüències en
les quals diríem que expresso la meva preocupació i que espero
que al llarg d’aquests anys ...

(Tall de veu a causa del micròfon)

És un boicot? No. ... es pugui donar solució. No, vaja, ...

(Nou tall de veu)

A veure, deia, sí, deia que sobretot ...

(Nou tall de veu a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Suárez, si vol esperar un minut que li canviaran la
bateria i podrà seguir amb la seva intervenció. Però que quedi
clar que aquesta presidència no boicoteja cap diputat.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Bé, moltes gràcies. Deia que havia expressat dos problemes
dels quals em faig partícip i espero que siguin d’alguna manera
palAliats al llarg d’aquests anys, d’una banda aquesta excessiva
dispersió dels projectes de cooperació. I a mi quasi que em
preocupa més, per dir-ho d’alguna manera, el problema del
seguiment, perquè crec que realment si, els projectes de
cooperació són molt importants però sobretot és important fer
un seguiment del que s’està fent, entre d’altres coses, per poder
demostrar la seva efectivitat.

Dit això, i ja en relació amb les línies generals que ha
plantejat, voldria expressar la nostra coincidència bàsica tant
pel que fa als principis bàsics, voldria fer un esment a aquesta
modificació del Consell de Cooperació en el sentit de donar
més cabuda a representants, diríem, de la societat civil en lloc
de representants de l’administració, crec que és un encert,
perquè moltes vegades el funcionament del Consell de
Cooperació quedava, diríem, massa, no sé si dir-ho, massa
burocratitzat per la presència de tants representants de
l’administració. Per tant, d’acord amb els principis bàsics.
D’acord també amb els països preferents, i m’ha agradat sentir
quins són els criteris que han estat triats per seleccionar aquests
països preferents.

D’acord també amb les estratègies d’actuació. I sí que li
faria una pregunta i seria si ens podria explicar la situació dels
macroprojectes sobre els quals nosaltres havíem tengut alguns
dubtes en anys anteriors.

I en relació amb els plans de viatges, voldria agrair més que
res diríem la transparència, no?; el fet que hi hagi una
planificació i que ja des d’aquest moment nosaltres sapiguem
quins viatges es faran, aquesta combinació de tècnics i polítics
amb especificació de qui anirà als diferents viatges, la qual cosa
crec que també és d’agrair.

Per tant, simplement de moment espero la resposta a la
pregunta que li he fet i res més. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula per un temps de deu minuts el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Unió Mallorquina coincidir i valorar
positivament les línies mestres d’aquest Pla director en matèria
de cooperació. Pensam que és positiu que es guanyi en
coordinació, és positiu que es guanyi en eficiència i és positiu
que es guanyi en objectivitat; pensam que de l’exposició de la
consellera i de les línies que ens ha anunciat d’aquest Pla
director, efectivament, s’incideix en coordinació, eficiència i
objectivitat i per tant no podem més que coincidir amb aquestes
línies.

També em sembla molt bé que es vulgui fer un exercici de
transparència en relació amb el tema dels viatges. Només li
faríem un emperò i és que no és dolent, o almenys per al Grup
Parlamentari Unió Mallorquina no és dolent, pareix que hi ha
una valoració negativa que els polítics viatgin, els polítics han
de dirigir l’acció institucional i per tant és bo que coneguin de
primera mà les problemàtiques, perquè és a ells als que
correspon prendre les decisions, i per tant, des del nostre grup
parlamentari, evidentment pensam que si els polítics i alts
directius d’un departament s’han de traslladar, evidentment,
això no ha de ser valorat negativament, sinó com a una cosa
més positiva que s’ha d’assumir i que s’ha d’interioritzar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, i per un temps de deu minuts, té la paraula el Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, president. Gràcies a la consellera i al seu equip
per haver vengut a aquesta compareixença. Per part del Grup
del BLOC en primer lloc felicitar-nos perquè ja tenguem un Pla
director, que encara no està aprovat definitivament, però que ja
té un esborrany molt avançat i nosaltres pensam que era un
instrument necessari, imprescindible perquè la política de
cooperació tengui una planificació, una coherència i una
orientació política, política lògicament amb el millor sentit de
la paraula. I enhorabona també pel procés, jo he participat,
perquè som membre del Consell de Cooperació representant el
meu grup parlamentari, i he pogut assistir a un procés que,
d’una banda, ha estat participatiu, s’han acollit les aportacions
d’entitats i de distints actors i finalment s’ha arribat a una
primera aprovació pel Consell de Cooperació divendres passat,
amb un grau de consens molt alt, i això és un motiu de
felicitació. Jo crec que és dels motius més importants de
felicitació.

