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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Aina Castillo.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix la Sra. Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en el debat de les preguntes RGE núm.
3899, 3900 i 3904/08. Assisteix la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, la Sra. Josefina Santiago, acompanyada
del cap de Secretaria de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, Sr. Antoni Ballester i Munar.

I.1) Pregunta RGE núm. 3899/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mitjans del Govern central per impedir
la immigració ilAlegal.

Per formular la pregunta RGE núm. 3899, sobre mitjans del
Govern central per impedir la immigració ilAlegal, intervé la Sra.
Encarnación Pastor, del Grup Parlamentari Popular, l’autora,
per un temps de deu minuts. Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sr. President. Sra. Consellera, gracias por acudir, señoras y
señores diputados, mi pregunta es la siguiente: ¿cree el Govern
de las Islas Baleares que los medios con los que cuenta el
Gobierno central en Baleares son suficientes para impedir la
inmigración irregular?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bones tardes a tothom. Gràcies, Sr. President. Sra. Pastor,
pens que és difícil respondre aquesta pregunta amb un senzill sí
o no. Vull dir, pens que s’han de veure les polítiques que fa en
aquest cas el Govern central i, especialment, si hi ha hagut una
evolució important en relació amb aquest problema que és la
immigració irregular. 

La irregularitat administrativa, la que es troben moltes
persones que conviuen a la nostra comunitat autònoma i a altres
comunitats autònomes que, a més a més, pensam que no sols és
perjudicial per al país d’arribada, sinó precisament pens que, o
pensam, que s’ha de lluitar contra aquesta situació
d’irregularitat administrativa perquè el que tenim són persones
més fràgils i més vulnerables. Una persona amb una situació
d’irregularitat administrativa té una limitació de mobilitat
interna, són privades del dret d’estar amb la seva família, són

més susceptibles a l’explotació laboral i social, són, moltes o la
majoria, víctimes del tràfic de persones i, per tant, és una
obligació política i ètica intentar lluitar contra aquesta situació
d’irregularitat administrativa.

A més a més, a Espanya tenim una situació peculiar que fa
que moltes d’aquestes persones no poden immigrar de forma
regular i sigui un focus d’entrada, no?  Primer, pel tema històric
i de llengua que ens uneix amb tot Amèrica llatina i després per
la proximitat amb Àfrica, 15 quilòmetres escassos de les costes
marroquines i Canàries és el primer punt d’entrada a Europa de
la colAlectivitat  subsahariana, no? 

Nosaltres pensam, des del Govern de les Illes Balears, que
la feina que realitza el Govern central és una feina adequada per
impedir tot això. Diferenciam molt el que potser tota la
immigració d’arribada subsahariana de l’arribada per Amèrica
llatina, que, poder lluitar en contra, és molt més difícil, vull dir,
vostè sap que els d’Amèrica llatina entren per visat, entren per
visat, se’ls concedeix el visat en el país d’origen, arriben aquí i
després no compleixen amb el calendari de visat i possiblement
posar limitacions al visat no seria una cosa considerada
adequada. En canvi, amb el colAlectiu de persones subsaharianes
sí que es fa una feina que nosaltres pensam que, suficient no ho
és mai perquè efectivament tenim població que ens arriba cada
vegada, però sí que pensam que s’està avançant. 

S’ha intensificat la colAlaboració multilateral amb els països
d’origen; s’ha deixat, als països d’origen que no tenien suficient
material de control de tot el que són sortides i les primeres
milles marines, material perquè aquests països d’origen puguin
controlar les seves fronteres; s’ha fet tota una obertura
d’oficines consolars em aquests països, especialment a Marroc,
a Algèria, a Mauritània, a Senegal, a les dues Guinees i a Mali;
s’ha reforçat tot el tema de les deficiències consulars; s’han
establert nous convenis de repatriació i de readmissió i allò que
per nosaltres també és molt important és que a l’Àfrica
subsahariana, que és -diguem- la zona del planeta més pobra, on
hi ha 46 anys d’esperança de vida, on hi ha 300 milions de
persones que viuen amb un euro al dia, on hi ha pandèmies de
la sida, de la malària, s’estan fent inversions molt importants. A
través del Pla Àfrica es fa tot aquest control que li he dit, però
sobretot a través de l’Agència de cooperació, s’estan
augmentant totes les partides de 33 milions el 2003 a 120
milions el 2008, precisament per evitar que les persones s’hagin
de veure obligades a immigrar i a deixar el seu país d’origen. 

