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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Antoni Garcias substitueix Francisca Lladó.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

Demanaria al diputat o a la diputada més jove que exercís
avui les funcions de secretari.

(Remor de veus)

Bé, pregaria al Sr. Melià que s’atraqués a la mesa per exercir
les funcions de secretari...

(Remor de veus)

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4012/08, presentat
pel Govern de les Illes Balears, com a formulació definitiva
del Pla director de la cooperació de les Illes Balears.

Passarem, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en l’escrit RGE núm. 4012/08, presentat pel Govern
de les Illes Balears, referent a la presentació del Pla director de
cooperació de les Illes Balears 2008-2011.

Assisteix l’Hble. Consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, Sra. Josefina Santiago per fer la presentació, i ve
acompanyada del Sr. Josep Ramon Balanzat i Torres, director
general de Cooperació; del Sr. Antoni Esteve i Mestre, gerent de
l’Agència de Cooperació Internacional; i del Sr. Antoni
Ballester i Munar, cap de la Secretaria de la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració.

Per començar té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral.

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

Bones tardes a tots i a totes. Gràcies per la vostra assistència.
Efectivament, avui presentam per segona vegada amb un motiu
diferent, el Pla director en matèria de cooperació, per a nosaltres
és el primer pla en matèria de cooperació d’ençà que existeix la
Direcció General de Cooperació, creada l’any 99. És un pla,
com no pot ser d’altra manera, respecte de la Llei de cooperació
autonòmica de l’any 2005, que compleix el que diu aquesta llei
i que obliga que hi hagi un pla director quadriennal com a
instrument bàsic de planificació.

Com hauran vist vostès, efectivament en aquest pla hi ha un
contingut d’objectius, de prioritats, de pressupost indicatiu i de
zones geogràfiques preferents. Tendrà una vigència de quatre
anys, del 2008 al 2011, i també té en compte, com no podia ser
d’altra manera, la Llei de cooperació internacional per al
desenvolupament de l’any 98. Aquest pla ja ha passat per tot un
seguit d’entitats, com pot ser el Consell de Cooperació, que es

va presentar el febrer del 2008 i va ser també aprovat per 16
vots a favor, cap en contra i 2 abstencions; va ser presentat
també en comissió en el Parlament dia 7 de febrer del 2008 i
també va ser aprovat pel Consell de Govern dia 26 d’abril del
2008.

Com vostès hauran comprovat, a la primera pàgina hi ha un
diagnòstic de la situació actual en temes de cooperació, jo el
resumiré molt breument. Es detecta una gran dispersió d’ajudes,
des de l’any 2003 a l’any 2007 i també anterior a aquest període
hi havia 56 països que rebien aquest tipus d’ajudes. Cooperació
Internacional té un component molt social, tal vegada més que
educatiu i d’altres tipus. És bàsicament en temes d’aigua, de
salut i de sanejament. Tenen principal importància fins a aquests
anys les entitats socials, a través de les ONG. Es detectà una
manca de coordinació institucional, especialment les
institucions administratives més importants de la nostra
comunitat autònoma: ajuntaments, consell i Govern.

Hi havia també una insuficiència, al nostre entendre, de
seguiment de l’avaluació i es valorava com a preceptiva la
creació de l’Agència de Cooperació l’any 2006, que era un
instrument administratiu que agilitava tot el tema de la
cooperació. També es dóna en el diagnòstic com a positiva la
Llei de cooperació del 2005 i de qualque forma es constata una
gran tradició de convocatòries en temes de subvenció, que estan
molt implementades i que les ONG ja tenen molt interioritzades.

Podem dir que el pla respon a diverses preguntes, on hem
d’invertir la nostra cooperació internacional? El pla estableix tot
un seguit de països amb uns indicadors que (...) havien de ser
objectius. Parla que han de ser països amb tres tipus
d’indicadors i després estableix països prioritaris, països
preferents i altres tipus de països. La selecció d’aquests països
està en base a tres indicadors que nosaltres consideram
fonamentals, un és l’índex de desenvolupament humà i es dóna
preferència a tot aquell conjunt de països que han empitjorat o
no han millorat en el temps el seu posicionament a la taula de
progrés dels objectius de desenvolupament del milAlenni. Saben
vostès que l’Organització de Nacions Unides està fent tot un
seguit d’indicadors en els quals situa a cada un dels països del
món i hi ha països que enlloc d’anar cap endavant van cap
enrera. En qualsevol cas n’hi ha molts que queden estancats.
Especialment cal destacar tota l’Àfrica Subsahariana que va en
retrocés progressiu.

Un altre punt que també pensam que ha de ser objecte de la
intervenció de cooperació, són els països o les regions que de
qualque forma generen immigració cap a la nostra comunitat
autònoma i també cap a l’Estat. D’aquests destacaríem
especialment el Magreb, Amèrica Llatina i Àfrica Subsahariana.
Després tampoc no podíem descartar els països o les regions on
hi ha una tradició de cooperació a les Illes Balears, moltes
vegades provenia de les missions, però que efectivament tenim
una tradició important com a comunitat de participar en aquests
països, són especialment la zona de Grans Llacs Africans.
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Amb aquestes tres variables o aquests tres indicadors que
ens permetien establir d’una forma més o manco objectiva la
prioritat, vàrem establir allò que en deim països prioritaris i
països preferents. Els països prioritaris rebrien un 70% de les
ajudes que destinam a cooperació com a comunitat autònoma;
i els països preferents un 20%. La resta de països que hem
titulat, com veuran vostès, en el Pla director com a altres països
rebrien el 10%. Dels països prioritaris, perquè vostès en tenguin
una idea, seria, a l’àrea de la Mediterrània destacar: el Marroc,
Algèria i Palestina; Algèria sobretot pel tema del Sàhara. De
l’Àfrica subsahariana: Senegal, Etiòpia, Burundi, Malí.
D’Amèrica central i Carib: Guatemala, Hondures, El Salvador
i República Dominicana. D’Amèrica del Sud: Equador, Perú,
Bolívia i Colòmbia. Aquests serien per a nosaltres, aplicant
aquestes tres variables que els he mencionat anteriorment, els
països de caràcter prioritari.

Després també podem anomenar els països preferents, allà
on s’hi destinaria un 20% de les nostres ajudes de cooperació.
I serien bàsicament: Nigèria, Rwanda, Tanzània i Sudan. I ja
passant a Amèrica Llatina: Cuba, Haití, Nicaragua, Hondures,
Brasil, Paraguai i Argentina. I després la Índia com a altres
països. Després efectivament deixam un 10% d’intervenció
econòmica per a altres països, per si hi ha altres països que
poguessin rebre algun tipus d’ajuda.

De quins serien els objectius o les prioritats d’intervenció,
pensam que independentment del tipus d’ajuda que són dues, i
que després ja contaré amb una mica de detall, allò que és
l’àmbit de cooperació normal i allò que podrien ser les
emergències. Pensam que totes elles han de tenir tres, quatre o
cinc prioritats transversals, és a dir, haurien de ser comunes a
totes elles. Una és la defensa dels drets humans i la participació
democràtica, l’enfortiment dels teixits socials. Pensam que
aquests països per al posterior desenvolupament i un
desenvolupament seriós que no depenguin només de cooperació,
és fonamental la intervenció econòmica dels països
desenvolupats en aquests països. I pensam que la
democratització, la garantia de seguretat és fonamental. Per això
és important aprofundir en processos democràtics. 

La perspectiva de gènere en dos sentits, un més clàssic o
més conegut i que és la igualtat entre homes i dones. Pensam
que els projectes han d’anar dirigits efectivament a això, però
també entenent que la participació de la dona és molt important
i, a més, en aquests països s’ha demostrat que en situacions
d’emergència, situacions no freqüents, però de crisi, la dona
juga un paper molt important, està molt present, no es retira i té
una capacitat de desenvolupament que no han demostrat, en
determinades situacions, els homes en aquest sentit. La
sostenibilitat ambiental pensam que és fonamental,
especialment a molts de països que puguin tenir un
desenvolupament turístic, el tema de sostenibilitat ambiental en
tots els aspectes, ecològic, econòmic i altres temes i com he dit
abans, la participació democràtica.