Respecte del contingut, simplement manifestar que per part
del nostre grup consideram que bàsicament hi ha encert en la
determinació de les distintes polítiques. Primer pensam que hi
ha encert en la determinació de les zones geogràfiques, cap allà
on s’ha d’actuar, jo crec que aquesta combinació de països més
empobrits, països on hi ha tradició de cooperació per part de les
Balears i països que són emissors d’emigrants cap al nostre país
dóna una bona radiografia de cap on s’han d’orientar les
polítiques de cooperació. I després sobretot l’encert en aquesta
òptica del que ha de ser la cooperació, que és una cosa
adreçada a palAliar necessitats humanes i sobretot adreçada a
palAliar necessitats humanes bàsiques, però que no només s’ha
d’aturar en això, no només ha de ser aquesta cura, sinó que
també ha de contribuir a enfortir teixits associatius, a enfortir
institucions locals, que és una condició molt necessària per al
desenvolupament, a donar suport als drets humans, a donar
suport a la democràcia, a donar suport a processos de
reconstrucció postbèlAlica, a ajudar a la igualtat entre homes i
dones.

Tot això una vegada més jo crec que dibuixa un programa
d’una cooperació políticament -i torn a dir políticament en el
millor sentit- ben orientada. Jo crec que la cooperació sobretot
ha de palAliar les mancances en les necessitats humanes, però jo
crec que una cooperació que tengui en compte factors com per
exemple que l’Àfrica subsahariana és el gran pou de precarietat
humana en aquest moment en el món; com que l’antic Sàhara
espanyol és una zona amb la qual Espanya, com a antiga
colònia, hi té un deure històric; com que hem de donar suport
a Palestina com a manera de no aprofundir en aquesta espècie
d’esquerda entre occident i l’islam que alguns volen fer creure
que estam. Nosaltres pensam que Amèrica, Amèrica central i
Amèrica del sud, enforteixi la institució local i enforteixi el
teixit associatiu, una cooperació orientada en aquest sentit és
una cooperació que jo entenc que està en el bon camí.

També compartim aquest equilibri entre cooperació feta a
través d’entitats i cooperació directa. Nosaltres pensam que una
de les coses bones que té la cooperació descentralitzada,
l’anomenada cooperació descentralitzada, és que en la seva
major part es fa a través de les ONG, de les entitats, i això
l’allibera d’aquells interessos comercials i polítics, en el mal
sentit aquesta vegada, que lliga amb la cooperació estatal. Però
al mateix temps pensam que una institució tan important com
un govern autonòmic i que maneja tants de recursos ha de tenir
un espai per a aquella cooperació pròpia i que fa de manera
directa, i jo crec que per tots aquests motius l’enhorabona per
aquest pla, que en la continuació del seu tràmit parlamentari,
perquè també vendrà al Parlament, continuarà tenint el suport
del nostre grup.

Respecte a la qüestió dels viatges només un comentari.
Nosaltres pensam que sempre, quan es parla de viatges pagats
amb els doblers de tots, s’invoca molt el principi de l’austeritat.
Nosaltres compartim plenament els principis de l’austeritat; a
vegades tenim la sensació que s’acusa més d’anar contra
aquests principis els viatges que tenen a veure amb la
cooperació que moltes altres coses que fa l’Administració que
també s’haurien de subjectar al principi d’austeritat, però bé,
això és un tema sobre el qual podríem parlar molt. Nosaltres
estam d’acord amb el fet que hi ha d’haver un principi
d’austeritat, però també una institució que maneja la quantitat



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 6 / 7 de febrer del 2008 75

 

de recursos de cooperació que fa el Govern de les Illes Balears
té una necessitat de conèixer de primera mà allà on fa feina i
per tant pensam que està bé aquest equilibri que es planteja, i
sobretot està bé que es planegi amb transparència i amb
planificació i es dugui en aquest parlament amb aquesta ànima.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per un temps de deu minuts té la
paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per ser una
vegada més aquí. Des del Grup Parlamentari Socialista
celebram tenir present el marc en el qual s’actuarà en les
polítiques de cooperació per a aquest període de 2008 a 2011.
Veim aquest primer pla director com una eina eficaç per al
compliment dels objectius del Govern en matèria de
cooperació, objectius de concorden perfectament amb els sis
objectius de desenvolupament del milAlenni, la qual cosa creim
que és una mostra que anam pel bon camí. És a dir, a nosaltres
ens importa la consecució d’aquests sis objectius a nivell
internacional i ens importa continuar somiant en aquest ideal de
reduir les distàncies entre nord i sud que, per contra, estan
augmentant, s’estan distanciant cada vegada més.

Consideram positiva l’evolució de la comunitat autònoma
en matèria de cooperació, especialment des del 1999, en què es
va crear la Direcció General de Cooperació; i sobretot
celebram que es compti d’una manera tan tangible amb la
societat com a element actiu en l’elaboració de plans tan
importants com el Pla director de cooperació per a aquesta
legislatura. Els diferents actors socials han de veure reflectides
les seves demandes, les seves necessitats, i crec que aquest pla
reflecteix perfectament aquesta fluïdesa entre les entitats
socials, entre els actors socials implicats i el Govern. Per tant
crec que d’aquesta retroalimentació només poden sortir
conseqüències positives.

