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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, diputats i diputades, començam, si us
sembla bé, aquesta Comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports.

En primer terme, saludam la gent que no pot ser
presencialment aquí, que ens segueix per videoconferència, el
Sr. Ferrer -molt bona tarda- i la Sra. Gamundí -molt bona tarda.

Correspon en primer lloc demanar si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí, Sr. President, Virginia Marí substitueix Asunción Pons.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President, Salomé Cabrera substitueix Antoni Fuster.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I. Compareixença RGE núm. 10355/20, sol·licitada pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, aprovada a la
sessió de dia 1 d’octubre del 2020, de la CONGDIB,
Coordinadora d’ONGD-Illes Balears, per tal de parlar de
la cooperació davant els reptes d’una societat post COVID.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la compareixença dels representants de la
Coordinadora d’ONG de les Illes Balears, que ens acompanyen
avui aquí, avui horabaixa, i als quals volem donar una afectuosa
benvinguda a aquest Parlament de les Illes Balears, que és la
compareixença acordada per la Comissió d’Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports en reunió de dia 1 d’octubre, atès
l’escrit RGE núm. 10355/20, presentat pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

Assisteix el Sr. Jean François Cuennet, president de la
Coordinadora d’ONG de les Illes Balears, acompanyat també
de diferents membres, i té la paraula, per un temps màxim de
trenta minuts el Sr. Jean François Cuennet. En voler.

EL SR. PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ONG
DE LES ILLES BALEARS (Jean François Cuennet i Moix):

Honorable Sr. Miquel Ensenyat, president de la Comissió
d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de
les Illes Balears; honorables membres de la Comissió
d’Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Parlament de
les Illes Balears.

“Les grans crisis actuals només es poden resoldre
mitjançant la cooperació global”, aquestes paraules no són de
qui us parla...

(El Sr. President indica a l’intervinent que s’acosti al
micròfon)

Sí, d’acord. Gràcies.

“Les grans crisis actuals només es poden resoldre
mitjançant la cooperació global”, aquestes paraules no són de
qui us parla, el president de la Coordinadora d’ONG de
Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears, sinó d’un
dels pensadors més il·lustres d’aquest segle, el Sr. Yuval Noah
Harari. 

Com a introducció a aquesta ponència projectarem un breu
vídeo sobre la feina de les nostres contraparts que tenim com a
entitats de cooperació Balears en els països del sud.

(A continuació es reprodueix un vídeo el contingut del qual
figura entre cometes)

“...y nos ha permitido mejorar la calidad de la educación,
pues nos han servido para intervenir, para trabajar directamente
con los niños y la comunidad, porque el trabajo no sólo queda
en nosotros, sino también en intervención que hacemos con las
familias de estos niños.”

“La crisis causada por la pandemia nos enseña que los
estados, países, naciones y personas dependemos unas de otras,
nos muestra que el bienestar de todos es la suma de un conjunto
de factores interconectados entre sí. En Bolivia, la cuarentena
no ha hecho otra cosa más que revelar la violencia extrema de
mujeres y niños; ha testificado de manera objetiva que los
sectores campesinos indígenas, a pesar de su precariedad, han
garantizado la seguridad alimentaria de la población en su
conjunto.”

“Pero la realidad ahora en estos momentos de la pandemia
y las cuarentenas que se han implementado en los países han
afectado a la población migrante tanto la que hemos apoyado
como a la que regresa, enfrentando la realidad de que no hay
empleo, no hay trabajo, no hay acceso a recursos económicos,
y eso debilita más su derecho o su capacidad de adquirir
recursos económicos para mantener a su familia.”

En nom de la nostra coordinadora vull expressar el nostre
agraïment als membres de la Comissió d’Assumptes Socials,
Drets Humans i Esports per haver-nos convidats a exposar la
nostra campanya actual de defensa de cooperació al
desenvolupament.

La nostra coordinadora és l’única federació d’entitats
privades dedicades a la cooperació al desenvolupament de les
Illes Balears. Es va fundar l’any 1999 i reagrupa actualment 33
entitats amb seu o delegació a les Illes. Aquestes entitats són
presents a tots els sectors d’intervenció de la cooperació al
desenvolupament. En primer lloc, fem projectes de cooperació
internacional a països del sud; en segon lloc, projectes d’ajuda
humanitària i d’emergència a zones que necessiten aquest tipus
d’intervenció; i en tercer i darrer lloc, projectes de cooperació
al desenvolupament que es realitzen aquí a Balears per tal de
sensibilitzar la població, en general, i en especial el sector
educatiu.

La principal tasca de la nostra coordinadora es, a nivell
intern, promoure la participació, coordinació i formació de
totes les entitats que són membres i servir de lloc de debat
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sobre les pràctiques de cooperació que volem defensar com a
sector. A nivell extern la nostra missió és promoure una
cooperació moderna, progressista, responsable, justa i
conseqüent, defensar la importància de les polítiques públiques
de cooperació com a política social necessària per afrontar els
reptes d’avui, i exigir de les administracions públiques que
vetllin per la coherència de les seves polítiques amb els
principis de coparticipació, transparència, justícia i solidaritat.
És per això que som aquí, que existim, i per això som aquí avui.

Per una banda, defensam l’enfortiment de la cooperació
descentralitzada -després en parlaré amb més detall-, que és la
cooperació feta des de les comunitats autònomes i les entitats
locals, que tenen unes estructures de proximitat que hem
d’aprofitar per conèixer millor el nostre món i també poder
arribar millor als problemes globals d’aquest món. D’altra
banda, posem molta atenció a la coherència de les polítiques
públiques i a la necessitat que totes les institucions públiques
de les nostres illes facin un balanç de les seves polítiques per
saber fins a quin punt estan alineades amb els valors de la
cooperació i la justícia social, de manera que s’hi puguin evitar
interaccions negatives.

Avui en dia, per posar un exemple, és tan important invertir
en responsabilitat internacional com evitar actuacions que van
en detriment del desenvolupament global i harmoniós de les
regions més vulnerades i empobrides. De què serveix dedicar
fons de la cooperació internacional a protegir boscs si, per altra
banda, seguim consumint oli de palma a dojo, que afavoreix la
desforestació de boscs tropicals primaris? Això només per
posar un exemple. Sabem que no és un camí fàcil, però en la
nostra situació d’avui en dia no hi ha camins fàcils, necessitam
actuacions valentes.

Hi ha el principi que les grans crisis actuals només es poden
resoldre mitjançant cooperació global, però aquestes grans
crisis també ens ensenyen moltes coses, entre d’altres que no
hem estat mai tan interconnectats els distints països i els distints
continents d’aquest món, per al bo i per al dolent. La pandèmia
actual ho mostra d’una manera que ja no podem obviar. De fet
el programa de Nacions Unides per al desenvolupament, el
PNUD, ja diu que “sense el suport de la comunitat
internacional correm el risc d’un retrocés massiu dels avanços
assolits en les darreres dècades, tant a nivell de vides humanes
com de drets bàsics, oportunitats i dignitat”.

L’ONU estima que la pobresa extrema podria tornar a
augmentar per primera vegada des dels anys noranta, o sigui,
som davant una situació molt, molt complicada. I sabem que
l’única sortida a aquesta crisi és la de cercar una solució comú
i compartir els recursos necessaris per arribar a garantir un
futur millor a la humanitat. Aquest principi, val també per a
d’altres crisis que no són menys greus, que és la pandèmia de
la COVID, com són l’emergència climàtica i les desigualtats
creixents entre països i dins dels mateixos països.

En aquest sentit, l’Agenda 2030 de les nostres illes, amb la
qual cosa s’ha compromès el Govern balear, és un marc de
referència ineludible per dues raons: primer, perquè aposta per
respostes intersectorials a problemes complexos i, segon,
perquè defensa la cooperaciío internacional com a solució de
problemes que no són comuns a tot el món. 

Pensar en el nostre món en clau únicament local és no voler
veure la realitat d’un món complex i interdependent i ens aboca
necessàriament a prendre decisions errònies. Si fem una
diagnosi de la situació actual, sense tenir en compte els
paràmetres que hi influeixen, de ben segur que les mesures que
adoptarem no tendran l’efecte desitjat. Aquest és el risc que
correm si no reconeixem que, davant els reptes globals, cal una
resposta global, modulada en funció de les característiques de
cada lloc. Això és el que nosaltres entenem per cooperació. De
fet, el preu de no cooperar seria massa alt, seria acceptar que
vendran noves crisis, com a mínim, més greus, i sobretot més
freqüents. 

Després, la cooperació que nosaltres proposam i defensam,
també té una altra raó que la fa indispensable. Dos segles abans
de Crist, que és remuntar-nos molt lluny, Terenci deia: “Sóc
humà i res del que és humà m’és aliè”; ja expressava de manera
admirable, aquest poeta romà, que el que realment ens fa
humans i que es troba a la base de la nostra civilització i que ha
fet possible arribar on som, ser justs de veritat, es diu cura dels
altres i del medi ambient. En un món marcat per les desigualtats
i per les situacions doloroses, aquest principi vital ens motiva
a posar l’accent en totes les coses que poden alleujar el
sofriment i reduir les desigualtats.

A més a més d’un deure ètic, la lluita contra les desigualtats
és una obligació jurídica, també, prevista a l’article 105 del
nostre Estatut d’Autonomia. I la cooperació internacional és
una de les polítiques amb més eficàcia per reduir aquestes
desigualtats, com ho demostra el balanç de 30 anys de
cooperació des de la societat civil, el fons insular i el Govern
balear. I això ho dic jo però també ho han dit aquestes
companyes i companys que hem vist al principi en el vídeo, o
sigui que són tres representants en part beneficiaris de les
polítiques de la cooperació balear.

Si hem arribat aquí és gràcies al compromís i a la iniciativa
de la societat balear que es compromet des de fa dècades per
caminar cap a un futur millor per a tots i totes. I que ha exigit
de les institucions públiques que assumeixin les seves
responsabilitats en aquest camp.

La crida, aquesta crida, de la justícia, que s’ha fet des de la
societat civil i les entitats locals, i aquesta insistència per
alinear totes les polítiques públiques en valors de la cooperació
han conduït Balears, igual que quasi totes les comunitats
autònomes, a l’emergència d’un sistema de cooperació
internacional que denominam cooperació descentralitzada i que
és la marca distintiva de la cooperació espanyola, dins l’univers
mundial, universal de la cooperació internacional. Aquí,
normalment es coopera entre països, sinó que també cooperam
entre la societat civil d’aquí i societat civil d’allà; entre
municipis d’aquí i municipis d’allà; entre governs locals d’aquí
i governs locals d’allà. De manera que, aquesta tasca de
cooperar, aquest principi de solidaritat és com un fil conductor
de tot el compromís de la nostra societat i de tota l’acció de les
nostres institucions.

Aquest tipus de cooperació -que s’emmarca dins un
enfocament local i global- té un eix més horitzontal que moltes
polítiques de cooperació d’altres països: és de més proximitat
i permet entrellaçar una realitat local amb reptes mundials,
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desancorar quines són les interdependències, quines són les
similituds i també les diferències. Aquest mateix enfocament
fomenta processos democràtics, tant en espais d’ús emissors
com en el de receptors, la qual cosa enforteix la societat civil
en els dos àmbits. 

Els governs autonòmics -com el Govern balear- i les entitats
locals han mostrat el seu potencial per dur a terme projectes de
cooperació tècnica en els seus àmbits competencials. El Govern
balear, per exemple, és capaç de mobilitzar personal tècnic i
(...) i programes que es poden realitzar en altres territoris.
Aquesta aposta o aquesta crida per una política de cooperació
descentralitzada significa també apostar per l’enfortiment d’una
ciutadania crítica implicada amb els problemes del nostre món. 

A través dels projectes d’educació per a la transformació
social, com a entitats de cooperació no només fem feina amb
centres educatius, perquè l’alumnat conegui les distintes
realitats d’un món desigual, sinó que som presents en la societat
en general per sensibilitzar sobre temes rellevants com la
migració, el consum, els drets humans i d’altres. D’aquesta
manera, es vincula la ciutadania amb la realitat global, i es
promou una societat crítica, conscient i compromesa amb els
drets humans i la governança.

Aquí us volia projectar un altre vídeo que, en principi el
tenim guardat aquí... És que aquest ja l’hem projectat i en
principi n’hi ha un altre a una carpeta, no sé si es troba en
aquesta carpeta d’aquí, sí... Aquest... Bé, ara ja s’obrirà el so.
Gràcies. 