Les prioritats estratègiques, com no pot ser d’altra manera,
entenem que han de ser la Declaració del MilAlenni de l’ONU de
l’any 2000. Pensam que, ja entrant dins l’àmbit de cooperació,
que bàsicament manejaríem amb les administracions i les ONG,
les més important són la salut i l’accés a l’aigua, el tema de
l’educació. Vostès saben que un dels objectius del MilAlenni és
el tema de l’educació, suport a iniciatives productives de tot
tipus, especialment aquelles que van, com ja he dit abans, a
desenvolupament econòmic sostenible, el desenvolupament
local, pensam que és molt important tot el tema de
desenvolupament local, especialment el tema alimentari, que és
una de les coses fonamentals i a més ara amb la crisi alimentària
s’ha demostrat d’una major manera. 

L’autocupació, la capacitat no només de crear teixit
productiu, sinó sobretot d’autoocupació. Xarxes de
comercialització dins el propi país, primer municipal, país i
exterior. El comerç just que cada vegada té una importància
cabdal en aquests països. Temes de formació, i la cultura entesa
com una activitat productiva. L’autonomia de les dones pensam
que és fonamental a part de treballar en salut, educació, amb
aquest suport a iniciatives productives, el tema d’autonomia de
les dones. I també tots aquells projectes i programes que vagin
dirigits a prevenció i maneig dels conflictes violents. Aquest
sentit seria el nostre àmbit de cooperació i com ja he dit es faria
bàsicament mitjançant ONG i administració. 

Després uns altres àmbits de cooperació que no serien els
quotidians i el que es pugui planificar, serien el tema
d’emergències i les accions humanitàries. Vull dir que no és un
tema que es pugui planificar, però sí hem de tenir present i
reservar econòmicament uns doblers al nostre pla director. Les
emergències en accions humanitàries anirien dirigides
bàsicament a tres objectius: cobertura de necessitats bàsiques
durant una emergència, maneig de crisis cròniques, com poden
ser situacions de llarga durada, i campaments de població
desplaçada o refugiats. I pensam també que dins emergència hi
ha d’anar una segona part, de vegades oblidada, que és la
reconstrucció de les zones afectades per terratrèmols,
inundacions, etc. Vull dir que no només és una inversió en el
moment de la necessitat, abastar d’allò que és bàsic a les
persones, sinó també dedicar temes d’emergència a la
reconstrucció de les zones afectades.

Després també pensam que dins la cooperació hi ha dos
elements més, un és el tema de la sensibilització; sensibilitzar
la població general en relació amb els temes de cooperació,
perquè siguin agents actius dins les ONG, i també per
sensibilitzar i formar els agents cooperants. En aquest sentit
tenim tres línies bàsiques, una que és tot el tema de
conscienciació a la població general, a través de publicacions
específiques, exposicions, avui mateix els convid a anar-hi,
s’inaugura a les 8 de l’horabaixa en el Casal Solleric “Imatges
per la Dignitat” que té per funció sensibilitzar en temes de
cooperació, conferències i tots aquests instruments i estratègies
que tenim per al tema de la conscienciació de la població
general. 
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Intentar en educació incorporar progressivament al
currículum escolar la importància de la cooperació a través de
les assignatures que pertoquin: història, medi ambient, però que
ens facilitin això; i formació específica a agents de cooperació
a través de cursos i de post-graus que puguin tenir, d’això ja
tenim convenis amb la Universitat.

Finalment el codesenvolupament. El codesenvolupament
sabem que és un instrument molt potent, en aquests moments jo
diria que està poc desenvolupat a la nostra comunitat autònoma,
però que el pla li reserva unes pàgines, li dóna importància i en
fa èmfasi com a element estratègic i de futur per al tema de
cooperació i, a més a més, amb la importància del volum de
població immigrada que tenim a la nostra comunitat.

Com volem fer tot això? Tot això ho volem fer mitjançant
accions pròpies del Govern, implicar-nos més com a govern, no
només deixar a la iniciativa privada sense ànim de lucre, les
nostres intervencions en cooperació amb els països en vies de
desenvolupament, sinó també nosaltres intervenir. Per això
veurem que s’ha configurat el que anomenam Pla regió, on
també se seleccionen els països i que va conjuntament amb
altres entitats administratives, prioritzam Amèrica Central, el
Magreb i Àfrica Occidental. Després, com no pot ser d’altra
manera, ho volem fer a través de les ONG ja d’una forma
clàssica i, a més, pensam que és una forma democràtica perquè
és l’expressió popular de quines sensibilitats tenen els ciutadans
en relació amb la cooperació, i després també a través del que
podrien ser convenis amb altres administracions, ja ho hem fet
amb els consells, ajuntaments, i també allò que serien els fons
insulars de cooperació, especialment per als temes d’emergència
amb l’Agència de Cooperació nacional i també en temes
d’Europa.

He fet una exposició breu perquè, com ja he dit al principi,
es va fer una exposició en el seu moment el febrer, també el Pla
de cooperació es compromet al 0,7 del total dels pressuposts de
la nostra comunitat autònoma d’una forma progressiva i també
realista, amb l’objectiu que a finals de legislatura, l’any 2011,
aconseguim com a comunitat autònoma i si ho aconseguim, jo
pens que ens podem sentir orgullosos tots d’aquest 0,7 del total
de la nostra comunitat autònoma.

No sé si ara hi ha un torn de preguntes, però en qualsevol cas
estic a disposició de qualsevol parlamentari que vulgui aclarir
temes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva explicació. Passam ara,
per tal de formular preguntes i/o observacions, a la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major representativitat. Per
part del Grup Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera i persones que
l’acompanyen. Nosaltres no li farem preguntes, però sí volem
fer des del nostre grup una valoració d’aquest pla director que
efectivament ja es va comentar, com ha dit vostè, el mes de
febrer i ara que ho hem pogut llegir i hem tengut accés a la
versió definitiva, sí que li volem donar la nostra opinió i la
nostra valoració al respecte.

Voldríem començar donant l’enhorabona per la diligència
amb què s’ha fet aquest pla director i jo diria que no només amb
la diligència, sinó també amb la solidesa del resultat. Crec que
és un bon document i, a més, té la virtut de ser una planificació
i nosaltres sempre que hem parlat de planificació i ho fèiem fa
uns dies parlant de la política de dependència, ho fèiem també
parlant de polítiques de treball; nosaltres consideram que la
planificació és quasi una condició sine qua non per a l’eficàcia.
També hem vist que aquesta idea de planificar i lligar-ho a la
idea d’eficàcia està recollida en el mateix document i en aquest
sentit feim una molt bona valoració.

En segon lloc i entrant ja un poc en el contingut del
document, tenim dues coincidències bàsiques importants de
concepte general. Una és aquesta referència que fan vostès a la
necessitat d’elevar a política de cooperació tota la feina que es
fa en la colAlaboració de la lluita contra la pobresa i les
desigualtats del món. Efectivament, jo crec que s’ha de passar
d’aquesta concepció de fer accions separades i moltes vegades
disperses, en altres ocasions quasi incoherents, donar-li cos i
convertir-ho en política de govern i de cooperació; en aquest
sentit pensam que aquest pla director recull aquest concepte.

També estam molt d’acord en una observació prèvia que fan
a les primeres pàgines, en el sentit de, cito textualment, “el nord
i el sud són producte del mateix procés de desenvolupament
amb resultats asimètrics”. Crec que aquesta concepció prèvia
dóna molt de sentit a tota la feina que després es fa en
cooperació, diríem que s’oblida del concepte un poc caritatiu
tradicional d’ajudar a aquests, el nord assumeix la part de
responsabilitat que té amb els països empobrits i abandonant
també aquell concepte de països pobres. Jo preferesc molt més
parlar de països empobrits.