Creim molt interessant un apartat que podríem titular com
a sensibilització, captació i formació, crec que és important que
els cooperants que actuïn a la zona determinada hi vagin ben
formats. I valoram que les línies bàsiques d’aquest document
concordin amb la legislació vigent, que precisament tant a
nivell autonòmic com a nivell estatal s’especifica que aquests
plans de cooperació, perdó, aquests plans directors de
cooperació han d’establir, han de ser l’instrument que estableixi
les polítiques a dur a terme. De la mateixa manera també
agraïm que les prioritats, les estratègies concretes i la
metodologia que s’ha emprat sigui clara i concisa, és a dir, que
mitjançant aquest document puguem tenir l’esquelet del que
serà la política de cooperació. Vostè ja ha comentat que àrees
com la de drets humans, la perspectiva de gènere, la
sostenibilitat ambiental o la participació social, aquestes àrees
seran importants; són importants en el gruix del pla de
cooperació. 

De la mateixa manera agraïm la seva voluntat i li recordam
la importància del compliment del 0,7% en el total del
pressupost de la comunitat, ja que tenim les dades dels anys
noranta no eren massa encoratjadores, en què els països
industrialitzats dedicaven únicament un 0,25% del seu PIB.
Creim que és molt millorable tot i que som conscients que
nivell internacional s’està millorant en aquest aspecte.

El tema dels viatges, primer de tot agrair la transparència
amb què s’ha duit aquest tema; crec que és d’agrair i
comprovam que aquesta planificació dels viatges concorda amb
el Pla director de cooperació: els viatges es fan a zones que
realment es consideren prioritàries. És important conèixer les
dinàmiques i relacions socials i és important saber que es faran
una sèrie de viatges tècnics i una sèrie de viatges
tecnicopolítics. Evidentment no es pot criminalitzar el polític
que va fer un viatge però allò que no ens podem permetre és
enviar polítics a pintar-la. Crec que la mostra de transparència
demostra que realment el polític que vagi a fer el viatge
realment anirà a fer una tasca a la zona on s’actuï en un
moment determinat.

I això és tot. Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per un temps de 10 minuts té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Popular, Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Hble. Consellera, pues agradecerle
a usted especialmente que esté aquí para darnos toda la
información del plan director y agradecer a todo su equipo que
también está presente. Felicitarla por esa consecución del plan
director. Bienvenido el plan de actuación, también, que es
exactamente igual al que teníamos anteriormente. Por lo tanto,
a parte de algunas cosas que nos preocupan y que nos gustaría
que nos sacara de dudas, más adelante le haré las preguntas,
nos parece bien.

Han pasado ya diez años, parece mentira, desde que se puso
en marcha la cooperación al desarrollo en la comunidad
autónoma, y desde entonces son muchas las personas que se
han involucrado, que han puesto su grano de arena para intentar
que este mundo sea un poquito mejor cada vez. Es
responsabilidad de todos, y no hay duda, y se necesita la
voluntad y el compromiso para intentar mejorar las zonas
deprimidas del planeta. Todos los esfuerzos son necesarios.

El Plan director recoge el compromiso del Gobierno de
dedicar el 0,7% del presupuesto de la comunidad autónoma de
las Islas Baleares. Sra. Consellera, es un mandato del
Parlamento que de momento no se está cumpliendo; mucho
hemos oído al respecto en este sentido, la exigencia era el pan
nuestro de cada día; de momento no se cumple. Una vez
tenemos que hacer notar, sin mala intención, por supuesto, la
diferencia que hay entre lo que se dice que se va hacer y lo que
se hace. Me gustaría que me dijese cuándo se va a llevar a cabo
de verdad este compromiso.
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Cuando se dice que es hora de dar a las actuaciones en el
plan categoría de política de cooperación, pues sin que sepa
mal me parece un tanto demagógico, ya que fue el gobierno del
Partido Popular quien hizo la ley, esto está claro, y si eso no es
dar a las actuaciones categoría política, pues ya me dirán lo que
lo es, si no. Que se reconozca en el plan también que se ha
crecido en calidad y en cantidad el trabajo y que se aplauda
ahora la creación de la Agencia de Cooperación Internacional
en las Islas Baleares nos alegra, pero nos sorprende, nos
sorprende muchísimo, con lo que hemos tenido que oír en este
parlamento y fuera del Parlamento. Nos congratulamos, no nos
cansaremos de decirlo, que se rectifique y que como en otras
muchas cuestiones pues en este caso también se nos dé la
razón, porque la Agencia de Cooperación es un instrumento
ágil y necesario; así lo pensábamos cuando la creamos después
de estudiarlo mucho, y seguimos pensando lo mismo. En
cambio era hace poco, para los señores del actual gobierno,
para muchos de ellos, no incluyo por supuesto a la consellera,
porque me parece que no..., era el diablo; ahora sin embargo
resulta ser bueno también. La felicito, Sra. Consellera, por
mantener la Agencia y considerarla un instrumento útil.

