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EL SR. PRESIDENT:

M olt bona tarda senyores i senyors diputats, començam la

sessió d’avui i,  en primer lloc, correspon demanar si es

produeixen substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President, Patrícia Font substitueix Sílvia Tur.

Comparei xe nça RGE núm. 11120/20, del Fons Mallorquí

de Solidaritat i Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació

i del Fons Pitiús de Cooperació, sol·licitada pel s  Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos

(article 46.4) i acordada per la comissió a la sess ió de dia 1

d’octubre del 2020, per tal d’informar de les línies actuals de

cooperació.  

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la

compareixença dels representants del Fons M allorquí de

Solidaritat  i de Cooperació, del Fons Menorquí de Cooperació

i del Fons Pitiús de Cooperació, sol·licitada pels Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos,

mitjançant l’escrit RGE núm. 11120/20 i aprovada a la sessió de

la comissió de dia 1 d’octubre de 2020, per tal d’informar sobre

les línies actuals de cooperació.

Compareixen la Sra. Maria Antònia Mulet Vich, batlessa

d’Algaida i presidenta del Fons Mallorquí de Solidaritat i de

Cooperació, acompanyada de la Sra. Catalina Socias Salvà,

gerent, i de la Sra. Antònia Rosselló Camp ins, que no ha

venguda, finalment; del Sr. Antoni Carrillos i Cantó, regidor de

l’Ajuntament de Maó i membre de la junta del govern del Fons

Menorquí de Cooperació, acompanyat de la Sra. Margalida

Benejam i Coll, gerent; del Sr. Rafael Ramírez Gutiérrez,

conseller del Consell de Formentera, vicepresident del Fons

Pitiús, acompanyat de la Sra. Fina Darder i Juan, gerent.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles

establerts a la resolució de la presidència, reguladora de les

comp areixences previstes en els apartats tercer i quart de

l’article 46 del Reglament del Parlament.

Començam amb la compareixença i per tal de fer l’exp osició

oral, en primer lloc tendrà la paraula el Sr. Antoni Carrillos,

membre de la junta del govern del Fons Menorquí de

Cooperació, després intervendrà el Sr. Rafael Ramírez Gutiérrez,

vicepresident del Fons Pitiús i finalment la Sra. Maria Antònia

Mulet Vich, presidenta del Fons  Mallorquí de Solidaritat i de

Cooperació per un temps màxim de trenta minuts.

I si els sembla bé, tal com els ha informat abans el lletrat,

abans d’intervenir per temes de les  actes digitals i especialment

de la gent que ens  segueix, si volen dir el nom per favor i

l’entitat que representen.

Gràcies, en voler.

EL SR. REPRESENTANT DE LA JUNTA DE GOVERN DEL

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ (Antoni Carrillos i

Cantó):

Antoni Carrillos Cantó, representant del Fons Menorquí de

Cooperació.

Moltes gràcies, Sr. President, Bon capvespre a totes i a tots.

En primer lloc, vull agrair en nom del Fons Mallorquí de

Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Menorquí

de Coop eració, que ens hagin convidat a participar en aquesta

comiss ió i ens ofereixin l’oportunitat de compartir amb vostès

què són els  fons de cooperació, qui els formam, quina feina fem

i quines són les nostres propostes de futur. Tenim l’esperança

que aquest a trobada de coneixença que avui compartim, es

confirmaran que els objectius d’aquesta comissió i dels fons

convergeixen i que potser trobarem camins de col·laboració,

que ens permetran avançar cap a la construcció de societats

més justes i equitatives.

Citant Bill Gates: “Les pandèmies ens  recorden que ajudar

els demés no és solament el correcte, sinó que és intel·ligent”,

ens  adonem que, malauradament, ha hagut d’esclatar una

pandèmia d’abas t  global p erquè es  p rengui veritable

consciència de les interconnexions a nivell planetària i de la

importància de la cooperació internacional. La pandèmia ha

deixat al descobert que al nostre món només podrem resoldre

els reptes que afronta la humanitat, si ho fem de manera

conjunta i a escala global. El coronavirus és un exemple, però

n’hi d’altres, com són el canvi climàtic, les migracions, la

des igualtat, la pobresa, les injustícies econòmiques , la

involució de les democràcies, el racisme sistèmic, les violències

masclistes i la manca d’equitat de gènere. Totes són qüestions

que sup erarem juntes o perdrem juntes, perquè afecten tota la

humanitat.

Durant molt de temps els conceptes de solidaritat i la

cooperació internacional, han estat associats a la idea de caritat

o d’ajuda voluntària, d’un luxe discrecional que els països rics

es permetien aplicar en temps de bonança. Tanmateix ara hem

arribat a un punt que no fer cooperació és un luxe, ja que no es

pot permetre, perquè contribuir a donar resposta als  reptes

globals no és només una qüestió d’ètica o de justícia, sinó que

és  també un exercici d’intel·ligència i, si tan volem, també

d’egoisme. Aquest context global d’un món interconnectat ens

interpel·la a posar cada vegada més la cooperació en el cent re

de les nostres polítiques públiques , perquè fer cooperació és

una qüestió de justícia i d’intel·ligència, perquè la humanitat

només aconseguirà resoldre els reptes que afronta a nivell

global, si ho fa de manera conjunta, coordinada i cooperativa. 

La cooperació va molt lligada ja des dels seus inicis, a la

defensa dels drets humans. El concepte de cooperació comença

a introduir-se a la doctrina jurídica internacional a partir del final

de la II Guerra Mundial, l’art icle 28 de la Declaració

Int ernacional de Drets Humans del 1948, advoca per primera

vegada p er a la construcció d’un ordre internacional més just

en els àmbits jurídic, polític, ètic i econòmic. Des de llavors

ençà i fins a l’act ualit at, la comunitat internacional ha anat

aprovat  diferents declaracions i acords que fixen que la
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cooperació internacional no es limita a l’assistència, l’ajuda o

la caritat, sinó que és  un principi més ampli que inclou els drets,

l’equitat i la sostenibilitat de les relacions internacionals. Els

t res fons de cooperació beuen dels principis de la cooperació

plantejada com a política pública i, a p art ir d’aquest

posicionament, entenem la cooperació com a un dret, que es

fonamenta en els principis de justícia global i equitat entre els

p obles i les persones, res de caritat o "assistencialisme", és

justícia, és defensa dels drets humans fonamentals, és dignitat

de les persones i dels pobles.

Quan es creen i què són els tres fons  de cooperació? Els

tres fons neixen en el moment de caliu de les acampades i

mobilitzacions ciutadanes que reclamaven que es destinés el

0,7% del PIB dels pressuposts de les administracions  p úbliques

a la cooperació internacional. Així, a l’any 1993 es varen

constituir el Fons Mallorquí i el Fons M enorquí, i uns anys

després, a l’any 1999, nasqué el Fons Pitiús. Des del primer alè,

tots els ajuntaments i els consells insulars s’integraren com a

socis de ple dret dels fons i cap a final de la dècada dels 90, s’hi

sumà el Govern balear. D’aquesta manera p odem dir amb orgull

que els tres fons reunim t ots els municipis, els quatre consells

insulars i el Govern balear, per treballar de manera conjunta en

la construcció d’un món més just i igualitari, a partir de la

defensa dels drets fonamentals de les persones i dels pobles.

Cada un dels tres fons té naturalesa jurídica pròpia, però en

la seva essència som entitats germanes que respectem les

seves respectives diferències, però mantenim un estret vincle

de col·laboració, no pot ser d’una altra manera, perquè els tres

fons cercam respirar la cooperació tant en els continguts com

en les formes. Durant tots aquests anys de trajectòria, els  fons

hem es t at i som un dels actors més significatius de la

cooperació descentralitzada de la nostra comunitat autònoma,

la cooperació descentralitzada és aquella que no fan els  es t ats

i sense cap  dubte és més lliure que la que fan els governs

centrals, perquè no té int eressos geoestratègics, ni econòmics,

ni tampoc polítics . De manera que esdevé una cooperació

veritablement solidària i que únicament respon als interessos

de la defensa dels drets i de la dignitat de les persones i dels

pobles. I som un dels actors més significatius de la cooperació

descentralit z ada de la nostra comunitat autònoma, perquè

reunim totes les ent itats locals, per les múltiples activitats que

fem i també pels recursos que movem.

Tot i que la xifra varia segons els anys, en aquest moment

entre els tres fons sumam aproximadament un pressupost de 3,8

milions d’euros. Aquesta és sens dubte l’aportació més

generosa de les  nostres entitats locals, perquè darrera solament

se cerca la creació d’un món més just, un solament que en

realitat té un valor immens . Els tres fons de cooperació, des

d’una clara voluntat de consens i de rigor, p erò t ambé de

discreció, hem sabut avançar-nos a plantejaments que ara es

posen sobre el tauler de les  relacions internacionals. No ho

diem amb la intenció de posar-nos medalles, p erquè no creiem

en les medalles, sinó que creiem en els fets,  en la feina que hem

fet i que fem i en tots els processos de canvi que hem posat en

marxa.

En aquest sentit ,  resulta interessant comprovar com les

nostres  entitats locals, varen unir-se a través dels fons, en una

aliança per a la cooperació i assumir la seva corresponsabilitat

en la transformació del món global. Dues  dècades abans que

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides  p erfilés un nou model de

cooperació; aquesta nova agenda de Nacions Unides planteja

una equilibrada distribució de resp onsabilit at s  en la

governança global, en la qual els governs locals i també

aut onòmics, juguen un paper determinant, la cooperació que

han desplegat els tres fons és avançar en les doctrines

internacionals i avui aplegam prou expertesa i coneixements per

continuar acompany ant  les nostres entitats sòcies, en el

propòsit de treballar per a un món més equitatiu i sostenible.

Els tres fons de cooperació són prou conscients que no

podem funcionar de manera aïllada, si volem avançar en la

cons t rucció d’un món més just i equitatiu, hem de sumar des

dels diferents nivells i responsabilitat s .  Per açò, a banda de

coordinar-nos entre nosaltres, formam part de diferents xarxes

a nivell de l’Estat espanyol i també a l’àmbit internacional.

Així, el Fons mallorquí, el Fons menorquí i el pitiús  són

membres de la Confederació de Fons de Cooperació, integrada

en aquest moment per 9 fons de cooperació d’arreu del territori

espanyol. La incidència política per avançar en la via de la

reivindicació del 0,7, però també per situar la cooperació al lloc

que es mereix, és  la que manté units els9 fons de cooperació.

Tanmateix la nostra voluntat de creació de xarxes  i de feina

conjunta transcendeix les nostres fronteres com no podia ser

d’altra manera en tractar-se de coop eració internacional. I els

tres  fons  de les illes estem aliats amb diferents entitats d’àmbit

internacional, com són ALDA, Anna Lindh o PLATFORMA,

entre d’altres.

Com hem asseny alat abans sempre hem fet feina des de la

discreció i mai no hem perseguit medalles , p erò sí que creiem

que és importants poder-vos  explicar com fem feina i els

processos de feina que hem posat en marxa, almenys fer-ne

esment  p erquè, més enllà de les paraules, el que veritablement

defineix els tres fons és el que fem i com ho fem.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL FONS PITIÚS DE

COOPERACIÓ (Rafael Ramírez i Gutiérrez):

(Inici d’intervenció inaudible per avaria tècnica) 

... és l’eina que p ossibilita prendre les decisions des del debat

i la participació de totes les institucions sòcies.

Aquesta aliança està en la línia de la Declaració de París

sobre l’eficàcia de l’ajuda al desenvolupament ja que p ermet

eliminar duplicitats, fer més eficients els recursos i més  eficaces

les accions per aconseguir el màxim de rendiment possible. A

més, els fons  com a organismes integrats per municipis

incorporen una perspectiva local, caracteritzada per la inclusió

i la proximit at de la ciutadania que ens fa més sensibles a les

demandes d’aquestes i reforça una cooperació que dóna

prioritat a l’interès públic. Aquesta proximitat també dota de

més transparència les decisions que es prenen i els recursos
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que s’utilitzen p er fer-ho, la qual cosa creiem fonamental en

tractar-se de recursos públics.

El fet que els  fons estiguin constituïts per institucions

homòlogues afavoreix l’horitzontalitat de les relacions, no

només en el si dels fons, sinó també entre els  fons  i els

ajuntaments dels països on treballam. Aquesta horit zontalitat

ens permet enfortir-nos aquí i allà i obrir canals d’int ercanvi de

coneixements en els àmbits tècnic i polític.

Igualment els fons han demostrat al llarg de la seva

existència agilitat a l’hora de prendre decisions i flexibilitat per

adaptar-se a contextos canviants com es  va demostrar en la

crisi patida a l’any 2009 i més  recentment en la pandèmia de la

COVID-19. Una de les  coses que facilita aquesta agilitat i

flexibilitat és la d’estar en contínua revisió i qüestionar les

pròpies actuacions per conèixer s i responen o no als

desafiaments actuals. 

Totes aquestes particularitat s i avantatges que hem descrit

impregnen els dos àmbits que treballam i que consideram

es t ret ament  int erconnect at s : la c o o p eració p er al

desenvolupament a través de la cooperació municipalista i

l’educació per a la transformació social i Agenda 2030.

Abans el nostre company ha donat  el pressupost total dels

fons per al 2021, doncs bé, el 71% de la mit jana d’aquest import

està dedicat  a p rogrames i projectes de cooperació i un 7,5% a

l’educació per a la transformació social i Agenda 2030.