Vostè ha fet referència al pressupost, nosaltres ja ho hem fet
quan parlàvem del pressupost de l’any 2008, crec que ja ho
vàrem reiterar a la compareixença del febrer i ara ho tornam dir.
Tendrà el suport d’Eivissa pel Canvi, per tal que s’aconsegueixi
destinar aquest 0,7% al llarg de la legislatura amb aquest
objectiu que vostè també planifica per anys, tendrà el nostre
suport en aconseguir aquest objectiu que consideram que és
legítim i que és just. També estam d’acord, i pensam que és
important el tema de fer un diagnòstic de quina és la situació
actual, perquè moltes vegades si no es té clar d’on es parteix,
difícilment es pot saber on es vol arribar. En aquest sentit
pensam que el diagnòstic és acurat, un diagnòstic molt realista,
valoram perfectament què és allò que està bé i què és el que s’ha
de millorar. A més, es fa sobretot amb la idea de possibilitar la
correcció de deficiències. Jo crec que no hi ha cap crítica
gratuïta sinó que es fa en aquest sentit positiu.

I ja passant al tema de principis inspiradors, valors, etc.,
estam absolutament d’acord amb els principis generals que
vostè situa com a valors fonamentals que inspiren el pla. Els
principis de coordinació, participació, concentració de l’ajuda,
informació, transparència i qualitat són molt importants, i jo
crec que tots ells estan relacionats entre si i poden ser una
garantia que aquest pla tengui després els bons resultats, que és
realment el que és important.
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Estam també d’acord amb els principis transversals -i
justament ha estat un dels punts que vostè ha destacat-, respecte
integral dels drets humans, perspectiva de gènere, sostenibilitat
ambiental, participació democràtica i enfortiment del teixit
social. Pensam que això és important perquè resulta que són
valors que nosaltres exigim i demanam per a la nostra societat,
i sembla raonable i coherent que això justament sigui el que
inspiri la feina amb aquests països del sud. També coincidim pel
que fa a les prioritats estratègiques amb els àmbits
d’intervenció, així com amb les diferents modalitats,
instruments i actors assenyalats en el text.

Voldríem destacar dues observacions finals. Feim una
valoració positiva de l’espai que dediquen al tema de
l’avaluació. El tema de l’avaluació, la tasca d’avaluació i els
criteris i elements a considerar en la valoració són fonamentals.
Nosaltres podem fer molta feina, però si després no som crítics
i autocrítics amb allò que feim, difícilment es pot millorar. Crec
que li dediquen tres o quatre pàgines, parlo un poc de memòria.
Crec que això també és molt important.

I voldria fer una darrera observació, un darrer comentari, i
és aprofitar l’ocasió, sense llevar el protagonisme i la
importància que tenen les institucions públiques, municipals,
insulars i el Govern, vull aprofitar per recordar la importància
de la feina que desenvolupen les entitats que estan vinculades a
la cooperació al desenvolupament, entitats que normalment
treballen d’una manera desinteressada, d’una manera molt
sensibilitzada i conscienciada, i jo crec que des d’aquest
parlament és important reconèixer aquesta funció.

I ja per acabar, com vostè pot observar no li he fet cap
pregunta, simplement l’encoratjo perquè realment aquest pla,
que ja dic, s’ha fet amb diligència i solidesa, pugui traslladar-se
a la realitat, pugui traduir-se en una acció política efectiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez per la seva intervenció. Sr. Llauger, per
part del BLOC i PSM-Verds.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda a la consellera
i als membres de l’equip que l’acompanyen. Per part del nostre
grup, també dins la línia de l’anterior portaveu, volem mostrar
el nostre acord amb les línies generals d’aquest pla, les línies i
determinacions més concretes. Primer de tot hem de dir que
estam satisfets que arribi finalment aquest pla al Parlament, amb
tot el que suposa de millorar la coordinació entre distintes
institucions i establir línies estratègiques que de vegades en
política de cooperació són necessàries i de vegades jo crec que
faltaven una mica, i ara hi ha una plasmació de quines són les
línies d’actuació que es volen per a aquests anys vinents.

D’aquest pla hi ha tres o quatre coses que destacaria. En
primer lloc, la manera d’entendre la cooperació, que és allò més
important perquè al marge de tota l’arquitectura institucional
que em sembla l’adequada i totes les coses que s’estableixen per
millorar la coordinació, jo crec que allò essencial és la manera
d’entendre la cooperació. I en aquest sentit per part del nostre
grup com a satisfacció destacaríem aquesta atenció a les
necessitats socials bàsiques com una cosa molt important. En
aquest pla es fixa que allò prioritari han de ser -com dic-
l’atenció social bàsica, allò que en certa manera ve reflectit en
els objectius del milAlenni de les Nacions Unides; és a dir, les
prioritats han de ser treballar en qüestions com agricultura,
aigua, alimentació, educació, sanitat, etc. Això pot parèixer una
obvietat però no ho és, perquè la cooperació que de vegades es
fa des dels estats, només una part va a necessitats socials
bàsiques. 

Per tant, que en aquest document s’estableixi clarament que
aquesta ha de ser la prioritat, que de fet és la que es fa amb la
política de cooperació que fa la comunitat autònoma, les ONG,
les entitats de cooperació tenen una reivindicació clàssica i és
que l’ajuda vagi en la seva major part destinada a aquestes
àrees, per tant, aquest pla ja assumeix aquest esperit d’allò que
demana la gent que sap de cooperació i que hi treballa.

Després una altra cosa que té a veure amb la manera
d’entendre la cooperació és que el treball de cooperació i els
projectes no s’entenguin com només una qüestió de finançar
projectes per palAliar unes determinades mancances, una situació
determinada en un moment determinat; que no s’entengui la
cooperació només  com fer un hospital, fer una escola o donar
un suport a una cooperativa agrícola, posem per cas, sinó que
s’estableixen tot un seguit de línies d’actuació i de principis que
deixin palès que per exemple la cooperació també té a veure
amb el fet de reforçar la democràcia, de reforçar el compliment
i el respecte dels drets humans, de reforçar el teixit associatiu
local de l’entitat dels països destinataris. Té molt a veure també
amb la igualtat de gènere, s’ha dit moltes vegades que els països
del sud milloraran el seu benestar humà quan millori la situació
de les dones, i això és una evidència, per això és molt encertat
que sigui una prioritat en la qual s’hi posi èmfasi. I fer
cooperació també és tenir en compte els aspectes de
sostenibilitat, perquè tal com està el planeta no es pot fer cap
política de cooperació sense tenir en compte el criteri de
sostenibilitat.

O sigui que per part nostra només encoratjar lògicament el
Govern, la conselleria, la direcció general a tenir molta claredat
i molta visió perquè la política de cooperació s’ha de fer d’una
banda prioritzant les necessitats socials bàsiques i per altra
banda amb molta claredat respecte del compromís amb aquests
objectius de democràcia, de drets humans, sostenibilitat i
d’igualtat de gènere.

També ens sembla interessant l’equilibri que hi ha entre fer
cooperació a través del moviment solidari i introduir la idea de
la cooperació directa. La cooperació que es fa des de comunitats
autònomes i en general el que s’anomena la cooperació
descentralitzada, es fa bàsicament a través del moviment
solidari, de les ONG. Nosaltres creim que això en principi és un
avantatge respecte de la que es fa des de l’Estat, per exemple,
perquè fa que no estigui tan sotmesa a interessos geoestratègics,
econòmics, polítics en el mal sentit de la paraula, no?, i perquè
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a més així és un suport a aquest teixit associatiu local i a aquest
moviment, que és la vida del sentiment solidari d’una societat,
i per tant que gran part de la cooperació es faci a través de les
ONG es positiu i és necessari.

Ara, també entenem i donam suport a la idea que una
administració com l’autonòmica, que ja té una potència
important com a donant, per dir-ho així, també faci una línia
pròpia de cooperació diguem-ne directa, i això es recull en
aquest document i en això nosaltres també li donam suport i
també ens satisfà.