Sra. Consellera, me gustaría que me contestase usted, si es
tan amable, si piensa seguir dando soporte a los
macroproyectos. Nos preocupa que no nombren el codesarrollo
como una de las prioridades, estos nos preocupa mucho, porque
yo creo que está en la mente de todas las políticas responsables
a nivel nacional e internacional que el codesarrollo es el futuro
de los países realmente que tienen inmigración, pero a la hora
de definirlo lo toman sin embargo como prioritario, lo cual me
hace pensar que se van a tener muy en cuenta estas políticas de
los países que son donantes de inmigración.

Nos preocupa, y desde luego no podemos estar de acuerdo
que se eliminen las convocatorias de las casas baleares en el
exterior. He visitado muchos de esos proyectos, no con dinero
de cooperación, y lo tengo que decir, muchas veces se nos ha
tachado de eso, puedo decir que ni un solo proyecto de los que
he visitado en las casas baleares en el exterior ha sido con
dinero de cooperación; como le decía he visitado muchos de
esos proyectos y de cerca he podido comprobar la precariedad
en la que viven cientos de personas a los que los baleares del
exterior ayudan y de qué manera -bueno, tendrá usted ocasión
de comprobarlo-, de qué manera, siendo reconocido por un
trabajo que realmente vale la pena. 

Me gustaría también, si es tan amable, que me contestase si
se va a seguir en la línea de trabajo que se inició con los
colectivos de personas inmigradas extracomunitarios en nuestra
comunidad, con respecto a la cooperación, y si serán
convocatorias de codesarrollo específicas.

Y también si me puede decir, sin ánimo de ninguna clase
porque..., pero me consta que estaba, si me puede decir por qué
no está en el consejo de la asociación de vecinos, una simple
curiosidad.

Con respecto a los viajes, pues mire usted, yo no seré en
este momento quien vaya a tachar ni mucho menos desconfiar
de los viajes de cooperación porque lo he vivido y sé de qué
manera se hacen esos viajes, a pesar de lo que he tenido que oír
y aguantar, pero bueno, ese no es mi talante, por supuesto, y yo
estoy segura que esos viajes servirán para ver in situ los
grandes problemas que existen y ver de cerca la
responsabilidad que deben tener los políticos a la hora de tomar
medidas políticas, y valga la redundancia, para estos proyectos.

Nada más, Sra. Consellera. Muchísimas gracias porque creo
que de alguna manera pues tiene una visión abierta de las cosas.
A pesar, y sin rencillas, de todo lo que hemos tenido que oír, la
felicito por mantener la Agencia de Cooperación, un
instrumento utilísimo que estoy segura que se va a poder
comprobar, a pesar de los improperios que hemos recibido.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Per torn de rèplica té la paraula la Sra.
Consellera.

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

Bé, gràcies a tots pel to, que pens que les discussions s’han
de fer efectivament amb un to de discussió i un to agradable; hi
ha diferències però efectivament es poden manifestar sempre
d’una forma correcta.

Sra. Suárez, agrair-li la seva felicitació i el seu suport a
aquest pla director. Efectivament nosaltres, al tema de la
participació, li donam molta importància: ja s’han fet tres
reunions del Consell de Cooperació des que estam en el
Govern, una primera presentació, la discussió en profunditat
d’aquest pla director, i després el tema de l’aprovació
conjuntament amb la modificació del mateix decret de
cooperació i els plans del 2008. Per a nosaltres, efectivament,
com ja s’ha dit, hi ha un capítol explícit en el Pla director del
tema com s’ha d’avaluar i quins són els indicadors d’avaluació
de cada un dels programes. Idò a més a més, tal com preveu el
Pla director, de la Direcció de Cooperació sortirà un pla anual
on s’estabilitzaran objectius i la forma d’avaluar cada un dels
objectius.

També dir que, bé, els macroprojectes, efectivament, ara li
puc mencionar els macroprojectes que en aquest moment tenim,
es varen aprovar l’any 2006 amb una durada de tres anys, i
coincideixen plenament els viatges que han de fer els tècnics,
que he mencionat, amb els desplaçaments a aquests
macroprojectes precisament per valorar-los, veure l’eficiència
i l’eficàcia, realment si han arribat als objectius que ens
plantejàvem per valorar-ne la continuïtat o no. Nosaltres no
anam amb emperons, sinó que volem veure realment si aquests
macroprojectes tenen sentit, no tenen sentit, i això ens ho
donaran criteris d’avaluació.
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En aquest moment hi ha el macroprojecte conegut com a
“Vicente Ferrer”, que és a l’Índia, que bàsicament és la
construcció de centres comunitaris, habitatges i una escola de
secundària per a infants discapacitats, una creació de fons
d’estabilitat social i la implementació de rec per degoteig a
comunitats de camperols dedicades a l’horticultura; aleshores
ens hem de desplaçar i hem de veure efectivament si això...
Després hi ha el macroprojecte d’Intermón-Oxfam, que es fa a
Guatemala i a Nicaragua, que ja és una segona fase d’un
macroprojecte que es va iniciar l’any 2004 i té la finalització
l’any 2009, o 2008, a finals del 2008, i està basat bàsicament a
millorar la qualitat productiva de determinats productes que són
fonamentals per a aquesta gent i fomentar el consum de cafè en
tot el que és la xarxa de comerç junt. I després hi ha un
macroprojecte de Creu Roja, que es fa bàsicament a l’Equador,
que és implementar estructures consolidades de
comercialització amb el suport del sistema de microcrèdits;
això ho fa Creu Roja. I després Càritas, conjuntament amb una
organització que es diu Llevant en Marxa, que fa tot el tema
d’Equador i Bolívia, i és la construcció i dotació de quatre
centres de salut i la construcció de pous artesanals i latrines
sanitàries. Aquests són els macroprojectes que tenim
compromesos fins al 2008; nosaltres en principi no tenim una
actitud negativa cap als macroprojectes però volem valorar si
són necessaris, si és necessari tenir aquesta línia, si a través
d’una cooperació directa del Govern podrien substituir-se, si
són més o manco eficients que cooperacions amb entitats més
petites. Vull dir que possiblement s’ha d’avaluar allà.