També volem destacar que, tot i que l’actuació en

situacions d’emergència no és un àmbit de treball prioritari per

als  fons , amb la voluntat d’afrontar les conseqüències

derivades de la COVID-19 enguany hi destinarà una mitjana de

l’11,5 a projectes d’aquests tipus.

Passam a descriure una mica cadascun d’aques t s  àmbits de

treball. La cooperació per al desenvolupament es porta a terme

a t ravés  de projectes i programes que cerquen que les persones

amb les quals treballam particip in, contribueixin i gaudeixin

d’un desenvolupament econòmic, polític, social i cultural en

què puguin realitzar-se plenament tots els drets humans. 

En els darrers anys els fons canvien l’òptica dels  p aïsos on

treballar, des de la visió d’un món més global en el qual es perd

la divisió entre nord i sud i es veu com la vulneració dels drets

humans es  p ot  produir a tot arreu, hem començat a treballar en

àrees més properes amb les quals compartim espai i t ambé

problemàt iques. Així, per exemple, a l’àrea mediterrània que

inclou alguns països europeus, s’ha incorporat a altres p aïsos

com Nicaragua o Perú amb els  quals tradicionalment treballam. 

Encara que cada fons té la seva especificitat, els tres

valoram que les iniciatives s’emmarquin dins plans de

desenvolupament municipal per assegurar la sostenibilitat i

millorar el seu impacte.

A més, des de la visió municipalista consideram fonamental

enfortir el paper dels municipis, les associacions  i col·lectius

d’àmbit local per afavorir la seva capacit at d’incidència i

transformació.

En definitiva, el nostre int erès se centra en els processos

que es posen en marxa a les zones on treballam i no tant en

iniciatives i projectes puntuals, processos en els quals  les

institucions locals tenen un paper central, però que són

capaces d’integrar actors diversos en funció de les necessitats,

processos que faciliten el diàleg i l’intercanvi que enforteixin

les capacitats amb la finalitat de construir ciutadania.

Els exposaré un d’aquests processos que int egren totes

aquestes característiques i que intenten replicar en alt res

indrets. Fa quinze anys que els tres fons treballam amb la

UCOM, Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista, una

entitat de coordinació i representació de 6 municipis del

departament de Madrid, Nicaragua, que independentment del

color polític s’han unit per afrontar i t reballar conjuntament

aques t es  t emàt iques que els són comunes; aquests 6

municipis, Totogalpa, Telpaneca, Las Sabanas, San Lucas,

Palac a gü i na i Yalagüina disp osen de comit ès  de

desenvolupament on s’elaboren, amb la participació de les

autorit at s  locals i el representant de les entitats i associacions

dels municipis, els plans de desenvolupament del municipi. En

aquest model participatiu es prioritzen aquelles accions que

s’han d’abordar tant a l’àmbit urbà com a l’àmbit rural.

Sobre la base d’aques t s plans els fons treballen al costat

dels municipis en processos que cerquen enfortir les seves

capacitats de ges t ió, administració i planificació i això en

paral·lel amb accions estratègiques a l’àmbit de l’educació,

l’habitatge, l’aigua i el sanejament o el desenvolupament

econòmic. El que dóna fortalesa a aquestes accions és que

cadascun dels sis municipis les té incorporades dins els seus

pressuposts i això contribueix que tinguin un major imp acte

entre la població i que es puguin mantenir en el temps.

Just ament amb l’objectiu de conèixer l’impacte real de les

accions finançades, però també de rendir comptes a la

ciutadania de cadascuna de les illes, l’any passat  els  t res fons

feren una avaluació conjunta de la feina desenvolupada en

aquests sis municipis de Nicaragua amb la intenció de conèixer

quins han estat els resultats d’aquests processos en els  quatre

àmbits que hem esmentat. La valoració ha estat elevada en tots

els factors analitzats: la pert inença de les accions, l’eficiència

de la gestió, l’apropiació del p rojecte per part de la població, la

cobertura, l’impacte o la sostenibilitat. 

Aquesta avaluació també ens ha fet propostes per

reorientar i millorar alguns aspectes, per apropar aquests

resultats, voldria llegir el testimoni fet per un representant  del

Comitè d’Aigua Potable de la comunitat de Río Grande,

Palacagüina: “ El tiempo que nos dilatábamos para ir al río

era mayor que ahora que vamos al pozo y ahora podemos

hacer otros quehaceres. Si el hoyo de la playita del río estaba

seco teníamos que abr ir otro hoyo, teníamos que bajar al río

en la madrugada para no quedarnos sin agua. Ahora

sabemos que el agua está segura, no hay tanta enfermedad

porque el agua está limpia. La necesidad nos puso de

acuerdo a todos”. 
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Junt amb la cooperació per al desenvolupament, l’altre

àmbit de treball del fons és  l’educació per a la transformació

social, en el qual s’organitzen campanyes, formació i una

diversitat d’actuacions per impulsar una mobilització ciut adana

compromesa activament en la consecució d’un món més

equitatiu i sostenible. Des de la consciència que vivim en el

mateix món i que és necessari corresponsabilitzar-se del que hi

passa cons ideram que aquest àmbit és fonamental per informar

i sensibilitzar des dels reptes que afrontam com a humanitat.

Aquesta és precisament la base de l’Agenda 2030 dels

objectius del desenvolupament sostenible, que els fons hem

incorporat  fa gairebé quatre anys com a eix central de la nostra

activitat. En aquest  sent it , treballam de dues formes: la primera

és donar-la a conèixer entre els nostres socis , la ciutadania i

diferent s  sect ors  de la p oblació mitjançant formació,

camp anyes i la difusió per les xarxes socials; la segona

representa una passa més a fer-la efectiva i consisteix a

acompanyar els ajuntaments a l’hora d’alinear les  intervencions

i actuacions locals en la consecució dels objectius.

LA SRA. PRESIDENTA DEL FONS MALLORQUÍ DE

SOLIDARITAT (Maria Antònia Mulet i Vich):

Seguint amb l’Agenda 2030 i els reptes que en presenta a

nivell global des del Fons treballam tant en l’actualització

conceptual com en l’adaptació de les nostres activitats a nous

processos i en establir noves aliances tant a nivell local com

nacional o internacional.

L’Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament

sostenible, promoguda per Nacions Unides a l’any 2015, ens

interpel·la a seguir incorporant  el treball en xarxa i la seva

aposta per un model de desenvolup ament més inclusiu i

sostenible que doni respostes integrals i cooperatives des de

diferents nivells i des de diferents vessants, ha reforçat la

nostra trajectòria. L’Agenda posa de manifest la necessitat de

connectar l’àmbit local de ciut at s  i p obles  amb el

desenvolupament sostenible i, per tant, amb la cadena de valor

global. Al Fons  tenim aquest vessant local i l’àmbit de la

cooperació per al desenvolupament que a l’Agenda ap areix

com a un eix fonamental per transformar les relacions  injustes

i ens permet connectar-la amb la perspectiva global.

L’Agenda 2030 és l’eina que ens permet vincular tots els

àmbits  de feina i dirigir les accions cap a uns objectius més

globals, treballar-los des de l’àmbit local. És un instrument que

ens marca una ruta cap al 2030, per tant d’aconseguir ciutats,

regions i societats més sostenibles i humanes. 

L’Agenda de desenvolupament sostenible ha identificat

com a desafiaments priorit aris la pobresa, la desigualtat i la

sostenibilitat. No podem obviar que l’agenda i el model de

cooperació que impulsam des del Fons estan fonamentats en

els drets humans, uns drets humans entesos en totes les seves

dimensions, tants drets econòmics, socials i culturals com drets

civils i polítics i en el sentit que garanteixen una vida digna a

totes les persones, sense distinció. La privació dels drets

humans segueix existint a molt s  d’indrets del planeta, fins i tot

a casa nostra. 

En aquest sentit, són necessàries institucions i mecanismes

que protegeixin les persones i garanteixin la llibertat  p er

desenvolupar les seves capacit at s  i ampliar les opcions i

oportunitat s  p er a una vida digna. La llibertat i la dignitat

requereixen de garanties legals per no veure’s amenaçades.

Llavors, cal enfortir la democràcia i la governabilitat i defensar

la cosa pública.

Cal donar suport a les administracions públiques dels

països del sud global, com ja fem el Fons amb el govern local

des de l’any 1999, perquè puguin gestionar els seus territoris

amb un enfocament de drets humans així com crear esp ais  de

participació ciutadana p er donar veu a tots i a totes. La

incidència política és clau per poder aconseguir l’aprovació de

normatives o lleis que garanteixin els drets. En resum, cal incidir

perquè les polítiques públiques dels diferents p aïsos incorporin

l’enfocament de drets humans i, com no, la coherència de

polítiques. Aquest és un altre dels reptes advocat  per la

coherència de polítiques públiques. 

El desenvolupament no es  p ot explicar com a resultat d’una

política específica aïllada de la resta sinó que exigeix que el

conjunt de p olít iques incorporin una visió de desenvolupament

comuna i a partir d’ella es garanteixi la coherència de les

polítiques governamentals. 

L’índex de coherència pretén analitzar les polítiques que

contribueixen t ant  de forma positiva com negativa al

desenvolupament sostenible d’una nació i no només que afecti

negativament aquesta nació, sinó també altres p aïsos  i el món,

en general.  Des d’aquest punt de vista creiem que és

indisp ensable treballar i impulsar aquesta coherència de

polítiques  a les Illes Balears per tal de garantir la cohesió social

i un futur més sostenible.

Els nous reptes globals ens ap el·len a posar la cooperació

internacional al centre de les polítiques públiques  i formar part

del debat polític i públic. 

Les polítiques de cooperació per al desenvolupament han

de ser una eina de transformació global i tractar les causes

estructurals amb un model de desenvolupament que posi

l’atenció en les persones i el planeta, un model on els drets

humans i la igualtat de gènere siguin a l’agenda p olítica i, com

no, un model que supos i enfort ir els mecanismes per a una

democràcia real, transparent, inclusiva i participativa. 

Per al fons i el sector de la cooperació és imprescindible

reprendre el debat sobre els recursos econòmics  destinats a

cooperació internacional. La recomanació que feia Nacions

Unides ja als  anys seixanta, que els països rics aportassin el

0,7% del seu PIB a erradicar la pobresa dels països del Sud mai

no s ’ha complert. Segons dades del CAD del 2020, la Unió

Europea ha dedicat el 0,5%, l’Estat espanyol el 0,2%, la

comunitat autònoma de les Illes Balears el 0,1%. Paradoxalment

els consells sí que hi arriben mentre que les aportacions dels

ajuntaments són molt desiguals.

Com veiem no hi ha una voluntat clara i decidida d’assolir

aquest percentatge, la cooperació no es veu com a una política
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pública prioritària sinó que segueix associada a una ajuda

voluntària i discrecional. Ens calen p olít iques públiques

internacionals més coherents i solidàries, ens calen més

aliances i més espais reals de reflexió per a una transformació

global. 

Atès que és evident que l’àmbit de treball d’aquesta

comissió parlamentària i del fons de cooperació coincideixen en

molts d’aspectes, consideraríem oportú la creació d’un espai de

trobada que apropi al Parlament la feina que fan les entitats

locals en cooperació i drets humans.

Vull agrair en nom del Fons Mallorquí de Cooperació, el

Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Menorquí de Cooperació

que ens hagin convidat a participar d’aquesta comissió i ens

hagin brindat l’oportunitat de compartir amb vostès què són els

fons de cooperació i les nostres propostes de futur. Estam

segurs  que aquesta trobada ha servit per confirmar que els

objectius d’aques ta comissió dels fons convergeixen i que a

p art ir d’ara trobarem camins de col·laboració que ens permetran

avançar cap a la construcció de societats més justes i

equitatives.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per les seves intervencions. Per tal de

formular pregunt es  o observacions tot seguit procedeix la

intervenció dels grups parlamentaris. Els representants dels

diversos fons de cooperació contestaran de manera global

totes les preguntes o observacions formulades.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la p araula el Sr.

Ferrer, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, des del nost re grup

parlament ari volem agrair la presència aquí de tots els membres

de tots els t res  fons insulars que han comparegut a aquesta

comiss ió, p erquè l’object e de la nostra petició de

compareixença era justament per dur a aquesta comissió, on

debatem sovint assumptes relacionat s  amb la cooperació per al

desenvolupament i també el desenvolupament dels dret s

humans, poder comptar t ambé de primera mà, de primera veu en

aquest cas les seves experiències  i sobretot el seu punt de vista

sobre aquesta qüestió, una qüestió que nosaltres com a Grup

Socialista hi participam activament. 

Hem de recordar que nosaltres som membres  del Consell

balear de Cooperació per al Desenvolupament  i t ambé nosaltres

en aquesta mateixa comissió d’Assumpt es  Socials i Drets

Humans hem dut diverses iniciatives legislatives justament per

donar diversos accents a la qüestió de la cooperació per al

desenvolupament, les darreres que hem tractat:, una era que

nosaltres demanàvem que es fes un enfocament específic per

al col·lectiu LGTBI en les accions  de cooperació i també una

altra que vàrem ap rovar recentment, una iniciativa legislativa

per donar també un enfocament de gènere a aquestes accions,

justament perquè consideram que la dona sempre és una de les

grans perjudicades en situacions de pobresa.