El suport que es fa i la referència que es fa a les altres
administracions que fan cooperació també és molt important, en
aquest sentit especialment el tema dels fons insulars de
cooperació. Per a nosaltres aquest és un tema important perquè
aquesta és una fórmula molt interessant que nosaltres donam
una mica com a per feta perquè la coneixem de fa molts d’anys
però que no existeix, o com a mínim no funciona tan bé, amb
tanta presència a ajuntaments a les altres comunitats autònomes,
i és molt interessant que els ajuntaments en lloc de fer una ajuda
molt dispersa, i moltes vegades és tan petita i tan dispersa que
queda atomitzada, puguin tenir aquesta eina comuna que són els
fons insulars de cooperació, i per tant que des d’aquest
document quedi, per dir-ho així, quedi el testimoni del
reconeixement i quedi la voluntat de cooperació amb els fons
insulars de cooperació també ens sembla positiu.

Poques coses més. De la priorització geogràfica jo crec que
era necessari i era important donar unes directrius per superar
aquesta dispersió absoluta, que al mateix temps deixàs la porta
oberta perquè qualsevol àrea del món pogués rebre finançament
per a un projecte. En aquest sentit aquest 70% per a uns països
prioritaris evita la dispersió i concentra molt l’esforç en una
sèrie de llocs que s’estableixen com a prioritaris amb bon criteri
-de tradició, de treball local, de situació, que siguin països
emissors d’immigrants-, i al mateix temps es deixa la porta
oberta que qualsevol país pugui rebre finançament per a un
projecte. En aquest sentit també és bona feina la que s’ha fet.

Tres cosetes més, només, i acab. La primera, felicitar perquè
el procés ha estat participatiu, el Consell de Cooperació és un
lloc on també hi som presents els grups parlamentaris, per tant
hem pogut conèixer de primera mà que ha estat un procés de
participació i de diàleg, amb presència de tot aquell actor de les
Illes Balears que té a veure amb la cooperació, i lògicament
encoratjar perquè després el posar en pràctica aquest pla vagi en
la mateixa línia de diàleg, de transparència i de participació.

Després valorar molt l’èmfasi que també es fa en la qüestió
d’educació per al desenvolupament. Cada vegada més la gent
que pensa i que escriu sobre cooperació posa l’èmfasi en la
necessitat de no només..., de canviar les coses no només fent
projectes allà, per entendre’ns, sinó canviant la consciències i
els valors aquí. Per tant educació per al desenvolupament en un
sentit ampli, no només d’educació, de presència a l’educació
formal. I finalment, per acabar, valorar el compromís
pressupostari com una cosa essencial i molt important, i aquest
compromís pressupostari, des del moment que està a un pla que
ha aprovat el Govern, entenem que és un compromís del Govern
i així ho valoram i així ens n’alegram i el felicitam, però també
dir que per part del nostre grup vetllarem absolutament pel
compliment i donarem suport a la posició en aquest sentit de la

conselleria per fer efectiu aquest compromís pressupostari que
nosaltres pensam que és de justícia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots i a totes, primer
de tot, i una altra vegada donar la benvinguda a la consellera i
al seu equip, i expressar-li que, bé, ja la primera vegada que va
exposar aquest document ja li vàrem manifestar el nostre
sentiment respecte d’això, i evidentment avui que s’ha de
ratificar ho tornarem a fer.

El document que avui ens presenta, el Pla director de
cooperació per a aquests tres propers anys, detalla una
planificació executiva d’unes polítiques que consideram que és
fruit d’un discurs que és bo, consideram que el discurs és bo i és
bo perquè realment es perceb una voluntat de canvi, una
voluntat de canvi que tal vegada és la finalitat extrema de la
cooperació, la reducció de les distàncies nord-sud; no es deté
davant la beneficència amb els països subdesenvolupats i en
vies de desenvolupament, sinó que en realitat es proposa tota
una sèrie de polítiques solidàries. I l’etimologia de la paraula
solidaritat expressa la voluntat de fer l’altre tan sòlid com ho
som jo, i aquesta és la sensació que ens arriba a nosaltres quan
comprovam que s’han planificat accions de sensibilització,
d’educació per al desenvolupament i iniciatives al
codesenvolupament, essent d’aquesta manera actius i
pragmàtics en el país receptor de l’ajuda, el fet de potenciar
estructures noves i nous serveis a països que no els poden dur a
terme, que és una bona opció.

Per una altra banda, possibilitar la formació i l’ocupació de
les societats manco desenvolupades, així com el foment de
processos democràtics a zones on no està consolidat en
compliment de la Carta de Drets Humans i la facilitació de
mitjans a la població receptora per assolir la igualtat
d’oportunitats són bones mesures.

Per una altra banda el document en qüestió afavoreix la
transparència de l’acció del Govern en matèria de cooperació,
i especifica la coordinació de la Direcció General de Cooperació
tant amb altres àrees del Govern com la coordinació del Govern
amb altres administracions i altres entitats responsables de
cooperació, tant a Balears com a l’exterior; és el cas de
l’Agència de Cooperació Internacional o el cas de les mateixes
entitats a les zones de cooperació.
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El procés d’elaboració del document és un dels apartats més
positius, diguem, no?, perquè ha possibilitat la participació del
tercer sector des de l’elaboració de la línia política fins a
l’execució del projecte. D’aquesta manera consideram que es
coneixen molt millor les possibilitats d’aquest sector, es
reconeix la capacitat que tenen les entitats per executar
polítiques i garanteix que qui executi aquestes accions realment
ho faci de manera eficient, realment qui executaran aquestes
accions seran els més preparats per fer-ho.

A la seva primera compareixença ja vàrem comentar que
estàvem totalment d’acord amb l’estratègia de seguir amb els
vuit objectius de desenvolupament del milAlenni de les Nacions
Unides, tenint en compte que s’han de satisfer les necessitats de
la comunitat mundial. Per tant creim que el mètode ha de ser
deductiu, ha de venir molt marcat per les directrius d’aquests
organismes internacionals, més tenint en compte que a l’hora de
complir el primer objectiu i més bàsic, com és el de l’eradicació
de la fam, ens trobam amb complicacions; amb la crisi
alimentària actual, quan una persona resident a Àfrica
subsahariana ha d’invertir un 70% del seu sou per aconseguir un
plat d’arròs diari i l’arròs puja el doble, moltes vegades
propiciat per l’especulació d’alguns, només hi ha una solució
que és menjar manco.

De la mateixa manera hi ha dades que fan imprescindible
marcar aquests vuit objectius de desenvolupament del milAlenni
tenint en compte que serà difícil el compliment abans del 2015,
com marca la mateixa declaració dels objectius de
desenvolupament del milAlenni de l’any 2000, crec que era. Hi
ha dades que escarrufen, realment. Hi ha 1.200 milions de
persones que subsisteixen amb una quantitat inferior al dòlar al
dia; això és pràcticament un quart de la població mundial. Hi ha
854 milions de persones que passen fan, hi ha 114 milions de
nins i nines que no tenen cap possibilitat d’educar-se, entre ells
63 milions de nines. Hi ha 2.400 milions de persones que no
tenen accés a aigua potable, mig milió de mares que moren
durant el part cada any i 3 milions de mort de sida cada any. Per
tant, bé, d’ilAlusions també es viu i amb les utopies s’ha canviat
el món.

Per una altra banda consideram una bona notícia la projecció
pressupostària, així com ja s’ha comentat, ascendent en matèria
de cooperació al desenvolupament, que arribarà en el 2011 amb
un pressupost superior als 24,5 milions d’euros; per tant
s’assolirà per fi el famós 0,7% des d’una secció en concret. Som
perfectament conscients que els recursos són limitats i que tal
vegada no es podrà actuar a totes les zones on es podria actuar,
però consideram que el criteri pel qual s’han seleccionat
diverses zones geogràfiques de cooperació, tenint en compte les
relacions amb Balears i tenint en compte l’índex de
desenvolupament humà, que consideram que és un indicador
molt més ple i molt més concret que altres indicadors merament
econòmics, com podria ser el PIB, és una bona opció.

