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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Aina
Castillo.

I. Donar compte a la comissió de l'escrit RGE núm.
6577/08, presentat per FESBAL (Federació Espanyola de
Bancs d'Aliments).

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions, passarem en primer lloc a
retre comptes de l’escrit RGE núm. 6577/08, tramès per la
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments. L’esmentat escrit és
la contestació de la Federació Espanyola dels Bancs d’Aliments
a la Proposició no de llei RGE núm. 4394/08, aprovada per
aquesta comissió dia 28 de juny del 2008.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2008, acordà fer arribar una còpia a cada grup
parlamentari d’aquesta comissió.

Per tant, la Mesa entén que la Comissió es dóna per
assabentada del contingut i que ja es posaran els grups
parlamentaris d’acord respecte d’aquest escrit.

II. Compareixença RGE núm. 7794/08, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, per tal d'informar sobre el
viatge a Perú, realitzat del dia 1 al 8 d'agost del 2008, per
visitar les zones i poblacions on es dugueren a terme
projectes d'emergència finançats pel Govern de les Illes
Balears a causa del terratrèmol que va assolar aquest país
un anys abans.

A continuació, passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia consistent en l’escrit RGE núm. 7794/08, presentat pel
Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, per tal d’informar sobre el viatge a Perú realitzat de
dia 1 a dia 8 d’agost, per tal de visitar les zones i poblacions on
es dugueren a terme projectes d’emergència finançats pel
Govern de les Illes Balears, a causa del terratrèmol que va
assolar, com vostès saben, aquest país un any abans.

Assisteix la consellera d’Afers Socials, Sra. Josefina
Santiago i Rodríguez, acompanyada del Sr. Antoni Ballester i
Munar, cap de Secretaria de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Afers Socials, Promoció
i Immigració per tal d’informar sobre el tema.

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

Moltes gràcies, president. Bones tardes a tots i a totes.
Efectivament, aquesta compareixença que s’ha solAlicitat des de
la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
pensàvem que era una compareixença que podria ser raonable
i estar bé, donat que efectivament, l’agost del 2007 es va produir
un terratrèmol al Perú, concretament el 15 d’agost: Va ser un
terratrèmol molt important, pràcticament de 8 graus a l’escala
de Richter, que va afectar tota la regió d’Ica, va produir 600
morts i milers de damnificats. 

Arran d’aquest terratrèmol hi va haver dues iniciatives
parlamentàries: una proposició no de llei de dia 18 de setembre
de l’any 2007, que es va votar per unanimitat, que instava el
Govern a continuar donant ajudes econòmiques per a
emergències; i una compareixença també per part de la
Conselleria d’Afers Socials, per explicar els viatges oficials que
tendríem durant l’any 2008, i un era el viatge al Perú per part,
en aquest cas, meva com a consellera. 

Per tant, pensàvem que era interessant i raonable explicar
aquest viatge que va generar una certa activitat parlamentària.
El viatge es va produir entre l’1 i el 8 d’agost, l’estada real al
Perú es va concretar del 2 al 7. I es varen conèixer pràcticament
totes les inversions i les ajudes que s’havien realitzat arran de
l’emergència i també es va aprofitar per conèixer altres
projectes de cooperació que es finançaven des del 0,7 des dels
anys 2006, 2007 i part del 2008. Em centraré primer en la part
d’emergències i després passaré a relatar-los una mica
l’experiència del viatge en temes de 0,7.

La regió més afectada per aquest terratrèmol, com he dit
abans, va ser Ica. El repartiment territorial que es fa al Perú és
per regions i quan em referesc a la regió d’Ica és una regió amb
una extensió molt important. Després aquestes regions o aquests
departaments estan dividits per districtes, aquests districtes per
municipis i després els municipis tenen allò que ells en diuen
asentamientos humanos, que és el que nosaltres deim barris, el
que passa és que són de dimensions més reduïdes. A partir
d’aquí em referiré a aquests asentamientos humanos com a
barris. Els diuen asentamientos humanos perquè entre altres
coses surten de forma espontània, és gent que prové bàsicament
de la selva i també de la zona muntanyosa i s’asienta a una zona
normalment molt prop de Lima que és allà on hi ha més activitat
econòmica.