S’ha fet també, pensam, una cosa molt important per evitar
que les persones es vegin obligades a cercar un nivell de vida
fora del seu país que és la condemnació de deute, als països
subsaharians s’han condemnat 545 milions per part del Govern
central. També s’ha potenciat i s’ha donat suport a tota
l’estructura que tenen aquests països per a la democratització,
a través de la Agenda para la paz y la seguridad de la unión
africana s’han invertit més de 750.000 euros per donar suport
a la pau i a la democratització als països que generen
immigració. 
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Per tant, nosaltres pensam que les polítiques que dur a terme
el Govern central són polítiques adequades, són polítiques que
creixen, que estan ben dirigides en el sentit de no penalitzar la
immigració irregular, afavorir que les persones tenguin
coneixement i no hagin de sortir, afavorir el creixement
d’aquests països i quan aquestes persones arriben al nostre país
pel motiu que sigui, tractar-les com a ciutadans. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Mire, Sra. Consellera, a pesar de que nos hagan ver a través
de la manipulación informativa que el fenómeno de la
inmigración irregular es únicamente la que entra por Canarias
con los jóvenes y menores de África, podemos afirmar con toda
rotundidad que eso no es así.

El Gobierno socialista ha ejercido la irresponsable política
de supuesta integración de los inmigrantes mediante una
regularización masiva que ha supuesto un parche a la situación
de precariedad de los inmigrantes residentes en España y por
supuesto de Baleares, que cuenta con el porcentaje más alto de
inmigración de todo el país y generando más efecto llamada. Lo
cierto es que en nuestra comunidad hay cada vez mayor
inmigración irregular, más sin papeles, que han entrado por
aeropuerto, puerto, costas posiblemente con pateras, que la
Unión Europea y los países que están más cerca de nosotros han
trasladado sus quejas y anunciado la falta de coordinación y de
políticas consensuadas. Con la crisis económica que el Gobierno
niega, el desempleo de los inmigrantes residentes en nuestra
comunidad de Baleares está creciendo de forma exponencial
con el consiguiente riesgo de indicadores de pobreza, de
aumentar más el índice de crisis en la familia y, para paliar esta
situación, la verdad es que ayuda muy poco la permeabilidad
por la falta de control, lo que supone, no sólo una competencia
debido a la inmigración irregular, sino una sensación de
abandono ya que las políticas de inmigración son
responsabilidad del Gobierno central y que no se deben llevar
a cabo sin el acuerdo y el consenso de las comunidades
autónomas, es importantísimo.

Desde el Grupo Popular esperamos que de una vez por todas
se lleve a cabo este tan necesario consenso, fueron muchos los
esfuerzos realizados en la anterior legislatura y le pedimos que
no cese en el empeño. Yo sé que es difícil hacerse escuchar por
el Gobierno central, lo sé, me consta, son muchos los viajes que
en la anterior legislatura hicimos a Madrid, pero hay que seguir
inténtandolo porque, desde luego, la situación es cada vez más
caótica y no es cuestión de crear alarma, sino que, y esto lo
puede contrastar igual que yo,  es la pura realidad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Miri, jo pens que la paraula manipulació és una paraula que
s’ha d’utilitzar si realment s’han produït aquests efectes, totes
les dades que li he ofert avui i tota la política és una política que
es pot comprovar. Per tant, la meva intenció no ha estat
manipular, ni informar de forma inadequada el Parlament. 

Les dades ens indiquen que el 2006 varen entrar de forma
irregular 31.678 persones i en el 2007 n’han entrat 12.478, vull
dir, que aquestes polítiques que va iniciar el Govern central
estan donant uns resultats que no seran del tot òptims, però que
donen resultats progressius. De totes formes, no he vingut aquí
a defensar el Govern central perquè no som competent en
aquests temes, però li he de dir que, per exemple, en el tema de
la regularització encara em pareix, que vostès dubtin que la
regularització precisament va lluitar contra la irregularitat
administrativa de les persones quasi cinc anys després comença
a..., crec que és un greu plantejament polític perquè aquesta
regularització anava lligada a dos temes: un, vincle laboral i
l’altre, que estiguessin empadronats, que demostrassin que
podien estar empadronats des del 2004. Aquestes dues coses que
caracteritzen un ciutadà, el tema de conviure a una ciutat i tenir
un vincle laboral, per tant, la possibilitat de cotitzar a la
Seguretat Social, d’estar creant riquesa, varen fer que de tot el
grup de persones que varen solAlicitar aquesta regularització, el
82% ho aconseguís. Vull dir que les dades ens indiquen que
efectivament hi havia un volum de persones de forma irregular
que estaven en condicions de regularitzar-se, més del 82% de
les persones que varen fer aquesta solAlicitud varen demostrar
que, efectivament, tenien un contracte laboral o una possibilitat
de contracte laboral i que convivien amb nosaltres des de l’any
2004. Per tant, una forma de lluita contra la irregularitat
administrativa de les persones és, precisament, la regularització,
i això ha de ser una eina que si d’aquí a un parell d’anys torna
a passar s’ha de plantejar. El que no podem tenir són persones
de forma permanent administrativament irregular perquè en
qualsevol estat de dret, Sra. Pastor, en qualsevol estat de dret, un
delicte o una falta administrativa té una data de caducitat i el
que no pot ser és que persones que tenguin una ordre d’expulsió
o una situació irregular estiguin de per vida en aquesta situació.
A un estat de dret no ens podem permetre això.