Ja per acabar esperam que aquest document es converteixi
en l’instrument essencial de cooperació del Govern i que sigui
el full de ruta amb el qual podem fer el seguiment adequat a les
polítiques en matèria de cooperació del Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consejera, agradecer su
presencia y la de todo su equipo, señoras y señores diputados...
En primer lugar, Sra. Consejera, como ya le dije en su anterior
comparecencia para presentarnos en plan, quiero expresarle en
nombre del Grupo Popular nuestra felicitación por la
consecución del Plan director de cooperación de las Islas
Baleares impulsado desde el gobierno del Partido Popular,
actuaciones que a nuestro entender se han de llevar a cabo
logrando siempre la sensibilización ciudadana, donde creemos
que la información es fundamental para que la sociedad sea
consciente del trabajo que realizan las ONG, las instituciones,
y hacerles llegar los problemas de los países desfavorecidos, y
así participar en la búsqueda de soluciones incrementando la
solidaridad con la participación de todos, ser conscientes de la
necesidad de aunar esfuerzos con las administraciones e
instituciones para contribuir a la lucha contra la pobreza,
enfrentándonos al reto por mejorar la calidad de la ayuda con
una decida voluntad de hacer la cooperación siempre más
eficaz.

Con este objetivo fue creada en el govern del Partido
Popular de la anterior legislatura la Agencia para la
Cooperación Internacional. No haremos nosotros desde nuestro
grupo, Sra. Consejera, política partidista por el mero hecho de
no ser nosotros los que presentemos este plan. Muy al contrario
de lo que en su día recibimos por atrevernos a crear la Agencia
de Cooperación hoy nos congratula que el Plan director lo
recoja y que sea un instrumento ya, digamos, convencimiento de
todos de agilidad y posibilidad de actuaciones internacionales.

La Ley de cooperación internacional 23/98, de 7 de julio, en
su artículo 20 reconoce que la cooperación para el desarrollo
que se realiza desde las comunidades autónomas es expresión
solidaria de sus respectivas sociedades, y su acción se basa en
los principios de autonomía presupuestaria y
autoresponsabilidad en el desarrollo de su ejecución. La
promoción de la participación de los agentes de cooperación, la
igualdad, la publicidad, la transparencia y la objetividad nos
llevará con el tiempo a conseguir los objetivos que en el marco
de las Naciones Unidas nos pusimos como reto, objetivos de
desarrollo del milenio, y que no son otros que la erradicación de
la pobreza, llegar a la educación primaria universal, promover
la igualdad de género y lograrla, la autonomía de las mujeres,
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
combatir el SIDA y otras enfermedades, garantizar la
sostenibilidad ambiental y fomentar la alianza global para el
desarrollo. Todos estos objetivos no serán posibles sin los
recursos y la concienciación de los países industrializados.
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Nuestro parlamento aprobó recientemente el 0,7% del
presupuesto de la comunidad que se destina a cooperación al
desarrollo. En este sentido, Sra.Consellera, me gustaría que me
aclarase una duda, aunque creo que ya con lo que ha dicho la
tengo aclarada. Cuando se refiere, en el plan director, al 0,7%
de las (...) consolidadas de la comunidad autónoma, ¿se refiere
usted al 0,7% del total del presupuesto o al 0,7% de los recursos
propios de la comunidad? Creemos que es al presupuesto total,
porque en caso contrario se entendería que de ninguna de las
maneras la postura del actual govern con la que se (...) es
consecuente con la que se llevó a cabo en la anterior legislatura.
Le agradecería que me lo aclarara, Sra. Consellera, y ponga en
marcha ya el 0,7% real sin más dilaciones; ya que no lo han
hecho desde el principio, en el 2008 no lo demoren más y
empiecen ya desde el próximo año y serán coherentes con lo
que predican.

Estamos básicamente de acuerdo con este plan. Realmente
difiere muy poco o casi nada de la política que se venía
aplicando en la anterior legislatura; sólo hay que echar un
vistazo a los programas, proyectos, convenios, etc., para
comprobarlo. Para cualquier gobierno, institución político...,
institución político o política, o cualquier persona, es la
expresión solidaria de sus ciudadanos, y lograr el máximo de
cooperación debe ser el objetivo de todos. Yo creo que ahí
debemos estar todos, no puede ser de otra manera.

Estamos de acuerdo en la creación de una comisión
interdepartamental, la coordinación de los entes territoriales, los
acuerdos con las entidades sociales, los acuerdos con otras
comunidades, la defensa de los derechos humanos, la
sostenibilidad ambiental, la prioridad en el ámbito de las
emergencias y la acción humanitaria, las referencias a las
entidades implicadas. Echamos de menos en este plan un poco
a nuestros baleares del exterior, teniendo en cuenta que hay
países muy necesitados donde ellos están ubicados, y donde no
se hubieran llevado a cabo proyectos de cooperación
importantísimos si no hubiera sido por ellos; por ejemplo en
Uruguay, que se señala, no se ha hecho un solo proyecto que no
lo hayan hecho nuestros baleares del exterior. Mucho que decir
tienen los baleares en el exterior en el ámbito del codesarrollo;
muchos de los inmigrantes que recibimos en nuestra comunidad
hoy en día son procedentes de los países donde se asientan
nuestros baleares; llegar a acuerdos de colaboración en ellos
puede llegar a ser una experiencia yo creo que única, y lo está
siendo ya de hecho en el envío de remesas económicas, los
flujos comerciales y empresariales que se van creando. 

Es imprescindible hoy..., hoy por hoy yo creo que, vamos,
es imprescindible, es donde van todos los gobiernos
encaminados, en profundizar en el codesarrollo, incorporando
a las personas como actores fundamentales del programa de
cooperación para el desarrollo, y aquí echamos un poco de
menos actuaciones concretas en el plan. Yo sugeriría que se
tuvieran en cuenta actuaciones como para fortalecer el arraigo
al país; orientación económica, administrativa y social evitando
que redes de tráfico de personas tenga cabida; proyectos
orientados a crear oportunidades de formación y empleo para las
personas que residen en las áreas de origen de las migraciones;
priorizar, desde luego, en jóvenes y mujeres; apoyar talleres que
les lleven al autoempleo; impulso de actividades e iniciativas
económicas aprovechando el potencial de desarrollo de los
inmigrantes con sus remesas y sus redes sociales; puesta en

marcha de actividades de producción para comercializar
productos: comercio justo, etc., etc.; apoyo a proyectos con una
canalización segura y adecuada y que supongan el mejor
impacto social en las comunidades de origen; iniciativas para
posibilitar el retorno voluntario; educación, formación del
profesorado, creo que es muy importante para una mayor
implicación escolar; potenciar los programas bilaterales con
centros de Baleares educativos de origen... 

En resumen, Sra. Consellera, llevar a cabo un conjunto de
acciones impulsadas tanto por las administraciones públicas
como por las organizaciones sociales, que pretenden vincular a
las comunidades de inmigrantes residentes en Baleares con el
desarrollo social y económico de sus países de origen como
mecanismo para favorecer el desarrollo humano de las
sociedades de origen y favorecer nuevas relaciones de éstas con
la sociedad balear. Yo creo que en ese sentido hay mucho por
hacer y sería muy bueno que el plan recogiera un poco más el
desarrollo del codesarrollo, valga la redundancia. 

Estaríamos encantados de cooperar en ese sentido y nada
más, otra vez felicidades por el plan. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Passarem ara a la contestació per part
de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, donar les gràcies a tots els grups
parlamentaris que han manifestat el seu suport i la seva
felicitació, en aquest cas a la Direcció General de Cooperació,
per l’elaboració d’aquest pla. Com que no he de contestar cap
pregunta en tot cas potser reafirmar alguns dels aspectes que
cada un dels portaveus dels grups parlamentaris han especificat.

A la Sra. Suárez, efectivament, en la meva exposició no he
fet massa referència o poca referència al tema de l’avaluació,
però nosaltres li donam moltíssima importància. Jo pens que no
només hem de treballar en temes de cooperació i invertir, sinó
que a més aquesta inversió tenguem la garantia que realment
sigui productiva, que pot ser per una errada o pot ser per una
mala planificació per part de l’ONG o de l’Administració que
sigui competent, però en tot cas, igual que qualsevol dels
nostres projectes que realitzam aquí, s’ha d’avaluar, i per això
des de la conselleria a través de la direcció general ja s’han
contractat en aquests cas uns experts en temes d’avaluació en
els països on s’implica. 
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Efectivament la planificació, importantíssima en tots els
temes que tenguin a veure amb polítiques, i el tema de
cooperació no podia ser d’altra forma. 