Nosaltres ens reafirmam en el model de cooperació per al

desenvolupament descentralitzat que es consagra en el nostre

mateix Estatut d’Autonomia, concretament a l’article 105 que

parla de les poblacions estructuralment menys desenvolupades

i que insta les instit ucions de les Illes Balears a col·laborar amb

aquestes, encara que sigui fora de les nostres fronteres, de la

mateixa manera ho consagra la Llei 9/2005, de cooperació per al

desenvolupament.

I nosaltres coincidim a més amb aquesta estructura

territorialit z ada i descentralitzada. I em quedaré amb unes

paraules que he escoltat avui horabaixa de part seva, no?,

cooperació, municipalisme i educació. Crec que són tres

substantius que junts resumeixen perfectament quin és el

model de cooperació descentralitzada que funciona arreu

d’Espanya i que nosaltres cons ideram que s’ha de seguir

implantant i fomentant aquí a les nostres illes.

Analitzant una mica les activitats dels tres  fons, que avui us

tenim aquí presents, començaria pel Fons Mallorquí, vull

felicitar-vos pel programa que teniu de línies d’actuació per a

l’any 2021, que hem pogut consultar a la vostra web on teniu

penjada tota la informació amb total transparència. I nosaltres

coincidim en aquestes quatre línies d’actuació que hi preveieu:

el desplegament d’accions per a la implementació de l’Agenda

2030, nosaltres coincidim amb aquesta necessit at d’encapçalar

processos locals per sensibilitzar la ciutadania i implicar-la amb

l’agenda global. També coincidim en la necessitat d’incidir en

la definició i implementació i monitorat ge d’avaluació

d’estratègia nacional de desenvolupament  sos t enible que

responguin a la realitat social i també evidentment en t ot

aquelles accions  que corresponguin amb la implantació dels

objectius de desenvolupament sostenible en el territori que

correspongui.

En la segona línia que teniu establerta al p la d’actuació de

projectes de cooperació i emergència, nosaltres veiem que es fa

una amplíssima tasca en temes d’educació, sanitat, obres

públiques , habit at ge, desenvolup ament econòmic local,

participació ciut adana i equitat de gènere. Us felicitam per tota

aques t a feina i a més nosaltres coincidim que se centrin en els

països en els quals treballeu.

Hem pogut veure que a l’any 2020 us vareu centrar

específicament als països de Perú, el que va concentrar el

22,8% de les  ajudes, Nicaragua amb un 22%, i també Burkina

Faso, un 16%,països amb els quals ja es desenvolup ava una

tasca intensa tradicionalment de cooperació.

Entenem també que s’han redoblat tot s  els esforços durant

l’any passat justament per la pandèmia de la COVID-19, ho

exp liqueu molt bé en el pla d’actuacions i entenem que també

continuaran enguany per tot es  les conseqüències que té la

pandèmia, no només la prop agació de la malaltia, sinó també les

seves conseqüències econòmiques i socials.
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Per a la tercera línia del vostre programa, el programa de

sensibilització i difusió, consideram que és imprescindible

aquesta tasca. Nosaltres ens alineam perfectament amb totes

les estratègies d’educació per al desenvolupament. Hem pogut

veure a més que durant  l’any 2020 vareu desenvolupar un total

de 6 exposicions i també 9 tallers de sensibilització adreçats a

ciut adania i escola. I nosaltres consideram que justament

aquest és el camí.

Pel que fa al Fons  p itiús, veiem que també concentreu

esforços a diversos països, El Salvador, Índia, Hondures,

Moçambic, Nicaragua, Perú i Nepal, i que també, igual que

esmentava per al Fons  mallorquí, s’han redoblat els esforços i

s’han fet esforços específics en situació de l’emergència que

varen viure l’any passat i que continuam vivint enguany.

En termes d’educació i de conscienciació, vull felicitar

esp ecialment aquest programa que es va encetar de Xarxa de

Centres Educatius Solidaris, consideram molt interessant

aquest agermanament amb un centre educatiu de Nicaragua,

creiem que és una experiència molt útil poder vincular els

al·lots, els alumnes amb un centre en concret, que puguin veure

realitats diferents i que a més els  p uguin posar nom i llinatges.

I creiem que la implicació dels centres educat ius  de les illes, de

les dues illes  p it iüses  amb aquest projecte és molt

engrescadora, i nosaltres per això ho volem reconèixer.

Pel que fa al Fons menorquí, també hem pogut consultar el

vostre programa estratègic, que t ambé us felicitam per aquesta

tasca de síntesi i sobretot de poder exposar de manera clara

quina és la vostra vocació i sobretot quin és el model de

cooperació que impulseu. I ens ha agradat especialment

aques t a diferenciació de nord i sud, la manera com teniu de

treballar les estratègies de cooperació; en la part de nord ens ha

agradat especialment totes les activitats que desenvolupeu pel

que fa a l’atenció del que provoquen els processos migratoris;

també la promoció de mesures contra el canvi climàtic,

l’aplicació dels ODS i l’afavoriment de l’accés a l’aigua i al

sanejament, que és una qüestió que també heu pogut anunciar

avui mateix; també la promoció de la ciutadania crítica,

responsable i compromesa mitjançant les activitats d’educació

per a la ciutadania global. Com deia abans , municipalisme,

cooperació i educació són les tres grans bases sobre les quals

nosaltres consideram que s’han d’assentar totes les activitats

que dueu endavant.

Després també veiem que feliçment incorporeu també una

especificitat, una perspectiva específica per a les dones i nines

que justament, el que us comentava al principi, nosaltres

havíem dut una iniciativa en aquest sentit i ens felicitam que hi

hagi aquest enfocament  esp ecífic en les  accions que

desenvolupeu.

Després, l’altra eix, l’eix sud és en el que centreu la

cooperació municipalista directa i que com ja esmenteu

vosaltres aquesta cooperació de municipi a municipi que coneix

les realitats de cada municipi pot conèixer la realitat d’un altre

municipi, creiem que justament és el model que s’ha d’impulsar.

Resp ecte de l’any 2020, hem vist que us heu centrat

especialment en la Índia, El Salvador, El Marroc, Nicaragua,

Grècia i Líban i també que heu desenvolupat les  activitats que

comentava abans de sostenibilitat i canvi climàtic.

També ens ha interessat especialment l’activitat que vareu

desenvolupar l’any passat de la Xarxa de Centres Educatius

Cooperants. També en aquesta línia que comentava jo abans

pel cas de les pitiüses justament que els infants puguin

desenvolupar projectes com a més complets, no el típic taller

que simplement es realitza un dia, sinó que puguin ser projectes

que tenen una durada més llarga per tal de poder implicar-hi tot

l’alumnat.

Sense més... perquè entenem que éreu vosaltres els

protagonismes, ens posam a dispos ició, però, dels fons com a

grup parlament ari. Sabeu que per part de la Direcció General de

Cooperació s’ha posat en marxa el procés  d’actualització de la

Llei de cooperació que t é tota una sèrie d’objectius, és un canvi

que preveu un nou canvi de model en la cooperació, on es

foment in els models oberts i participatius, que es generin noves

aliances, que es doni més impuls  i més accent en l’educació per

al desenvolupament, que s’ajusti a més la normativa a les

noves realitats, hem de pensar que l’antiga llei ve de l’any 2009,

crec recordar, que s’ajusti també als òrgans de coordinació i

consulta i que, a més, també s’ajusti aquesta nova llei a la

realit at  de l’Agenda 2030 que és una qüestió de la qual ja hem

parlat fins ara.

Per tant, nosaltres ens posam a la vostra disposició tant des

d’aques t  grup parlamentari, tant des d’aquesta comissió

d’Assumptes Socials i Drets Humans, també des del Consell de

la Cooperació del qual formam part i també des del grup de

feina que es va constituir dins el mateix consell de la

cooperació de cohesió de polítiques públiques al qual nosaltres

també ens vàrem prestar com a voluntaris tot d’una que es va

proposar per tal que pugueu fer-nos arribat tots els comentaris

que vulgueu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari

Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, p er un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per assistir a

tots els membres del fons menorquí i els seus representants. 

La veritat és que seré breu, només una reflexió, a l’inici...,

bé, s’ha comentat la importància de l’ajuda humanitària, de la

necessitat de fer cooperació. Nosaltres en principi no entenem

que sigui una ajuda, sinó que ha de ser una inversió el que es

fa de cooperació, quan parlem de tot el tema de cooperació,

països del nord, països del sud. Els països més desenvolupats

la majoria de vegades és on arribem, destruïm, saquegem i

empobrim els països que ara mateix són els que necessiten una
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cooperació, per t ant, és una obligació el tema de cooperació.

Amb aquesta reflexió estem en part d’acord amb tot el que s’ha

dit aquí al principi.

Faré un parell de preguntes, una... en la darrera intervenció

que ha fet vostè, -disculpi, no record el nom-, a la darrera

intervenció vostè -Maria Antònia, perdó-, vostè ha comentat

que una de les  propostes que feu és un espai de trobada amb

entitats i part it s  polítics aquí, al Parlament, si no ho record

malament, m’agradaria veure si pot desenvolupar un poquet

més aquesta proposta que vostè ha proposat.

Després, bé, estam molt  d’acord amb tota la Llei de

cooperació, amb la nova llei, la nova realitat  de la llei de

necessitat de dissenyar una nova llei de cooperació. Es treballa

conjuntament dintre del Consell de Cooperació, però sí que

m’agradaria saber dels tres fons quina és la necessitat o quines

serien les priorit ats que vosaltres torbaríeu que és necessari per

a una nova llei de cooperació aquí, a les Illes  Balears, en què

ens hauríem d’enfocar. Encara que hi sou com a representats

dintre del Consell de Coop eració, però, ja que som aquí en seu

parlamentària, m’agradaria escoltar-vos a veure quines serien

les propostes que faríeu.

Després, en el marc de tot el tema de cooperació, ja no

només  en cooperació sinó ja en tot el tema dels discursos de

xenofòbia i de racisme que existeixen actualment, s’empra molt

també a la p art de cooperació. M’agradaria saber a veure

quines propostes penseu que s’haurien de fer per combatre tot

aquest discurs tant al carrer, p erquè la societat -hi ha estudis

que ho demostren-, no entén ni coneix tot el t ema de

cooperació, què s’hauria de fer perquè la gent de la societat

conegués tot el tema de cooperació i també pal·liar, en aquest

cas i derrotar tot aquest discurs  de xenofòbia que, evidentment,

amb el tema de la pandèmia ha augmentat?

En el tema de la pandèmia també m’agradaria saber quines

són les dificultats i de quina manera us heu reinventat per

poder dur a terme totes les activitats i programes dintre dels

vostres fons, perquè ja ha minvat tot el tema de voluntariat ,  ha

minvat també tot el tema de programes i m’agradaria saber a

veure de quina manera us heu pogut reinventar. 

Després, què podríem fer nosaltres des d’aquí, des del

Parlament i des de totes les institucions públiques o fins i tot

entitats públiques per tal d’afavorir, primer facilitar t ot  el tema

de cooperació, però també sobretot el t ema de conscienciació

i sensibilització de cara a la coop eració per a la ciutadania, què

pensen vostès que podríem fer nosaltres com a representants

públics i a aquesta institució?

Heu coment at molt el tema de l’educació en el tema de

cooperació i campanyes de sensibilització. És  clar, jo som

diputada de Menorca i conec un poquet més tot es  les accions

i programes que s’han pogut fer a Menorca, ressaltaré, per

exemple, el programa que es va fer en col·laboració amb el

consell..., p erdó, a l’Ajuntament de Ciutadella en col·laboració

amb el Fons Menorquí, que van fer d’un problema de

convivència a la plaça Jamma de Ciutadella, va ser una

oport unitat per a tot el tema de convivència entre diferents

col·lectius, entre la societat directament de Ciutadella i un

col·lectiu, i això va ser gràcies a un educador social. Entenc que

això són campanyes de sensibilització.

A Maó, també, ara mat eix, la setmana passada, si no vaig

mal errada, també hi ha una campanya d’ant irumors ,

m’agradaria saber quins tip us  de campanyes i programes són

els que feu localment dintre dels municipis per fer campanyes

de conscienciació i civilització de la recuperació local directa,

aquí, a les Illes Balears. 

Després, ja per acabar, els voldria demanar, per establir els

lligams de cooperació, ja parlam directament de cooperació en

els p aïsos i dels programes directes que es fan en els països del

sud, m’agradaria saber per establir els lligams de cooperació

mútua i de solidaritat és necessari establir coordinació entre

municipis, com hi participa la societat civil de cada p oble a les

comissions d’agermanaments? Quines són les que hi ha i en

aquest cas com..., bé, quins són els programes  que es fan,

perquè els problemes d’un poden ser els problemes de tots i

entre tots cerquen solucions, no?

I de moment ja està, per a qualsevol cosa qued també a la

vostra disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de deu

minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Per començar, moltes gràcies a

les tres persones que han vengut, als tres representant s  dels

tres fons, la veritat és que ha estat molt enriquidor i molt

contenta que hagin vengut avui aquí, esperem que no sigui la

darrera vegada i que venguin més sovint.