Per tant, la regularització és sens dubte un dels instruments
que va tenir aquest govern central per poder regularitzar
aquestes persones. Li he de dir que l’efecte cridada no és la
regularització, l’efecte cridada és que a Europa vivim millor que
a Àfrica, això és l’efecte cridada, possiblement no tenguin nivell
de vida, però els està arribant informació pels mitjans de
comunicació, televisions, etc., i veuen, comparen i cerquen un
nivell de vida per a ells i per als seus fills i per a les seves
famílies millor, això és l’efecte cridada. Estats Units està fent
una política d’immigració duríssima que no ha aturat mai, que
Mèxic, per exemple,... hi ha tres països d’Amèrica llatina que
intenten entrar-hi una vegada i una altra. Vull dir que el que
hem de fer és una inversió important en aquests països que és la
millor manera de lluitar contra aquesta potencial irregularitat
administrativa, créixer en sentit positiu amb aquest país. 
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Estic d’acord amb vostè que, efectivament, les persones
immigrants regulars, i més les irregulars, administrativament
irregulars, són les fràgils, són les més vulnerables, són les que
tenen els contractes laborals més dolents, són les que tenen els
contractes laborals temporals i, efectivament, en una situació
d’economia, d’alentiment de l’economia aquestes persones són
les més afectades. Afortunadament també, he de dir que vivim
en un país on el benestar social és prioritari o ha de ser
prioritari, i aquestes persones, especialment les persones que
han aconseguit la regularització, tenen dret al mateix que pot
tenir un ciutadà si ha cotitzat a la Seguretat Social, té dret a
l’atur, etc. Per això, des de la Conselleria d’Afers Socials volem
fer un pacte per l’immigració, precisament, perquè les empreses
no s‘aprofitin d’aquesta situació de vulnerabilitat i de fragilitat
d’aquestes persones.

La pregunta, crec que queda contestada. Jo no li puc dir ni
sí ni no. Pens -pensam- que la política del Govern central és una
política que lluita contra la irregularitat o contra l’arribada
irregular de persones, segurament no és suficient, segurament
s’ha de millorar, però en qualsevol cas no està aturat i avança en
positiu.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3900/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a polítiques d'integració.

Passam ara a la formulació de la pregunta RGE núm.
3900/08, sobre polítiques d’integració. Intervé la Sra.
Encarnación Pastor, del Grup Parlamentari Popular, autora de
la pregunta, per un temps de deu minuts. Sra. Pastor, té la
paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. ¿Cree el Govern de las Islas
Baleares que las políticas de integración de los inmigrantes son
responsabilidad de las comunidades autónomas?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, bé... ai!, sí, disculpau. 

Nosaltres pensam que la integració té tres dimensions, no?
Una és econòmica, que és fonamental, és tot el tema de
l’ocupació... bé, que indicadors d’integració bons poden ser el
nombre d’empleats que tenim de persones immigrants, el nivell
salarial d’aquestes persones, pensam que en el social també hi
ha indicadors positius, hi ha indicadors d’integració, com són el
coneixement de les llengües, si accedeixen o no (...) l’habitatge,
com accedeixen o com no accedeixen als serveis públics i
després hi ha un tema de participació comunitària. Vull dir, el
nivell d’associacionisme de les persones immigrants, el nivell
de participació d’aquestes persones a associacions que no són
d’immigrants, que són d’APAS, que són de veïns, que són
ecologistes, de partits polítics i altres, i després n’hi ha un altre,
que per nosaltres és bastant important, que és l’accés al vot, la
possibilitat de la participació comunitària de les persones que ja
han aconseguit la seva regularització, que tenguin accés al vot,
especialment en temes municipals i autonòmics.

Per tant, a la pregunta, jo li he de contestar que si entén
vostè comunitat autònoma com a Govern balear, consells i
municipis, en els tres sentits, pensam que sí, que efectivament
la integració de les persones en aquests tres nivells és
competència de la comunitat autònoma en els tres nivells de
l’Administració i que n’hi ha d’altres, com per exemple el dret
al vot que pot ser un element d’integració importantíssim per a
la gent, que no depenen de nosaltres, depenen de l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que no se
pueden hacer políticas de integración sin favorecer la igualdad
de oportunidades ignorando la diversidad de los colectivos.
Nosotros creemos que no se están haciendo demasiados
esfuerzos en esto. Las políticas de inmigración son
responsabilidad del Gobierno central, usted igual que yo lo sabe,
y no puede ser que se lleven a cabo con las comunidades
autónomas de forma clientelista y cuando digo esto, digo sin
tener en cuenta las necesidades según el número de personas y
de situación. El Gobierno central no nos reconoce el número de
inmigrantes y mucho menos...