També donar suport a l’exposició que vostè ha fet de la
responsabilitat dels països desenvolupats ja en països empobrits,
en el moment en què tot el tema de la globalització pareix que
només pot ser econòmica, però també ha de ser de drets i també
ha de ser de benestar social. Per tant..., i a més amb la història
que nosaltres tenim com a país desenvolupat de les
colonitzacions i les males descolonitzacions que molts de pics
vàrem fer, com és el tema del Sàhara. Per tant aquesta
responsabilitat política, ètica i cultural que tenim amb ells
efectivament la volem reflectir.

En el tema del diagnòstic estic d’acord amb vostè, que no és
que vulguem fer una crítica a anteriors governs, siguin uns o
siguis altres, sinó que ho volem reflectir. Segurament nosaltres
deixarem moltes coses per fer i que es podran millorar i ha de
ser en aquest sentit.

Al Sr. Llauger, bé, també agrair-li el seu suport i,
efectivament, el tema de la cooperació directa no és amb la
voluntat, com vostè ha manifestat, com ho ha entès, com
realment ho ha entès, de suplir cap ONG, sinó de complementar
i a més a més d’intentar arribar on a vegades ONG no poden
arribar perquè no tenen suficient capacitat d’estructura, i en
canvi les administracions públiques, tant locals com d’altres
països, sí que ho possibiliten, especialment en el que són
projectes que tenen un caràcter plurianual a molt llarg termini.

També la importància dels fòrums. Estic d’acord amb vostè
que el fet que ho reculli un pla li dóna categoria i a més ho posa
com una eina de planificació, de coordinació amb totes les
entitats, i d’aquí la voluntat també de la conselleria que aquest
pressupost ha augmentat un 10% la inversió en els fòrums.

Al Sr. Coll també agrair-li i dir-li que efectivament pensam
que el 2015 difícilment s’aconseguiran aquests objectius, però
en qualsevol cas podem sentir-nos orgullosos, com a comunitat
autònoma, de poder finançar, invertir i aprofundir per
aconseguir aquests objectius, que per a nosaltres passen, com
vostè també ha dit, per processo democràtics en aquest país,
processos democràtics seriosos, la necessitat de cooperació vista
-com ha dit la Sra. Suárez- en el sentit de la globalització del
benestar social que ens beneficiarà a tots, i sens dubte també (...)
a la sensibilització de la població, vull dir que no entengui que
aquesta cooperació, aquests doblers que se’n van cap allà, que
es resten de la nostra comunitat autònoma, sinó que té una
perspectiva de futur en el benestar colAlectiu.

A la Sra. Pastor agrair-li també la seva felicitació i el suport
que ha manifestat. Jo li diria que jo no vull entrar en
polèmiques, crec que no és un moment d’entrar en polèmiques,
vull dir que nosaltres des del diagnòstic s’ha reconegut la
importància que han tengut la Llei de cooperació del 2005 i
l’Agència, independent del moment polític o de l’ús que es va
fer d’aquesta agència, jo no hi vull entrar, però efectivament és
un instrument vàlid per a cooperació, igual que la Llei de
cooperació és un instrument positiu.

El nostre compromís el és el 0,7 total dels pressupostos; en
aquest sentit com a mínim hauríem d’invertir el que ha aprovat
el Consell de Govern en aquest sentit. Li he de dir que nosaltres
sí consideram que hi ha una diferència entre la gestió anterior i
aquesta, el pla director ho demostra, altres elements com el pla
(...); en qualsevol cas el nostre compromís sempre és des de la
planificació i no de la utilització política. Amb això només vull
dir que el nostre compromís ha de ser aquest, la planificació, la
transparència i no la utilització política del 0,7.

I en de balears a l’exterior li he de dir que nosaltres com a
govern també donam molta importància al tema de balears a
l’exterior i que, per donar-li importància, l’hem volgut colAlocar
al lloc on pensàvem que tenia la seva importància, que era
Presidència, en aquest cas, que té les responsabilitats o les
competències en representació exterior d’aquest govern. Per tant
pensam que tot el tema de balears a l’exterior ha d’estar no a
Cooperació sinó que ha d’estar com a representant de l’exterior,
qui ha de dur la política del Govern en relació a la representació
exterior. No..., els reconeixem, com estableix la llei, que siguin
agents de cooperació i per tant es poden presentar a cada una de
les subvencions que des de la Direcció General de Cooperació
es presentin als agents de cooperació.

I en temes de codesenvolupament dir-li que, bé, el pla
director no és objecte de posar accions conjuntes, o concretes,
perdoni, i que són línies estratègiques, i efectivament a la pàgina
26 -ara no sé quin document manegen vostès- hi ha dues
pàgines o una pàgina sencera dedicada al codesenvolupament,
no?, la importància que té el codesenvolupament en el sentit que
vostè ha dit, però com a línies estratègiques de colAlaboració
entre governs nacionals i regionals i països d’origen emissors,
la importància de les remeses, el tema de la formació, el tema de
les competències de les persones migrades, que si tornen al seu
país d’origen que siguin persones formades, efectivament, per
poder desenvolupar tot el tema de la formació i l’ocupació als
països d’origen... Vull dir que sí, que pensam que ho recollim.
De totes formes també crec que ja li ho vaig dir a la
compareixença anterior, que des del Consell de Cooperació s’ha
creat un equip específic per poder definir o entendre i crear
línies estratègiques i actuacions ja més concretes del que
entenem com a desenvolupament com a comunitat autònoma.
Hi ha un grup creat; jo no sé si el Partit Popular, que hi té
representació, i crec que vostè, en aquest consell de cooperació
hi vol participar; en tot cas jo la convid a veure si s’incorpora i,
si no, que faci arribar totes les seves propostes, que poden ser
absolutament viables i acceptables, a qualque ONG que hi
estigui representada.

Jo només vull donar les gràcies al conjunt dels parlamentaris
i gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Si hi ha qualque grup parlamentari
que vulgui intervenir en torn de rèplica... No?

Doncs tan sols... Sí? 

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Nada, decir que sabemos que la competencia de los baleares
en el exterior la tiene Vicepresidencia, pero que no estaría mal
hacer una referencia quizá en el plan a la gran labor que han
venido desarrollando estas personas, estos baleares en el
exterior, en el plan director. Es lo único; así como recogemos
las otras ONG, y me parece estupendo y bien, pues recoger
especialmente a los baleares en el exterior por la gran labor que
han venido desarrollando en este sentido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltíssimes gràcies, Sra. Pastor. Tenia la paraula la Sra.
Pastor, del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Consellera, si vol fer ús del torn de contrarèplica...

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

He entès..., jo pensava que vostè feia una referència..., que
no intervenia. Entenem que són agents de cooperació però, vaja,
per part nostra no hi ha cap dubte que efectivament han tengut
una funció especial i concreta i important en els països on tenim
representació d’aquesta, i que l’experiència ens diu que són un
instrument, efectivament, de socialització i comunitari
important.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat, idò, el debat, agraïm la presència de l’Hble. Sra.
Consellera i dels seus acompanyants. I a partir d’ara s’obri un
termini màxim de 60 minuts, a ser possible de menys minuts
millor, durant el qual els grups parlamentaris podran presentar
davant la Mesa de la comissió les propostes de resolució. Per
tant se suspèn la sessió per un temps d’uns quinze minuts, més
o manco.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem ara a tornar al debat de la comissió.

Passam al debat de les propostes de resolució presentades al
Pla director de la cooperació de les Illes Balears. Per defensar
les propostes admeses i per un temps de deu minuts tenen la
paraula els diferents grups parlamentaris que ens han fet arribar
les propostes de resolució per ordre de preferència, tenint en
compte que les primeres que han arribat a la Mesa han estat les
propostes de resolució dels grups parlamentaris que donen
suport al govern.