(A continuació es reprodueix un vídeo el contingut del qual
figura entre cometes)

“Bueno, a la gente que me está mirando mal, primero, es su
opinión, puede ver como quiere. Pero lo que te tengo que decir
es: si me miras mal esto no significa que soy malo, yo soy
bueno, yo sé que soy bueno, y hago las cosas bien y... Hay que
sentir lo que siente el otro, porque, a ver, ellos te ven así, solo
de cara, pero no saben problemas que tienes de tu familia, lo
que estás pasando cómo has llegado hasta aquí. Hacer una vista
mala solo de verte de la cara, o triste...¡tengo problemas! Otra
cosa: no significa que soy un ladrón, soy una mala persona,
tengo unas cosas dentro, no...”

(Tot seguit s’escolta la cançó Happy, de Pharrell Williams
en anglès i continua la reproducció del vídeo entre cometes)

“También hay cosas buenas, aparte de malas, el término
“Son Gotleu” se piensan que es un sitio sucio, ¿sabes?, que no
hay nada divertido...”

“Lo que queremos enseñar es que tiene cosas buenas,
divertidas, todo es en positivo como la gente artística, la gente
amable, buena, que le gusta ayudar a la gente...”

“Que hay parques, hay sitios bonitos que a mí me gustan
porque yo vivo aquí y veo que hay cosas más buenas que lo que
ellos piensan, ¿sabes?, solo piensan que Son Gotleu es una cosa
que da miedo.”

“Yo me equivoqué en fijarme en las cosas negativas y en
otros tipos de cosas que no son, sin antes haberlo visto.”

“Son Gotleu es un sitio con mucha creatividad, representa
alegría.”

“Lo que quiero yo es, a lo mejor dentro de unos años, crear
algo también, un restaurante, de comida mallorquina, para que
la gente... comida española y para que la gente ahí lo pueden
probar y todos saben cómo comes. Es una mezcla de cultura. A
mí es lo que me interesa. Lo que he aprendido yo aquí, llevarlo
ahí también, y mezclar todas estas culturas. Cuando quieres,
puedes.”

“És parlar de conviure entre nosaltres, respectar les
preguntes, respectar les respostes dels altres i també la
imaginació que hem tengut en unes tasques que ens han dit que
havíem de dir què vèiem en aquella fotografia o imatge. He
après molts de prejudicis perquè n’hi havia qualcuns que no els
sabia i com m’han ajudat a aprendre a valorar que no és vera...
que hi ha perjudicis que no són vera.”

“Aquesta activitat és molt bona perquè t’ajuda molt en què
has de fer en una situació, què són per exemple els prejudicis
i també de vegades hi ha activitats que t’ajuden a pensar..., hi
ha discriminacions que ho són quan una persona diu a una altra
persona coses dolentes, o quan te fa malbé aquesta persona,
aturar aquesta discriminació, hi has d’anar a dir-li, per què ho
fas? I per què ho has fet? I després... si, per exemple, hi ha una
tutora o una monitora, li has d’anar a dir tot d’una perquè si no
aquest problema pot ser més gros encara”.

“Nada, simplemente ver una cosa normal que haya
conflictos, cuando dos personas son diferentes, da igual si por
motivos de raza, cultura, lo que sea, va a haber un conflicto.”

“Cada uno puede creer, o sea, puede tener un punto de vista
y defender sus intereses, sin que tenga que tener..., no, tu tienes
razón, no, tú tienes la razón. Bueno, a mí me interesa esto y a
mi me interesa lo otro, ¿cómo lo podemos hacer para que los
dos salgan ganando, o sea no tiene por qué ser todo o nada.”

“La figura, es super importante la figura de esta persona que
llega de otro lugar, el papel que desarrolla en este lugar. O sea,
su punto de vista de la situación allí donde, o sea creo que si
nos quedamos sólo mirando... siempre vemos lo mismo, y no
veremos las cosas como el cambio climático. Estos asuntos nos
conciernen a todos, entonces... los cambios solo pueden venir
(...), una diversidad de (...)”.

(Tot seguit s’escolta una cançò que diu: “Todo esto son
prejuicios, sirven para simplificar, que no tengas conocimientos
de la riqueza cultural. Todo esto son prejuicios, sirven para
simplificar, que no tengas conocimientos de la riqueza cultural,
ojo con los estereotipos, solo sirven para separar, cuidado con
los estereotipos, esta es la verdad. África es un gran continente,
no solo por su extensión, por sus múltiples idiomas, etnias,
creencias, tradición. África es un gran continente, no solo por
su extensión, por sus múltiples idiomas, etnias, creencias y
tradición. 54 naciones, 2.000 lenguas, diferentes religiones,
cristianos, islámicos, (...) diversidad que enriquece la
cultura...”)
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Els principis de cooperació es fonamenten, per una banda,
en una necessitat imperiosa de millorar la situació del món; per
altra banda, en un sentiment de solidaritat que és innat a la
persona humana; i finalment també, en reconèixer la nostra part
de responsabilitat que tenim com a societat occidental balear,
alguns dels problemes més greus de l’actualitat, com són el
canvi climàtic i les desigualtats fruit dels procés de colonització
i neocolonització. Aquest principi de responsabilitat que hauria
de regir totes les nostres actuacions, com a individus i com a
responsables polítics, han dut també a cooperar amb els països
que més pateixen els efectes d’aquests problemes, i així poder
revertir aquestes situacions, a més de garantir la cobertura de
les seves necessitats bàsiques. Actuar amb responsabilitat vol
dir actuar des de la posició que ocupam cada un de nosaltres. 

És cert que la capacitat d’actuació d’un municipi o d’una
comunitat autònoma és limitada, però no per açò menys
important el seu compromís. Un proverbi africà diu: “Si penses
que ets massa petit per marcar la diferència, significa que mai
no has dormit amb un moscard a l’habitació”. Aprofitem doncs
totes les possibilitats que tenim, per petites que siguin, en
marcar una diferència.

Malgrat l’augment de la inversió en l’ajuda oficial del
desenvolupament per part de la comunitat autònoma de les Illes
Balears aquests darrers anys, com veiem en aquesta gràfica, -un
momentet-, ara, aquí el que veiem és..., el que representa el 0,7,
un pressupost global és la part blava i el 0,7 només és aquesta
trinxa. Nosaltres demanam això, no demanam el 99 (...), sinó
que denamam un 0,7. I aquí veiem que en els darrers anys, en
els quatre darrers anys la inversió del Govern balear en
polítiques de cooperació ha augmentat, però el percentatge que
suposa això en relació amb els pressuposts, més o manco ha
quedat igual amb un 0,11%.

Nosaltres pensam que, malgrat aquest augment que és real,
a més a més, això és... de fet per a l’any que ve ja hi ha un
pressupost..., segueix augmentant el pressupost, malgrat açò
nosaltres pensam que no ens podem permetre com a societat
destinar només el 0,1 o el 0,11% del pressupost autonòmic a
polítiques de cooperació internacional. I que el compromís del
Govern balear amb aquesta política, s’ha de traduir amb una
dotació pressupostària, que vagi caminant cap a un 0,7, que és
el que marca la Llei de cooperació actual vigent, (...) quaranta.
I a més a més açò, en una societat actual que ens planteja unes
crisis mai vistes, encara ho fa més necessari, tenir una política
de cooperació que posi el focus en els problemes globals que
hem d’assumir. Açò és la nostra responsabilitat.

Davant la situació creada per la pandèmia de la COVID-19,
la nostra coordinadora va llançar l’estiu passat una campanya
per presentar quina és la nostra visió de com hem de sortir
d’aquesta crisi i defensar el paper primordial que ha de tenir la
cooperació com a solució a aquesta crisi. Davant una crisi que
s’acarnissa amb les persones més vulnerables d’aquest món i
que posa al descobert com mai abans les mancances d’un
sistema mundial, global, que s’ha esgotat, nosaltres posam
damunt la taula la necessitat d’afrontar de forma global aquests
reptes globals i la urgència de la cooperació, essent la
cooperació l’únic mecanisme que garanteix que es tenen en
compte tots els paràmetres i que es formularan bones solucions,

solucions equitatives i suportades per tothom i també solucions
eficaces.

Aquesta campanya té un doble vessant: primer un vessant
social, dirigit als ciutadans i ciutadanes, i després un segon
vessant, dirigit a la classe política i fonamentalment a les
institucions públiques de la comunitat autònoma. D’aquest
segon vessant ha sorgit una proposició no de llei, que la vostra
comissió ha tramitat. Vosaltres la coneixeu, resumiré breument
les 6 propostes que inclou aquesta proposició no de llei.

Primer, el Parlament insta el Govern a continuar amb el seu
compromís amb la política de cooperació, valent i amb
augmentar progressivament el pressupost de la Direcció
General de Cooperació, per tal d’apropar-se a l’objectiu del
0,7%, que recull l’article 40 de la Llei 9/2005, de cooperació
per al desenvolupament.

Després, en segon lloc, el Parlament també insta les
institucions públiques de les Illes Balears perquè potenciïn tots
els esforços per tal d’aliniar la seva política amb l’Acord de
París sobre el canvi climàtic i l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides i els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible.

En tercer lloc, el Parlament insta les institucions públiques
de les Illes Balears a tenir una visió a llarg termini dels
desafiaments globals, a situar la cooperació al centre de les
polítiques públiques i a fer-nos caminar com a societat cap a
una societat més justa i sostenible.

En quart lloc, el Parlament insta el Govern balear a iniciar
un treball institucional per donar un caire transversal a les
polítiques de cooperació, implicant diferents departaments del 
Govern balear en la implantació d’aquestes polítiques, dins un
programa que estigui coordinat des de la Direcció General de
Cooperació.

En cinquè lloc, el Parlament constata i reconeix els valors
de solidaritat i generositat de la societat illenca envers els
residents de la nostra comunitat que pateixen necessitats
essencials per al desenvolupament d’una vida digna, així com
a les persones de països en vies de desenvolupament a les quals
se’ls ajuda a través d’iniciatives individuals i des de les ONG.

Finalment, en sisè lloc, el Parlament insta el Govern, els
consells insulars, a través dels fons insulars de solidaritat, i
l’Oficina de Cooperació de la Universitat de les Illes Balears a
desenvolupar estratègies de sensibilització, informació,
divulgació i projecció dels programes de cooperació al
desenvolupament i ajuda unitària, per donar a conèixer el
conjunt de la societat de les Illes Balears la trajectòria dels 20
anys de solidaritat a través de cooperació al desenvolupament.

Donam les gràcies a la comissió i als seus membres per
donar suport a les nostres reivindicacions i us encoratgem a
seguir ferms en el vostre compromís per avançar cap a un món
millor i sostenible, tant aquí a les Illes Balears com al nostre
món en general. 

Per acabar us passaré un petit testimoni de com valoren la
importància de la cooperació les nostres contraparts: 
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(A continuació es reprodueix un vídeo el contingut del qual
figura entre cometes)

“- Estamos totalmente agradecidas y lo único que nosotros
podemos decir es que, nosotros y nosotras decimos sí a la
cooperación, y vosotros ¿lo hacéis posible?

- Nosotros le decimos sí a la cooperación.

- Nosotros y nosotras de la Cruz Roja hondureña decimos
sí a la cooperación.

- Un mundo con dignidad e igualdad es posible, esa es la
cooperación. Nosotros y nosotras decimos sí a la cooperación,
y vosotras y vosotros ¿os hacéis responsables?

- Poder acceder al derecho humano a la (...), que sin fondos
de la cooperación no sería posible. Nosotras y nosotros
decimos sí a la cooperación. ¿Vosotras y vosotros os hacéis
responsables?”

(Una música de fons acompanya aquestes darreres frases).

Moltes gràcies per la vostra assistència i la vostra atenció i,
bé, crec que deix la paraula al president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, Sr. Jean
François Cuennet.

Torn ara d’intervenció dels diferents grups polítics, de
major a menor. Començam pel Grup Parlamentari Popular i en
el seu nom té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
deu minuts. Sra. Durán, en voler.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bona tarda a tots,
especialment a les persones que l’han acompanyat a vostè, Sr.
Cuennet, a vostè mateix i a totes les persones que l’han
acompanyat de la coordinadora. 