I amb el tema dels viatges també agrair-li la transparència.
Aquest és l’objectiu, és a dir, nosaltres pensam que els viatges
de qualsevol tècnic de la comunitat autònoma i de qualsevol
polític han de tenir objectius, i en aquest sentit també agrair-li,
Sr. Melià, el seu suport i dir-li que efectivament pensam que els
polítics han de poder viatjar sense criminalització, però pensam
que els viatges de polítics també han d’estar planificats; no pot
ser que hi hagi viatges que coincideixin amb eleccions generals,
per exemple el mes de maig del 2006 del Sr. Matas, coincidint
amb les eleccions presidencials del Sr. Uribe, que a més hi va
anar amb una comitiva que era de difícil justificació. Nosaltres
volem viatjar, els tècnics per valorar el que s’ha fet, els polítics,
en aquest cas el director general és un polític i es desplaçarà
quatre viatges, precisament per establir relacions polítiques per
poder continuar firmant projectes de cooperació allà, i després
ja allò de la conselleria per valorar ja projectes de finalització,
com podria ser el de Perú. Cap problema, nosaltres, en el fet
que viatgin polítics sempre que tenguin, efectivament, una
necessitat, i que tenguin a veure amb cooperació i no amb altres
temes.

Al Sr. Llauger també agrair-li el seu suport. Nosaltres
volem, efectivament, pensam en el sentit que ha dit vostè que
la cooperació internacional en aquest moment ha superat la
solidaritat, ja no és un problema de la solidaritat i de bona
voluntat dels ciutadans, ja entra dins el que són polítiques
públiques i per tant des de les polítiques públiques s’han de
planificar i s’han de dur al Parlament, com no podia ser d’una
altra forma. Entenem que la cooperació és una forma de
redistribució de la riquesa que generam entre tots, que en els
països desenvolupats es fa a través d’altres polítiques i aquí pot
ser a través d’aquesta política pública de cooperació. D’acord
amb vostè en el tema de l’austeritat en els viatges. Vull dir que

pens que s’han de desplaçar els que siguin necessaris desplaçar-
se; el que no pot ser són viatges que no tenguin massa sentit o
desplaçaments de delegats de govern per avaluar projectes
efectivament amb poca capacitat d’avaluació per part de les
persones que es desplaçaven.

Al Sr. Coll agrair-li també el seu suport. El tema de
sensibilització és un tema que vostè ha destacat i que a
nosaltres també ens preocupa, sensibilització, formació i
educació. Efectivament es va iniciar amb el pacte de progrés,
es va continuar amb l’anterior govern i nosaltres ja li volem
donar un caràcter estructural i definitiu a través de convenis
amb la UIB per a tot el tema de formació específica en temes
de cooperació i tots els temes de sensibilització. 

Efectivament, i ja contestant una pregunta de la Sra. Pastor,
que després m’hi dirigiré, en el Pla director hi ha la previsió del
compliment del pacte polític que dóna suport a aquest govern
amb la intenció d’arribar al 0,7, és un compromís polític;
efectivament si no hi arribam haurem de donar explicacions de
per què no hi arribar, però això és un compromís polític i hi ha
una previsió del 2007 al 2011 de quina ha de ser la progressió
d’aquest compromís. 

Amb els viatges també la nostra intenció era que el
Parlament conegués els motius d’aquests viatges, la
transparència i efectivament quin és l’objectiu de cada un
d’ells.

A la Sra. Pastor dir-li que una vegada més aquest debat
del... Bé, agrair-li el to, també. El compromís del 0,7 és un
compromís que supera la legislació vigent, és a dir, nosaltres en
el pacte polític demanam el 0,7 del total dels pressuposts,
mentre que la llei parla de fons propis, és a dir, el que és el 0,7
dels pressuposts propis; nosaltres volem superar aquests fons
propis i anar al total. És un objectiu polític; veurem si ho feim
o no i en tot cas haurem de donar explicacions de per què no ho
feim, perquè en política no tot és fàcil i a vegades hi ha
complicacions, però el nostre compromís públic és que
efectivament així sigui.