Té la paraula per un temps de deu minuts el seu portaveu
Miquel Àngel Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President, es tracta de... no sé si són cinc
propostes de resolució o una en cinc punts, que la Mesa digui
quina és la forma jurídica adequada i correcta. En qualsevol cas
són cinc punts que representen allò que volen manifestar el
Grup Mixt Eivissa pel Canvi, el Grup del BLOC per Mallorca
i PSM- Els Verds, el Grup Unió Mallorquina i el Grup
Socialista referent a aquest pla director de cooperació. Els
diferents portaveus i la Mesa els tenen, per tant, puc fer una
exposició molt breu perquè, a més, tracten bàsicament de
recollir allò mateix que ja hem dit en el debat.

Una primera proposta de resolució expressa que el
Parlament de les Illes Balears dóna suport a aquest pla director
de cooperació perquè el valora com a un instrument necessari
per determinar línies estratègiques que han de guiar la política
de cooperació amb el sud per a la planificació de les actuacions
i per a la coordinació dels diferents actors que intervenen en la
cooperació exterior.

Una segona detalla una mica més que el Parlament de les
Illes Balears dóna suport no només al pla director com a
instrument de marcar línies estratègiques i de coordinació sinó
dels tipus de cooperació que fixa aquest pla director. En aquest
sentit allò que afirma és que el Parlament dóna suport a aquest
pla director en la mesura que estableix una política de
cooperació -i llegesc el que diu- “orientada a la satisfacció de
les necessitats humanes bàsiques, al reforç del teixit associatiu
dels països del sud, a l’enfortiment de la democràcia i dels drets
humans, a la plena igualtat dels gèneres i a la defensa de la
pluralitat cultural”, tal com es reflecteix al pla director.

Un tercer punt vol ser un reconeixement del paper important
que han tengut les associacions i el moviment solidari en el
sentit que també s’ha expressat en el debat, i un reconeixement
que tota aquesta política de direcció és deutora, en molt bona
part, d’una iniciativa social de cooperació, i diu que “el
Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern a fer una
política de cooperació que sigui l’expressió del sentiment de
solidaritat de la societat balear i que reflecteixi la feina duita a
terme des de les associacions de cooperació de les Illes Balears,
en la línia del que estableix el pla”.

Un quart punt que diu “valorar la importància que dóna el
pla a l’educació al desenvolupament, entès en un sentit ampli
com a instrument de canvi de valors i de difusió dels valors de
la solidaritat”.

El cinquè punt posa l’èmfasi en la qüestió de la participació
i el diàleg, que tal com el pla s’ha elaborat de manera
transparent i de manera dialogada i amb participació de les
entitats i amb tots els actors en el món de la cooperació, el que
sigui posar en pràctica aquest pla, s’encoratja el Govern a fer-ho
també en aquesta línia de participació i de transparència.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Si vol el Grup Parlamentari Popular
fixar la seva posició en relació amb aquestes propostes... Sra.
Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, nosotros creemos que la mayoría de estas propuestas
están reflejadas ya en el plan director y que es volver a repetir
lo mismo que ya se contempla. Sin embargo, la tercera la
apoyamos y las otras, pues creemos que están todas reflejadas
en el plan y por lo tanto...

Sí, ¿paso a defender las nuestras?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

La primera es en el sentido de instar a que quede reflejado
que el 0,7% se ponga real ya a partir del año 2009 puesto que
está aprobado por el Parlamento, es un mandato del Parlamento
y creemos que lo suyo sería ya que se hubiera comenzado así,
pero bueno, que se empiece a partir del próximo ejercicio ya y
que no se demore más esta ayuda que por otro lado está
consensuada ya. 

La segunda es en el sentido de que se reconozca en el plan
director la gran labor que han venido desarrollando y siguen
desarrollando nuestros baleares del exterior en todo este tiempo
en los países donde están ubicados. Creo que es un
reconocimiento que les animará a seguir trabajando en este
sentido y que es de justicia que se les reconozca. Así lo creemos
y lo pedimos.

El tercero es, como hemos dicho antes, que las políticas de
ecodesarrollo creo que son el futuro sin más y más eficiente y
por lo tanto concretar un poco más en el plan director algunas
medidas además de las que ya se contemplan que, como son
actuaciones para fortalecer el sentido del país de origen,
actuaciones de orientación económica, administrativa y social,
evitando que el tráfico de personas tenga cabida en estos
movimientos; materialización de los proyector orientados a
crear oportunidad de información y ocupación para las personas
que residen en las áreas de origen de las migraciones; priorizar
medidas de codesarrollo ante los jóvenes y las mujeres; (...)
talleres que aporten autoocupación en los países de origen;
impulsar actividades e iniciativas económicas aprovechando el
potencial del desarrollo de los inmigrantes aquí, sus remesas y
sus asociaciones;... y ¿dónde tengo la otra media que se me ha
perdido?

Poner en funcionamiento actividades que produzcan
comercialización de los productos que se hacen en el país de
origen y fomentar el comercio justo; reconocer los proyectos de
una canalización segura y adecuada que suponga una mejora en
el impacto social de las comunidades de origen; llevar a término
iniciativas para posibilitar el retorno voluntario; llevar a término
una tarea de formación del profesorado para una mayor
implicación escolar; potenciar los programas bilaterales entre
los centros baleares y los centros de educación de origen y,
finalmente, llevar a término todas estas acciones encaminadas
a las administraciones públicas con organizaciones sociales que
pretendan vincular las comunidades inmigrantes residentes en
Baleares con la del desarrollo social en origen con mecanismos
para favorecer el desarrollo humano y favorecer también nuevas
relaciones de estas comunidades con la sociedad balear.

Estos son los puntos que pedimos que se recojan en el plan.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pastor. Si hi ha qualque grup parlamentari que
vulgui fixar posicions. Sí, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. En nom també dels quatre grups
que hem presentat les nostres propostes de resolució, un
posicionament respecte de les tres propostes de resolució que
presenta el Partit Popular. 

La número 1. De la número 1, que insta al compromís de
cooperació del 0,7 en (...) del pressupost del 2009, crec que
podem dir dues coses. Una, que ja hi ha una llei de cooperació
que parla d’això, per tant, ens trobam amb una proposta de
resolució que insta el Govern a complir la llei i se suposa que el
Govern compleix la llei, se suposa que, a més en aquest cas,
nosaltres tenim el convenciment, com ja vàrem defensar en el
debat de pressupost, que compleix la llei. I segona, que el
mateix pla de cooperació ja inclou uns compromisos
pressupostaris, són a la pàgina 27, supòs que els han pogut llegir
i els coneixen, ja inclou uns importantíssims compromisos
pressupostaris que en el cas de l’any 2009, que és del que es
parla aquí, són de 19 milions d’euros, que la previsió per al
2011 són de més de 24 milions d’euros, crec que per primera
vegada ens trobam amb un document del Govern que fixa per
d’aquí, amb l’horitzó de quatre anys, quina és la despesa
prevista per a cooperació i a més amb xifres d’aquesta
importància. Per tant, no la votarem a favor.

De totes maneres, si la intenció de presentar aquesta
proposta de resolució és generar una notícia o treure un benefici
polític de la notícia que no donam suport al 0,7 %, jo convidaria
al Partit Popular a desistir de l’intent perquè, com ja vàrem
parlar quan parlàvem del debat pressupostari, el 0,7 no és el 0,7
que es posa sobre el pressupost, sinó el que es compleix i no
hauríem de comparar el que nosaltres executam al final d’any,
que és el que al final compta, i el que de manera efectiva es
destina a cooperació, amb el que es va executar anys anteriors
per no parlar de si realment tot allò en què es gastava realment
correspon a concepte de cooperació. 
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No vull dur el debat a cap terme agre, però simplement el
tema de cases balears a l’exterior que és objecte de la segona
proposta de resolució, nosaltres no tenim dubte que són un actor
important i que necessiten un suport institucional, però no
entenem que sigui un actor de cooperació i per tant, això era un
exemple, per no donar més exemples, de coses que computaven
anteriorment com a despesa de cooperació i no ho eren.