Vull dir-li que agraïm molt que hagin vengut avui aquí.
També dir-li que estam entre amics, no importa que ho posi
entre cometes, vull dir, tots els partits que avui som aquí som
els mateixos partits que hem signat aquesta proposició no de
llei que vostè abans ha comentat, tots l’hem signada, es veurà
just després de la seva compareixença avui, per tant, quedarà
aprovada perquè tots l’hem signada. L’únic partit que no l’ha
signada no és aquí, es veu que no li interessa aquest tema,
almanco que jo sàpiga no és aquí, no ha comparegut. Per tant,
dir-li que estam entre amics perquè bàsicament tots el que som
aquí creiem en la cooperació internacional i creiem que els
reptes globals s’han de veure, com vostè ha dit, d’una manera
global. En tot això nosaltres hi creiem.

A mi m’ha semblat molt interessant la seva exposició i
m’agradaria comentar una sèrie de qüestions que vostè ha dit.

A mi m’agradaria, si vostè ens ho pogués explicar després,
supòs que després ens contestarà de manera global a tots els

partits polítics, com que som persones els diputats que avui
som aquí a aquesta comissió que estam convençudes de la
necessitat de poder fer feina, de poder millorar els països que
ho passen més malament. Vostè ha dit que fan feina en tres
línies: amb els països del sud, a zones d’emergència i també a
Balears en la sensibilització i l’educació. A mi m’agradaria si
vostè ens pogués explicar qualcun d’aquests projectes; ja sé
que evidentment vostès engloben 33 entitats, la seva pàgina
web posa 31, supòs que són 33, com vostè ha dit abans, i a mi
sí que m’agradaria saber qualcun d’aquests projectes que vostès
duen a terme als països del sud, i sobretot que em digui com
s’han vist afectats aquests projectes amb la pandèmia, com
vostès han hagut de..., la planificació que tenien vostès prevista
per a l’any 2020 a principis d’any com s’ha vist evidentment
afectada, com totes les nostres vides han estat afectades, per la
pandèmia, i de quina manera tal vegada han hagut
d’interrompre segons quins programes que vostès havien pensat
dur a terme, han hagut de modificar la seva previsió i fer-ne
d’altres. En definitiva, veure un poc com cooperació,
programes prevists i pandèmia com ho han dut a terme. I com
també la pandèmia afectarà tots els projectes que vostès tenen
prevists dur a terme, o les entitats que vostès engloben, dur a
terme dins l’any 2021.

Jo estic molt d’acord amb l’educació, amb l’educació i amb
l’empatia social, hi estic molt d’acord, i més quan els darrers
anys hem vist una polarització molt important a la nostra
societat, una radicalització -que jo som totalment contrària, el
nostre grup és totalment contrari-, la radicalització que es fa
dels conceptes, tots podem discrepar i de fet aquí, a aquesta
cambra, ho fem cada dia i estam avesats a discrepar, però
sempre ho intentam amb una educació. A mi em preocupa que
aquesta radicalització dels conceptes es traslladi a la societat,
per això crec importantíssim anar al principi i anar al principi
és a les escoles, a l’educació.

Sempre he dit que no es valora el que no es coneix, és així,
just valoram el que coneixem de primera mà i just donam una
mà a aquella persona que ho necessita que tenim al costat de
manera directa, si no, no coneixem moltes coses. La vida ens
canvia a tots de qualque manera quan coneixem a algú fora del
nostre entorn, fora de la nostra zona de confort i moltes
vegades ens obre els ulls. Sí que és veritat que hi ha persones
que tenen aquesta certa sensibilitat, però per sensibilitzar és
importantíssim aquesta tasca que vostès fan. També
m’agradaria saber com ha afectat la pandèmia a aquesta labor
que vostès feien a les escoles, perquè si els cursos escolars
l’any 2020 s’han vist afectadíssims supòs que la seva labor
també s’hi ha vist.

És veritat que a determinades zones, jo he recorregut una
barriada de Palma i, a més, molt, molt..., que està molt
sensibilitzada amb el tema de conviure amb la diversitat, però
no a totes les zones és així. Dic Palma perquè és el lloc que més
conec i tenim 70 i busques de barriades i cada una té una
realitat diferent. Per tant, crec que és importantíssima aquesta
labor que vostès fan en aquest sentit.

Vostè ha dit que l’ONU per primera vegada ha dit que la
pobresa extrema pujarà. Doncs, miri, jo les persones que
m’escolten aquí saben que jo un dia sí i un dia també parl de la
pobresa a les Illes Balears. Sembla ser, per tots els indicadors,
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que la pobresa moderada i lleu a les Illes Balears, no dic la
pobresa severa perquè no tenc aquesta dada, arribarà al 30% a
les Illes Balears a l’any 2020. És dramàtic, sempre dic, un nin
de cada tres és pobre a les Illes Balears, i no ens adonam, però
conviuen entre nosaltres. I és pobre perquè la seva família, una
vegada ha pagat un habitatge i ha pagat els subministres, els
queda manco de 200 euros per persona per a la resta de
despeses que té. I això passa aquí, a les Illes Balears, a una
comunitat autònoma que sempre ens havien dit que érem rics,
doncs, passa. Si això passa aquí a les Balears, que no ha de
passar a la resta del món, als països on sí ja estan amb un límit
de pobresa molt més elevat que nosaltres? Per tant, a mi
m’agradaria que vostè ens parlàs d’aquest tema.

Avui matí cercant informació, preparant temes i tal a un
moment determinat he vist a un xat a una persona que deia, i
vull que m’entengui, jo ara diré el que he llegit avui de matí,
deia: “com és que una persona sense sostre d’aquí de les Illes
Balears o d’Espanya no se li dóna una habitació d’hotel i una
persona que ens arriba amb una pastera tot d’una se li fa una
prova de PCR i se li dóna un llit, i se li dóna unes possibilitats
que a una persona que tenim sota sostre no ho tenim”. Com,
quins arguments vostè creu que li hem de dir a aquesta persona
perquè una cosa i l’altra no siguin compatibles? Perquè sí que
és veritat que hem d’atendre totes les persones que no tenen
sostre, de quina manera -vostès que s’hi topen cada dia- ho
argumentam? Perquè vivim això ara.

Per tant, cooperació sí. Nosaltres, ja li dic, l’hem signada,
hi estam a favor. Avui m’han comunicat que tendrem un altre
consell de Cooperació el mes de desembre i ja he dit que hi
assistirem, perquè, a mes, justament ho han posat en dijous
horabaixa que tenim aquesta comissió i tot d’una he dit a veure
si ho podien fer un poquet més tard perquè no sé si arribarem
tots perquè tots formam part d’aquesta comissió. Però sí és
veritat que en aquest moment de crisi, on és més important que
mai per a tots donar una mà i ajudar, i nosaltres creiem que ho
hem de fer, de quina manera som capaços de transmetre que ara
també és més important que mai aquesta empatia social que
vostè deia

Jo sempre dic que les persones que estan aquí, els altres
diputats em coneixen, sempre dic que jo som d’anar al concret,
som així, no som de la retòrica, som més de coses concretes.
Nosaltres, de manera concreta, perquè els nostres companys
d’Eivissa ens ho varen demanar, hem presentat una sèrie
d’esmenes i una és precisament per a tots aquests menors
estrangers que arriben a Eivissa, que no estan acompanyats i
ara en aquest moment les institucions d’Eivissa s’han vist
desbordades perquè, com que també han de complir tota la
normativa COVID, idò les instal·lacions que tenien on tal
vegada hi havia dos al·lots, ara només n’hi pot haver un, i hem
presentat una esmena.

 A mi m’agradaria que la feina que nosaltres fem aquí com
a diputats, la feina que vostès fan per sensibilitzar els partits
polítics, que els ho agraesc i és molt important, que després
també de vegades es vegi reflectida en aquesta sèrie d’esmenes
en quantitat, la darrera, perquè la cooperació sí, però també
s’ha d’ajudar les institucions que han de menester recursos, de
la mateixa manera que totes les ONG, i vostè ho sap
perfectament perquè hi fan feina cada dia i gran part d’aquestes

ONG que fan feina amb vulnerabilitat i amb pobresa aquí a les
Illes Balears formen part de la seva coordinadora, s’han vist...,
han vist triplicada o quadruplicat la demanda d’ajudes, ja sigui
una ajuda per acabar de pagar un lloguer o una ajuda d’una
borsa de menjar o una ajuda d’un rebut o una ajuda...
qualsevol, o una ajuda per comprar un ordinador perquè l’al·lot
l’ha de menester per anar a escola, el nin o la nina.

Per tant, sí que és veritat que m’agradaria que aquesta
sensibilitat també hi fos perquè està molt bé que nosaltres
posem aquestes polítiques, però és veritat que quan... totes les
persones immigrants vénen aquí, idò necessitam molts
d’aquests recursos per donar-los una mà.

Millorar la situació del món, idò jo evidentment hi crec i
per això jo des que... durant vint-i-cinc anys de la meva vida he
estat fent feina en el món de l’autònom, en el món de la petita
empresa i en fa nou que estic dins les institucions públiques i
estic més convençuda que mai -i sempre ho dic- de la
importància de les associacions, de la importància de les
agrupacions, de la importància de les ONG, de la importància
del moviment social.

Estic plenament convençuda que nosaltres els diputats, els
polítics tenim una responsabilitat... molt gran, no?, per canviar
les coses, però moltes vegades m’he adonat que quan jo he
proposat una cosa no he estat capaç de canviar una idea política
a un polític, en canvi la força d’uns veïnats, la força d’unes
entitats, la força d’un col·lectiu sí que ha estat canviant, capaç
de canviar moltes coses.

Per tant, animar-lo en la feina que fan i per favor, si em pot
contestar quatre coses que li he demanat, idò estaré molt
contenta.

Estic especialment interessada en com ha canviat la COVID
la seva feina en 2020 i com la canviarà a l’any 2021.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara del Grup Parlamentari
Unidas Podemos i en el seu nom té la paraula la Sra. Mayor,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom i
especialment als membres de la coordinadora, bona tarda.
Primer de tot vull donar-los les gràcies perquè..., bé, totes les
entitats, i vosaltres que formeu part de la coordinadora, o sigui
sense l’organització de la societat civil, sense la vostra feina
això no seria possible, llavors moltes gràcies per tot l’esforç,
per la dedicació i per tota la feina que feu, en definitiva.

Com bé ha dit la Sra. Durán, estam entre amics, tots els que
som aquí hem firmat la proposició no de llei que és a proposta
del seu manifest. Per tant, és possible que em repeteixi en
alguns argumentaris que vostè ha dit, però tan important també
que quedin aquí clars, no?, en aquesta cambra.
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Començaré per la COVID perquè la COVID no té fronteres
ni entén de classes ni de sexe ni de raça ni de països, afecta
tothom i tots els països. El virus s’expandeix absolutament per
tot el món i tots som conscients de les conseqüències que té,
també som conscients que encara que puguem pal·liar, sobretot
en els països més desenvolupats, el virus sempre si hi ha algun
focus en algun país estam tots els països en risc. Per tant,
davant del problema global, ja no només de la COVID, sinó de
més..., calen solucions globals tal i com vostè ha dit.

En un país desenvolupat com és el nostre per fer front al
coronavirus hem vist tota la importància de tenir un sistema
sanitari fort i de qualitat, i les conseqüències també que té fer-hi
front, no?, per pal·liar aquest virus, per eradicar-lo, com és el
confinament, les distàncies socials, les mesures d’higièniques,
el sistema de cures, tenir un sistema de benestar fort; de totes
aquestes mesures en veiem les dificultats i les conseqüències
que hi ha i que tenen els països desenvolupats. Si això ho
extrapolem als països més desfavorables, menys desenvolupats,
les conseqüències són catastròfiques, catastròfiques.

Com vostè ha dit Nacions Unides adverteix:
aproximadament uns 40 milions de morts, uns 500 milions de
persones abocades a la pobresa extrema, 100 milions de
persones que perden el seu lloc de feina, etc.

La pandèmia no entén de fronteres, però en els països
menys desenvolupats el cop és més fort i no només perquè
molts d’ells tenen falta de mancança sanitària o d’un sistema
econòmic més fort, no només per això, sinó perquè a més tenen
més pandèmies. En molts de països existeixen pandèmies com
la pandèmia de la fam, la pandèmia de la guerra, la pandèmia
de la por, la pandèmia de la violència, la pandèmia del canvi
climàtic, etc.