El primer de t ot ,  a part d’agrair-los aquesta introducció que

vostès han tengut, els vull agrair les seves p àgines web,

perquè la veritat és que, abans ho deia la persona que m’ha

precedit, el represent ant del Partit Socialista, a les seves

pàgines web qualsevol persona que s’hi pugui adreçar es

veuen amb molt de detall, amb molt  de det all tots els seus

projectes, totes les seves actuacions a tots els països que

vost ès  arriben i, evidentment, vostès ho explicaven, una cosa

és  l’educació, els pous d’aigua, de quina manera es transforma

la vida de les persones a través de la cooperació i es veu

clarament en aquestes tres pàgines  web, que són un gran portal

en aquesta magnífica feina que es fa.

Nosaltres creiem molt en la política municipal, vull dir, ara

som aquí al Parlament i jo semp re he dit que moltes vegades la

tasca dels parlamentaris no és prou coneguda per la ciutadania,

en canvi, tothom sap a cada poble se sap el regidor de cada

àrea qui el du i el veïnat és qui li diu els problemes. Per tant,
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crec que la cooperació es traslladi als municipis és molt bo, és

molt bo per tot el que vostès han dit abans. 

Voldria fer una mica de repàs del que han dit. Hi ha hagut

una frase d’aquest t ext  que vostès duien preparat, que jo hi

crec realment, que la cooperació internacional, a part de ser un

t ema de justícia i a part de ser un tema de defensa de dret s

humans, també és una part d’intel·ligència i, a més, s’ha vist

clarament amb aques t a pandèmia. Vull dir, crec que per primera

vegada tots els que tenim una edat i els més joves hem vist que

realment som a un món global, perquè per primera vegada el

món s ’ha aturat, no ens ho haguéssim pensat mai, però és així.

I per primera vegada, davant d’una crisi sanitària, sabem que

només ho podem afrontar de manera global perquè fins i t ot

amb la vacunació si no fem una vacunació de manera global i

s’arriba a t ots els països no estarem sans, no estarem curats,

tots estarem en perill igual. Per tant, aquell projecte petit d’un

pou d’aigua a un municipi a Nicaragua, a Perú, allà on sigui,

afecta, afecta una comunitat molt petita, però aquells  doblers

recollits a les  p oblacions de Mallorca, de les Illes Balears,

d’Espanya arriba a afectar un poblet a l’altra part del món. Per

tant, nosaltres hi creiem i els donam les gràcies per fer feina

d’aquesta manera.

A nivell local deia que crec molt en la feina dels municipis,

del municipalisme, i volia posar en valor els agermanaments que

hi ha hagut ent re municipis. Posaré un exemple, però n’hi ha

molts d’exemples, Inca durant un temps va estar agermanada

amb Tepalneca, a Nicaragua, i les persones que hi han estat, jo

no hi he estat, però les persones que sí que han es t at  i m’han

contat que han anat allà han vist com aquesta germanor durant

el temps ha provocat realment una transformació enorme

d’aquell petit municipi, d’aquell projecte que es va fer. 

Vincular l’Agenda 2030 permetrà, a més , a tot l’àmbit local

doncs dur una passa més cap a la sostenibilitat, cosa en la qual

nosaltres també creiem.

M’agradaria fer-los una sèrie de preguntes a vostès, vull dir,

no vull que es pens in..., però sí que des de cada un dels seus

punts de vis t a de cada un dels seus fons, de quina manera..., si

ens poden donar només un exemple de com..., vostès deien que

des del seu punt de vista tenien molt bo de fer adaptar-se, i és

veritat que la pandèmia ha fet adaptar-se. En aquests projectes

que ja estaven començat s , en aquestes actuacions que vostès

tenien començades, de quina manera ha afectat a segons quins

projectes la pandèmia, si han pogut continuar els projectes que

vostès han (...) o quins  són els que han estat més sensibles i

han hagut de transformar?

Nosaltres creiem molt en la sensibilització i en l’educació. Jo

he dit aquí moltes vegades, en cooperació s’ha de fer una feina,

i crec que ara més que mai, perquè s’havien fet moltes passes

per a la sens ibilització; crec que moltes vegades tal vegada a un

p oble és més fàcil, quan, per exemple, un poble que es t à

agermanat amb un altre municipi d’una altra part del món que

es  vegi aquesta realitat a l’escola d’aquell poble i aquells nins

d’aquell poble coneixen aquella realitat perquè un dia hi va

qualcú i els ho exp lica en aquella aula. Tal vegada a Palma és

més  difícil, però crec que aquest tipus de feines, de programes ,

d’anar a les escoles a explicar que realment la cooperació

serveix i que la cooperació és útil, farà uns adults el dia de demà

que estiguin sensibilitzats en aquest t ema i ja veiem com a una

cosa normal que es destinin part dels recursos  del país a

cooperació, cosa que de vegades ens costa exp licar. És vera

que molt es  vegades la realitat local s’imposa i els recursos se’n

van a les grans necessitats que tenim tots els països i que

tenim totes les  comunitats autònomes i se’n van a destinar el

fet  local, però sí que és vera que és important aquesta tasca de

sensibilització perquè vegem que una part d’aquests recursos

que tenim als nostres països són importants per anar a països

que tenen moltes més necessitats que nosaltres.

El tema de la pobresa. Erradicar la pobresa de vegades

sembla que és una utopia, però de vegades un hort ajuda a

erradicar la pobresa, dic un hort, dic una petita fàbrica del que

s igui, dic un petit taller d’artesania o dic un pou d’aigua, tot

això és erradicació de pobresa, és una passeta més de cap a

l’erradicació de la pobresa. Per tant, jo crec molt important

aquest tema.

Si vostès  creuen que és necessari que se’ls escolti a l’hora

de fer les  lleis .  Vull dir, jo no entenc que es pugui fer una llei

tant a nivell estatal, com a nivell aut onòmic de cooperació i que

no es compti amb els fons, jo entenc que és així, a més em

consta que per a la tramitació de la llei a nivell de la comunitat

autònoma s’intenta que tothom hi pugui participar. Però sí que

m’agradaria un poc saber això.

I res, només agrair-los-ho i ja s i de cas  deix qualque cosa

més per a més endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari

Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de

deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Molt bona tarda a t othom.

Benvinguts i benvingudes  els representants institucionals dels

fons, la presidència del fons i l’equip  de la gerència, ens

coneixem un poc més per haver treballat també plegats en

aquesta acció solidària i que ens correspon com a inst it ucions.

Jo volia aprofitar..., a més d’agrair la seva compareixença,

per manifes t ar que la iniciativa duta a terme pels grups

parlamentaris d’aquesta comissió, no tan sols li vàrem donar

suport, sinó que quasi la vàrem fer corporativa, la vàrem fer

corp orativa de la comissió, d’aquesta Comissió d’Afers

Socials..., -sí, no he dit  unànime, he dit corporativa, ja m’hauria

agradat que hagués estat unànime- i, p er t ant, és important fer-

ho saber perquè és una compareixença que t robam important i

necessària, no tan sols per assessorar, com és un dels

objectius, aquests diputats i diputades a l’hora de fer la nost ra

acció de suport i de control institucional del Govern de les  Illes

Balears , que, a més a més, finança, i per això la nostra
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intervenció, finança també pressuposts dels fons insulars i a

més a més marca l’elaboració i l’aprovació del Pla director de la

cooperació, que fa la vertebració de l’acció de l’ajuda oficial del

desenvolupament de la comunitat autònoma, o en part d’ella en

les competències estatutàries de la comunitat autònoma.

Feta aquesta introducció, vostès han parlat a la seva

int ervenció d’una forma complementària, han parlat tres per un,

i això mostra la línia de cooperació i la línia de col·laboració, jo

crec que l’eficàcia també d’una estratègia imp ortant que és,

malgrat l’àmbit competencial legítim de cada un dels consells

insulars  i de l’agrupació dels fons, en aquest sentit el Fons

Pitiús, evidentment  l’estratègia de l’impacte i l’eficàcia són

conceptes del llenguatge necessari, imprescindible i definitori

de la cooperació i l’ajuda humanitària. Per t ant ,  vostès són una

mostra evidentment  d’aquesta actuació històrica ja i, a més,

prèvia a la cooperació de la comunitat autònoma, com un

indicador important i que és un referent  t ambé per als que ens

dediquem a fer el seguiment d’aquestes polítiques.

Tot i això, jo vull aprofitar aquest context que tenim avui,

per focalitzar-lo a un any molt especial,  molt  diferent que ha

estat la pandèmia, la crisi sanitària, crisi social i econòmica que,

com no pot ser d’una alt ra manera, tot i que des del nord ens

queixam molt i pat im el que ha passat, és exponencial el

patiment de més de la meitat de la població d’aques t  p laneta,

que és el sud. I és on especialment el centre i el sud, el sud

geogràfic de la cooperació, però el centre i el sud de molts de

països, fins i t ot  la situació de vulnerabilitat ha pujat

geogràficament, no geogràficament  del globus, però sí

geogràficament les necessitats, especialment a l’Àsia i Amèrica

Central, molt vinculat al tema migratori per aquesta pandèmia,

per aquesta crisi, voldria la valoració que puguin fer per part del

fons i de la seva gerència de l’impacte en els projectes.

Nosaltres sabem que la cooperació de la comunitat

autònoma s’ha hagut de reformular quant a les convocatòries,

quant  als processos de justificació fins i tot, la flexibilitat en

terminis perquè les entitats de cooperació descentralitzada, a

través de les entitats, es pogués  dur a terme de manera sense

afectar l’eficàcia i els objectius, per tant, m’agradaria la

valoració des dels tres fons en aquest àmbit.

També una valoració que ens agradaria és l’oportunitat

de..., quina valoració té la ciutadania de cada una de les illes

envers la solidaritat .  És  a dir, tots sabem que hi ha un

llenguatge, hi ha unes not ícies  que són de vegades

decebedores per a aquesta solidaritat que s’ha de tenir en

moments de crisi, més enllà de les fronteres pròpies de les

nostres necess itats, de les nostres necessitats territorials, per

tant, m’agradaria que exposessin la valoració de la societat de

cada una de les illes envers aquesta..., per què es du ajuda

humanitària o ajuda cap a fora quan la necessitam aquí?

Això crec que és  un repte important, nosaltres el vàrem

plantejar també al pla director com a una estratègia important,

va molt vinculat a l’educació p er a la cooperació i a la

solidaritat, però vull parlar més enllà de l’àmbit  educatiu formal,

sinó de l’àmbit social, de la gent, de la ciutadania fora de l’àmbit

acadèmic, fora de les escoles o fora dels projectes de

sensibilització que es puguin fer de manera puntual. Crec que

és important, i nosaltres hem de ser un altaveu, p recisament

d’aquest diagnòstic i d’aquestes solucions, dic nosaltres,

aquesta comissió i les seves formacions polítiques.

La vostra valoració del Pla director, nosaltres som membres

nats com a diputats, com a formacions polítiques en el Consell

de Cooperació on s’elabora el pla director i es dóna

coneixement del pressupost de la comunitat autònoma envers

el tema de la cooperació i l’ajuda humanitària, voldria la seva

valoració sobre s i el pla director que s’ha elaborat és el pla que

realment està territorialitzat i on es t an reflectits els fons com

vostès consideren.

Llavors ha fet una reflexió, i jo volia aclarir o me matisessin,

ho dic perquè vostès han parlat complementàriament en una

única veu, però ha estat la intervenció inicial per part del Sr.

Carrillos , si no m’equivoc, ha estat la primera, sí, on s’ha

plantejat que el tema de la coop eració descentralitzada

evident ment no està subjecte a interessos polítics o a

interessos més geopolítics i, per tant, té més llibertat, més que

res p erquè s i queda aquí la definició, tenc la sensació que es fa

una crítica a la cooperació directa, o que almanco es considera

que no ha de ser l’adequada, la cooperació directa la fan cada

un dels fons també, sabem que no és descent ralitzada a través

d’entitats i, per tant... I si es referia a l’àmbit nacional i es tatal,

o sigui supra, supra nacional, en el que suposa els  es tats, les

nacions en aquests casos .. . ,  jo l’entenc, no l’entenc, jo crec que

t ambé vostès l’entenen, però convé mat isar que és

comp lement ària i necessària; és  a dir, l’àmbit  de

descent ralització és el treball amb les ONG, són agents actius

i necessaris de cooperació, sobretot per a aquesta interlocució

ent re actor local i actor cooperant i que les administracions hi

donen sup ort, però les administracions a tots els nivells, a tots

els àmbits i nivells, el nostre territ ori, el nostre estat, a quatre

nivells fan coop eració directa i és cooperació política,

evidentment, es troba dins  un debat d’un consell de

cooperació, dins la p articipació de la ciutadania i també de les

entitats i també de l’administració, però són objectius polítics

t ambé òbviament, vinculats a temes migratoris, a temes de

necessitats, etc.

I vull reconèixer aquí el gran paper, independentment dels

governs que hi hagi hagut , el p aper de la cooperació directa i

de l’ajuda d’emergència duta a terme per l’AECID, l’Agència

Estatal de Cooperació al Desenvolup ament , entre altres coses

perquè té uns recursos i ha donat suport precisament als fons,

a les comunitats aut ònomes en temes de necessitat. I

evidentment tenen unes  infraestructures i uns protocols

vinculats a l’àmbit diplomàtic que són necessaris per donar

aquest suport.