Baleares cuenta con más del 20% de su población que ha
venido de otros países y sin embargo seguimos sin ser
reconocidos, lo cual representa... en los servicios que recibimos
todos y que se ven afectados porque no se reconocen, pues, esas
necesidades que he dicho antes.

La atención a la integración de los inmigrantes es de las
comunidades autónomas -como usted muy bien ha dicho-, de
sus corporaciones locales y éstas deberían ocuparse
estableciendo acuerdos con el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, porque como usted acaba de decir también está la
parte económica.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 16 / 29 de maig del 2008 221

 

Sra. Consellera, exijan que se reconozca la población actual
de Baleares, pero la población real además de las situaciones
extraordinarias de Baleares como frontera, insularidad y nuestra
situación geográfica y hagan políticas de integración, desde el
conocimiento de sus necesidades específicas; la interlocución
con el tejido asociativo es esencial, el que actúa en el ámbito de
la inmigración y tanto con el que existe ya en los colectivos de
aquí como el que está formado por los propios colectivos de
inmigrantes y no se limiten sólo a aplicar algunos programas de
la anterior legislatura -que está muy bien por cierto- pero actúen
también de forma coordinada con todas las consejerías, tantos
frutos dio la Comisión interdepartamental, creo que es esencial
que esto se haga así. 

Esperemos que los inmigrantes se vean un poco más
atendidos porque, en realidad, lo que nos llega a nosotros no es
eso. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, li he de dir que nosaltres pensam, sempre hem dit que
l’emigrant és un ciutadà com qualsevol altre i la competència en
integració social és de les comunitats autònomes en els tres
nivell d’Administració i per tant, és de la comunitat autònoma.

Difícilment em posaré d’acord amb vostè en els temes de la
integració perquè pens que partim d’un concepte diferent del
que és la integració. Nosaltres no treballam des de la concepció
de la immigració, sinó des de la concepció de ciutadà. Per això
treballam com les associacions perquè pensam que és un
element important, perquè un immigrant el primer que fa és
cercar els seus compatriotes i l’associació li facilita això, per
tant, és un element de facilitació de la integració, però a partir
d’aquí el que s’ha de fer és la integració.

Li posaré dos exemples. Nosaltres, per exemple, amb les
associacions, ara sortirà l’ordre, una de les coses que valoram és
que aquesta associació faci feina amb una associació de pares,
amb una associació de veïns, amb una associació ecològica,
amb una altra associació per facilitar aquesta integració, perquè
si no, l’únic que estam afavorint és que es reuneixin entre ells,
es vegin entre ells, es coneguin entre ells, però que no surtin cap
a fora. Per exemple ara, vostès.... formes diferents de
promocionar l’esport, l’esport és una forma molt important
d’integració, idò el que hem fet ha estat tota una campanya
d’esports conjuntament amb altres entitats on no més del 50%
dels equips han de ser d’una mateixa nacionalitat, perquè
estiguin obligats a cercar. Vostès treballaven des del concepte
d’immigració: els colombians, els equatorians, els dominicans,
els subsaharians, els senegalesos, etc., nosaltres no ho volem
fer. Una cosa és que la gent s’associï perquè, efectivament, té
uns interessos comuns i una defensa en comú i l’altra el
manteniment d’aquesta situació.

Estic d’acord amb vostè, i crec que el Govern ho ha dit, que
aquesta comunitat autònoma està mal finançada. Està mal

finançada en molts d’aspectes i un dels aspectes és la
immigració. Hem tengut ja reunions amb la secretària i hem
aconseguit que per l’any 2009 es reconeixerà la insularitat i
estam negociant, en aquest moment, què suposarà aquesta
insularitat a nivell econòmic. Li he de dir que, efectivament,
nosaltres, un millor finançament de la comunitat autònoma en
general, ho reclamam des de l’increment poblacional on estan
els immigrants, aquest increment poblacional que ens possibilita
argumentar a nivell estatal, que necessitam, un major
finançament passa per la creació de serveis públics. Vull dir,
més escoles, més centres de salut, més serveis socials, que és on
efectivament tots els ciutadans tenen les mateixes necessitats. 

Nosaltres apostam per la integració, apostam pel compromís
que també tenen els immigrants de comprometre’s en la
integració, és una integració que va en doble via. Entenem que
l’administració ha d’afavorir, ha de potenciar, ha de donar els
instruments, però també els immigrants han de fer un esforç de
coneixement de llengua, d’acceptació de determinades coses.
Amb allò que no estam d’acord, el que pensam que no és
integració són els contractes que fan comunitats autònomes que
vostès governen, com per exemple València que els va fer un
contracte..., que vol fer un contracte que no té cap validesa
jurídica, que no té cap validesa administrativa i que simplement
és per marcar la diferència, tu ets d’aquí i pots fer el que vulguis
i tu no ets d’aquí i has de respectar els nostres costums, has de
ser diferent i a més t’has de comprometre a portar-te bé. 