Jo no sé una mica la polèmica a què vostè es refereix de
l’Agència. No som l’única comunitat autònoma que té una
agència, altres administracions públiques (...) improperis, com
la catalana, tenen una agència de cooperació, altres comunitats
autònomes; el que passa és que jo record que hi va haver un
debat sobre formes de contractació dels membres de l’Agència;
vull dir que nosaltres mantenim l’Agència, perquè és un
instrument àgil, però és tot el tema, però el debat tal vegada
s’hauria de centrar no tant, o es va centrar no tant en els temes
de l’Agència, sinó com a altres formes de contractació.

Els macroprojectes ja pens que ho contestat. Continuarem
si l’evolució és positiva, si veim que efectivament té..., de
qualque forma treballar amb macroprojectes és millor que
treballar amb altres formes de cooperació, és a dir, si no du
beneficis ens ho haurem de replantejar, si du beneficis idò
efectivament podem continuar-hi. La forma d’accés als
macroprojectes és una forma diferenciada de les convocatòries
públiques.
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En el tema a què vostè es referia de codesenvolupament, li
he de dir que a la pàgina 22 del pla, que vostè coneix perquè és
membre del Consell de Cooperació, es fa un apartat específic
de la importància del codesenvolupament, i nosaltres, com
vostè, li donam molta d’importància, pensam que efectivament
a un futur (...). En aquest moment tenim escasses entitats
socials de cooperació que fan feina en aquest tema i ens sembla
que és un tema a desenvolupar, i de fet dins el Consell de
Cooperació hem creat dos grups tècnics o dos grups
diferenciats, un per al tema de sensibilització i l’altre
precisament per a codesenvolupament, perquè puguin expressar
les entitats la seva voluntat d’aprofundir en aquest tema. I
també hi poden participar, com a membres del Consell de
Cooperació, els partits polítics a través dels grups
parlamentaris. Per tant sí que li donam importància; el que
passa és que en aquests moments la realitat és que hi ha molt
poquetes entitats nostres, de la comunitat autònoma, que es
dediquen a aquest tema.

Les cases balears. Nosaltres les cases balears es poden
presentar com a entitats socials de cooperació, i per tant es
poden presentar a les subvencions a la convocatòria anual.
Vostè sabrà que en aquest moment el tema de les cases
regionals no és competència de la Conselleria d’Afers Socials,
és competència de la Conselleria de Presidència, i tot el tema
d’ajudes als nostres immigrants en els països sobretot sud-
americans està, amb les cases regionals, a Presidència, i la
voluntat del Govern efectivament és el manteniment de tot el
tema d’ajudes bàsicament individuals als descendents dels
immigrants, sobretot en temes de salut, que és una de les
mancances més detectades.

La Federació de Veïns hi està, precisament perquè pensam
que és una entitat important la federació, que representa una
bona part d’associacions, i pensam que hi pot estar. De totes
formes estam oberts al fet que es pugui discutir, vull dir que no
és un problema.

Els viatges dir-li que efectivament pensam -ja ho he
contestat al Sr. Melià- pensam que s’ha de poder desplaçar un
polític, però s’ha de desplaçar, com que es desplacen amb
doblers públics, s’ha d’explicar per què es desplaça, quin
objectiu té, quina finalitat té i quins resultats ha tengut aquest
viatge.

En els temes de codesenvolupament li he de dir que sí, que
tenim la previsió, tenim, diguem, cinc convocatòries del tema
de subvencions; una és general, que s’hi presenten totes les
entitats; una altra és tema de cooperants, sensibilització, i una
altra que és codesenvolupament. En aquest moment són
300.000, bé, per al 2008 serien 300.000 euros, que pensam que
són les necessitats ajustades a la realitat en el 2008. Si
d’aquesta comissió que ha sortit del Consell de Cooperació surt
la necessitat d’ampliar aquesta convocatòria, no tendríem cap
tipus de problemes. També he de dir al Parlament que per
primera vegada es fa una ordre de subvenció d’emergències
que es mantendrà oberta tot l’any, que fins ara era una cosa més
arbitrària, i que s’hi destinen, a temes d’emergència, 500.000
euros.

No sé si he contestat a totes les preguntes, però si no en tot
cas en el torn de rèplica...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per un torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Agrair l’explicació de la consellera
en relació al tema dels macroprojectes. Jo sí que li diria que és
un tipus de projecte que a nosaltres especialment no ens agrada,
és a dir, que tenim un cert prejudici en relació a aquest tipus de
projecte, però diria que em tranquilAlitza el fet que el criteri per
continuar-los sigui la seva valoració, i en aquest sentit confio
plenament en l’activitat de la conselleria i del seu equip.