Doncs bé, per al tema d’emergències es va crear per primera
vegada a la nostra comunitat autònoma el comitè d’emergència,
integrat pel Govern de la comunitat autònoma, el Fons
Mallorquí, el Fons Pitiús i el Fons de Menorca que va participar
de forma més secundària, l’ajuntament i les ONG per coordinar
el que havia de ser l’emergència, no repetir-nos en els projectes
i distribuir-nos una mica..., no la regió, perquè la regió d’Ica era
completa, però sí els districtes i els municipis. Per part del
Govern de la comunitat autònoma vàrem executar els següents
projectes. Un dels criteris que es varen tenir en compte a l’hora
de seleccionar les ONG era que fossin ONG que ja tenguessin
una certa influència en el territori perquè era molt més fàcil
l’aplicació de l’emergència, l’execució de l’emergència. Vàrem
coincidir en això pràcticament totes les entitats que integràvem
el comitè d’emergència.



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 19 / 2 d'octubre del 2008 267

 

Així doncs a Caritas se li varen assignar 67.760 euros i va
treballar sobretot en el que ells diuen la municipalitat, que són
els municipis de Pisco, Cañete, Ica i Chincha. Aquests 67.760
euros anaven destinats bàsicament al suport alimentari. La
distribució que vàrem fer entre Govern, els fons i l’ajuntament,
el Govern es va quedar bàsicament amb el fons alimentari de
primera instància i la reconstrucció de determinats serveis que
es consideraven bàsics per a la població i que tenien a veure
amb les necessitats bàsiques. D’aquests 67.760 euros, es varen
organitzar 70 olles, olles comunitàries que són un espai molt
senzill, configurat bàsicament mitjançant canyís, plàstic i cartró
i on es concentra l’alimentació bàsica i on hi ha una olla física
que distribueix l’alimentació a tota la comunitat en els
denominats asentamientos humanos. És una modalitat de feina
en grup i que proveeix d’aliments als membres de la comunitat.
Aquesta és una forma de treball comunitari que ja s’utilitza
habitualment al Perú, almanco a la zona que hem conegut, que
és la zona més propera a Lima, tant en el nord com en el sud de
Lima i té una tradició molt important. De fet, és la forma
d’alimentació habitual de les persones que estan en situació de
pobresa extrema. L’Estat peruà habitualment distribueix
alimentació bàsica a aquestes comunitats per efectivament,
garantir una menjada bàsica. Ho fan a través de les anomenades
olles comunitàries. Amb aquests 67.000 euros, a part
d’alimentació, també es varen comprar les olles físiques i tot un
seguit d’utensilis bàsics. Es va mantenir tres mesos
l’alimentació bàsica de 2.800 famílies a la zona de Pisco,
Cañete, Ica i Chincha.

Després, una altra de les ONG que també va rebre subvenció
va ser la Federació d’Associacions d’Immigrants, que també
tenia una ONG que feia feina en el territori del Perú, per un total
de 7.176 euros. Es varen construir més de 200 habitatges bàsics
d’emergència, que eren com a aixoplucs, no eren mòduls, sinó
aixoplucs per tenir les necessitats bàsiques. Després, a través de
l’Associació d’Immigrants residents a les Illes Balears varen
rebre 16.324 euros i era la zona del districte de Tupac Amaru.
Aquest districte va passar en pràcticament tres mesos de 17.000
persones a 25.000 persones perquè hi va haver una migració
interna de moltes zones del Perú perquè era una de les zones
menys afectades d’Ica. Per tant, varen rebre un moviment
poblacional molt important.

Aquí vàrem ser rebuts pel batle i a Tupac Amaru, a través
d’aquesta associació d’immigrants el que es va reconstruir va
ser el centre de salut, especialment tot el que era l’atenció a la
dona i als infants. Allò que ells en diuen el Comitè de Defensa
Civil va prohibir després d’inspeccionar, després del
terratrèmol, el centre de salut, la utilització del centre perquè
l’estructura estava molt danyada. Varen solAlicitar aquesta ajuda
econòmica o subvenció per poder-la reconstruir. Es va
reconstruir d’una forma immediata el centre de salut,
especialment la part maternoinfantil. Per tant, garantia la
supervisió ginecològica, el seguiment dels embarassos, els parts
amb un mínim d’assistència i el seguiment dels primers mesos
de vida de l’infant.