En aquests dies veiem com al nostre país arriben pasteres
amb persones que fugen de la violència a conseqüència
d’aquesta altra pandèmia que no només és el coronavirus. 

Com vostè ha dit, i gràcies també a les vostres entitats,
Balears som una comunitat solidària i volem nosaltres
continuar essent solidaris i seguir apostant..., el nostre
compromís ja als Acords de Bellver ja hi ha el compromís
d’augmentar i incrementar el pressupost en cooperació, als
acords d’àmbit estatal del Govern progressista sí que hi ha
l’acord per arribar al 0,7, intentarem i lluitarem perquè aquesta
legislatura sigui així.

En aquest context de crisi es requereix una nova estratègia
per al desenvolupament i cooperació internacional per no
deixar ningú enrere i per posar fi a la pobresa extrema, es fa
necessari continuar amb el compromís d’una política de
cooperació valenta per evitar entre altres que aquelles persones
que fugen del seu país, que tinguin una opció de vida digna i
sana al seu país d’origen i no es vegin obligats a abandonar-lo.

És per això tan important la vostra feina i també és
important la cooperació internacional i que des de totes les
institucions i amb el consens de tota la societat civil, de totes
les entitats, dels empresaris, de tots els partits polítics i de totes
les institucions que realment facem una aposta clara en el tema
de cooperació. 

Per això també és prou important l’Agenda 2030, que es
porti... i que hi hagi un compromís real perquè es dugui a terme
i que no quedi simplement en bones paraules o en un pin que és
el que darrerament s’ha fet amb l’Agenda 2030 des del 2015,
o des d’abans de la seva existència.

Necessitem apostar per cooperació a l’educació, a la sanitat,
al medi ambient, al canvi climàtic, amb les violències cap a les
dones, amb la violència de la guerra, amb la violència de la
fam.

Em repetiré en algunes preguntes que ja li ha fet la diputada
Durán, una: com podem combatre primer el discurs de
l’extrema dreta? I sobretot, dintre de les institucions, com
podem combatre..., perquè està clar, hi ha estudis que la
societat no coneix el tema de cooperació i hem de fer
campanyes de sensibilització des del Consell de Cooperació, és
una cosa que també ja han sortit del consens i és una de les
coses que reforcem sobretot en els pròxims pressuposts i de
cara a l’any que ve; llavors, com creieu des de la coordinadora
que podríem combatre sobretot el discurs de l’extrema dreta
que s’implanta darrerament?

Com afecta la pandèmia la vostra coordinadora i també les
vostres entitats, perquè la pandèmia ha fet minvar també
l’activisme de la gent; com us ha afectat, en aquest cas, a
vosaltres, si heu vist minvades les accions per falta de
personal?

I també com ha afectat les vostres accions i programes que
ja teníeu en marxa i com us heu pogut reinventar.

I en principi... Volem donar les gràcies sobretot també per
les campanyes de sensibilització que feu a les escoles, que en
el vídeo... m’ha agradat molt la cançó de rap, sincerament, la
lletra és molt encertada, i trobo que mesures com aquestes són
les que ens faran canviar com a societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara del Grup Parlamentari
Ciudadanos i, en nom seu, el Sr. Gómez Gordiola té la paraula,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Ho faré de dret perquè estic més còmode
per parlar-ne; no sé si de vegades l’escó, aquestes cadires i la
mascareta dificulten més, i així tenc l’ocasió també de veure la
resta de companys que estan asseguts allà deçà i darrere una
televisió quasi no se’ls veu.

Benvinguts i benvingudes a la casa de tothom. Avui hi
haurà tres formacions polítiques que no intervendran, dues
perquè no poden i una perquè no vol. Dues que no poden són,
en aquest cas, MÉS per Mallorca, que presideix i, per tant, no
podrà tenir un torn d’intervenció, i MÉS per Menorca, que fins
i tot ha demanat l’ajornament d’aquesta comissió perquè hi
volia ser, perquè hi volia ser, volia intervenir, i evidentment
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volia escoltar-vos, i tampoc no hi podrà ser, en aquest cas la
nostra companya en aquesta comissió, Patrícia.

Vostès han demanat una cosa molt concreta, un sí. Si és
condicional o si és un sí afirmatiu. La seva intervenció, que
hem tengut l’ocasió el meu grup parlamentari de tenir una
entrevista prèvia, de veure’ns, per tant molta part de la meva
intervenció que va adreçada a vostès no la faré; en conceptes,
en valoracions sí que faré qualque pregunta perquè crec que
abundarà molt més en el fet que vostès tenguin una oportunitat
aquí d’adreçar-se a qui realment s’ha de projectar el missatge,
que és a la societat solidària de les Illes Balears, i a la que
encara no entén, perquè no té aquesta informació i formació, la
solidaritat com a una cosa més enllà purament del barri, del
municipi, de l’illa, de l’Estat o dels països, diguéssim,
desenvolupats, almanco socialment i econòmicament, i no
exactament en tots els valors necessaris.

I aquest sí, jo li diré... no només li diré sí, una qüestió
d’adverbi afirmatiu, sinó que li diré sí amb exemples, amb
actuacions, i ho han dit diputades abans que m’han precedit
amb exemples molt concrets. Darrere vostès, i per una qüestió
d’ordre, ve una proposició no de llei, signada; si vostès
llegeixen la proposició no de llei, que els anim, un pic que
estigui aprovada per aquesta cambra, a projectar-la, veuran que
és una eina i un instrument de sensibilització, de reafirmació de
qui decidirà, dels grups... del major nombre de partits que
valoraran, esmenaran i aprovaran els pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’exercici de l’any que ve. Però que,
a més a més, aquesta comissió té previst dins el seu calendari
valorar altres proposicions no de llei per contemplar valors i
estratègies, com el tema de gènere o el tema LGTBI a les
estratègies de cooperació al desenvolupament i a l’estratègia de
la solidaritat.

Aquesta compareixença de vostès, demanada per un grup
parlamentari però acollida per un debat, en aquest cas entre el
Sr. Ensenyat i altres diputats i diputades, per no llevar
protagonisme absolutament a ningú, perquè és un protagonisme
d’una comissió, no només manifesta una voluntat, manifesta
una projecció. Això és una institució, o la institució, que té una
capacitat legislativa, té una capacitat pressupostària i té una
capacitat també de comunicació social, però, a més a més,
visualitza clarament un compromís, i el visualitzarà amb
aquesta proposició no de llei que, per cert, és una proposició no
de llei que insta actuacions molt concretes que afecten el
pressupost i que afecten la normativa. 

Però tenim reptes, li comentava abans a vostè que tenim uns
reptes, i parl en primera persona des d’aquesta comissió i des
d’aquest parlament: un, el pressupost que es valora la setmana
que ve, o es comença a valorar la setmana que ve; hi ha unes
esmenes dels grups parlamentaris, entenem que..., entenem no,
estic ben segur que van, dins cada valoració de cada grup, a
millorar els pressuposts. El nostre grup parlamentari Ciutadans
considera la cooperació al desenvolupament, l’ajuda oficial al
desenvolupament com a polítiques públiques i socials, i ja li
vàrem traslladar que consideram les polítiques públiques i
socials amb un paquet on en una situació de crisi i en una
situació de greus problemes sanitaris, socials i econòmics no
s’ha de deixar de banda, ni molt manco s’ha de minvar. Parlam
del pressupost.

Però tenim un altre repte, que està anunciat per objectius del
Govern de les Illes Balears, que és la Llei de la cooperació al
desenvolupament, i aquí vostès tenen un repte important, i el
tenim també nosaltres, i és el concepte del 0,7 d’un pressupost.
La llei de 2005, concepte 0,7 del pressupost, diu, amb una
redacció prou ambigua, però això és al que s’han acollir molts
de governs, pel que diu la llei i va aprovar aquesta cambra el
2005, i és de recursos propis financers: “Els recursos propis
financers entre els efectes tributaris i pressupostaris són els
ingressos, els tributs fiscals propis, no de tot el pressupost de la
comunitat autònoma”, i ho dic perquè tenim una modificació de
llei, on hi haurà un debat important, però el Govern no deixa de
complir..., estic parlant de tots els governs, en aquest sentit,
amb aquesta llei damunt la taula. Ho dic perquè aquest discurs
de vegades confon molt en el debat parlamentari. Hem de tenir
en compte que això és el que diu, que la voluntat pot ser tirar
endavant o retallar-la, però quan es marca un concepte molt
clar del 0,7 aquest concepte és el que s’ha de treballar damunt
un pressupost.

I tenen aquesta oportunitat, que era del que parlàvem abans,
de la reforma de la llei, on crec que vostès, en representació de
31 entitats, o 33, l’important és el gruix del pressupost que
manegen les entitats, de la trajectòria, de la gestió d’aquesta
ajuda oficial al desenvolupament amb gestió pública, per
treballar la llei, per treballar la llei i anar devora les institucions
públiques a entendre la redacció de la llei i la distribució dels
pressuposts.

Miri, nosaltres estam molt convençuts -i és la part que
tocaré, més que en tema de sensibilització- que el treball de
sensibilització a les escoles és fonamental, però no és el
prioritari, lamentablement, no paguen imposts, els nins no
paguen imposts, els joves no paguen imposts, i s’estan educant
des de la infància, afortunadament, en aquesta comunitat
autònoma almanco, en l’ajuda, en la sensibilització, en la
solidaritat i el concepte claríssim que no és un tema local, que
és un tema pandèmic de solidaritat, de tot el món. Són els
familiars, els adults, els que ara mateix en un context de crisi
econòmica, els discursos..., no volia emprar la paraula, però
perquè m’entenguin, xenòfobs, de buenos y malos, per
entendre’ns, o de gent que ha tenir més prioritat que una altra,
són al carrer.

La solidaritat de les Illes Balears no és una solidaritat
només amb la cooperació al desenvolupament, d’ajuda oficial
al desenvolupament, des de les institucions, des de la solidaritat
de molts ciutadans que ho estan fent amb el que coneixen, la
pobresa local, i és molt important també tenir-la en compte. Ja
es fa solidaritat des de la ciutadania de les Illes Balears, també.
En el que s’ha d’educar és a entendre que la solidaritat que es
fa també s’ha de reconèixer i també ajuda, però que la
solidaritat és una pandèmia que també ha de ser en positiu a tot
el món. La pandèmia més grossa que tenim, i quan parlam de
pobresa, és explicar molt clar que la pobresa no són persones
sense sostre al nostre barri, únicament. Això realment és
increïble que passi a una societat desenvolupada, però és que
la pobresa es troba en una pandèmia mundial, on no hi ha
fronteres d’aquesta pobresa.

I nosaltres sap vostè que li hem traslladat, Sr. Cuennet, li
hem traslladat el nostre discurs sempre -el president, ja
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m’avisarà quan em falti un minut, dos; podríem estar parlant
hores, i vostè ja ho sap-, deia que la pobresa és tal volta
l’estratègia, el concepte i sobretot la sensibilització en tema de
la pobresa, si donam a entendre a la societat de les Illes Balears
i a la societat en general que la pobresa no té fronteres i, per
tant, els fluxos migratoris abocats a la pobresa són els que
connecten amb una altra situació greu que tenim aquí, i per
aquesta raó és per la qual vénen, sobretot a més a més perquè
hi ha la gravetat que hi ha gent que trafica amb persones, que
trafica amb projectes de vida, si aconseguim traslladar aquest
missatge en un moment de crisi, on la gent no entén moltes
coses com casos que s’han plantejat aquí -jo també he vist
aquest tuit, per cert, ha tengut molt de ressò mediàtic fins i tot-,
la gent entendrà perfectament i suportarà molt més fins i tot els
partits polítics, perquè quan facem esmenes en positiu hi donin
suport. El gran problema que tenim ara mateix alguns partits
polítics o la majoria de partits polítics és que quan intentam
treballar pressuposts per engrandir això tenim la crítica de gran
part de la societat, perquè no s’ha explicat encara bé, i perquè
ens explicam molt malament. Vostès tenen el repte d’explicar-
ho com pertoca i de visualitzar-ho. 

Li he dit moltíssimes vegades que les ONG de vegades
tenen la necessitat i la responsabilitat de fer més rendiment de
comptes, més transparència i més projecció que les
administracions públiques.