Aquesta política d’integració no és una política d’integració,
és una política de la diferència que aquest Govern -tengui-ho
segur- no aplicarà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 3904/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a campanyes de sensibilització en front del
racisme.

Passam ara a la formulació de la pregunta RGE núm.
3904/08, sobre campanyes de sensibilització en front del
racisme. Intervé la Sra. Encarnación Pastor, del Grup
Parlamentari Popular, l’autora, per un temps de deu minuts. Sra.
Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, presidente. ¿Cree el Govern de las Islas Baleares
que las campañas de sensibilización ayudan a evitar la
intolerancia a la violencia, el racismo y facilitan la integración
y la convivencia?



222 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 16 / 29 de maig del 2008 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera.

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

Gràcies. A aquesta pregunta, efectivament sí, pensam que
les campanyes de sensibilització contra la intolerància, la
violència, la xenofòbia i el racisme en particular, efectivament
ajuden a la sensibilització, a entendre i a tenir empatia amb el
que a vegades és diferent. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Consejera, ¿qué se está haciendo desde el Govern para
generar actitudes y valores en solidaridad y justicia? Nunca
habíamos asistido antes a un panorama en realidad tan desolador
com al que estamos asistiendo ahora mismo. Hoy es fácil abrir
un periódico y ver titulares como que el 60% de los isleños
tienen una opinión negativa de los inmigrantes y que rechazan
que éstos tengan las mismas oportunidades. 

Un triste encabezamiento de un... “Echando ostias!”, triste
episodio del que estoy segura que le han llegado los suficientes
datos; “Mujer maltratada en Menorca” caso del que parece ser
que nadie del Govern se ha enterado; sin ir más lejos, el caso del
pasado martes en Manacor, creciente aumento de personas
vulnerables social y económicamente en su mayoría
inmigrantes. De las 5.700 personas que atendió Cáritas el año
pasado, 2.493 fueron inmigrantes y más de la mitad de éstos
estaban en situación irregular. 

El esfuerzo en la legislatura anterior en campaña de
sensibilización tuvo unos excelentes resultados. Soy testigo
directo. Campañas como las de A las nueve todos en la escuela,
Convivencia en la escuela, Aula lingüística de verano,
Conferencia, debate y seminario de inmigración, Cara y cruz
de una realidad, Pintura por la integración, Escuela deportiva
e integración, Empadrónate en tu ayuntamiento, Iguales que
tú, etc. y muchas más fueron campañas que han hecho que todos
ayudaran a crear ese clima de convivencia necesaria,
imprescindible y precisa en una sociedad multicultural como es
la que tenemos hoy día en nuestra comunidad. No se nos puede
ir de las manos el respeto a las normas, el respeto a las personas,
esto es una obligación de todos sin excepción, pero
especialmente es una obligación de quien tiene en este momento
la responsabilidad de gobierno. 

No se relaje, Sra. Consellera, se lo pido y creo que usted es
una persona responsable. Póngase en marcha, que llevan casi un
año gobernando y el panorama no es demasiado halagador en
este sentido. Nos tendrá siempre en esa tarea, no lo dude, de
buscar la convivencia en nuestro pueblo y para eso se necesita
implicación. La animo a que lo haga porque es muy necesario
convocar periódicamente campañas de sensibilización a la
población en general atendiendo a la estrategia que aquellos
colectivos de mayor riesgo y actuar en acciones de intolerancia,
violencia y racismo y que no nos llevemos algunos chascos

como algunos que nos hemos llevado en alguna comisión, hace
muy poco, de aquí, Sra. Consellera.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, no sé a què es refereix quan xerra d’un chasco a una
comissió. Miri, li he de dir que, efectivament, les campanyes
són importants, i nosaltres ja estam dissenyant una campanya
que es mantingui des d’octubre del 2008 fins al 2011, que sigui
una campanya molt identificativa en temes de racisme i contra
la xenofòbia i que pensam que hi ha quatre colAlectius
importantíssims amb els quals s’ha de fer feina, que són el
colAlectiu de joves, les associacions d’APAS, les associacions de
veïns i els mateixos immigrants que a vegades entre ells tenen
costums racistes o (...) racista, vull dir, hi ha determinats països
que no es poden veure amb un altre. 

Per tant, dissenyam aquesta campanya, però pens que el
més... que això facilitarà, ajudarà, sensibilitzarà, crearem
empatia, però crec que quan un partit com el seu, jo li dic
també, vostè em diu “no es relaxi”, jo també dic “no es relaxi”
al seu partit. Quan un partit defensa un contracte com el que està
aplicant o vol aplicar la comunitat valenciana, no afavoreix en
absolut. Està marcant diferències, està marcant diferències, està
dient qui és d’una banda i qui és de l’altra. Això fa molt més
mal que si una campanya la feim sis mesos o només la feim vuit
mesos, això fa molt més mal, o quan un líder del Partit Popular
diu que s’ha baixat la qualitat del treball perquè els cambrers
que són colombians o que són bolivians o que són d’això no
saben servir el cafè i ho diuen en primera pàgina, això no ajuda
la integració. I aquesta és la seva política. La de vostès és la
política de la diferència. 