Aquest centre de salut va tenir, arran de la nostra intervenció
com a govern, un benefici secundari i és que el Govern cubà
enlloc de donar doblers per a les ajudes d’emergència, va
destinar 40 metges al Perú perquè intervinguessin en aquesta
zona, Ica en aquest cas, i havien de valorar el lloc en què la
intervenció d’aquests 40 metges durant dos anys podia ser més
eficient. I gràcies al compromís, efectivament, de la
reconstrucció de tota aquesta zona del centre de salut,
especialment el tema de dona i infants, varen ser els beneficiaris
d’aquests 40 metges. Per tant, va ser un benefici secundari en
aquest tema. Aquests 40 metges hi són per un període de dos
anys.

Dins aquest districte de Tupac Amaru, però fora del que
seria l’emergència, també i ja em centr en aquest territori, rebien
del 0,7 uns 14.000 euros per al menjador de menors. Era la
construcció del menjador, un menjador nou per a menors,
l’adquisició de la cuina i el mobiliari. Una de les
característiques que tal vegada cal ressenyar del Perú és que
treballen molt en comunitat, és una societat que encara no ha
passat a la família nuclear, tal vegada com a moltes societats
europees, o societats que anomenam avançades, ells encara
treballen en treball grupal o en comunitat. Per tant,
seleccionaren joves de la pròpia comunitat que estaven en
situació de risc perquè iniciessin la construcció d’aquest
menjador de menors. Prèviament els havien format mitjançant
allò que ells en diuen tallers de capacitació, perquè tenguessin
una formació bàsica de construcció. Per tant, mitjançant aquests
14.000 euros es varen formar aquests joves, eren uns quinze
joves. S’ha pagat tot allò que és la construcció del centre i
l’adquisició de la cuina i el mobiliari. En el moment que
nosaltres vàrem anar a fer aquesta visita oficial, aquesta política
encara estava en construcció.

Després, un quart projecte, que també estava finançat per via
d’emergència, era Aina Trinitàries. Aina Trinitàries és una de
les ONG amb presència al Perú des de fa moltíssims d’anys.
Aquí es varen subvencionar 60.000 euros, seguint sempre dins
la regió o departament d’Ica, es va treballar sobretot als
districtes de Cañete i Chincha i sobretot als barris de San
Benito, Pueblo Nuevo i d’altres. Aquí es va garantir
l’alimentació i l’habitatge. Es varen alimentar durant quatre
mesos a 2.350 persones. El menjar bàsic, perquè tenguin una
idea, tant aquest com en el primer cas que he comentat, era molt
de llegum, especialment llenties, arròs, tonyina, fideus i llet.
Aquesta era l’alimentació bàsica que es podia garantir. Es va fer
un repartiment durant quatre mesos a tres tandes i es va
instalAlar a 50 habitatges, quan dic habitatges són habitatges de
fusta, prefabricats, de fàcil instalAlació i que tenen 4 metres per
4 metres, sense una distribució interior. Realment són mòduls
de subsistència.

Hem de dir que en aquesta zona, Cañete i Chincha, Aina
Trinitàries va obrir un compte corrent, no sé si se’n recorden
vostès, on els ciutadans de forma voluntària poguessin donar els
doblers que consideraven. A través d’aquest ingrés voluntari es
varen poder construir 250 mòduls de fusta, ja els he
caracteritzat, és un 4 per 4, i en el moment de la nostra visita
encara era l’habitatge habitual d’aquestes famílies. Aquesta va
ser una de les zones que també varen rebre, a través de
l’aportació voluntària dels ciutadans, una ajuda de la comunitat
autònoma. En aquest cas no és el Govern, però sí de la
comunitat autònoma. 
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Finalment, dins els projectes d’emergència, hi havia
l’ensenyament solidari, i conjuntament amb el Fons Pitiús i el
Govern de les Illes Balears, es va fer una donació de 23.688
euros per a la rehabilitació d’allò que ells diuen locals
comunals. Els locals comunals són una construcció molt
senzilla, sense cap tipus de luxe, però és sòlida, no és l’habitatge
que li he descrit, ni les barraques on viuen moltes persones, sinó
una construcció molt senzilla, però molt sòlida. Però són espais
que s’utilitzen pràcticament tot el dia. Això es va fer en el
districte de Chincha i aquests barris eren Queico Sofía i Los
Ángeles. És com si fos una aula gran i durant el matí s’utilitza
el que ells en diuen casa de niños que són per als nins menors
de cinc anys que encara no estan escolaritzats i que per motius
diversos no poden ser atesos pels pares, perquè fan feina o
perquè estan en condicions de precarietat. I l’horabaixa fan tot
un seguit d’activitats. S’utilitzen per a espais de reunió
comunitària, accions comunitàries, també s’utilitzen per a
celebracions familiars. Però el més important de tot és que hi ha
una dotació de material, com màquines de cosir, ordinadors,
instruments per fer artesania que l’horabaixa són utilitzats per
fer un procés d’aprenentatge, especialment per a les dones
perquè adquireixin tot un seguit d’habilitats, per exemple, com
manejar la màquina de cosir, ordinadors, artesania i a través
d’això puguin guanyar-se un petit sou.