I després una reflexió sobre el tema del 0,7, que ja n’hem
parlat moltíssim, n’hem parlat aquí, n’hem parlat al ple, ha
tornat a sortir, i voldria recordar l’altra part del 0,7 que és el
tema de l’execució. També es va parlar -crec que va ser al ple,
no record exactament quan- com el que estava pressupostat en
aquest cas el darrer anys s’havia executat només un 0,5%. Jo no
vull tant tornar a insistir en això com dir que penso que tenir un
pla director permet una planificació, i jo el que espero, i en
aquest sentit li podem dir que nosaltres serem exigents, jo
espero que aquest pla director sigui l’instrument perquè la
capacitat d’execució de la seva conselleria sigui major. 

Simplement això i encoratjar-la en la seva feina. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina... BLOC... Sí, pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, president. Només dos detalls per posicionar el
nostre grup en dos temes que han sortit en el debat, molt
ràpidament.

El tema dels anomenats macroprojectes. Nosaltres pensam
que la cooperació descentralitzada és la que es fa des de
comunitats autònomes, ajuntaments i tal. Jo crec que sobretot
ha de servir per a quantitats que només tenen capacitat per a
projectes més petits i que no poden acudir a les convocatòries
estatals, que sobretot es dirigeixen a projectes de més
magnitud, idò també tenguin espai per exercir la solidaritat, i en
aquest sentit jo crec que la seva actuació natural, per dir-ho
així, són els projectes de dimensió més reduïda. 
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Ara bé, jo crec que en cooperació la gent que ha estudiat la
cooperació també ha vist l’altra banda, també ha vist que una
atomització en projectes molt petits té uns efectes i a vegades
un projecte de més magnitud i de més envergadura i de més
ambició té una capacitat de tenir un impacte, un impacte en el
sentit positiu, més gran, i per això jo aplaudiria aquesta
orientació de no anar-hi amb massa prejudicis en aquesta
qüestió; d’avaluar el que ha existit fins ara, de pensar bé el que
s’ha de fer i de creure que els recursos  que té per a cooperació
exterior a la comunitat autònoma són suficients per mantenir
una convocatòria important en què les entitats d’aquí puguin
aportar els seus projectes, normalment més petits, però que
també es puguin fer accions més ambicioses i que puguin tenir
un impacte més durador i més efectiu sobre el territori. Jo no
diria que un macroprojecte per se és dolent, sinó que és una
cosa que s’ha d’avaluar, tot i que, per a una comunitat
autònoma sembla que el seu lloc natural siguin els projectes
més reduïts.

Respecte de les cases balears a l’exterior, que és l’altre
punt, diria simplement, jo ara no entraria en polèmiques sobre
el que es va fer, el que no es va fer i el que s’ha de fer, jo diria
simplement, des del nostre punt de vista, que l’essencial és que
aquesta no és una qüestió de cooperació exterior, del que
s’entén de cooperació amb el sud, de cooperació internacional,
de cooperació amb els països empobrits; jo crec que com a
comunitat autònoma hi ha un deure d’ajuda a aquestes entitats
que representen els balears descendents dels balears que varen
emigrar sobretot a països d’Amèrica del Sud, que
encertadament aquest govern això no ho ha colAlocat en
cooperació exterior sinó que ho ha colAlocat a un altre
departament, en aquest cas a presidència. I que, efectivament,
si tenen un projecte de cooperació, com deia la Sra. Pastor,
amb la població d’aquell país, poden acudir a una convocatòria
de cooperació, però que no és una matèria de política de
cooperació, tal com nosaltres entenem el que és la política de
cooperació. I en aquest sentit, també estam d’acord amb
l’orientació que es fa des de la conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular, té un
temps de cinc minuts, en torn de rèplica, la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, bueno, creo que
realment el 0,7% del presupuesto de la comunidad también me
hubiera gustado que, desde el principio, ya que está aprobado
en el Parlamento, se hubiera llevado a cabo, pero bueno, espero
que lo antes posible podamos tener ese 0,7% completo en el
presupuesto de la comunidad para poder llevar a cabo esos
proyectos de cooperación.

Me alegra también saber que se va a sacar esa convocatoria
de codesarrollo, el año pasado hicimos una primera que fue un
gran arranque. Quizás, como usted acaba de decir, pues
nuestros inmigrantes necesitan preparación en ese sentido, pero
creo que fue muy bien para empezar, y que soy una, por lo
menos yo tengo una gran esperanza en que ese sea un gran paso
hacia las medidas para poder desenvoler a estos países que tan
necesitados están de medidas de este tipo.