El que sí s’ha de reconèixer sens dubte i en vull fer tornar

fer ressò aquí, és una fita que sí ha aconseguit el fons a la

nostra comunitat autònoma i és arribar a polítiques que facin

apoderament en el municipalisme, és a dir, l’estructura política,

l’estructura ciutadana dels municipis d’arreu d’on ha tengut

impacte la cooperació. I això és un èxit i això evidentment té una

definició que es  diu fons insulars de cooperació, i crec que això

sí que és un aprenentatge que ens hem d’endur.
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Voldria també la seva valoració envers el tema de la

col·laboració i la cooperació administrativa interinstitucional

entre els fons i la Direcció General de Coop eració del Govern de

les Illes Balears . A nosaltres ens costa que hi ha molta

comunicació, p erò jo el que vull és la seva valoració envers si

es du a terme aquesta complementarietat i aquest impacte i

aquesta col·laboració dels projectes que es  puguin dur a països

on conjuntament actuen?, per exemple, al Sàhara, al Senegal, al

Marroc, on si veiem el focus  de l’ajuda oficial al

desenvolupament dut a terme per la Direcció General de

Cooperació i pel fons, hi ha unes actuacions diverses  i entenc

que seran comp lementàries. M’agradaria la valoració d’aquest

èxit i d’aquesta eficàcia d’aquests projectes duts a terme des

dels fons, però vist també juntament amb la coop eració que ha

fet la direcció general, que la fa amb projectes de cooperació

directa i bilateral fins i tot entre països  i t ambé a través d’ONG. 

Ho dic perquè de vegades una crítica, o més que una crít ica

una valoració sempre als consells de cooperació i als àmbits

interterritorials  de les direccions generals, on es diu: m’he

assabentat del teu projecte quan ens hem trobat allà; i

evidentment des del punt de vis ta d’eficàcia i d’impacte això és

un concepte que en cooperació no funciona. Assabentar-me

que un agent local de la mateixa comunitat autònoma té

coneixement d’un p rojecte quan arriba al mateix lloc per

implementar-lo, des del punt de vista del llenguatge de la

cooperació, de l’eficàcia, de l’es t ratègia i de l’impacte, minva.

Per tant, m’agradaria saber si teníeu coneixement que s’hagin

produït situacions d’aquests tipus i per quines línies heu

apostat per millorar-ho.

Ens preocupa molt la sensibilització...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, se li ha acabat el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab ja, president-, ens preocupa molt al nostre grup

parlamentari el tema de la sensibilització i sobretot el tema de

com percep ara mateix la ciutadania el fet que es dediqui

pressupost en la línia d’assolir el 0,7, que es vagi incrementant

p er al t ema d’ajuda humanitària i coop eració al

desenvolupament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari

VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de

deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, buenas tardes a los miembros  de esta

comisión y a las  p ersonas que han venido en representación de

los fondos de cooperación de cada isla.

Bueno, yo he podido examinar alguna documentación que

tienen ustedes publicada y he observado, en el caso del Fondo

Mallorquín, que tiene unas aportaciones de 1.888.000 euros  en

el año 2020, si bien los gastos de personal son 259.799; en el

2019 era de 217.614. Entonces me gus t aría que me explicase a

qué se debe ese incremento en el aumento de personal del

fondo.

También han aumentado otros gastos de la actividad, en

2019 eran 28.800, ahora son 43.700, esto está en las cuentas

anuales de la entidad. Veo que sobre todo el incremento está en

servicios profesionales independientes. Me gustaría también

que me explicase a qué se debe este aumento en los  servicios

profesionales independientes con respecto al año 2019.

Es curioso que ustedes justifiquen su existencia en la

necesidad de coordinar las ay udas de las administraciones

públicas y de las entidades privadas en el tercer mundo, p ara

que así sea más eficaz la cooperación y el es fuerzo de

solidaridad del p ueblo mallorquín sobre los  p aíses

subdesarrollados , en concreto esto lo acabo de decir, hablo del

pueblo mallorquín porque lo he leído y es calcado a lo que dice

la memoria abreviada del Fondo Mallorquín de Solidaridad.

Admiten, por tanto, que es necesario coordinar las ayudas para

ser más eficaces , p ero luego, a la vez hablan también de lo

maravilloso que es que las ayudas al desarrollo estén

descent ralizadas. No sé muy bien en qué aumenta la eficacia de

la ayuda al desarrollo esa descentralización, y menos después

de haber leído la afirmación cont enida en la memoria del Fondo

Mallorquín. Por t ant o, s i ustedes mismos afirman la

conveniencia de centralizar en sus propias entidades, eso sí,

claro, las ayudas , los  diferentes socios, pues tal vez podrían

explicarme cuál es  su punto de vista, como justifican esta otra

explicación que han dado.

Por cierto, en cuanto a los socios  ustedes indican que son

entidades públicas y privadas, si es  p os ible indíquenme cuáles

son esas entidades privadas y qué porcentaje del presupuesto

representa, porque yo solo he visto en los informes que han

aportado entidades públicas. Han aport ado en el caso de

Mallorca 1.881.000 en 2020, de los cuales 260.000 euros se van

en gastos de personal y 127.800 en gas t os  de gestión; es decir,

en tot al t enemos 387.000, un 20% que se va al sostenimiento

del propio fondo.

Nosotros creemos que la cooperación al desarrollo es

fundamental, és fundamental para evitar la avalancha de

inmigración ilegal que está asalt ando nuestras fronteras a diario

y que deja miles de víctimas en el mar cada año, pero también

creo que cuanto más cent ralizada esté esta cooperación más

eficiente será, tomando sus propias palabras, y más recursos

llegarán a los proyectos que nuestras instituciones decidan

que deben financiarse.

En cuanto a esas instituciones, por supuesto consideramos,

desde nuestro grupo, que debería ser el Estado español, desde

el Gobierno de la Nación, y siguiendo el mandat o de las Cortes

Generales, quien decidiese cuáles deben ser estos proyectos

puesto que la política internacional es algo que compete al

Estado, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, dado
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que la cooperación al desarrollo con recursos públicos

evidentemente forma parte de la p olítica internacional cuando

la llevan a cabo las instituciones p úblicas, y ustedes, por lo que

he podido comprobar, son eminentemente públicos. 

M e queda claro el porcentaje del presupuesto del fondo

que destina a sí mismo, que es un 20% en el caso de M allorca;

en el caso de Menorca y de Ibiza, me gustaría que me indicasen

ustedes cuál es ese p orcentaje de su presupuesto que destinan

al sostenimiento de ustedes mismos. 

Por otro lado, también me gus taría saber el porcentaje de

ingresos de cada fondo de procedencia pública y privada. En

Mallorca solo 6.000 euros son de asociaciones. Entiendo,

cuando han puesto ustedes asociaciones en sus balances,

entiendo que se trata de asociaciones privadas frente a

1.850.000 euros  públicos, de ayuntamientos, Consejo de

Mallorca, Gobierno balear, mancomunitat mancomunitats, i

UIB. Esto imp licaría que solo un 0,3% proviene de entidades

privadas en el caso de Mallorca, bueno, pues me gus taría

también saber ese porcentaje si es el mismo, es similar o es

diferente o si me lo pueden indicar direct amente en el caso de

los otros fondos.

Esto es importante porque, claro, decir que se trata de una

colaboración o un fondo que lo que hace es gestionar

aportaciones publico-privadas cuando en realidad solamente

un 0,3% viene de la iniciativa privada, pues desvirtúa un poco

la visión. Creo que más bien ser trata de una asociación de

caráct er eminentemente público, porque la inmensa mayoría de

los  fondos que ustedes manejan son públicos. Por tanto, de ahí

que yo les haya explicado cuál es mi postura. 

Evident emente si ustedes fueran una entidad privada que

se dedica a la cooperación sería muy diferent es  p orque las

entidades privadas , p or supuesto, pueden destinar los recursos

que capten de sus afiliados, de los ciudadanos o de las

campañas que quieran realizar a dónde ellos decidan. Otra cosa

distinta es cuando es t amos  hablado de cooperación al

desarrollo pública. En ese caso, yo s í que considero que

deberíamos ser un poco más rigurosos y acatar lo que dice la

Constitución Española en cuanto a la política internacional, que

no se está acatando porque evidentemente ya sabemos que se

ha descentralizado todo el tema de la cooperación al desarrollo.

Y reitero lo que decía antes, considero que, teniendo en

cuenta esos porcentajes que no son nada despreciables que se

tienen que destinar al sos t enimiento de la propia institución,

pues seguramente sería mucho más eficiente tener menos

instituciones  descentralizadas y poder destinar el dinero

directamente a los proyect os  de cooperación que es allí donde

se necesita destinar los recursos, y no a la infraestructura o a

la estructura administrativa que hemos creado para gestionar

todo esto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sr. Pons, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. Pres ident, senyores i senyors diputats,

moltíssimes gràcies als representants dels Fons Menorquí,

Pitiús i Mallorquí que avui ens acompanyen en aquesta

comissió. La veritat és que davant jo han intervingut alguns

diputats que tenen molt de coneixement sobre cooperació i

també vostès han exp licat així en genèric la tasca que

desenvolupen i cap on hem d’anar.

De totes maneres  la meva intervenció serà molt fàcil, molt

bàsica i els faré preguntes gairebé a mode d’exemple perquè

comprenguem, aquells que ens escoltin i nosaltres mateixos , on

es troben els problemes i on són les solucions, i exactament,

des  del punt de vista pràctic, quina seria la metamorfosi que ha

tengut les diferents societats a partir de la cooperació que

vostès fan.

Jo vull agrair la gran tasca que desenvolupen, aquests

projectes de cooperació a diferents països com han anomenat:

El Salvador, Índia, Guatemala, Hondures, Moçambic, Nicaragua,

Perú, o Nepal; també la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant

el desenvolupament sostenible; els projectes d’emergència en

temes de mobilitat ,  com és el tema d’asil, de migracions, de

refugi i per suposat els temes relacionats amb educació, i també

per a tot el que fa referència a la part més social, que també ens

interessa, que passa per l’educació, p erò també pels hàbits de

les diferents societats.

Nosaltres, des d’El Pi, apostam per la cooperació

descent ralitzada com a eina útil i eficaç a l’àmbit de la

cooperació, sempre ens hem manifestat així. Pensam que la

cooperació descentralit zada duta a terme a Espanya pels

governs autonòmics i les entitats locals  s ’ha convertit en un

dels actius més importants a les polítiques de solidaritat

internacional, p erquè construeixen un sistema que estam

convençuts que, a banda de versàtil, és dinàmic i està ple de

vitalitat. Ara més que mai es troba molt ben posicionat per

impulsar els canvis que es necess it en en un món global

tot alment transformat per una pandèmia, que ens ha donat

entre alt res coses i disgustos, una lliçó d’humilitat; és a dir, tots

som febles, tots som vulnerables i a un moment donat, un

maleït virus, un maleït bitxo ens pot posar a lloc i fer-nos

reinventar i reeducar i recomençar tot el que ja ens pensàvem

que teníem assolit.

El balanç dels danys que deixarà aquesta pandèmia serà

molt gran, el paper de la cooperació al desenvolupament,

malgrat les seves febleses i dificult at s ,  és essencial perquè

suposa un alè d’esperança.

Jo pel que fa a les preguntes  que els volia formular, no

m’interessa en absolut en què invert eixen el seu pressupost i la

part de personal, sé que altres p ersones  es t an molt
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preocupades per aquest  t ema, a nosaltres no ens interessa

gens, confiam plenament en la tasca que desenvolupen i sabem

que han de rendir comptes i que ho fan, així que p er aquí no

aniré en la meva intervenció, ni tampoc en les qüestions que s í

voldria saber. 

Com ha afect at  la pandèmia les seves actuacions? Sí que

ens agradaria. Pensam que en aquesta societat cada dia veiem

com quan assolim unes passes endavant, tot  d’una ens fan

recular, sobretot pel que fa a segons quins drets  i segons

quines situacions de la vida, que costa molt avançar i veiem

com ens fan recular, com deia, en moltes ocasions. 

Quines mancances, problemes o impediments han detectat

en el seu àmbit d’actuació? Sup òs  que només amb aquesta

pregunt a ens podrien fer una tesi o una enciclopèdia de coses.

I després també, a partir de les paraules que han dit i que

avui ens han contat tots tres, m’agradaria fer una reflexió, que

també la Sra. Durán anava en aquest sentit, que pensam que la

cooperació és imprescindible, però, a més a més, no p erquè

siguem excel·lents persones, no perquè tenguem una sensació

d’empatia, una sensació de solidaritat cap a la res t a, s inó per

pur egoisme; és a dir,  com més donem, més rebrem i més bé ens

anirà tot, és com a un cercle que tot el que va acaba tornant i

recomençant.

Per altra banda, vostès han dit que les polítiques públiques

dels diferents països han d’incorporar els drets humans, que

treballen perquè això sigui així. Aquí m’interessa especialment

que ens expliquin una mica, no sé, qui vostès considerin, quins

són els  p roblemes que més es troben a l’hora d’intentar i

d’aconseguir que s’apliquin o es  t engui aquesta perspectiva de

drets humans, i com ho podem aconseguir.

Per suposat els vull demanar què podem fer nosaltres com

a p arlamentaris, tenen a aquest grup, El Pi, a la seva disposició

per a qualsevol cosa que necessitin.

I després com han canviat  la visió, les accions i els

objectius dels  darrers anys, perquè la cooperació ha canviat, ho

he llegit als seus documents, també vostès ho han dit,  ha

canviat molt la visió i la perspectiva i com s’ha de caminar de

cara al futur. Per tant, m’agradaria saber on hem de centrar ara

mateix aquesta cooperació de cara al futur més immediat, a

banda de la COVID que ho ha impregnat tot, com és obvi.