A través d’aquest finançament, conjuntament amb el Fons
Pitiús, es va fer la construcció, es va dotar de màquines de cosir,
d’ordinadors, de tot l’instrumental necessari per als temes
d’artesania i es pagaren uns professors que ensenyarien el
maneig de les màquines de cosir, els ordinadors, etc., més que
professors eren monitors. Eren professors titulars, que
normalment els matins feien feina a l’escola i després
funcionaven com a monitors. En aquests dos barris, Queico
Sofía i Los Ángeles, aquests beneficis arribaven a més de 80
persones. 

Això és en conjunt el que es va fer des de la comunitat per
temes de solidaritat amb el Perú per motiu del terratrèmol. Això
s’ha d’afegir al conjunt de la comunitat autònoma, però al
marge del Govern, hi va invertir el Fons Pitiús, el Mallorquí i el
Menorquí i l’Ajuntament de Palma, que va fer a part del (...)

Aprofitant efectivament que érem al Perú i ja que
treballàvem amb aquestes ONG, que ja duien una tradició de fer
molta feina al Perú, vàrem veure altres projectes que es feien
des del 2006, 2007 i 2008. Vàrem anar, entre d’altres, a Aina
Trinitàries, ja els he comentat que és de les ONG que més feina
fa. Vàrem anar al districte Puente de Piedra i Ancón. Això és al
nord de Lima, no va estar afectat pel terratrèmol, no va ser
afectat en res. I vàrem visitar uns asentamientos humanos en
aquests barris, que tenen noms com: Cerrito de la Libertad, Las
Palmeras, Los Jazmines, Señor de los Milagros. Aquí es fan dos
projectes des de l’any 2007, un l’atenció psicosocial a les dones
i als seus fills que són víctimes de violència masclista o de
gènere. 

Allà hi ha una cultura masclista molt més accentuada que la
que tenim a les comunitats més avançades i el tema de la
violència cap a la dona no té encara una sensibilització
important. En aquests dos anys s’han atès 353 famílies i s’hi
treballa individualment i grupalment, amb uns treballadors
socials i un psicòleg assignats a aquests barris. Ja els he dit
durant la meva intervenció que aprofiten molt la xarxa
comunitària i sobretot del grup. El que fan a part de treballar
individualment i terapèuticament amb aquestes persones,
aconsegueixen capacitar allò que ells diuen mediadores i són
dones que han estat víctimes de violència de gènere, que ja han
passat per aquest procés de no acceptar la violència com un
element de cultura. Són dones que intercedeixen
comunitàriament amb altres dones. Per tant, els pocs recursos
que tenen s’aconsegueixen multiplicar. Han format a través
d’això 68 dones que fan de mediadores. Entre l’any 2007 i el
2008 per aquest projecte concret varen rebre 97.000 euros.

Els he duit aquí per si era del seu interès tot un seguit de
pòsters que dins aquesta campanya d’atenció psicosocial a
dones i als seus fills en aquests barris que els he comentat abans,
Cerrito de la Libertad, Señora de los Milagros, Las Palmeras,
Los Jazmines, són pràcticament per tot, a les cases, a les parets,
vull dir que són de molta sensibilització. 