Està arrelat que tal vegada les administracions públiques es
puguin equivocar, però és difícil que algú del carrer accepti a
una ONG o passa molta factura a una ONG quan ha tengut una
fallida o un projecte de cooperació o tal vegada..., o una gestió,
una gestió malament d’una ONG vostè sap perfectament que es
carrega tota una senalla de... Aquí hi ha una responsabilitat
també tant seva com de les administracions públiques de sortir
a defensar-ho.

També sap vostè que la solidaritat té un espai molt reduït a
l’àmbit de la projecció dels mitjans de comunicació, molt
reduït, i és molt important també treballar.... nosaltres tenim
una televisió pública i una ràdio pública i el nostre compromís
també és, i li ho vàrem traslladar així al consell de cooperació,
de treballar els mitjans propis per a la projecció d’aquest
missatge.

L’única pregunta que li vull traslladar, perquè ja tenc
resposta d’altres, Sr. Cuennet i a la coordinadora és: aquesta
estratègia de sensibilització a aquesta altra població, és a dir, a
la majoria de ciutadans i ciutadanes que ara mateix no cobren
els ERTO quan toca o no cobren les ajudes, quin és el missatge
estratègic en aquest context actual? Quin és... com han de
reformular les administracions públiques i nosaltres mateixos
el llenguatge i l’estratègia de la sensibilització en aquest
context molt concret, que és un context que està més enllà de
l’anterior crisi i que afecta molta més gent que l’anterior crisi?

Benvinguts, benvingudes, gràcies per la vostra
compareixença i... m’agradaria que seguissin llavors
l’aprovació de la proposició no de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Benvinguts també avui a aquesta casa que com bé s’ha dit és la
casa de tots a aquesta coordinadora que ens explica, ens ha
explicat tan bé les feines que desenvolupa i també les
dificultats.

A banda d’aquests testimonis que ens han posat la pell de
gallina i ens han emocionat, perquè com més edat tenim més
empatia sentim i com més edat tenim més plorera tenim de
vegades. Jo som un poc negativa, aquí s’han dit, expressat
missatges molt positius sobre la solidaritat de les persones,
sobre tot el que es fa, sobre tot el que es podria fer, tot el que
es millora, però jo som un poc pessimista en aquest sentit i els
ho de reconèixer perquè també som pràctica.

És cert, Sr. Gómez, que ens expressam malament, però no
només ens expressam malament, que de vegades ens expressam
bé, sinó que també crec que la societat està sobresaturada de
missatges contradictoris, de missatges malintencionats, de
missatges populistes que el que cerquen no és precisament la
bonhomia de les persones i l’empatia.

No descobrim res nou si diem que la corda sempre es romp
per la part més feble i ho comprovam ara... bé, i jo crec que ho
hem comprovat durant tota la història de les persones, és a dir,
sempre es trenca allà mateix. 

Davant les crisis allò... o aquelles persones que pitjor ho
passen sempre són els països més desfavorits i vulnerables, les
persones més vulnerables, els nins, les dones que pateixen
desigualtats i injustícies... bé, ja m’han entès, perquè vostès ho
saben millor que jo.

La reflexió que voldria fer, i vull ser sincera com... perquè
efectivament estam entre amics com s’ha dit aquí avui
horabaixa, pens que si les coses no s’arreglen és perquè no
volem; és a dir, si no hi ha un món més just és perquè no es vol,
manca actitud, manca altesa de mires, manca elegància i manca
solidaritat. 

Això que és tan obvi és el que passa perquè pensam que si
les grans institucions, les grans potències mundials, els grans
països, aquells que manegen els doblers, els més rics volguessin
això estaria solucionat, és evident, però, què passa? Que sembla
que la raça humana és com és, no dic tots, però..., sembla que...
no tots, però les persones més riques s’han de poder enfrontar
a les que són més pobres, no dic tots perquè tenim grans
exemples de persones que tenen molts de doblers que són
empàtiques i solidàries, però pens que si no tenim un 0,7, que
ja ha vist aquí amb el gràfic que ens han dut ens cau la cara de
vergonya, és perquè no volem que hi hagi un 0,7 perquè hi ha
massa interessos creats, i això és així, i a mi em cau la cara de
vergonya.
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Dit això, no insistiré en més reflexions, aquesta és la que
faria, és a dir, si no ho arreglam és perquè no volem i dic “no
volem” perquè bé, ens hem de ficar dins aquest sac perquè
tenim ara una responsabilitat pública i això és així.

Les preguntes que faré, tal vegada em repetesc, però seran
molt breus, són: quines han estat les actuacions que ha fet
enguany per pal·liar els efectes de la COVID-19?, que ja s’ha
demanat aquí.

Quines serien o quines són les eines amb les quals treballen
a la ONG o a la cooperativa d’ONG? Quines mancances tenen
per fer la seva tasca de forma efectiva? Supòs que el pressupost
és una, però quelcom més, imagín que hi ha coses més enllà
dels doblers, no sé si és que el missatge no arriba i com... o que
manquen mans per ajudar o manca estar més organitzats, més
coordinats, anar més enfora... bé, no ho sé, vostès ens ho diran.

Quines són les actuacions futures que tenen previst realitzar
a partir de 2020?, també s’ha demanat aquí, m’agradaria també
saber-ho, i sobretot una vegada superada la COVID-19. Perquè
ara hem de frenar el cop, però una vegada que frenem el cop
igual ens ve la galtada definitiva, és a dir, d’acord, molt bé, ara
hem de frenar el cop de la COVID, tothom..., hem d’aturar la
pandèmia, tots els pressuposts de la comunitat van dirigits en
gran mesura a aturar la pandèmia, a mesures sanitàries, a salvar
l’educació, a salvar aquesta història que ens ha paralitzat i que
no esperàvem que fos així, però en el seu món, en el seu
univers de cooperació, que passarà després?, és a dir, què
esperen que passi després en una societat empobrida i què es
pot fer i què pensen fer?

Després hi ha una altra reflexió que faria, és veritat que
cada vegada som més globals, però cada vegada som més
individuals, és a dir, cada vegada som més globals, però no sé
si entendran o... no entendran, si estaran amb mi que cada
vegada l’individu és més singular, som més particulars, miram
el nostre redol perquè... per què? Perquè, com que el món està
com està, miri, jo vaig a salvar el meu redolet i cadascú que
s’arregli com pugui.

Com es pot lluitar? Perquè crec que també és una altra de
les vertaderes lluites, contagiar de solidaritat, com es pot fer,
com ho fan vostès? Què podem fer nosaltres? Perquè vostès
han vengut aquí per manar-nos feines, què hem fer?, digui’ns-
ho i ho farem.

Ens han agradat molt aquests testimonis, com deia, es
parlava de prejudicis i crec que les barreres són mentals i que
aquí hi ha el re de la història, els prejudicis, tot allò que és
diferent de nosaltres ja no ens va bé, o és per por o és per
ignorància o és perquè... no ho sé, perquè pensam que els altres
són extraterrestres, els que no són com nosaltres, els que
pateixen?

Per tant, m’ha agradat la cançó, també coincidesc amb la
Sra. Cristina Mayor que parla d’”estereotipos, solo sirven para
separar”, absolutament d’acord i, per tant, què hi podem fer
per canviar aquesta realitat?

Bé, com he dit abans, ho tenia aquí apuntat, el tema del 0,7
és una vergonya, ens sembla una vergonya que no hi puguem

arribar, des que som petita sent parlar pràcticament d’aquest
0,7, i vostè ens diu: “hem arribat a un 0,1" i, vist el gràfic, no
sé si ens hauríem de passejar, fer-nos un pin amb aquest gràfic
a veure si ho entenem o ens fem una camiseta tots per reclamar
el poquet que és i tant com costa.

També, vostès sempre diuen que necessitam un canvi de
model, però l’aconseguirem ara o està més enfora amb aquesta
pandèmia? Perquè pens que sí, som més solidaris, però a la
vegada -com deia abans- som més egoistes, em repetesc una
mica en el discurs, però és que cada vegada que faig o intent fer
una reflexió, fer una passa més enllà em trob amb el mateix,
que, per una banda, és el que voldríem, i crec que hem fet
passes endavant, però també crec que fem passes enrere.

Moment de posar -diuen vostès- l’economia al servei de les
persones, de canviar el model de producció de l’aliments i de
consum, de caminar cap a una societat sostenible que posi la
vida al centre. Hi estam d’acord, però torna ser la pregunta:
com ho hem de fer?

I el tema de les persones migrants cada vegada ens
preocupa més perquè la societat sembla que es blinda contra
d’aquelles persones que no és que viatgin per plaer, sinó que
fugen de situacions desesperades, que els enganen, que són
víctimes de tràfic, que ho passen malament, aquelles imatges i
aquell so d’aquella mare desesperada amb aquell nadó que va
caure dins l’aigua, de sis mesos, jo no me la puc llevar del cap;
però així i tot el que volem és que haya devoluciones en
caliente, no nosaltres, però hi ha gent que diu: “eh, idò
devoluciones en caliente, que no ens molestin”. I aquí faria una
reflexió també en aquest sentit, és a dir, tenim un problema amb
la migració, no des del punt de vista de drets humans que
nosaltres els acolliríem tots, no és això el que vull dir, el que
vull dir és que aquí hi ha una Unió Europea, hi ha unes normes
i unes regles de joc que estan clares, però el que passa és que
són les regions costaneres les que ens veiem obligades a donar
solució a aquest tema, dic Canàries, dic les Illes Balears... 

Crec que tenim un problema i que és entre tots..., tothom
s’ha de fer corresponsable i torn passar per l’empatia. Per tant,
jo no som molt optimista avui, no avui, sinó..., normalment ho
som, però bé, crec que la situació és cada vegada més difícil,
però sobretot la meva gran pregunta és: què hem de fer?
Digui’n-ho i ho farem.

Moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Pons. Ara correspondria el torn
del Grup Parlamentari Mixt.

Abans el Sr. Gómez Gordiola n’ha fet referència, per part
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca havia d’intervenir la
Sra. Patrícia Font la qual, per motius personals, no ha pogut ser
avui aquí i sí que ens ha demanat que els transmeti una forta
abraçada i les seves disculpes per uns temes personals, que ja
li dic, l’han impossibilitada que pugui participar avui horabaixa
aquí. Com bé sap també, però, és dels grups que signaren la
PNL que tot just després passarem a debatre i a aprovar perquè
és unànime, és a dir, tots els grups parlamentaris amb presència
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dins aquesta cambra li han donat..., amb presència avui, em
referesc, li han donat suport.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Ferrer, per un temps màxim de deu minuts. Sr. Ferrer, en voler.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Benvinguts també siau els membres
de la Coordinadora d’ONG, el Parlament és casa vostra.
Lament no poder ser físicament amb vosaltres perquè quan
vàrem començar a preparar aquesta compareixença ens feia a
tots molta il·lusió que poguéssiu ser aquí i avui justament som
jo que per culpa d’aquesta maleïda malaltia em toca ser a casa.

Vull agrair també la feina que desenvolupau les 33 entitats
que vosaltres representau, és una estructura de proximitat
completament necessària per al desenvolupament de la tasca de
la cooperació per al desenvolupament; és una lluita a la qual
dedicau esforços diàriament i una lluita que també
desenvolupau en el terreny. Jo estic molt d’acord amb la
qüestió que esmentàveu abans de la deslocalització, de la
localització en el territori, tant aquí com després també que
pugui tenir el seu mirall en els territoris on vosaltres
desenvolupau les vostres accions.

Totalment d’acord que l’única sortida en aquesta crisi, que
és una crisi global, és un repte global i, per tant, també la
resposta ha de ser global, una resposta global feta de petits
esforços, de petites iniciatives, de projectes que desenvolupa
cadascuna de les 33 entitats que vosaltres representau i amb les
quals nosaltres, el Grup Socialista, compartim l’enfocament del
que heu plantejat a la vostra exposició per a la construcció d’un
món més just. 

Vaig agafar una mica també d’informació de l’informe que
havíeu presentat aquí en seu parlamentària el 21 de juliol per
poder fer una pregunta o algunes preguntes per tal que aquest
parlament serveixi també no només de caixa de ressonància de
les problemàtiques que vosaltres presentau i representau, sinó
que també serveixi perquè el Govern de les Illes Balears pugui
prendre nota atès que una de les nostres funcions és la de
control al Govern i la de la presentació d’iniciatives, i és ver
que després en parlarem, però també una tasca justament de
control i de millora de l’acció del Govern. 