I llavors quines accions concretes pel que fa a aquest

desenvolupament sostenible i de canvi climàtic, ha parlat

d’aigua, ha parlat de l’aigua més neta, amb aquest exemp le tan

gràfic que ens hem pràct icament imaginat aquest senyor

explicant el que vivia, però ens agradaria que anessin una mica

més enllà.

I després una pregunta, que no sé si m’explicaré quan la

faci, però que m’agradaria que em contestessin; és a dir, està bé

que aquestes societats tan pobres, tan poc desenvolupades,

tenguin la solidaritat de la resta, però hi ha un p reu que ells

paguen a canvi d’això? No dic que hi hagi una contrapartida,

s inó que al final no sé si acabam perdent les identitats o si es

conserven, no sé si m’explic o no m’explic, però m’agradaria

saber si al final caminar cap un món global tendrà els seus

avantatges, però no sabem quin és el preu que es  p aga. Si m’he

explicat i si no ja ho explicaré amb més calma.

I m’interessa moltíssim, ara, per p osar un exemple, en el marc

de l’assembla s’aprovaren dos projectes d’emergència: un per

reforçar els mecanismes de protecció a les dones , a la franja de

Gaza, Pales t ina, i un altre de suport sanitari (...) per als refugiats

i desplaçats interns a Takhär, a Afganistan. M’agradaria saber

exactament aquests mecanismes de protecció a les dones si

s’ha aconseguit, si s’aconsegueix i cap on o què és el que s’ha

d’intentar canviar en relació amb les dones i també als

refugiats?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari

Mixt té la paraula la Sra. Font , per un temps màxim de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo vull donar la benvinguda als

representants dels fons de cooperació, el nos t re grup també

pensa que fan una feina excel·lent i molt necessària i que

evidentment, precisament la COVID, jo crec que la COVID ha

posat de manifest ,  a banda de les febleses d’aquest sistema,

justament el que vostès demanen i és aquest canvi de

paradigma, aquest canvi de model, perquè és evident que no

podem continuar amb la mateixa manera de fer, com fèiem fins

ara, p erquè la COVID ha demostrat que tot se’n va en orris en

qüestió de segons i sobretot perquè la COVID ens ha

demostrat que som molt responsables del que ens passa.

Jo crec que, a més a més, de tota la feina que vostès fan, i ja

ho han remarcat altres portaveus, jo també vull remarcar la

qües t ió de la sensibilització, i més en els temps convulsos que

vivim actualment, amb una societat que es t à t otalment

polaritzada. Llavors aquesta sensibilització, aquesta educació

cada agafa p er a mi, o almenys per al nostre grup, cada vegada

agafa major transcendència. 

Ara també feia una revisió per la pàgina web dels diferents

fons i just ament el Fons Menorquí de Cooperació, en el seu Pla

estratègic del 2018-2022, ho vull dir perquè em sembla que és

com si fossin visionaris respecte del que ens passa ara:

coop eració p er al desenvolup ament humà sostenible,

emergència a l’ajuda humanitària i asil i educació per a la

ciutadania global. Quan jo he llegit aquest s  t res  punts,

aquestes tres línies de feina, he pensat que semblava que eren

visionaris del que vivim actualment, aquesta necessitat de

cont rolar també aquest desenvolupament humà sostenible.

Sabem, o almeny s  és el que diuen els experts, que aquesta crisi

sanitària que vivim està molt relacionada amb la crisi climàtica,

una cosa va lligada a l’altra.
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Jo només els vull agrair la seva feina, torn dir que crec que

és molt important, però sí que hi ha una qüestió, i esper no

equivocar-me Sra. Mayor, tenim un dubte sobre la qües t ió de

l’agermanament , que ja li ha volgut demanar abans la meva

companya, voldríem insis t ir sobre aquesta qüestió. També he

vist una qüestió d’agermanaments entre escoles de diferents

països . M’agradaria que ho expliqués una mica més, perquè

crec que és un projecte realment interessant. 

I torn insistir, el nostre agraïment  p rofund per tota la feina

que fan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Contesten ara els rep resentants

dels fons de cooperació. En primer lloc, la Sra. Margalida

Benejam per p art del Fons Menorquí. A la Sra. Benejam li ha

tocat la cadira que baixa, que a tot s  ens  ha tocat qualque

vegada, aques t a que va baixant. Des d’aquí mateix si vol

intervenir. Quan vulgui.

LA SRA. REPRESENTANT DEL FONS MENORQUÍ DE

COOPERACIÓ (Margalida Benejam i Coll):

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot  gràcies i és la

p rimera vegada que venim a una compareixença d’aquestes i

ara estic un poc nerviosa. Intentaré respondre un poc totes les

preguntes, però des de la part més de funcionament diari i

després tota la part més complement ària, més l’àmbit polític i de

junta de govern, si de cas ho complementaran els  respectius

representants. Però bé, hi ha coses  del funcionament del dia a

dia que ells, com que no hi són contínuament, s i us  sembla, jo

aniré responent i els companys, companyes ja ens ho

complementaran. 

A veure, començarem per la Sra. Mayor. Bé, el tema de

l’espai de trobada que ha coment at com a suggeriment, açò sí

que entenem que és una qüestió més d’àmbit polític. Per tant,

ho respondrien ells.

La implicació dels  tres fons en la redacció de la Llei de

cooperació. Hi hagut diferents preguntes al respecte. En

aquests moments la Direcció General de Cooperació  impulsa,

com efectivament heu dit, la llei; la veritat és que, per primera

vegada en molt s d’anys, s’ha impulsat un procés nou amb el

tema que s ’ha obert la participació. Ens trobam a un moment

incipient de redacció de la llei, però s í que en el moment que

ens trobam ara, que és el moment  embrionari de començar-ne a

parlar, a nivell de participació podem dir que és positiva, que hi

ha un diàleg fluid i que hi ha molt bona disposició per part de

la Direcció General de Coop eració d’incloure totes les opinions

i visions que hi ha des de l’àmbit de la cooperació, no només

des dels tres fons, perquè les ONG també i alt res actors socials

p art icip en del debat i dels espais de reflexió que es fan en

aquest sentit.

Llavors també dir, em sembla que ho ha dit la Sra. Durán, si

es  necessari que se’ns escolti a la part de la llei autonòmica i

estatal. Creiem que sí, per açò participam en tots els p rocessos.

A la part autonòmica perquè -i aquí també s’enllaça amb altres

preguntes que s’han fet-, la cooperació descentralitzada és

aquella que fan tot s  els òrgans que no són l’Estat espanyol,

que no són l’Estat central, per tant, la cooperació que es  fa des

de la comunitat autònoma, la cooperació que es fa des dels

municipis i la cooperació que fan les ent it at s  és la cooperació

descentralitzada, d’acord?

Per tant ,  entenem que la cooperació descentralitzada, i més

en el cas espanyol, és la que realment dóna un plus a la

cooperació estatal,  p erquè és un valor important que, quan es

fan les memòries de cooperació del Govern espanyol, inclou ja

la cooperació descentralit z ada com a un element a tenir en

compte de la cooperació arreu de l’Estat espanyol.

I els municipis històricament sempre han fet cooperació, en

açò també hi ha una part més d’àmbit polít ic que contestarà el

represent ant polític, però bé, en aquest sentit de l’espai de

feina que tenim en aquests moments és necessari que hi

siguem, hi som, perquè els municipis fan feina en coop eració

històricament i, a més a més, fan una feina molt directa i molt

propera. Un dels avantatges que té la cooperació que tenim

propera és que no hi ha intermediaris  i tot el que entra per a la

coop eració és el que arriba allà i, a més, intentam fer controls

periòdics amb avaluacions contínues per supervisar tot el que

es fa.

Llavors, també, a banda de la llei autonòmic, hi ha la llei

estatal que també està en procés de revisió. Aquí també, a

través de la Confederació de Fons, som als espais de reflexió i

de debat que podem ser-hi per aportar la visió de la cooperació

municipalista. La Confederació de Fons en aquests moments

són 9 fons arreu de l’Es t at  espanyol i hi ha uns 1.000 municipis

integrats. Això era quant a la Llei de cooperació.

Propost es  per combatre el discurs de racisme i xenofòbia.

Açò és cert  que hi ha estat, hi és i cada vegada hi serà més,

perquè en moments de crisi i de precarietat la humanitat sempre

funcionam igual, tenim tendència a s i jo estic malament, bé, n’hi

ha un darrera que em pot prendre el meu espai i, per tant ,  la

meva part de por la trasllat a aquest col·lectiu, a aquesta

persona, per tant, és molt fàcil que quan hi ha situacions de

precarietat i incertesa incrementi la part del discurs de l’odi, del

racisme i de l’exclusió. En aquest sentit sí que intentam fer

feina.

Per a nosaltres un punt referent  important quant a canvi de

la visió de la cooperació ha estat l’Agenda 2030. L’Agenda

2030 ja sabeu que es  va ap rovar el 2015 i es va aprovar per tots

els partits, es  va aprovar a Espanya en el moment que hi havia

precisament el Partit Popular, quan es va ap rovar; per a

nosaltres ha estat un punt  d’inflexió important perquè dóna una

visió de cooperació molt interessant, en el sentit que si volem

canviar la realitat, si volem canviar les  desigualtats ho hem de

fer des de la corresponsabilitat i la governança comp artida. Per

tant, tots hi tenim responsabilitats aquí. 

L’Agenda 2030 sí que parla i dóna eines i pautes

precisament del tema de la convivència i del tema de les
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migracions. Nosaltres tots els referents que tenim vull dir que...,

no anem mai, d’allò que dius  ara ens inventam coses noves, no,

sempre agafam referents a nivell internacional i a nivell estatal

que puguin servir de punt de partida a l’hora de fer feina. Per

tant, l’Agenda 2030 en aquests moments és un punt de partida

a l’hora de combatre tot el tema de racisme i xenofòbia i com

afrontar la qüestió de les migracions que, com heu dit abans,

amb la situació de pobresa que hi ha als països del sud global

fa que hi hagi ganes de venir cap  a una zona del planeta on

estam millor. 

Per tant, com hem de combatre tot açò, com ho hem de

tractar i com s’ha de fer perquè la convivència entre les

persones, les que ja hi som i les que puguin arribar, o que

necessàriament no haguessin de venir, és que l’ideal seria que

cadascú pogués viure dignament en els seus territoris per no

haver de migrar, per tant, com ho fem p er afrontar-ho? I el

nostre punt de partida és l’Agenda 2030 i la convivència i la

cohesió ciutadana.

Perquè la ciutadania conegui la cooperació. Aquest, la

veritat, és el gran repte que tenim, però és  el gran repte que

tenim des dels Fons i des de quasi totes les entitats socials,

perquè en realitat nosaltres  ens trobam que en la cooperació

fem feina a mig i a llarg termini, les nostres accions, tot i fer els

projectes de coop eració que atenem situacions puntuals amb

projectes, la nostra feina és de llarg recorregut i a més moltes

vegades no és visible perquè la fem amb països de fora, per

t ant ,  les  accions globals del món de la cooperació és difícil que

siguin visibles, és el nostre gran repte i en això estam. 

Sí que fem feina en la p art d’educació, en la part d’educació

perquè defensam que per construir socials  on hi hagi una bona

convivència, societats democràtiques, la ciutadania ha d’estar

ben formada i informada, i que després pugui decidir lliurement.

Però açò és com quan eduques uns fills,  que els has de donar

t ot es les pautes perquè puguin tenir tots els coneixement s  i

després cada un es forma i decideix el que considera en funció

de la informació i de les pautes que ha rebut. Per tant, nosaltres

els plantejaments que fem són intentar que a la ciutadania sí

que li arribi la part del que fem aquí. 

El nostre rep t e o el nostre dubte sempre ha estat, que en

part venia un poc lligat  al que ha dit la... -perdoni, no em record

del seu nom...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perdona, p erdona, molt de gust-, en el sentit que a hora

d’afrontar recursos, a l’hora d’afrontar la despesa dels

recursos, ho dic p er al tema de comunicació, nosaltres ens hem

trobat durant molt de temps de dir: ostres !,  hem de gastar en

campanyes per donar a conèixer el Fons i la cooperació? La

resposta sempre ha estat que no, perquè val més prioritzar les

accions que no..., és clar, açò de vegades és un contrasent it  i

de vegades ens ha jugat en contra açò, però, com que sempre

intentam aplicar polítiques molt austeres en la despesa, és clar,

ens hem trobat que la feina de donar a conèixer la cooperació

sempre ens ha costat. I parl de conèixer, no de la feina que fem,

que ja és una altra cosa.

Llavors, la pandèmia si ens ha fet reinventar. Com a tothom,

com a tothom, com a tot es  les entitats i com a totes les

administracions, la p andèmia ens va agafar a un moment que

t ot s  teníem els pressuposts i els projectes pràcticament

aprovats i vam haver de refer els p roject es , vam donar..., o

sigui, tots els  projectes, els que ja estaven aprovats vam donar

l’opció que introduïssin un component COVID en el sentit que

els projectes que estaven aprovats vam donar un marge, un

espai p erquè p oguessin presentar una reformulació que

s’adaptés a la nova realitat, perquè ens vam t robar projectes

que, és clar, no tenia sentit a segons quins si la gent no tenia

ni mascaretes. Bé, el que nosaltres ens vam trobar, però

multiplicat. 