No es preocupi, Sra. Pastor, que, efectivament, des del
Govern balear, que és un govern sensible en aquest tema, hi
estam treballant, però hi estam treballant d’una forma
transversal, educació treballa per a la integració dels nins,
sanitat, ocupació... ocupació està mirant de..,. perquè sabem que
el colAlectiu de persones més afectades en tema de construcció,
que ha estat l’activitat que ha baixat més, són les persones
immigrades, treballam amb aquest colAlectiu per poder-los
formar perquè puguin treballar en altres sectors, treballam amb
dones que treballen en dependència perquè, efectivament, són
les persones que estan treballant en residències, en centres de
dia per formar i garantir la formació perquè es puguin mantenir
en aquesta xarxa de dependència. I des de la conselleria de la
qual som responsable treballam en el sentit de fer el que seria
discriminació positiva per poder afavorir aquesta integració,
però volem que sigui una cosa transversal, no és exclusiu de la
Conselleria d’Afers Socials i Immigració, és una política de tot
el Govern i si en aquest moment estam en situació de restricció
econòmica, efectivament afecta les situacions més vulnerables
i més fràgils, que són en aquest moment les persones
immigrants i altres colAlectius de situacions econòmiques o
socioeconòmiques més baixes.
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Pens seriosament que si vostès continuen amb aquesta
política de la diferenciació, amb aquesta política de marcar d’on
és un i d’on és l’altre, de contractes que no tenen cap valor
administratiu ni cap valor legal difícilment vostès poden aixecar
la senyera de la integració i de la igualtat perquè no van en
aquesta línia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Si els sembla bé, farem un petit
recés d’un minut per acomiadar la Sra. Consellera i el seu
acompanyant i després passarem al segon punt de l’ordre del
dia.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2319/08, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a reconeixement
als nostres padrins.

EL SR. PRESIDENT:

...després d’aquest petit recés, al segon punt i darrer de
l’ordre del dia d’avui, consistent en la proposició no de llei RGE
núm. 2319/08, presentada pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, sobre el reconeixement als nostres padrins.

Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina el Sr. Josep Melià per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
tothom és conscient que la població mundial als països
desenvolupats cada vegada s’està envellint més, és evident que
cada vegada el percentatge de persones amb una edat superior
als 65 anys és més alt; l’any 1950 aquest percentatge era del 8%
de la població, en aquests moments està al voltant del 15% de
la població, i les perspectives són que l’any 2050 aquest
percentatge arribi a un 25%.

Aquestes persones majors, a més a més, estan jugant un
paper molt important a la nostra societat, ja que són un dels
fonaments de la conciliació de la vida laboral i familiar, ja que
molts d’elles estan fent una tasca de cuidar els néts, els nins que
han tengut els pares que estan treballant. Per tant aquesta és una
tasca que s’afegeix a tots els anys cotitzats i que han fet feina
per cobrar la pensió que evidentment s’han guanyat amb el seu
esforç. 

A més a més hi ha una tendència a tots els països
desenvolupats que les administracions cada vegada tenguin
departaments i una dedicació major pressupostària amb serveis
i amb vocació d’atenció a aquesta franja d’edat de persones en
edat superior als 65, una dedicació aquesta que fan totes les
administracions públiques que té bàsicament una doble vessant:
per una banda és una ajuda i un suport, que en aquesta vessant
podríem parlar de residències, d’una especial atenció sanitària;
i una segona vessant seria la dinamització i la qualitat perquè
aquesta darrera etapa de la vida es gaudeixi de la millor manera
possible. Per tant hi ha mil activitats que s’ofereixen per part de
l’Administració pública per a les persones que estan en aquesta
franja d’edat.

Bé, davant aquesta realitat el Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina proposa que el Parlament insti o demani al Govern
de les Illes Balears a instaurar el dia 26 de juliol, que és el dia
que fins ara, diguem de manera no oficial, s’està celebrant, un
dia de padrins en reconeixement i homenatge a la seva tasca.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Si em permeten, abans de passar a un
torn de fixacions, volem saludar els professors que avui ens
visiten del CEP de Manacor i donar-los la benvinguda.

Passarem, ara sí, a un torn de fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Mixt intervé la senyora..., no intervé la
Sra. Suárez. Idò passaríem al Grup Parlamentari...; no, tampoc.
Idò pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Alberdi per un temps de deu minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Melià, naturalment que hi
estem d’acord i li donarem suport a la seva proposició no de llei,
i jo només volia fer un parell de consideracions.