Després també i continuant amb Aina Trinitàries, tenim un
projecte que es diu Llars amb comportaments i conductes
adequades per una vida saludable. Això consisteix bàsicament
amb dues fases d’aquest projecte, una és aconseguir que les
famílies tenguin tot un seguit d’hàbits d’higiene bàsics, moltes
vegades es transmetien malalties per culpa de falta d’higiene.
Aconseguir que aquestes persones s’impliquin amb el que seria
aconseguir de forma permanent tot un seguit d’hàbits saludables
i una vegada que aquestes famílies estan ensenyades, han
practicat aquests hàbits saludables, els ha suposat un cert esforç
aconseguir-ho, els fan una proposta d’allò que seria modificar
aquests petits habitatges, que són barraques realment, perquè
estiguin en millors condicions.

Aquest habitatge és bàsicament posar el que diuen medio
bañito, que és la tassa del wàter i la pica de mans. A canvi de
construir-ho ells,  se’ls dóna el material i les dues peces. Hi ha
gent que ho fa mitjançant blocs, d’altres amb canyís, segons les
seves possibilitats. Però en qualsevol cas ho han de construir
ells. Això només es pot fer als barris que tenen canalització
d’aigües, com poden imaginar molts d’aquests asentamientos
humanos no tenen aigua, ni llum. Aquest programa es pot fer a
tots aquells barris que efectivament comencen a tenir petites
canalitzacions d’aigua. Durant el 2007-2008 es varen adaptar a
aquests medio baño unes 300 famílies, prèviament havien fet,
insistesc, tots aquests cursos o tallers dels hàbits mínims
d’higiene.

Després també vàrem anar a un altre barri que també està al
nord de Lima, Delícias de la Villa, aquest districte agrupa unes
33.000 persones i a través de Mallorca Missionera, la
Congregació d’Agustines, les Germanes de la Caritat, Germanes
Franciscanes i Germanes de l’Emparament, s’hi colAlabora amb
77.000 euros al manteniment de 21 menjadors de caràcter
social, més destinats a infància. Mitjançant aquests 21
menjadors garantim una menjada diària a 5.000 menors. 
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Després també vàrem veure l’ensenyament solidari, dues
aules a la zona de (...), dues aules finançades a través del 0,7 a
una zona que està molt al nord de Lima i és allà on hi ha una
fàbrica de blocs que utilitzen infants per fer feina. Quan hi ha
feina, les famílies hi envien els infants a fer feina, accepten nins
des dels 6 anys fins als 14 anys, i aquestes aules no només
aporten el que seria un ensenyament bàsic, sinó també els
garanteixen l’alimentació fonamental. A través d’aquesta
alimentació, molts de pares prenen de la decisió que el nin
enlloc de fer aquesta feina, vagin a l’escola. També vàrem veure
quan visitàrem el tema de les olles comunes a Chincha, dues
aules que també varen ser construïdes mitjançant el 0,7 de la
comunitat autònoma del Govern de les Illes Balears.

I finalment el viatge va acabar amb un congrés
d’ensenyament solidari, allà on varen participar més de 500
docents que es feia amb l’ONG Ensenyaments solidaris,
conjuntament amb l’Institut de Pedagogia Popular. Era un
congrés que tenia per objectiu el debat de com es poden
aprofitar les noves tecnologies i la globalització d’internet i
altres noves tecnologies per a la transmissió de coneixements i
informacions entre els ensenyants. Es va fer a Lima i va ser el
darrer acte oficial que vàrem realitzar com a Govern al Perú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera per les seves explicacions.
Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps màxim de
45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin fer
preguntes o observacions. Es demana als portaveus si volen la
suspensió de la sessió o si podem continuar. Entenc que podem
continuar.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Per
part del Grup Parlamentari Mixt intervé la Sra. Suárez, no. El
Sr. Melià, no. Idò la Sra. Maria Torres del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé agrair la presència de la
consellera. Simplement vull utilitzar el meu torn de paraula en
representació del Grup Parlamentari Socialista per donar-li
l’enhorabona, no només per l’explicació tan detallada sinó pel
sentiment d’implicació que ha expressat i que s’ha vist de la
consellera i bé, l’especificació i el detall amb què ha explicat tot
el que s’ha fet, fent referència a diversos aspectes d’aquesta
ajuda, d’aquesta solidaritat del Govern amb el Perú en aquest
cas. Simplement agrair-li la implicació, aquest interès, no
només per visitar el Perú per comprovar unes ajudes per una
situació molt concreta que va ser el tema del terratrèmol, sinó
que també per controlar que aquests diners que es destinen a
aquestes zones que tant ho necessiten, siguin correctament
emprats i no es perdin amb altres mans interessades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Presidente. Hble. Consejera, agradecer su
presencia, igual que a su director, no seré yo desde luego quien
critique los viajes de la consellera, cosa a la que nos tenían muy
acostumbrados en la legislatura anterior cuando eran oposición
muchos miembros de los que hoy están en el Gobierno y no lo
haré porque creo que cuando se asume una responsabilidad, hay
que ejercerla y para ejercerla hay que conocerla.