Pel que fa a la qüestió del percentatge dedicat a la
cooperació, a l’ajuda oficial al desenvolupament, és cert els
nombres que heu plantejat, l’únic que jo vull introduir una
petita reflexió, dir que ja ha estat parlada a la Direcció General
de Cooperació, que és la qüestió del pressupost global, és a dir,
aquest 0,11, que també hem vist enguany, nosaltres coincidim
amb la Direcció General de Cooperació que s’ha de matisar. És
a dir, el pressupost global que es dedica a cooperació no només
és aquell que es dedica des de la direcció general, sinó també
que hi ha altres accions que es fan de manera transversal. Pos
exemples, la col·laboració que s’ha fet amb la Direcció General
d’Esports, la col·laboració que s’ha fet amb l’IBDona i la
col·laboració que també s’ha fet amb la Conselleria de Salut.

Per tant, estic molt d’acord que la Conselleria d’Afers
Socials i la Direcció General de Cooperació concretament

puguin trobar una metodologia més adient per tal de quantificar
totes aquestes tasques que es fan de manera coordinada, però
transversal i que es puguin agrupar i puguem tenir una xifra
real, un percentatge real, que evidentment no ens acostarem al
0,7, no dic això, no intent salvar els nombres, però sí que vull
dir que el que hem de fer és sobretot tenir una imatge més clara
del que parlam i de quina manera s’arriba a aquest 0,7.

Per tant, esper que sigui en el si del Consell Balear per a la
Cooperació que puguem debatre aquesta fórmula que ens
permeti prendre el pols de manera molt més acurada del que
s’ha fet en termes de cooperació, i un pressupost que
evidentment entenc que mai no arribarà al cent per cent dels
anhels de poder finançar el cent per cent de projectes, perquè
segurament cada any es queden moltíssims projectes dins la
carpeta i l’ideal seria, com veurem quan acabem aquest debat
amb el debat de la proposició no de llei, l’ideal és arribar a
aquest 0,7 per no deixar projectes dins la carpeta.

Una altra qüestió amb la qual nosaltres estam súper d’acord
és la qüestió de l’educació per al desenvolupament, és només
amb la ruptura dels prejudicis, de trencar aquestes llegendes
urbanes, que esmentava abans la diputada del Partit Popular
abans. Bé, sembla que s’ha d’explicar tot, estic molt d’acord
que ho hem d’explicar, que ho posem tot damunt de la taula.
Per això l’educació per al desenvolupament és fonamental
perquè des de l’empatia social, una de les frases que m’he
quedat del vídeo que han mostrat, i també des de la
interculturalitat puguem fer un relat conjunt com a societat que
ens permeti vèncer aquests prejudicis.

Passant ja a les conclusions que vostès esmentaven a
l’informe, crec que també prenia, jo he pres de base per poder
preparar aquesta compareixença, vostès esmentaven que de
vegades solien reivindicar mecanismes de coordinació per a la
cooperació, reclamaven que hi hagués més coherència entre les
actuacions. De quina manera es podria millorar tot això? De
quina manera poden actuar les administracions competents per
tal de millorar aquesta coherència i aquesta coordinació per a
la cooperació?

Després parlaven també dels mecanismes d’avaluació. De
quina manera poden millorar els mecanismes d’avaluació?
Quins indicadors fallen o quins indicadors ara mateix no hi són
que s’haurien d’implementar?

Per altra banda, em repetiré amb una pregunta, però per al
nostre grup és indispensable plantejar-la. Com consideren
vostès que poden vèncer els discursos de l’odi, del racisme i de
la criminalització de les persones migrades i també els
discursos d’odi contra entitats com les que representen vostès,
les que lluiten justament per donar una millor vida a les
persones refugiades?

Després dir-los que nosaltres, el Grup Socialista, fa qüestió
d’un dia o dos vàrem presentar una proposició no de llei per tal
de reforçar dins l’enfocament de la cooperació l’enfocament
cap a la lluita dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI.
Volem que el Govern de les Illes signi la Declaració de Mèrida
i volem que es blindi, perquè ja som conscients que s’està fent,
però volem que es blindi de cara a futur aquesta perspectiva del
col·lectiu LGTBI dins les accions de cooperació.
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També preparam una altra iniciativa, que esperam poder
registrar aviat, és que també blindem de la mateixa manera
l’enfocament de gènere, un enfocament al qual es referien altres
diputats que m’han precedit en el torn de paraula, aquest
enfocament de gènere, que queda palès en el pla d’actuació de
la Direcció General de Cooperació, però que nosaltres volem
que quedi de manera fixa la mirada de gènere per tal que dintre
de les polítiques de cooperació tenguem en compte la mirada
de gènere per tal d’implementar polítiques i projectes que
lluitin contra la violència que s’exerceix contra les dones, les
nines i les adolescents des de qualsevol de les maneres.

Vull recordar què el que es va parlar en el Consell de
Cooperació, en el darrer extraordinari que es va celebrar, és
aquesta col·laboració que hi ha hagut amb l’Institut IBDona a
través del Pacte d’Estat contra la violència de gènere on s’ha
pogut desenvolupar programes, tant a l’exercici 2019 com a
l’exercici 2020, valorats en 200.000 euros, per un costat, i
150.000 per un altre, que han permès desenvolupar projectes
concrets amb aquest enfocament de gènere.

Jo els deman, evidentment entenc que estan d’acord amb
aquesta situació, consideren que hi hauria d’haver altres
enfocaments que ara mateix no es tenen en compte? I en
qualsevol cas, jo els deia que per al nostre grup pensam que són
qüestions que s’han de blindar i que han de quedar reforçades
i blindades, perdonin per la insistència, a la propera llei de
cooperació que ha de tramitar aquest parlament en dates futures
a partir de l’any que ve.

Per acabar, la qüestió del canvi climàtic. Ens poden
comentar algun projecte? Perquè crec que també és molt
important visibilitzar la tasca que es fa per poder pal·liar els
efectes que provoca el canvi climàtic en la qualitat de vida dels
països que reben ajudes per al desenvolupament. Si ens poden
concretar, donar una pinzellada a algun projecte per tal que
pugui servir a aquesta cambra autonòmica com a ressò de la
tasca que fan. També un altre projecte o una altra consideració
que ho considerin que sigui també concreta referida a la qüestió
de la pandèmia de la COVID-19.

De nou agrair-los la participació, dir-los que a partir de la
reunió que vàrem fer amb vostès el passat 15 d’octubre,
nosaltres vàrem agafar el repte, el testimoni de poder dur en
aquesta cambra autonòmica la proposició no de llei que
debatrem quan acabem aquesta compareixença.

Agrair a la resta de grups, excepte un, el grup de la
ultradreta que sempre està en contra de l’ajuda per al
desenvolupament, però agrair a la resta de grups de l’arc
parlamentari que ens haguem posat d’acord, que haguem
arribat a aquesta entesa (...)

(Mal funcionament del so)

... aquest refermament que s’ha de fer prèviament a l’aprovació
dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any
2021, que era una petició que vostès també ens havien elevat.
I, per tant, creiem que tancam avui horabaixa el cicle de les
peticions que s’havien formulat, però també per donar una
coherència als actes polítics que nosaltres desenvolupam en
aquest parlament autonòmic, per tal de posar damunt la taula

aquest compromís que creiem que ha de ser ferm, que ha de ser
continuat en el temps, de poder anar incrementant l’ajuda a la
cooperació fins assolir aquest 0,7%, al qual no arribam i des de
la nostra formació política, nosaltres entenem que les polítiques
que s’han d’implementar a l’hora de dissenyar l’estructura
pressupostària d’una comunitat autònoma, és com les que
s’implementen actualment, per un costat, una redistribució de
la riquesa i, per un altre costat, un enfortiment de l’estat del
benestar. Només amb aquestes polítiques és on empenyerem
cap un anhelat 0,7, que ens permeti redistribuir també i poder
ser solidaris amb la resta de territoris del nostre món tan
globalitzat.

Moltíssimes gràcies novament, i ara ja... Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Torn ara de rèplica pel Sr. Jean
François Cuennet, per part de la Coordinadora d’ONG de les
Illes Balears. Si vol intervenir des de..., li és més còmode, sense
cap problema ni un. Senzillament ha d’estirar el micròfon i ha
de pitjar. Sí, exactament.

EL SR. PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ONG
DE LES ILLES BALEARS (Jean François Cuennet i Moix):

Sí. Bé, volia donar les gràcies a tothom, tothom que ha
intervingut des d’aquí o des de casa, per les vostres aportacions
i perquè m’heu fet sentir com a casa, com a casa, casa de tots,
jo no havia estat mai en aquest hemicicle tan impressionat i la
veritat és que m’he sentit a gust amb vosaltres. Açò crec que és
un punt positiu que s’ha de marcar.

Jo intentaré ara anar qüestió per qüestió, si hi ha qualque
cosa que no pugui tractar ara, o que no tracti perquè m’ha
passat per sobre, doncs sempre tendrem temps, (...) la posició
per anar a un altre moment.

Començant pel primer que és la pandèmia. Bé la pandèmia
perquè és el primer que s’ha esmentat i és veritat que és un
tema complex i que ha tengut un efecte devastador en el món
de la cooperació, com bé sabeu. Nosaltres, abans de l’estiu, ja
havíem passat tres mesos de pandèmia, o com a mínim dos
mesos a segons quins països, vàrem fer una anàlisi de quins
impactes va tenir aquesta pandèmia a la primera onada, en
projectes duts a terme des de les nostres entitats, entitats
federades a la coordinadora. Açò és una informació que us
podem passar amb tots els detalls que han sorgit, jo ara no me’n
record de tots els detalls, però, bàsicament, per resumir, hi ha
hagut un efecte en tota la formació, que nosaltres com a ONG
cada vegada donam més importància a la formació, a dotar les
persones de les competències necessàries perquè elles mateixes
es puguin desenvolupar, puguin decidir cap on volen anar i
tenguin els mitjans per fer-ho. Per tant, tota aquesta feina
d’educació que és molt important, s’ha hagut d’interrompre, era
impossible dur a terme activitats d’educació per les
circumstàncies dels llocs on es feien, i perquè normalment les
poblacions destinatàries no tenen els mitjans tècnics per poder
passar de l’educació presencial a l’educació virtual. Això en
quasi cap cas no ha estat possible. Per tant, aquests programes
de formació han tengut una aturada brutal i açò ens fa pensar
que de cara a l’any que ve, què hem de fer, perquè la situació
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no sabem quina serà, ni si millorarà. Si ens tornam trobar amb
aquesta mateixa situació, quines eines podem desenvolupar per
pal·liar aquesta situació, que fa que un dels eixos de la nostra
feina en el terreny, en els països del sud, de cop i volta ha estat
anul·lada.

Després en projectes que tenen més un caire de producció,
de millora d’infraestructures, aquests projectes han estat menys
afectats, perquè amb mesures de seguretat més o manco s’han
pogut seguir desenvolupant, amb entrebancs, però no s’han
hagut de paralitzar.

També el que ha passat i això també és una lliçó que podem
treure de cara a la nova Llei de cooperació, és clar, si aquests
tipus de crisi cada vegada són més freqüents, cada vegada
necessitarem ser més flexibles a l’hora d’aplicar polítiques de
cooperació. Nosaltres hem tengut la sort de trobar amb el
Govern balear, un interlocutor flexible, que ens ha permès fins
on li deixava la normativa, adaptar els projectes a la nova
situació. Açò què vol dir? Vol dir que ens trobam en una
comunitat on tenim previst un projecte d’educació, no es pot
fer, però aquesta comunitat arran de la pandèmia, s’ha trobat
molt afectada i amb unes necessitats noves, sobrevingudes.
Com s’ha pogut, el que s’ha fet ha estat utilitzar els fons que no
es podien utilitzar, de manera que es poguessin suplir unes
necessitats bàsiques de les persones, que en principi havien de
ser beneficiàries d’aquest projecte d’educació. Açò sempre dins
el marc de la normativa que marca la Llei de cooperació i el
decret llei que regeix les subvencions, convocar les
subvencions a les ONG.