En qualsevol cas, la dada bàsica és la diferència entre allò
que es pressupostava a principi d’any i allò que s’executava al
final, la dada bàsica és aquesta diferència entre el pressupost
inicial i el pressupost executat. Per tant, jo convidaria a no
intentar treure titulars, sobretot tenint en compte que aquesta és
una proposta de resolució que no podem acceptar perquè
simplement ens insta a fer el que diu la llei i simplement insta
a allò que ja està plenament compromès al mateix pla director.

El número 2. Al número 2, ja m’hi he referit un moment i ja
s’hi ha referit la consellera en el debat anterior. Nosaltres no
negam la importància de les cases balears a l’exterior i de les
comunitats balears a l’exterior, ara, no entenem que siguin
actors de cooperació en el mateix nivell que ho pugui ser una
organització no governamental de desenvolupament. Entenem
a més que el suport institucional, que sens dubte mereixen, és tal
com ve reflectit en la distribució de tasques que té l’actual
Govern, és que s’ha de fer des d’un òrgan com Presidència
perquè Presidència, Conselleria de Presidència, és qui que té les
competències en representació de la comunitat balear o en
representació de les Balears a l’exterior. D’altra banda- com
també s’ha dit al debat anterior- ..., és a dir, allò que faci el
Govern com a suport a les comunitats balears a l’exterior, com
a suport a aquella població que és balear, però resideix a
l’exterior o que és d’ascendència balear, però resideix a
l’exterior, no és pròpiament... és una altra cosa que mereix
suport, però no és pròpiament cooperació al desenvolupament
tal com l’entenem. Per tant, va a un altre capítol. 

I allò que puguin fer que sigui pròpiament cooperació al
desenvolupament la llei i el pla director no els tanca cap porta.
No els tanca cap porta, a l’inrevés, estan convidades a presentar
projectes i no se’ls tancarà cap porta, segur que seran vistes amb
simpatia pel fet de ser comunitat balear a l’exterior, per tant, no
creim nosaltres que hi hagi d’haver un reconeixement explícit
d’aquestes cases balears a l’exterior, menys encara amb
l’historial del que han significat les relacions polítiques de
governs anteriors entre aquesta comunitat amb les cases balears
a l’exterior.

Respecte del punt tercer... vegem. Aquest pla director a
l’apartat número 7, exacte, al 7.2 diu “Eines específiques de la
cooperació” i fa un llistat de tota una sèrie de modalitats de
cooperació possibles: cooperació tècnica, econòmica, financera,
d’emergència, humanitària, etc., i a part, després, en el paràgraf
següent diu “es proposa també aprofundir en el
codesenvolupament” i l’única que està desenvolupada i l’única
que està explicitada i l’única de la qual hi ha una mica més de
desenvolupament a part del llistat és el codesenvolupament, és
a dir, de totes aquestes modalitats, aquella que està més
emfatitzada en aquest pla és el codesenvolupament. Per tant, no
entenem aquest interès de donar un detall d’actuacions
concretes que caiguin dins el capítol de codesenvolupament que
no cauen dins el capítol de la cooperació al desenvolupament -
diguem- ordinari o convencional o que no són al capítol d’ajuda

d’emergència o que no són al capítol de cooperació tècnica,
posem per cas. Això és un nivell de detall que és impropi
d’aquest pla i si fos propi d’aquest pla també hauria de ser en el
cas de la cooperació ordinària -com dic- i en el cas de la
cooperació tècnica i en el cas de l’ajuda humanitària. Per tant,
no creim que sigui oportú incloure aquests punts a aquest nivell
concret de detall.

El codesenvolupament és important, el que passa és que no
ens hi hem de tirar perquè sigui la darrera moda en el camp del
desenvolupament, les coses s’han de fer bé, és un camp difícil,
és un terreny nou de la cooperació i és un terreny difícil, i el que
fa el Govern és treballar-hi, treballar-hi de manera conjunta amb
les associacions, amb les associacions d’immigrants, amb la
societat civil, és allò que pertoca, i nosaltres ens sentim
plenament satisfets amb allò que aquest pla ja diu sobre
codesenvolupament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Bueno, no sé si es que... o no se entiende o no se quiere
entender algunas veces porque yo creo que está muy claro.
Nosotros sabemos que está aprobado el 0,7%, es más, lo está a
instancia del Partido Popular o sea que está aprobado, lo
sabemos muy bien. Lo que pedimos es que el 0,7% real se
ponga en marcha a partir del 2009, no estamos diciendo que no
admitimos que está ni que deja de estar. Creo que queda muy
claro que lo que pedimos es que todos queremos que la
cooperación sea eficiente, bueno, pues si le damos mecanismos,
si le damos dinero y si le damos herramientas será mucho más
eficiente. Eso es lo que pedimos. Creo que si no se entiende así
es porque realmente no se quiere entender, está muy claro, ¿no?

En segundo lugar, los baleares en el exterior son por ley
agentes de cooperación, lo son por ley, igual que se recogen en
el plan otros colectivos, lo único que pedimos es que a estos
colectivos se les reconozca su gran labor como agentes de
cooperación. No sé por qué no se les puede dar este apoyo
cuando es una cosa que está contemplada así por ley, negarles
esto a los baleares en el exterior es absurdo cuando lo vienen
desarrollando desde hace un montón de años y lo van a seguir
haciendo, por supuesto, porque lo hacen de una manera
comprometida y totalmente altruista. Nos consta y lo hemos
contestado muchas veces, a pesar de que algunos señores de la
oposición en la legislatura anterior decían que las piscinas para
discapacitados eran piscinas climatizadas para los centros de
baleares, no se nos olvida, estamos acostumbrados a
barbaridades como ésta. Entonces, reconocerles la labor que
están desarrollando es una cuestión de mera justicia y nada más,
pero en fin, estamos acostumbrados al tema ya, tampoco nos va
a sorprender.
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Respecto de las actuaciones en codesarrollo pienso que hay
algunas que no están recogidas específicamente. Por otro lado,
la consejera parece que no ha tenido ningún rechazo en
absoluto, incluso ha dicho que lo de los baleares en el exterior
le parecía bien recogerlo, no entiendo por qué ese afán del
grupo de... porque sea una propuesta del Grupo Parlamentario
Popular, no aceptarla, simplemente por eso. Creemos que hay
cosas que podrían ser muy interesantes que se recogieran en el
plan de cara al codesarrollo, si no se hace pues lo seguiremos
sintiendo y seguiremos insistiendo en este tema porque en
cooperación creo que es una labor de todos y hay que apoyarlo
igual que en derechos humanos, igual que... Creo que hay cosas
que están muy claras y oponerse por oponerse me recuerda una
serie que había en la televisión en la cual salía una ardilla de que
alguien dijera algo, decía “me opongo por sistema”, pues ésta es
la sensación que nosotros tenemos con los grupos que apoyan
al Gobierno en este caso. De todas maneras, aquí quedan
nuestras propuesta y todavía tenemos la esperanza de que se
puedan apoyar.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pastor.

Passam ara a la votació de les propostes de resolució. Primer
les presentades pels grups parlamentaris que donen suport al
Govern.

Vots a favor de les propostes de resolució?

N’hi ha una que..., d’acord. La tercera proposta de resolució
va aprovada per assentiment.

(S'escolta, entre d’altres, una veu que diu: “no, la 3... la
número 1, que és la presentada pels grups que donen suport al
Govern està aprovada per assentiment")

D’acord. I les altres?

La tercera proposta de resolució dels grups parlamentaris
que donen suport al Govern està aprovada per assentiment i la
resta de propostes de resolució, és a dir, la 1, la 2, la 4 i la 5 són
les que passaríem a votar a continuació. D’acord?

Vots a favor d’aquestes propostes de resolució?

Vots en contra?

Abstencions? Molt bé. 

EL SR. SECRETARI:

9 a favor; 6 abstencions; cap en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari. 

Ara passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Popular. N’hi ha alguna que
s’aprovi per assentiment? 

Per tant, passam a votar les tres propostes conjuntes.

Vots a favor de les propostes de resolució?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Popular.

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, moltes gràcies, senyores i senyors diputats per la
paciència.

S’aixeca la sessió.
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