Tampoco criticaré la agilidad de la Agencia de cooperación
al desarrollo dependiente de la conselleria que creó el Gobierno
del Partido Popular, no sin sufrir por supuesto el vapuleo de
algunos que hoy forman parte del Gobierno de las Islas
Baleares. En esta labor estaremos siempre, en la de apoyar que
se conozcan las cosas desde (...).

En el Grupo Parlamentario Popular, y supongo que en todos
los grupos, nos podemos sentir orgullosos de pertenecer a una
de las comunidades más solidarias de España. Debo felicitarle
por la agilidad para mitigar las consecuencias del terremoto de
7,9 grados en la escala Richter que tuvo lugar el día 15 de
agosto del 2007 que asoló sobretodo las provincias de Pisco,
Chincha y Cañete y por el que el Parlamento se manifestó
inmediatamente a favor de la ayuda de emergencia. El distrito
de Túpac Amaru con una población de 17.000 personas recibió
-como usted sabe ya- más de 8.000 procedentes sólo del distrito
de Pisco, por lo tanto la ayuda humanitaria era imprescindible.
Hoy no podemos por menos que alegrarnos que enmedio de
tanta desgracia nuestra ayuda haya servido para paliar el
sufrimiento, con esos servicios médicos de ese hospital que casi
se destruyó por completo, ese hospital materno infantil y el
servicio que fue suspendido por sufrir graves daños en su
infraestructura, igual que los comedores de los niños que
siempre, en estas ocasiones, son los más indefensos.

También nos alegramos que siga dando apoyo a los
proyectos que se venían desarrollando en la legislatura anterior,
como por ejemplo promoviendo el desarrollo infantil a través de
una alimentación adecuada, desde comedores auspiciados por
misioneras mallorquinas, la capacitación y producción de
reproductores para mejorar las crianzas de caprino, allí muy
importante para la subsistencia, la construcción de una escuela
de hostelería y la formación en esa misma escuela, disminución
de la violencia familiar como ha dicho antes en atención
interdisciplinaria en la zona de intervención (...) llevado por las
trinitarias, hogares con comportamientos y conductas adecuadas
para una vida saludable en Fuente de Piedra y Ancón también
por trinitarias, Plan integral de salud en el pueblo de Asuar,
Hogar Villa Marta, de educación elemental básica
complementada con oficios técnicos, biblioteca municipal,
formación del profesorado sobre sistemas de comunicación
alternativos en San José de Huamachuco, del centro
Misericordia, además de las asociaciones de inmigrantes de
Baleares para mejorar la alimentación infantil en Poloponta,
intervención de sociocomunitarias generándose el tejido
asociativo infantil y juvenil, aunque como hemos repetido en
tantas y tantas ocasiones nos hubiera gustado que se hiciera
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efectiva la aplicación del 0,7% desde su aprobación en el
Parlamento de las Islas Baleares. Estamos en esta misma tarea
y lo recordaremos cada vez que podamos y que hubiera hecho
posible, desde luego, el incremento de estas ayudas tan
necesarias para la labor encomiable que desarrollan las ONG y
que tienen resultados, con los medios que tienen, francamente
asombrosos.