En realitat, com ja li vaig comentar, no m’agradava gaire la
data, però entre la discussió si fer-ho el dia 1 d’octubre, que és
el dia de les persones grans, i triar aquest dia, que certament hi
ha una certa tradició que aquest dia es dediqui precisament als
padrins i a les padrines, doncs el que està clar és que no totes les
persones grans són padrins i, sobretot, no tots els padrins són
persones grans. Vull dir, nosaltres ara que parlem de padrins
hem de tenir molt en compte això, vull dir que no té res a veure
aquesta imatge que tenim estereotipada del padrí i la padrina
com a persones grans que fan coca i acompanyen els nens, amb
persones que..., la meva experiència del meu voltant és que
companyes que encara no havien fet els 50 anys ja tenien néts
i nétes, i per tant estam parlant d’una altra cosa.

I en aquest sentit m’agradaria fer una petita reflexió sobre de
qui parlem quan parlem dels padrins i de les padrines. Ho faig,
perquè per descomptat estic absolutament d’acord amb la seva
proposició, però sí m’agradaria afegir-li com un prec en aquesta
proposició que, a l’hora que..., quan es faci aquesta celebració,
tinguem en compte que ens estem dirigint a això, a persones que
en molts casos no són grans, i jo he cercat a internet unes
quantes coses d’això dels avis, que hi ha bastant informació, i
del que m’he adonat és que de les enquestes que s’han portat a
terme del que estem parlant és, sobretot, si vostè ho enfoca des



224 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 16 / 29 de maig del 2008 

 

de la conciliació de la vida familiar i laboral, que a mi em
sembla que és allò vertaderament significatiu, doncs de les
persones, de les dones -i parlaré de les dones perquè qui respon
aquestes enquestes perquè ho fan així són normalment les
dones-, de les persones més grans de 65 anys, de les dones més
grans de 65 anys, el 70% ha cuidat o cuida -més gran de 65
anys, estic parlant- o cuida dels seus néts d’una forma habitual.
Estem parlant d’aquestes, o sigui, d’aquestes persones que
assumeixen una responsabilitat seriosa davant de..., quan els
nens tenen vacances escolars, quan els nens es posen malalts de
sobte. Vull destacar que per exemple les dones treballadores
diuen que la principal ajuda que tenen per a la conciliació de la
vida familiar i laboral és l’ajuda de la mare, ho diuen en un 25%
dels casos, quan diuen que l’ajuda de la seva parella és només
en un 23% dels casos. O sigui la mare és el principal suport. Les
dones prefereixen que, per sobre de tot, qui cuidi dels seus fills
quan elles no els poden cuidar sigui precisament la seva mare.

I després estem parlant d’unes persones, d’unes dones que
m’ha cridat l’atenció -jo ja havia sentit parlar d’això i sempre
m’havia semblat una mica exagerat, però sembla que encara que
no hi ha gaire investigacions per aquí apunten els trets- que
aquestes dones que de sobte es troben, després d’haver estat una
temporada sense tenir aquestes grans càrregues familiars, un
altre cop enfrontades a aquestes càrregues familiars estan també
en més perill d’emmalaltir, precisament per l’estrès que els dóna
aquesta càrrega familiar, que altres persones que no cuiden els
seus néts. En canvi quan estudies quin és el sentiment de
solitud, de soledat, que tenen les persones grans, les que cuiden
els seus néts en tenen molt menys que les que no els cuiden.

Bé, tot això venia a conte que estem davant aquests grans
canvis que està fent la nostra societat, el que ens porta és que jo
estic d’acord completament, i a més és l’enfocament que vostè
ha donat a la seva proposició, que es faci un homenatge, però
que ens recordem que a qui estem fent aquest homenatge són
persones que estan contribuint d’una forma molt eficaç perquè
les coses vagin millor, i aquesta educació que els nens han de
rebre i aquesta cura que els nens i les nenes han de rebre, i que
per tant també intentem -no hi és la consellera, no li ho podrem
dir però ja li ho farem arribar d’alguna manera- que quan retrem
aquest homenatge ho fem també des d’una perspectiva que ens
dirigim a una gent que està absolutament activa i que potser el
que hem de mirar -a mi en va deprimir una miqueta- mirar a
internet totes les coses que tenien a veure amb les persones
grans, perquè quan mires allò d’enllaços relacionats, llavors
tenen la malaltia d’Alzheimer, el càncer de pròstata, l’artrosi...;
o sigui, tot eren malalties, i jo crec que hem d’enfocar
precisament aquest homenatge que faci que..., que li donarem
suport, per descomptat, Sr. Melià, i l’únic que volíem era
apuntar més motius per a l’homenatge. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Passam ara a la posició del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot també sumar-me
a la seva benvinguda a les persones que ens visiten avui, i
agrair-los que s’interessin per aquesta cambra, pel paper que
desenvolupa i sobretot per la importància que té per a la vida
democràtica de les nostres illes.