Altres comunitats autònomes no han tengut aquesta sort,
vull dir entitats que fan feina amb altres comunitats autònomes
s’han trobat amb un plantejament molt més tancat de
l’administració. Aquí hi ha hagut aquesta sort, entre cometes,
dins tot aquest problema de trobar-nos aquesta flexibilitat,
aquesta obertura. Però farem arribar als membres de la
comissió una mica el resum que vàrem fer en aquell moment,
crec que va ser el mes de juny, si no record malament. O sigui,
han tornat passar uns mesos, però les dades són d’aquell temps.

Ara si parlam no de països llunyants, sinó d’aquí, clar, les
nostres activitats educatives, les entitats que són membres de la
coordinadora i que duen a terme activitats educatives aquí, han
hagut de suspendre un gran percentatge d’actuacions, perquè
moltes actuacions eren dins aules tancades, primer que les
escoles varen tancar, i després fins i tot ara, el problema..., ara
hi ha un ensenyament que es du a terme d’una manera més o
manco normal, reglada, però les escoles, diguem, la seva gran
inquietud és no contribuir a la propagació de la pandèmia en
temps de COVID. I, per tant, tot el que no sigui estrictament
escolar, acadèmic i tot el que no sigui estrictament sanitari, per
tal de no haver de tancar classes o enviar al·lots i al·lotes a ca
seva, tot el que no sigui açò, ha quedat molt al marge, fins a
cert punt que segons quines entitats han decidit no fer propostes
a les escoles, o als centres educatius perquè des dels centres
educatius han dit, mira, enguany, aquest curs escolar és molt
poc probable que vosaltres pugueu intervenir. Perquè, és clar,
és un risc més tenir gent que ve de fora dins una classe per fer
una intervenció, encara que sigui només puntual. Açò no vol dir
que tot s’hagi aturat, però en gran part sí. I açò, és clar, de cara
a fer feina cap una societat més oberta, més tolerant, és un

problema. Ara concretament el que fa la nostra coordinadora,
nosaltres vàrem quedar descol·locats, com supòs que molta
gent al principi, no ens podem reunir, començar a tenir més
eines, com siguin Zoom, Google Meet, etc., que encara que...,
això ho fem servir perquè estam federats amb la Coordinadora
estatal i segons quines reunions sí que les fèiem per Zoom, però
una cosa és fer una reunió puntual i una altra cosa és dur a
terme tota l’activitat d’una coordinadora o d’una entitat amb
aquestes eines. Per prendre decisions sobre si hem de comprar
una camisa verda o groga no hi ha problemes, però un debat
d’idees, com vosaltres sabeu, és quasi impossible.

Però bé, així i tot, després d’unes setmanes una mica
d’incertesa, hem tornat a un funcionament relativament normal,
i entre altres coses hem fet tot aquest seguiment dels projectes
del sud per saber com impactava la pandèmia a l’activitat de les
nostres entitats associades, i també per fer un retorn a
l’administració, en aquest cas la Direcció General de
Cooperació.

Ara no sé si és el meu instint optimista que surt, però
qualque cosa bona ha tengut aquesta pandèmia. Ara dic això,
pens primer..., dia 23 es va morir una tia meva, i crec que com
jo molta gent ha estat afectada directament; per tant dir que la
pandèmia ha tengut una cosa bona és una mica arriscat, però
intentem almanco veure, davant un desastre d’aquesta
magnitud, què poden treure. Nosaltres hem vist que aquesta
pandèmia ens ha posat davant els ulls aquesta necessitat
imperiosa de la cooperació, que nosaltres sempre hem defensat
però ara ho hem hagut de tocar amb les mans, ens ha fet veure
amb més claredat que mai que aquesta cooperació que nosaltres
defensam és absolutament imprescindible i que ens hem de
moure per fer-la patent, fer-la visible, i en això, una mica el que
deia el diputat Gómez, tenim molta feina, per fer visible la
cooperació que feim, i crec que nosaltres en això hem de donat
una passa, petita, no basta, però és una primera passa, i vull
pensar que no serà la darrera, almanco no és la nostra intenció.

I... ara, per passar a l’altre gran tema, que és l’augment de
la xenofòbia, el rebuig a una migració que ve i la falta
d’empatia social, què podem fer contra això? Nosaltres no
tenim receptes màgiques, però sí unes quantes idees. Clar, com
deim, mira, ara resulta que els sense sostre d’aquí no tenen
sostre; això és un problema, no hi ha ningú de la coordinadora
o cap membre d’una entitat que digui “això m’és igual”; moltes
entitats fan feina aquí i allà -Creu Roja, Metges del Món,
Càritas- i dins la nostra coordinadora tenim una sensibilitat cap
a tots els tipus de problemes. Està clar que ens toca defensar
una part d’aquestes persones vulnerades i vulnerables, però
això no vol dir que volem que això vagi en contra o en
detriment de persones vulnerades aquí a Balears, a la nostra
societat, perquè pensam que a aquestes persones els podem
donar una resposta digna traient recursos d’aquest 99,3% que
no ha anat mai a cooperació i que nosaltres tampoc no
demanam que hi vagi, o sigui, aquest 99,3% del pressupost de
la comunitat autònoma i de les institucions insulars i dels
municipis, és d’aquí que hem de treure els recursos necessaris
per cobrir unes necessitats bàsiques del sector totalment
vulnerable, i crec que això és una mica un indicador de la
nostra societat.
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Cap on van els pressupostos que tenim? Com que sabem
que hi ha una població sense sostre, que és la més marginal, la
més vulnerable i no li podem donar atenció, això vol dir... és un
toc d’atenció cap a nosaltres com a societat i cap a les
institucions públiques. Tenim recursos, però aquesta gent no
se’n pot beneficiar. Què passa aquí? I jo crec que hi ha moltes
entitats, algunes membres de la Coordinadora i d’altres de la
Taula del Tercer Sector, de la Xarxa EAPN, que tenen
solucions, tenen mecanismes i tenen infraestructura per donar
resposta a aquest tipus de problemàtica social. El que els falta
són unes dotacions pressupostàries que estiguin a l’alçada del
repte d’aquestes persones que han quedat sense sostre, de les
que ja hi eren i de les que han anat augmentant en aquests
darrers mesos.

Per tant crec que el que no hem de fer és contraposar dues
categories de persones vulnerables i discriminades, i excloses
de la nostra societat, els pobres d’allà i els pobres d’aquí. Hem
de tenir una visió de conjunt i trobar solucions adequades a
cada situació dins el marc de la nostra responsabilitat com a
societat i com a individus i com a institucions públiques.

I... després en el tema de la migració, clar, nosaltres
defensam que una persona és una persona amb drets, sigui d’on
sigui, vengui d’on vengui i faci el que faci, mentre, clar, estigui
dins la legalitat. Immigrant no és il·legal; com a màxim és una
falta administrativa, no és un crim que està penat pel Codi
Penal. Per tant no es poden tractar com a delinqüents i se’ls
tracta com a persones. Però, bé, això és un discurs que queda
molt bé aquí, entre gent que té un poquet aquesta sensibilitat.
Ara, de cara a fora què passa?, què passa amb la migració?
Podem pensar en la migració des d’un caire econòmic. Sabem
que el creixement (...) d’Espanya és un decreixement; si fos
només pels naixements que hi ha a Espanya d’aquí a uns quants
anys no tendrem gent jove, tendrem un munt de gent major i
ningú per atendre les seves necessitats, i crec que una
possibilitat de contraatacar el discurs xenòfob és mostrar
clarament que necessitam migració per a la nostra pròpia
evolució social.

I després si miram les dades de la Seguretat Social, que ara
no les tenc, em sap greu, però són bones de trobar, ara per ara
els immigrants, o sigui gent que està instal·lada a Espanya
sense estatus de nacionalitat espanyola, aporten no sé si són
dues o tres vegades més del que costen a les arques de la
Seguretat Social, perquè normalment són gent jove i que té
bona salut, i per tant és un plus el fet que siguin aquí i que facin
feina aquí i creïn riquesa, i que també contribueixin a la
Seguretat Social i a Hisenda, és un plus que s’ha de valorar i
s’ha de difondre per contrarestar aquest discurs xenòfob i
aquesta visió de primer els d’aquí i després els d’allà, (...). Crec
molt, davant d’això, en aquesta solidaritat egoista. Som
solidaris perquè ens convé, en aquest cas, per presentar-ho
d’aquesta manera davant de gent que no és sensible a
arguments purament humanitaris.

Com deim, els d’aquí, els d’allà... Què és aquí i allà? Un
temps era molt clar, el que era Mallorca era Mallorca i s’ha
acabat, perquè no hi havia contactes amb el món fora de les
Illes, però avui en dia el que passa és que... aquesta camisa que
duc igual està feta a l’Índia; les sabates, a Itàlia si s’han fet a
prop, però igual són de Marroc o d’una altra banda; i, bé, el

meu ordinador supòs que ve de la Xina. No volem fronteres
econòmiques però volem fronteres entre humans. Això jo crec
que és una visió terriblement errònia, quan realment avui en dia
el nostre món no existeix, és a dir, no som d’aquí ni d’allà, si
no som d’aquí i d’allà a la vegada.

Si m’allarg massa president, per favor, tallau-me perquè no
sé de quin temps dispòs.

Bé, no, d’acord, intentaré no abusar.

Les campanyes de difusió, com que han sortit un parell de
vegades, de difusió de la cooperació, nosaltres, com he dit
abans, hem agafat la pandèmia com a pretext, com a excusa,
per intentar defensar el nostre model de cooperació i tot el que
fem des de les nostres entitats. Estam en contacte amb la
Direcció General de Cooperació i també amb els fons insulars
i l’Oficina de Cooperació de la Universitat de les Illes Balears,
per fer aquesta feina de manera conjunta. De fet, en el proper
Consell de cooperació de dia 10, es presentarà des de la
Direcció General de Cooperació un pla de comunicació i en
aquest pla nosaltres també hi volem participar en la mesura de
les nostres possibilitats.

Aquesta campanya que he esmentat durant la meva
intervenció, en principi havia de ser una campanya puntual, que
s’havia d’acabar avui, en el seu vessant polític i, fins i tot,
abans en el seu vessant social. Nosaltres el que hem decidit és
que volem transformar-la en una campanya permanent. Tenim
eines, hem desenvolupat eines, hem desenvolupat missatges i
això encara no sabem quina forma tendrà, li donarem, però sí
que podem transformar aquesta campanya que en principi era
puntual, en una campanya permanent.

Açò entronca també amb la intenció de la Direcció de
Cooperació de dur a terme de manera sistemàtica i coherent, un
pla de comunicació sobre el que es fa a nivell de cooperació
des de les Illes Balears. I, és clar, pens que és vera que hem
d’aprofitar els recursos que té el Govern balear, que són la
ràdio i la televisió públiques, per acompanyar-nos en aquesta
tasca. 

I aquesta PNL que vostès aprovaran avui també és una eina
que pot ser útil per traslladar cap a fora el que es fa des de les
administracions públiques i per què es fa.

Parlant de Llei de cooperació, jo havia apuntat aquest punt,
però no l’hem tractat a la intervenció. Està clar que nosaltres,
que és una petició nostra des de fa temps, una llei de l’any 2005
que té com a defectes de ser de l’any 2005, sobretot, no és que
sigui una llei dolenta en si, sinó que han passat 15 anys i es
nota. El món ha canviat molt, el món de la cooperació també i
necessita que es posi al dia. Concretament, en el tema del 0,7,
per què nosaltres defensam que es calculi sobre els pressuposts
globals? Açò ho defensam perquè és una mica l’estàndard
internacional i la norma que s’ha aprovat després de molt de
debat, entre totes les coordinadores autonòmiques, que són
membres de la Coordinadora Estatal d’Entitats de Cooperació,
és un debat que encara no està tancat del tot, però sí que en
principi nosaltres pensam que per reflectir la realitat de l’ajuda
i per reflectir el compromís internacional que tenen tots els
països membres de l’ONU, s’ha de calcular aquest percentatge
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sobre la base dels pressuposts globals. Després dels detalls en
podem parlar, açò no és un tema tancat, però d’aquí aquesta
xifra del 0,11 que es calcula d’aquesta manera, és per aquesta
raó.

Pel que fa a l’exigència del rendiment de comptes, de
transparència de cara a les ONG, nosaltres pensam que som
totalment transparents de cara a les institucions públiques que
ens donen finançament, perquè quan es fa un projecte s’ha de
justificar, com és de suposar i aquesta justificació la revisen els
tècnics, en aquest cas de les accions de cooperació, o dels fons
insulars i si hi ha irregularitats o mancances, sempre demanen
més informació. No hi ha cap ONG..., de totes maneres no és
una qüestió de voler o no voler, vull dir la llei marca clarament
que han de ser transparents de cara a l’administració i açò és
totalment i no hi ha cap problema.