Per tant, sí que vam donar opció a tots els projectes que es

presentaven que una part del que ja havíem pressupostat que

ho poguéssim redirigir, entre altres coses perquè hi havia

accions que, per qüestions de seguretat sanit ària no es podien

fer, que es redirigissin a la part sanitària i d’incidència sobre les

causes. I llavors, també els tres fons  el que van fer va ser

destinar partides  específiques a projectes d’emergència lligats

amb el tema COVID, perquè enteníem que era un tema

fonamental el fet de donar-li resposta.

Llavors en el tema d’educació no formal, sempre parlam

d’educació no formal, ens ho hem hagut de replantejar i

evidentment hem fet com tothom t ambé, que hem hagut de tirar

de zooms i inventar nous sistemes per continuar fent feina.

Què podrien fer les entitats públiques per conscienciar la

ciut adania envers la cooperació? Ja sé que açò ara sonarà molt

rar, però és creure-s’ho molt, creérselo, creure-s’ho i fer i actuar

en conseqüència. La cooperació és una p art de l’acció política

que moltes vegades es fa com a quota, ho hem de fer, tret de

vosaltres que sou dins una comissió específica i, per tant, us

centreu en qüestions d’aquests  tipus, però, en general, la

cooperació dins el món dels municipis  és  un àmbit molt reduït,

i costa molt de vegades donar a conèixer o canviar el

plantejament que la cooperació ja no és  només donar ajuda

puntual a un projecte de Nicaragua, sinó que la cooperació és

una visió molt més global, que està molt bé que facem projectes

d’habitatges a Nicaragua o d’aliments, de sembrar horts i

llavors  a Nicaragua si llavors aquí no som conseqüents. Que

açò és el que diu l’Agenda 2030 precisament , el tema de la

coherència. I ens hem de creure que la cooperació és una cosa

que ha de ser transversal, és com t ant es  altres coses de les

polítiques que han de ser transversals, perquè de vegades ens

trobam que aprovam projectes de cooperació a un territori, però

després les accions que es fan a altres àmbits i a alt res  sectors

polítics malmeten tot el que es fa en cooperació.

Per tant, jo per la meva part, que es de tècnica, és  d’agrair la

implicació que teniu tots vosaltres i que us hagueu posat a

disposició perquè realment com a tècnica, els que picam pedra

cada dia és una part que... realment, bé, és important.

Llavors, el projecte de convivència Dalt Sa Quintana, que

heu demanat, i la campanya Antirumors , dins tot el tema de

convivència ens vam trobar que a l’Ajuntament de Ciutadella,

a Ciutadella, al municipi, hi havia un problema greu que s ’havia
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arrossegat durant  més de quinze anys de convivència a un barri

concret, amb un col·lectiu de persones migrades. La situació va

arribar a un moment prou conflictiu i amb l’ajunt ament  es va

decidir fer una intervenció sociocomunitària. I va ser el que es

va fer, i ha funcionat; hi ha qüestions... a veure, s’ha fet des de

la implicació de tot el municipi, des del consistori, els partits

polítics que hi allà també n’estan assabentats, s ’es t à en una

fase d’inici de la feina p erquè açò és una feina de llarg

recorregut, però funciona. I el tema d’Antirumors també es fa.

Llavors , el tema de cooperació... bé, de coordinació entre

municipis i com participa la societat civil de cada poble, quan

hem parlat d’entitats públiques i privades, en aquests moments

dins el Fons de Cooperació Pitiús i Menorquí hi ha les ONG

que formen part de la junta de govern, per tant, s’entén que

elles són el teixit social que forma part de l’entitat.

Llavors..., sobre el que ha dit el Sr. Gómez de la valoració

que té la ciutadania de les Illes pel que fa a la solidaritat i la

cooperació, a veure, la percepció que de vegades arriba és

aquesta que hi ha com a una p antalla que de vegades costa dir:

bé, amb les mancances que tenim nosaltres aquí, per què hem

de fer coop eració? Nosaltres no ho hem fet encara, encara no

ho hem plantejat ni sabem si ho hem de plantejar, però, per

exemple, el Fons Català de Cooperació acaba de fer una

enquesta en aquest sentit i ha demanat a la societat catalana la

percepció que es té en relació amb la cooperació i la solidaritat,

i l’enquesta, en contra del que es pensava, ha sortit positiva a

favor de la cooperació, que la majoria de la societat catalana

veu bé aquesta acció que es fa. Aquesta iniciativa s ’ha

impulsat des del Fons català.

Nosaltres aquí com a illes no ho hem impulsat, (...) seria

interessant percebre quina és la percepció de la ciutadania. Sí

és cert que nosaltres, com a Fons menorquí fa dos  anys vam

encarregar un estudi sobre les migracions i la percepció de les

migracions a Menorca, i va sortir, era en la p oblació juvenil, i va

sortir que realment començava a haver-hi elements preocupant s

en la població adolescent en aquesta qüestió. I és d’aquí on

han sortit llavors les  iniciatives que ja hem comentat de

campanyes Antirumors i projectes de convivència. Aquestes

percepcions que surten, és clar, és el que s ’ha d’intentar

combatre des d’accions, des d’iniciatives, p erquè açò acaba

afectant la convivència del municip i t ant  de persones que són

nouvingudes com de les que hi viuen sempre, d’acord?

La valoració del pla director. El pla director que es fa des  de

la comunitat autònoma es va p resentar al Consell de

Cooperació, nosaltres no... en aquest sentit ho valoram

positivament. 

Valoram positivament a més a més el marc de diàleg i entesa

que s’ha obert amb la direcció general, en aquests moments fem

feina amb la direcció general per intentar, per exemple, a través

de diferents comissions tot el tema de processos administratius

que fem, formularis ,  bases, intentar unificar els criteris, a més a

més també per s implificar i unificar criteris perquè sigui..., o

s igui, tenint en compte que tots partim de recursos públics és

de coherència també per ajudar les entitats que tenguin un

referent de dir: d’acord, a cada banda no ens demanen una cosa

diferent, sinó que comp artim llenguatge i compartim eines; no

vol dir que hagin de ser exactament les mateixes, però sí que hi

fem feina per compartir el màxim p ossible, des de fer les bases,

però també des de les zones es t ratègiques on farem feina de

cara al futur, d’açò també en parlàveu, de dir: a veure, com es

p ot plantejar de cara a futur. Ara és un debat que tenim en

aquests moments encara a nivell tècnic per a després passar-ho

a les respectives juntes de govern i que es pugui valorar a

nivell polític. Però sí que es fa feina per coordinar les  accions

des de la direcció general i el fons.

El tema de l’eficàcia. Bé, un poc és açò, l’eficàcia i

l’eficiència funcionen en funció dels recursos que hi destines

i els resultats que es tenen. Nosaltres a la part de la coordinació

ja us ho dic, ara estam a un moment precisament com feia molta

estona... bé, els tres  fons sempre havíem reclamat un punt de

col·laboració i entesa com el que tenim en aquests moments,

home, s’està intentant, d’acord?

El tema de l’eficàcia o de zones on fem feina, és clar, açò ho

marca el..., p recisament és un dels punts que debatem ara també

en aquests grups de treball, és a dir: d’acord, idò entre t ot s  els

actors de cooperació de Balears intentam definir quines són les

z ones  on ens interessa fer feina a tots, que açò quedi emmarcat

el màxim que es pugui a la llei i al pla director, i a partir d’aquí

tot s  feim feina a una perquè hi hagi.... A veure, es fa perquè si

mirau els plans d’acció dels diferents fons veureu que els

països on fem feina coincideixen amb els països que hi ha dins

el pla director de la comunitat autònoma, és evident, però, bé,

volem donar un pas més i reafirmar-ho. I si fa falta també, que

és un altra de les reivindicacions que hem tingut  des de fa

molta estona, que és la de complement arietat, nosaltres podem

actuar des de l’àmbit  municipal però des de la direcció general

en la cooperació directa, per exemple, es pot intervenir una zona

des de l’àmbit aut onòmic, per tant si totes les parts fem feina a

la mateixa zona evidentment l’impacte creix, l’impacte creix i els

recursos són molt més eficients i eficaços.

Per tant açò és un procés que en aquest moment tenim en

marxa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Benejam. Si li sembla, és que hauríem

de tenir cura del temps i també hauríem de donar p araula a les

seves companyes dels altres fons per si hi volen afegir alguna

altra cosa...

LA SRA. REPRESENTANT DEL FONS MENORQUÍ DE

COOPERACIÓ (Margalida Benejam i Coll): 

Perdó. Perdonau, és que m’havien dit que respongués, però

ja està. Jo ja havia acabat, perdó.

EL SR. PRESIDENT: 

A més hi ha un problema avui de connexió amb Menorca

que crec que és que a les cinc i quart haurien de sortir per

aquella porta, almanco els de Menorca si volen arribar a t emp s . 
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Sra. Darder i Sra. Socias, s i volen afegir també, a les

aportacions que ha fet la Sra. Benejam. 

LA SRA. GERENT DEL FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ

(Fina Darder i Juan):

Bona tarda. Molt ràp idament intent complementar sense

repetir res del que ha dit la companya, amb la qual estam

d’acord, els tres  fons estam prou alineats en general, com han

vist, i per tant només destacar el que veig i que no.

Sobre la redacció de la llei, per exemple, les aportacions que

vàrem fer les vàrem fer conjuntament els tres fons, es referien

en part al llenguatge, que ja està molt desfasat, és una llei de ja

fa prou anys, de l’any2005 i, per tant visió de nord-sud, de la

direccionalitat de la cooperació de nord o sud i canvis una mica

en la perspectiva. Això jo crec que és una visió general, però bé

al fons la vàrem posar de manifest. 

 I en el que ens competeix, el que s í que vàrem demanar és

un reconeixement de la coop eració municipalista i dels

municipis com actors de cooperació de manera específica, tal i

com reconeix també la Llei de cooperació estatal i que, a més,

ara s’està també actualitzant. Vàrem sol·licitar això, que és que

els  fons de cooperació i els municipis que hi estan integrats idò

estiguessin reconeguts de manera específica. 

Quant a la part de cooperació centralitzada-descentralitzada

que ha comentat  ella, només comentar -crec que ho ha

comentat el Sr. Gómez- parlar de la cooperació centralitzada des

del punt  de vista que la descentralitzada no té en compte els

interessos que s í que té..., que sembla que és com desmerèixer

el que fa la cooperació centralitzada. Jo crec que no és la

intenció, simplement, la cooperació descentralitzada és veritat

que és molt més pròxima a la ciutadania i, per tant, pot estar més

assabentada de les  necessitats reals, concretes, en el moment,

que hi ha a cada moment. 

Sobre l’educació i sobre xarxa, bé, és un tema central per les

pregunt es  concretes sobre xarxes a centres educatius solidaris.

Comentar que per nosaltres -en general-, del Fons  és una part

bàsica fonament al de la feina que no s’entenen els programes

i  projectes sense aquesta part d’educació. I en concret la part

de xarxa ens dona molt de suport i fa que treballem molt al

costat dels centres  educatius de cadascuna de les illes, no

només amb l’alumnat sinó també amb el professorat amb el qual

treballem en formació, per exemple. 

Sobre les preguntes de p ersonal i que ha comentat la

representant de VOX, jo contestaré la part del Fons Pitiús, és

clar, des de la part publicoprivada, bé, nosaltres en principi no

hem dit mai que els nostres fons són publicoprivats, són

clarament públics, és a dir el 98% del pressupost del Fons  és

públic i la resta prové de petites aportacions , algun donatiu i

poca cosa més. Però de manera fixa, és públic.

Quant a la part de personal o de gestió, nosaltres tenim dins

de gestió la part administrativa, hi ha la part de p ersonal

específicament dedicat a gestió i a administració i això és

aproximadament un 8%. És veritat que després també, assignat

a l’àrea, evidentment, del seguiment de projectes, la valoració,

tot això, l’han de fer persones. Després hi ha ass ignada una

persona a educació per a la transformació social i una part

també d’una altra de les persones contractades a projectes de

cooperació. Per tant es reparteixen aquestes  dues persones,

són tres persones contract ades i es reparteix d’aquesta manera.

Però gestió pura i dura, és un 8%, d’acord? 

I no sé, igual ja per no estendre’m més. Gràcies. 

LA SRA. GERENT DEL FONS M ALLORQUÍ DE

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ (Catalina Socias i Salvà):

Hola, Catalina Socias, gerent del Fons Mallorquí. Intentaré

ser molt breu, perquè tota la resta de coses crec que les

companyes ja ho han contestat, simplement volia agrair la

convidada que ja ho han fet  els altres i també les preguntes i

l’interès que heu tengut. I posar-nos a la disp os ició tant a nivell

t ècnic com supòs que a nivell polític de si no podem cont es t ar

totes les preguntes i inquiet uds i observacions que heu fetes

-que la veritat, estic molt  cont enta- que us poseu en contacte

amb cada un dels fons que estarem encantats de poder reunir-

nos i explicar amb més detall.

A mi em toca més la part que la Sra. Ribas ha explicat o ha

demanat -més ben dit- sobretot perquè s’ha referit  més al Fons

Mallorquí i, que he vist que mirava amb detall el tema dels

comptes anuals. Com deia Fina, la meva companya, som

entitats privades  p erquè tenim molt poca part privada i molt de

públic, és cert, el que passa és que la figura que més s’escau és

una associació privada i fem una gestió, crec, o procuram

almanco, que sigui t ransparent de totes les aportacions

públiques que, com vostè mateixa ha dit, és una part molt, molt

important.