I ben igual també que el cas que ens ocupa avui, un cas que
pareix que a vegades són d’aquelles propostes que pareix que no
tenen rellevància però que no deixen de ser importants per
reconèixer la funció social d’un colAlectiu ben actiu a la nostra
societat, i diria jo cada vegada més.

Jo sí que em sumaria al que s’ha comentat fins ara.
Realment estam d’enhorabona avui per estar d’acord tots els
grups parlamentaris que som aquí presents en aquesta sala. No
és tan sovint que això succeeix i seria bo que aquests tipus de
qüestions succeïssin més sovint. En tot cas sí que m’agradaria
reivindicar una cosa: quan parlam dels padrins efectivament
parlam de persones actives, de persones que tenen un paper a la
nostra societat i persones que desenvolupen un suport concret a
un colAlectiu específic, el que ha vengut a dir-se la mitjana edat.
Però també reclamar i instar que pensem també en la seva
autonomia, és a dir, en la seva capacitat per desenvolupar-se per
si mateix, no només per allò que faci referència a servir, a
ajudar, a donar suport a un colAlectiu específic com pugui ser la
mitjana edat, sinó a continuar-se desenvolupant en àmbits com
pugui ser la formació, i vull recordar experiències interessants,
importants, com la Universitat per a Majors; també altres, tenint
en compte que és un dels colAlectius que és considerat el
principal prescriptor de la salut, el principal prescriptor de
l’alimentació i el principal prescriptor d’hàbits saludables, que
també, entre altres coses, tenen una influència rellevant i
important a la família.

Això ens du a defensar, a proposar una esmena in voce en
aquesta proposta, si més no per sumar possibilitats i per sumar
en el que sigui possible millores per contemplar de manera
positiva aquest colAlectiu, i proposaríem que diguéssim que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure accions de caràcter intergeneracional i de
valoració del paper social dels padrins a la nostra societat, si ho
considera bé el proposant d’Unió Mallorquina, no per altra cosa
més que per fer constar aquest paper actiu, aquesta voluntat de
no només reconèixer-ho i conèixer-ho a través d’un dia a l’any,
sinó perquè també tengui un paper actiu a la societat, activitats
concretes en coses que evidenciïn aquesta situació en el si de la
nostra activitat diària i d’allò que té a veure amb el
funcionament de la nostra societat. Així que demanaríem, si fos
possible, afegir aquesta esmena in voce.

Gràcies, Sr. President.

Sr. President, s’ha quedat sense...

(Rialles)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. S’ha presentat aquest primer problema.
Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També em vull sumar a la
benvinguda als nostres visitants.

Bé, evidentment primer de tot hem d’agrair en nom del
nostre grup parlamentari, en nom del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, el suport que manifesten els altres grups a la nostra
proposició no de llei. En segon terme evidentment coincidim
plenament que aquesta proposició no de llei està centrada en els
padrins i de manera molt accentuada en la funció social que
estan fent de suport a les seves famílies, però evidentment les
administracions públiques, i ja ho ha dit, estan també
desenvolupant accions, les que comentava el Sr. Serra, accions
per dinamitzar i que continuïn desenvolupant una vida amb
plenitud i de qualitat aquestes persones.

En relació a l’esmena que ens ofereix el Grup Parlamentari
Popular, no tenim cap inconvenient per acceptar-la. Hem de
manifestar també, a la vegada que l’acceptam, que consideram
que evidentment el Govern ja està fent això i que ja hi ha tota
una sèrie d’accions de caràcter intergeneracional, i que hi una
tasca desenvolupada que en part és continuació d’una feina que
va fer el mateix Sr. Serra quan era conseller, i per tant no hi ha
cap problema a incorporar-la, tot i ser conscients que realment
ja, almanco en part, això sempre és en part i sempre és
millorable, almanco en part ja s’està seguint aquesta línia que
proposa el Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Llavors, per afegir aquest punt a aquest
text, ens podrien aclarir com quedaria?

EL SR. SERRA I TORRES:

Proposaria, president, si fos possible, que quedàs de la
següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a promoure accions de caràcter
intergeneracional i de valoració del paper social dels padrins a
la nostra societat”.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Sí, Sra. Alberdi?

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

És que el Sr. Melià el que demana és que s’instauri un dia.
Llavors en el redactat ha de quedar que s’instaura el dia.

EL SR. SERRA I TORRES:

No, no, jo deia afegir, una addició.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Ah!, vostè deia una addició.

EL SR. SERRA I TORRES:

Una addició, efectivament, seria un segon punt.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

D’acord. Perdó, no ho he entès bé.

EL SR. PRESIDENT:

Entenem, idò, que a aquest punt n’afegim un altre que seria
el que ha plantejat el Sr. Serra i que tothom està d’acord amb el
conjunt d’exposicions.

Per tant entenc que aquesta proposició no de llei es pot
aprovar per unanimitat, no és ver? Per assentiment, perdó.

Idò queda aprovada aquesta proposició no de llei per
assentiment.

En conseqüència, i no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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