Bueno, yo difiero bastante del tema de los baleares en el
exterior; los baleares en el exterior son agentes de cooperación
por ley, y bueno, creo que ayudar de una manera especial a que
estas personas que se involucran tanto en los países donde están
y que de alguna manera pues también al tener la referencia
clara del apoyo de la comunidad para estos proyectos,
repercute también en la forma digamos que les afecta de una
manera distinta, yo he podido comprobar como el gran peso
específico se le da a nuestras asociaciones de baleares en el
exterior cuando ellos desarrollan proyectos de cooperación
importantes, donde ellos están ubicados es importantísimo, no
es por el hecho de que tengan un trato de favor, sino también
porque de alguna manera estamos dando a nuestros baleares,
ayudándolos a tener ese peso específico, esa importancia que
necesitan en esos asentamientos que han elegido ellos. Me
parece que hay que trabajar mucho cerca de ellos para saber
por qué, no de una forma no arbitraria ni porque sí, algunas
personas, como yo por ejemplo, creemos que es muy eficiente
lo de que nuestros baleares en el exterior tuvieran este apartado
especial. En fin, son formas de ver las cosas, yo le puedo decir
que, por lo que he visto, pues creo que es bueno para la
comunidad y bueno para ellos, y no porque tengan ningún
aprovechamiento, porque realmente es una mezquindad pensar
que políticos responsables vayan a tener algún provecho de
viajes de cooperación, en qué sentido, vuelvo a decir, a no voy
a entrar al trapo de estos asuntos, porque realmente creo que
cuando hay políticos responsables de verdad, está fuera, a pesar
de los improperios o de las formas que tienen algunas personas
por el mero hecho de hacer política de oposición. Yo no voy a
caer en eso, lo tengo muy claro, y decir simplemente lo que me
parece en ese sentido.

Por lo tanto, nada más, la vuelvo a felicitar por el Plan
director y siempre nos tendrá a su disposición para hacer
políticas del tipo de que a estos países podamos aportar entre
todos eso tan importante, que es igualarnos un poco más en las
condiciones de vida y ahí estaremos con ustedes siempre que
nos necesiten. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Bé, gràcies una altra vegada a tots els que han intervengut.
Sra. Suárez, efectivament, la nostra voluntat és executar el 0,7
i donar explicacions al Parlament.
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Efectivament, i ja també contestant la Sra. Pastor en aquest
tema, hi ha una previsió, vull dir que no arribarem al total dels
pressuposts dins el 2008 ni el 2009, sinó amb una previsió fins
al 2011, l’objectiu d’aquest govern és arribar al 0,7 del total
amb tota la legislatura i que sigui ja una forma de mantenir.

Discrepar amb vostè, Sra. Pastor, pel tema que no arribem
al 0,7 dels fons propis; vull dir que, efectivament, arribam al
0,7 dels fons propis, no són tots a la Direcció de Cooperació,
això ho vaig explicar el dia de la compareixença de
pressuposts, però, com vostè veurà i com vostès tenien
cooperació quan era consellera d’aquest tema, tenia vostè les
cases regionals; les cases regionals s’han augmentat
considerablement però en aquest moment es du des de
Presidència.

Al Sr. Llauger dir-li que nosaltres, efectivament, no anam
amb emperons cap als temes dels macroprojectes, però els
volem avaluar, i nosaltres pensam que algun d’aquests poden
ser substituïts, efectivament perquè la cooperació d’entitats és
una cooperació limitada pel seu volem, però pensam que si hi
ha una intervenció del govern a través dels plans regionals, en
què també hi participaran altres entitats, podrien ser
substitutòries, perquè fins i tot els macroprojectes en aquest
moment no tenen capacitat d’executar determinats projectes
que s’estan realitzant, que és, per exemple, donar sanitat a tota
una zona de la regió de determinats països que és molt
important. Per tant, anem a valorar, anem a avaluar i després ja
prendríem les decisions.

A la Sra. Pastor dir-li que, efectivament, el tema de
codesenvolupament pensam que és un instrument molt potent,
no només per fer cooperació sinó per fer un retorn positiu i amb
èxit de moltes persones immigrants cap allà, a més, formades,
amb capacitat d’inversió i per tant de crear xarxa comercial,
industrial i formativa en els seus països d’origen. Vull dir que
és una forma per a nosaltres que tenim ben present i ja li he
explicat els motius.

Discrepam amb el tema de les cases regionals, nosaltres
pensam que, com a govern, les cases regionals les normalitza
en el moment que són a Presidència perquè és un tema
transversal, no només ens preocupa el tema que facin
cooperació a les cases regionals, sinó que, efectivament, els
descendents han de rebre molts de temes que no són només
d’afers socials, no són només de cooperació, són de salut, són
d’educació, són d’altres temes, i per tant pensam que és un bon
lloc, que siguin a la Conselleria de Presidència que és una
conselleria transversal amb moltes conselleries.

I com vostè ha dit, efectivament, les cases regionals són
entitats cooperants però que es poden presentar, no hi ha cap
limitació, es poden presentar a la convocatòria pública, i si el
seu programa està dins els tres eixos prioritaris per a aquest
govern en temes de cooperació, i dins el països prioritaris,
doncs segurament podran rebre subvenció per poder
desenvolupar els seus programes. Vull dir que no estan tancats
sinó que es presentaran des d’entitats cooperants.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Tan sols queda agrair la presència
de l’Hble. Consellera i dels seus acompanyants i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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