Sra. Consellera, querría expresar aquí un deseo de nuestro
grupo parlamentario popular, esperamos que la crisis económica
por la que atravesamos, crisis galopante, al fin y al cabo se ha
podido ya decir con toda claridad que la hay, no suponga recorte
alguno tanto a nivel nacional como en nuestra comunidad
autónoma para la cooperación al desarrollo. Esto supondría
además de como vulgarmente se dice “el ahorro del portero”,
condenar a los que menos tienen o condenar a los que no tienen
nada. Desde nuestro grupo seguiremos en esa tarea, que no es
otra que la de la solidaridad. Tarea responsable e irrenunciable
para todas aquellas personas que se precien de serlo. Y desde
luego que se tengan las ideas que se tengan, creo que en eso
tenemos que estar todos de acuerdo.

Nada más, Sra. Consellera, a seguir en el tema de la
solidaridad, que creo que es lo que más nos puede llenar a
todos. 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):

Gràcies. (...) breu per agrair el suport dels grups.
Efectivament, Sra. Torres, és molt difícil no generar empatia
quan un veu una situació de tremenda pobresa com la que es va
viure a Perú, tot d’una es té la capacitat aquesta humana de
posar-te a aquell lloc i saber la situació en la qual està, no?, una
situació de màxima pobresa, són tal vegada, les conclusions que
pots treure quan estàs tan a prop de la situació aquesta de
pobresa és que efectivament el 0,7 és enfora de fer
modificacions estructurals en aquests països, està molt enfora,
però efectivament està arribant al que és la subsistència i ben
aplicat, com és en el cas de Perú o el que nosaltres vàrem poder
comprovar a Perú, efectivament possibilita que les persones
tenguin un mínim de qualitat garantida.

Estic d’acord amb la Sra. Pastor que és imprescindible que
les ONG coneguin el territori perquè efectivament aquestes
ajudes siguin el més eficients possible. En el cas que els he
comentat són ONG que coneixen el territori no de cinc o sis
anys, sinó que a vegades de quinze i vint anys, coneixen les
famílies, l’evolució de les famílies, els casos concrets... i això
fa que el treball individual, (...) comunitàries sigui molt eficient.

Li he de dir, Sra. Pastor, que efectivament..., sí, també Sra.
Torres, nosaltres des de cooperació pensam que la supervisió
dels projectes és fonamental, no només per garantir que el cost
públic o els doblers públics van allà on es destinen o allà on es
diu, sinó que efectivament quan arribin allà tenguin la utilitat
que hem dissenyat o que hem decidit aquí. Per això hem creat
tot un servei de supervisió externa que possibilita que hi hagi

especialistes en cooperació en els territoris on tenim una major
presència del 0,7 i una supervisió tècnica.

Sra. Pastor, consider que sí, que els viatges s’han de fer,
pens que no se n’ha d’abusar mai, que han de tenir una
justificació molt política, perquè pensam que és millor
efectivament gastar-los en tècnics que puguin supervisar la
situació que en viatges de caire polític, que tenen un caire
polític i simbòlic i en política tot el tema simbòlic és important,
però que a la pràctica resulta poc eficient  a vegades la nostra
presència, però pens que hi ha formes diferents de gestionar els
viatges. Nosaltres intentam -i ja ho vaig expressar en una
compareixença- informar el Parlament de la planificació dels
viatges, explicar els motius polítics d’aquests viatges i com he
fet avui donar comptes al Parlament d’aquests viatges que són
de caràcter sempre oficials, és a dir, no només és fer el viatge
sinó també l’ús i la utilització que es fa d’aquests viatges.

Estic d’acord amb vostè que efectivament podem estar
orgullosos dels temes del 0,7, no perquè siguem una de les
comunitats autònomes més solidàries, sinó perquè per exemple
gràcies a la solidaritat individual dels ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears hi ha 250 persones que estan en situació millor
que quan hi va haver el terratrèmol. Vull dir que podem dir que
la comunitat autònoma en conjunt té molta sensibilitat per a
aquests temes.

Vostè ha mencionat tota una sèrie de projectes que,
efectivament, també reben subvenció del 0,7 des que es va crear
l’oficina la direcció de cooperació, que jo no els he mencionat
perquè no vàrem tenir temps de visitar-los i m’he centrat a
explicar o descriure el viatge que es va realitzar de forma
oficial.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si hi ha qualque grup que vulgui fer alguna rèplica... Per
tant, donam per conclosa aquesta compareixença.

Esgotat l’ordre del dia d’avui, si no hi ha més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.
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