Ara de cara a l’exterior també, però crec que ens falten els
mitjans per tenir aquesta capacitat d’anar cap a l’exterior i de
presentar externament el que fem. I aquí hi ha una altra vegada
aquesta possibilitat de treballar i demanar consulta a altres
actors de cooperació, per poder donar més coherència a aquesta
feina de difusió del que es fa des de les ONG.

M’ha agradat aquest reconeixement de la diputada Lina
Pons, que és pessimista i a la vegada optimista en altres àmbits.
Jo crec que això és un poc l’essència de molta gent que està
dins el món de la cooperació. Nosaltres veiem unes situacions
que són indignants, que ens afecten molt, que ens deixen
trasbalsats i que ens poden deixar tocats i enfonsats, i de
vegades ens hi deixen, vull dir sobretot la gent que ha estat
molts d’anys sobre el terreny, doncs han vist coses que no són
bones de contar i que afecten molt. Però, per altra banda, el fet
que ara intentam posar el nostre gra d’arena per millorar la
situació, també és una prova d’optimisme, sempre de vegades
una mica d’ingenuïtat davant del que passa.

Jo, personalment, i no parl com a representant de ningú,
sinó com a persona, m’estim més ser una mica més optimista,
una mica ingenu i no caure en la desmotivació que fa que, al
final, no fas res, ni bé ni malament. Però bé, açò són qüestions
filosòfiques que no sé si són gaire del debat.

Ara, quines són les eines que té la Coordinadora i quines
són les seves mancances i cap on volem anar? Bé, clarament
tenim un problema d’ingressos, de pressupost, que ara així i tot
fa ara 3 anys que tenim una persona contractada que es pot
dedicar a les tasques pròpies de la coordinació, que ens ha
donat una certa continuïtat a la nostra feina i ens ha permès
arribar a molta més gent. També han entrat arran d’açò entitats
noves, jo crec que són 33, ara tenc el dubte, supòs que no hem
actualitzat la pàgina web, supòs que és això, demà mateix
mirarem el llistat exacte perquè potser que per ventura és massa
prest, perquè en principi el tràmit per ingressar, una vegada
informada la junta, la junta ho aprova, però ha de ser ratificat
per assemblea i, és clar, entre assemblea i assemblea, doncs
hem considerat que aquestes dues entitats noves, les darreres
que han sol·licitat l’ingrés ja són membres, a falta de
l’assemblea de l’any que ve.

Bé, també s’ha de dir que la nostra..., tenim problemes
interns com qualsevol federació, com a membres de la junta

sempre desitjam que les nostres entitats s’impliquin més,
aportin més, facin més aportacions, (...) i això intentam animar
a les nostres entitats a participar, de vegades amb èxit i de
vegades amb poc èxit. Açò és una realitat d’una federació petita
i que té els mitjans que té.

Després una mancança és la coordinació amb altres agents
de cooperació, bàsicament els fons, la Direcció General de
Cooperació i la necessitat. Però açò és un problema que es
resolent, arran de la pandèmia vàrem començar a tenir reunions
cada 15 dies, convocades per la Direcció General de
Cooperació amb els tres fons insulars i l’Oficina de Cooperació
de la Universitat de les Illes Balears. Es va interrompre durant
l’estiu, hem tornat reprendre ara el mes de setembre i ara ho
hem tornar suspendre una estona perquè tant la Direcció
General de Cooperació com nosaltres tenim moltes coses entre
mans, fins a principis de l’any que ve. Però crec que d’aquesta
manera intentam solucionar un problema de coordinació amb
altres agents de cooperació, per saber què fan i intentar estirar
tots el carro al mateix temps.

I ara què volem fer? Nosaltres una cosa en la qual volem
insistir molt és en la coherència de polítiques, la propera Llei
de cooperació ens dóna un marc immillorable, però insistir que
totes les actuacions del Govern balear, estiguin
transversalitzades pels principis de cooperació; de la mateixa
manera que està acceptat avui, o que s’ha exigit avui el tema de
l’equitat de gènere o que els aspectes de medi ambient siguin
temes transversals, nosaltres també demanam els principis de
cooperació, de solidaritat també siguin temes transversals, i
farem propostes de cara a la nova llei, perquè açò cada pic
pugui ser més veritat, més realitat.

I un altre repte que tenim és coordinar-nos més amb
moviments que estan fora del nostre àmbit d’actuació habitual,
fora de la cooperació, no? Poden ser altres moviments socials
que també aporten temàtiques socials molt importants i amb les
quals podem teixir aliances i tenir una visió de conjunt més
correcta.

Com contagiar la solidaritat i lluitar contra
l’individualisme? Bé, açò aquí no tenim la recepta, l’únic que
tenim, la proposta que tenim és un treball de formiga, des de
cada entitat, des de cada persona, i des de cada institució, per
posar en valor els valors de la solidaritat i els mecanismes que
fan possibles que aquesta solidaritat sigui viscuda allà, que no
sigui només un concepte molt guapo però buit de contingut. 

I això vol dir també, clarament, demanar que Europa també
se solidaritzi amb el cas de la crisi migratòria, se solidaritzi
amb els països que reben, diguem..., l’impacte de l’arribada de
persones migrades i que els ajudi - en aquests països, em
sembla que eren Grècia, Itàlia i Espanya- a donar una sortida
digna a aquest problema, que no se’n desentengui d’aquesta
problemàtica que, finalment, és una problemàtica europea, no
és un problema de fronteres ni de costes. I crec que defineix
molt bé el tipus d’Europa que volem o que tenim o que
voldríem tenir, la manera com Europa tracta les persones
migrades. 

El tema de..., ara, per tornar al 0'7% i la intervenció del
diputat Ferrer, és clar, aquesta anàlisi que vàrem fer té un parell
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de limitacions que són pròpies de la nostra capacitat d’anàlisi,
per açò només es preveuen actuacions des de la Direcció
General de Cooperació, per exemple, no hi són els fons
insulars, esperam que a la propera edició d’aquesta anàlisi sí
que poguem tenir en compte les actuacions municipalistes. 

I després, pel que fa a les actuacions o col·laboracions amb
l’IB Dona o amb la Direcció general d’esports, no hi són
perquè quan vàrem fer l’estudi encara no s’havien dut a terme,
aquestes són actuacions noves de l’any 2020, 2019 ja en el cas
de l’IB Dona, i 2020 per al cas de la Direcció General
d’Esports, són novetats que no surten a l’enquesta aquesta. De
totes maneres, ja que parlam d’açò,(...) d’IB Dona s’emmarca
dins el Pacte per la lluita contra la violència de gènere, i ve
molt marcat per unes condicions d’aquest programa que fa que
és molt difícil per entitats balears accedir-hi, de fet, fins i tot no
ens vàrem assabentar que existia aquesta convocatòria fins que
ja va estar, l’havien executada. I les entitats beneficiàries són
totes, eren les de Nacions Unides, que tenen capacitat per fer
aquest tipus d’actuació que es requereix des del programa. És
un programa que ve molt definit, amb unes actuacions en països
empobrits en situacions de vulnerabilitats que, per tant, limita
molt el tipus d’actuacions que s’hi pugui fer i des de les entitats
balears no ha estat possible. 

Com fer transversal el principi de solidaritat i anar cap a
una major coherència de polítiques? Hi ha un òrgan, que és el
Grup interdepartamental, on estan representats la Conselleria
d’Afers Socials, la Conselleria d’Educació, i crec que la
Conselleria de Sanitat, també, de Salut, que serveix per -
diguem- posar en comú totes les actuacions que es puguin fer
des del Govern balear per millorar l’actuació a nivell de
cooperació internacional. Açò és una eina molt important, de
la coordinació de polítiques, però s’ha de potenciar molt, se li
ha de donar més força i més capacitat d’actuació, perquè crec
que -si no vaig malament- es reuneix dos pics en l’any i no
abasta per realment dur a terme una transversalització de la
política de solidaritat, de la política de cooperació des del
Govern balear en general. 

I també s’ha de tenir un pla de transversalització, no només
un grup interdepartamental, sinó un pla que, a ser possible, que
depengui de Presidència i que inclogui totes les conselleries. 

Pel que fa a la declaració de Mèrida, altres comunitats
autònomes sí que tenen totalment integrats aquests projectes a
favor de la població LGTBI i açò, crec que és només qüestió de
posar-ho en marxa aquí i de crear, dins les convocatòries, una
línia de subvenció a posta per aquest col·lectiu; en principi, des
de la coordinadora ho veiem amb bons ulls, hem tingut
contactes amb gent que va impulsar-se a la Declaració de
Mèrida i és una temàtica amb la qual ens sentim molt
identificats.

Pel que fa al canvi climàtic, ara us parlaré de dues
intervencions que jo conec personalment però per desgràcia no
són d’entitats de la coordinadora...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Cuennet, si em permet, és que hi ha..., darrere hi ha una
altra... Quan li he dit “temps il·limitat” em referia a il·limitat,

però és limitat perquè darrere hi ha una altra comissió i fem un
poc tard, si pot ser un poc sintètic, li agrairíem moltíssim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DE LA COORDINADORA D’ONG
DE LES ILLES BALEARS (Jean François Cuennet i Moix):

Sí, d’acord. Jo, ara, amb trenta segons m’abastarà. Per al
tema del canvi climàtic, els projectes que es duen a terme
almanco n’hi ha de dues classes: un, que és cercar varietats
vegetals resistents a la sequera o resistents a les inundacions,
segons el caire que pren el caire climàtic, i difondre aquestes
espècies vegetals entre els pagesos perquè puguin continuar
plantant i tenir una qualitat apropiada per a les seves
necessitats; després, un altre mitjà per lluitar contra el canvi
climàtic són plantacions, plantacions d’arbres que siguin tant
damunt terra com a dins l’aigua; damunt terra, per raons
evidents, no?, per reforestar i crear ecosistemes resilients; però
també es planten arbres a les zones costaneres per protegir les
costes dels embats de la mar, açò només es pot fer a zones
tropicals, on creixen aquests arbres que creixen dins l’aigua. I,
bé, açò són dues intervencions concretes que puc citar de com
fer el canvi climàtic i, bé, per a qualsevol cosa, com sempre,
estam totalment disposats a traslladar informació o a cercar-ne
si no la tenim i després a traslladar-la als membres d’aquesta
comissió.

Em sap greu haver-me estès tant, és un tema que de tota
evidència ens interessa molt, ha estat una gran oportunitat per
a nosaltres de poder presentar aquestes inquietuds.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltíssimes gràcies. Sí que li volem agrair la seva
presència, tant la seva com la de la resta de companys de la
Coordinadora d’ONG de les Illes Balears.

II. Proposició no de llei RGE núm. 15729/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d’urgència, en
defensa d’un món global.

Precisament s’escau que a una mateixa comissió hi havia,
per una part, la seva compareixença i d’altra part, també, la
proposta, la proposició no de llei, precisament, que sorgeix a
proposta de la mateixa Coordinadora, a més amb tota una sèrie
de punts que vostè ja ha esmentat a la seva primera intervenció
i que, per tant, vist que ha estat vostè mateix qui l’ha
presentada, en certa manera, també, ja la donaríem per
presentada.

També vist que -i no sol passar molt en aquesta cambra-, és
a dir, que l’han signada tots els partits polítics o tots els grups
parlamentaris amb representació en aquesta cambra, o almanco
els que participen habitualment en aquesta comissió, si als
diferents portaveus els sembla bé, també, la podríem donar ja
donada aprovada per unanimitat. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015729
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Si els va bé a tots. Sí? Beníssim, perfecte!

Idò agrair una vegada més la seva presència, la seva
participació a  l’exposició, és vera que el temps, moltes
vegades, es fa curt i especialment quan és un tema que ens
apassiona, que vivim amb passió, i així és, i esper que aquesta
no sigui la darrera vegada que ens puguin fer una visita i
d’aquesta manera també fer d’aquest parlament també més
permeable a la realitat de les nostres illes que, evidentment,
d’això també es tracta. 

Moltíssimes gràcies a tots i a totes. S’aixeca la sessió.
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