Miri, el 2010 els tres fons vàrem ser en aquesta mateixa sala

demanant  una compareixença a la Comissió d’Hisenda perquè

demanàs un dictamen sobre les aportacions dels ajuntaments,

bé, dels socis, als fons, perquè digués com s’havia de t ractar,

etc. Vull dir, nosaltres vàrem demanar que per favor es demanàs

un dictamen sobre com ho havíem de fer. 

Fa pot ser mig any, més o manco, vàrem anar a la Sindicatura

de Comptes perquè, bé, t eníem algun problema amb el tema de

jus t ificacions  d’acord amb algunes  adminis t racions ,

concretament el Fons Mallorquí amb el Consell de Mallorca

que, com sap, té tota la part de coop eració que la destina al

Fons, per aclarir com havíem de justificar bé, vull dir perquè

estàs bé. Fins i tot vàrem tenir una reunió el Fons Mallorquí, la

interventora general del Consell de Mallorca i el síndic Bernat

Salvà i Maria Marquès, de com gestionàvem i justificàvem i

teníem la constància dels recursos  que s’utilitzaven. Estam

encantats perquè ens varen dir com trobaven que ho havíem de

fer, evidentment no ens varen marcar com, però sí ens varen

aconsellar i ho varen fer d’acord amb Intervenció General del

Consell en aquest cas. Per a nosaltres, això, és tranquil·litat,

perquè el que volem és donar resp osta a com es gestionen els

doblers públics.
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És clar, i això té un cost, però em permetrà un poc una

broma, que, com deia Fina, el 8%, més o manco envoltant, de

ges t ió p ura, del que es pot dedicar diguéssim que és de

l’entitat, és de gestió, el 8% del pressupost, però crec que la

calculadora li ha fet un bot de números, perquè 260.000 euros

sobre 1.900.000, a mi em surt  que és un 13,5%, i vostè ha dit un

20. Però de totes maneres li diré que s i a això, que no és tota la

gestió, li afegim una altra part, és a dir, 260.000 euros, en

números rodons, seria el cost que el Fons Mallorquí té del

personal. Què passa? Que hi ha una part  del personal, gairebé

la meitat, que està assignat a project es ; és a dir, nosaltres ens

presentam a convocatòries europees PLAT FORMA, que abans

els companys ho han dit, etc., i a projectes que hi ha una part

de personal que ve assignada, amb la qual cosa ja tenim una

part d’aquest s  260 que ja venen coberts per una institució

diferent dels nostres socis.

És a dir, intentam ser àgils amb aquest tema de cercar

recursos i carregar. L’eix dels fons, de tots els fons de

cooperació, és fer una gestió àgil i transparent . Per tant que una

entitat que p osant-hi tot el que hi puguem posar de gestió, fins

i tot aquestes despeses d’altres..., de serveis  independents,

que ara li explicaré què eren, que s igui un 15%, jo voldria saber

quina direcció general, conselleria, departament de qualsevol

ins t it ució pública destina el 15% al funcionament, personal, etc.

Nosalt res, com que no som administració pública però sí

gestionam doblers públics i ens basam en la transparència i en

la gestió àgil, volem fer això, i fem mans i mànigues perquè el

darrer duro possible se’n pugui anar al sud, però aquí ha de

quedar una part i és la part de poder pagar audit ories de

comptes anuals, -com vostè ha comp rovat  estan penjades i són

públiques-, i aquest acord que li deia abans amb la Sindicatura,

auditories de projectes; és a dir una empresa auditora

independent ens audita com nosaltres gestionam els projectes,

i com nosaltres revisam les justificacions, si acomp lim bases, si

no acomplim bases. Això, nosaltres ho justificam amb aqueixes

coses 1.200.000 euros anualment és el Consell. 

I a més, en el tema d’eficiència jo diria que el Consell de

Mallorca en aquest cas, que ho destina t ot  o com d’altres

ajuntaments, però ho dic perquè el volum és gros, 1.200.000

euros, als  fons , no fa cooperació, i això vol dir que no té tècnics

en cooperació i que no té un departament de cooperació, i així

tota la resta d’ajuntaments.

Vostè ens demanava: bé, això de la cooperació

descent ralitzada envers la coordinació dels ajuntaments que

aporten, idò jo li diria que, en el cas de Mallorca 53 ajuntaments

no tenen departament de cooperació, no tenen 53 tècnics  en

cooperació, sinó que en tenen 6, que som els de Mallorca,

diguéssim, no? Aquest és el t ema, jo entenc que de vegades

mirant els números només, si no s’explica un p oc més, i de

vegades miram els números i no llegim la resta, dóna aquesta

“daixona”.

Ja només per acabar, però, li diria que nosaltres abans  de

gestionar hi ha una part de gestió p ura i dura, que seria la

comptabilitat, evidentment, comp t abilitat de societats amb el

Pla general comptable d’entitats no lucratives, auditoria de

comptes anuals, auditoria de projectes, i ara nosalt res , en el cas

de Mallorca, ja hem aprovat l’RLT, que properament  es

publicarà i, per tant, tothom podrà veure què hi ha i què no hi

ha, es publicarà a la web, perdó, que l’estam refent. I també ara

entram a fer públiques les contractacions, és a dir, a fer

contractació pública; tot  i que  som una entitat privada, hi ha

una part de l’ordenament jurídic que diu que ens aconsellen fer,

idò, li ho dic, ara hi som, l’únic que passa és que, com que

nosaltres som austers en el tema del personal, no tenim jurista

i hem de veure com anam i... hem intentat cercar una emp resa

que ens assessori en aquest tema de la contractació pública,

però és que resulta que hi ha molt poca gent que sàp iga de

contractació pública. Per a mi que vos tè és advocada, de Dret

Administratiu, a més, per tant, això ja ens aniria bé, perquè...

(Algunes rialles i remor de veus)

... aquest tema el volem posar en marxa i... vull dir que hi ha

poca gent, que vostè sap que hi ha p oca gent que es dediqui

a aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salvà. Seria bona aquesta, Sra. Ribas,

si ara acaba de voluntària en el Fons Mallorquí...

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

... en temes jurídics.

Per la part de representació dels fons volen afegir alguna

cosa?

EL SR. REPRESENTANT DE LA JUNTA DE GOVERN DEL

FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ (Antoni Carrillos i

Cantó):

Bé, jo igual afegir que jo traslladaré a la junta les opinions

que hi ha hagut favorables o que els ha agradat la pàgina web,

és una de les preocupacions recurrents de totes les juntes, la

transparència del fons, o t ot s  els  fons, perquè em consta que

són t ot s, i la difusió dels projectes, cosa que n’estic content

perquè, ja us dic, és una cosa que ens preocupa i mai no

acabem d’estar satisfets, però bé, si vos tès veuen que està bé,

idò ho traslladarem, intentarem continuar millorant.

Una altra cosa que també volia comentar era això de la

descentralit z ació, que també ho han explicat molt bé les

gerents, només vull afegir que poder mostrar als habitants de

Maó, en aquest cas, què fem, què es fa amb els diners que ha

posat l’Ajuntament de M aó en cooperació, és la millor

sensibilització que podem fer i és la millor transparència que

podem oferir.

I després, s ’han comentat els percentatges tant del fons

pitiús com del mallorquí sobre els treballadors  dels fons, ve a

ser més o meny s  igual, està sobre un 15%, el que li han

comentat, el del fons menorquí, i el mateix, hi ha t reballadores
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del fons menorquí que s’encarreguen d’executar projectes, o

sigui que són una bona part  dels  diners que es dediquen a elles

també van cap a cooperació.

Això és el que volia afegir.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL FONS PITIÚS DE

COOPERACIÓ (Rafael Ramírez i Gutiérrez):

Bueno, yo agradecer el espacio de reflexión y el interés que

suscita el tema, con lo cual quiero decir que con lo que

contamos  y  este ámbito de espacio público político representa

a los ciudadanos de las is las, obviamente si mayoritariamente

hay un interés por la cooperación al desarrollo significa que esa

sens ibilidad existe en nuestros ciudadanos. No somos

diferentes de los ciudadanos que rep resentamos, somos los

mismos, somos parte de lo mismo, con lo cual, bueno, pues es

interesante que t odas las preguntas que han surgido, que

t ambién indican un camino a seguir, una relación más estrecha

y la posibilidad de intercambiar más información y más fluida.

¿Qué se puede hacer desde la legislación? Pues legislar p ara

favorecer este proceso, porque la cooperación al desarrollo,

como bien se explicaba, en estos momentos de pandemia nos

hemos  encontrado con que la realidad es global y las

respuestas son globales y, obviamente, se decía aquí, y con

buen criterio: no saldremos de una crisis sanitaria que ha

generado una crisis económica si no resolvemos el problema

sanitario a nivel global; es decir, en cuanto haya movimiento

sabemos que las cosas no fluirán.

También el escenario que se dibuja es diferente y por eso la

necesidad de mayor cooperación. Si los países como nosotros

del primer mundo, entre comillas, o los p aíses ricos, son

cap aces  de proyectar ya su salida de la crisis, imagínense los

países que no son tan afortunados económicamente, es  decir,

¿cuándo remontarán? Si lo que ha dejado tocado a este p rimer

mundo porque se ha parado el movimiento, p orque hemos

parado en seco, supone esto, pues imaginemos  lo que pasará.

Y el no salir todos, lo hemos visto, es una gran lección de

la p andemia, si no salimos todos no salimos ninguno porque al

final la pobreza también tiende a compartirse, es decir,  bueno,

si no conseguimos... porque es  duro salir de un hogar, es

decir... Bueno, yo no nací en Baleares y adaptarse a una

sociedad es diferente, pero yo lo hago en unas condiciones

inmejorables, pues imagínense el que no tiene nada, el que llega

en un cayuco, complicado. Entonces, bueno p ues  al final es un

tema de justicia. ¿En qué nos puede ayudar el Parlamento? Pues

en muchos ámbitos, marca la legislación p olítica de toda la

comunidad autónoma dentro de sus competencias. En el ámbito

educativo es claro, ¿no?, incorporar la educación a los

ciudadanos, en sens ibilización, en un mundo mejor, en

compartir la Agenda 2030, es decir, hay todo un camino para

recorrer y yo me voy con la alegria de que hay sensibilidad p or

parte de los parlament arios que nos representan de que este

camino se puede recorrer juntos.

Muchas gracias por su tiempo y por las preguntas.

LA SRA. PRESIDENTA DEL FONS MALLORQUÍ DE

SOLIDARITAT I DE COOPERACIÓ (Maria Antònia Mulet

Vich):

(Intervenció inaudible per avaria tècnica)

... oport unit at  que es dona de formar part de l’executiva en

el meu cas  del fons i aquí hi ha persones que en aquests

moments són al Govern que han format part i hem compartit

executives dels fons...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. M ulet, si em permet, és que no la senten, hi ha un

problema amb el seu micròfon, si no li sap  greu esperar un

minutet...

LA SRA. PRESIDENTA DEL FONS MALLORQUÍ DE

SOLIDARITAT I DE COOPERACIÓ (Maria Antònia Mulet

Vich):

Hola, sí? Ara...

(Remor de veus)

Si ara us he de tornar repetir el mateix no me’n recordaré.

(Algunes rialles)

 Bé, no, seguir un poc amb l’agraïment i sobretot jo crec que

p osar en valor el fons pel que representen que representen que

hi som tots els ajunt aments, hi és el Govern, hi és el consell, hi

ha la Universitat i altres entitat s ,  p er tant, crec que no ens

queda més, i amb la situació que vivim aquest darrer anys i mig

i que s’ha vist en part  de les preguntes que heu fet, a veure

com ens havíem reinventat amb la crisi sanitària a l’hora de fer

accions i actuacions, crec que no ens queda més que fer feina

conjunta, anar tots de la mar.

És veritat que des  de la Direcció General de Cooperació,

anam de la mà però no ens trepitjam, al revés, el que fem és que

sumam. Per tant, jo, per part nostra agrair-vos seriosament les

pregunt es  i els dubtes que heu tengut, esper que les haguem

pogudes aclarir un poc, si no tots ja sabeu on som per seguir

fent feina plegats i moltes gràcies i a seguir endavant. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltíssimes gràcies. Agafam aquest envit que fan

a t ot s  els  diputats i diputades presents a la sala i per extensió

als que no hi són també, de conèixer de primera mà els diferents

fons mitjançant una visita a les mateixes instal·lacions, que

evidentment no estaran sotmeses  a l’ordre que estan sotmesos

o almanco al temps en la durada les comissions parlamentàries .

I efectivament són tres fons, amb moltes coses i haguéssim

pogut parlar dues hores més i justament avui que també tenim

dificultats i precisament hem de ser escrupolosos amb la gestió

del temps.
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Bé, i ja que no és cada dia que ens visiten els tres fons

insulars, si ens permeten, acabaríem l’acte amb una fotografia

a l’escala, a l’escala perquè és un bon lloc i així ens veuen a

tots, als petits i als grans, i així deixam constància de la seva

visita avui en aquest Parlament de les Illes Balears.

I una vegada més agrair-los l’esforç i molt especialment als

que veniu de Menorca i d’Eivissa. 

Moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió.
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