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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

Debat de l'escrit RGE núm. 10565/16, presentat pel
Govern de les Illes Balears, relatiu al projecte del Pla
director de cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2016-2019.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 10565/2016, presentat pel Govern
de les Illes Balears, relatiu al projecte del Pla director de
cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2016-2019.

Assisteix la consellera de Serveis Socials i de Cooperació,
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, acompanyada del Sr. Antoni
Servera i Saletas, director general de Cooperació, i del Sr.
Dario Barciel Adán, assessor.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició
oral. Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bones tardes. Gràcies, presidenta. I gràcies al Parlament per
oferir-nos aquest temps per poder explicar el Pla de Cooperació
que a continuació exposaré.

A la nostra comunitat autònoma hi ha la Llei 9/2005, que és
la Llei per a la cooperació i el desenvolupament, que a l’article
12 estableix que la política de cooperació s’estableix a través
d’un pla director i de plans anuals. I a l’article 13 especifica
que aquest pla director ha de tenir caràcter quadriennal i ha
d’establir les línies generals i les directrius bàsiques que
marcaran allò que ha de ser més o manco una legislatura, en
qualsevol cas aquests quatre anys. També estableix que s’ha
d’aprovar dins els sis primers mesos de cada legislatura.

A la nostra comunitat autònoma, la història d’aquests plans
són tres, l’any 2007-2011; 2012-2015 i l’actual que avui
presentam que és del 2016 a 2019. Aquest pla es va aprovar el
març de 2016 al Consell de Govern. El pla es va lliurar al
Parlament i veuran vostès que hi ha una sèrie de documents de
referència per a l’elaboració d’aquest pla, però un dels més
centrals o més importants que ens va marcar les línies, va ser el
document de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

Una de les característiques d’aquest Pla de cooperació ha
estat la participació que han tengut les entitats en l’elaboració
d’aquest pla. El novembre de 2015, des de la Direcció General
de Cooperació els dies 20 i 21 es varen celebrar unes jornades,
on hi va haver un primer contacte per elaborar aquest pla, amb
el conjunt d’entitats que formen el Consell Social de
Cooperació. A la vegada, paralAlelament a la realització
d’aquestes jornades, s’havia elaborat un qüestionari, es va
enviar el qüestionari a totes les entitats, perquè avaluessin el
Pla 2012 i 2015 i que consideressin quins són els aspectes, o
quins eren els aspectes a tenir en compte en aquest futur pla,
que en aquell moment era un futurible, però que avui ja és una

realitat, de 2016-2019. I després el desembre, concretament els
dies 2 i 3, es varen fer les segones jornades ja per concretar el
que seria aquest pla. Finalment aquest pla es va aprovar, sense
cap tipus de vot en contra o de cap manifestació específicament
en contra en el Consell Social de Participació, en el Consell de
Cooperació el mes de març de 2016.

El Pla de Cooperació que avui presentam té un enfocament
transversal en tres línies o en quatre línies molt bàsiques. Una
és basada en els drets humans, tot l’enfocament respecte dels
drets humans. Una altra és que les accions que es desenvolupin
en aquest pla, tant si són per part de l’administració pública o
per part de les entitats, han de tenir com un dels objectius la
participació i l’organització de la comunitat on vagi la mesura
en concret que es vulgui realitzar, sigui des d’unes jornades, un
hospital, o una canalització d’aigua, aquesta autonomia que
cada vegada han de tenir més les comunitats; un enfocament de
gènere, tal com estableix el document 2030. L’enfocament de
gènere ha d’estar present a totes les accions que es vulguin
desenvolupar subvencionades a través del Govern de les Illes
Balears. I després també un dels enfocaments fonamentals que
ha de tenir cada una de les accions que es presentin, és la
sostenibilitat ambiental. 

Per tant, veuran vostès que tampoc no ens allunyam molt
del que pretenem per a la nostra comunitat, aquest enfocament
de gènere, tenir present la sostenibilitat ambiental i aquesta
ànsia de participació i d’organització de la comunitat i, sens
dubte, el respecte als drets humans.

Per tant, aquest enfocament, això són els objectiu genèrics,
són els que han d’emparar i els que han d’impregnar cada una
de les accions que es desenvolupin a través del Pla de
Cooperació, i després hi ha el que són les prioritats, quines són
les prioritats. A països en vies de desenvolupament hi ha moltes
prioritats, per tant, hem d’establir quines són durant aquests
quatre anys.

I veuran vostès que són prioritats que moltes vegades en el
plenari del Parlament o a les comissions també surten com
objectius per a qualsevol comunitat desenvolupada. Una,
l’accés a la salut, però així com nosaltres estam parlant d’accés
a la salut quasi d’una manera, una aspiració molt més altes,
aquí és simplement intentar que totes les persones que viuen en
països en vies de desenvolupament, tenguin metges i personal
sanitari de fàcil accés, no tant de proximitat, però sí de fàcil
accés, el dret bàsic de salut, clíniques, metges, personal sanitari
i la salut reproductiva. Aquest enfocament de gènere, la
importància de si es fan programes on l’objectiu sigui
desenvolupar l’atenció sanitària de determinat país, aquest
enfocament de salut reproductiva estigui present, com a
enfocament de gènere.

Dret a l’educació. Ja no ens plantejam a nivell universitari,
ni a nivell fora de la formació reglada, però sí dos objectius
bàsics o dues prioritats bàsiques: l’educació primària i
secundària i l’alfabetització. 

Aigua potable, és una de les altres prioritats que establim en
aquest pla, l’aigua potable i el sanejament, especialment a les
àrees rurals, a la vegada que també dins aquest objectiu
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genèric, la gestió dels residus, des d’un punt de vista de
sostenibilitat.

Dret a l’alimentació, que és un dels objectius més clars del
document 2013, eliminar la fam del món, i nosaltres ho
enfocam des d’aquest principi que ha de ser de sostenibilitat i
el principi de comunitat, ha de ser des de la sobirania i la
seguretat alimentària. Per tant, el suport als petits productors
locals i afavorir, a través d’aquest pla, l’economia social.

Una altra de les prioritats és l’apoderament de les dones,
per tant, l’accés equitatiu a qualsevol servei. La violència de
gènere, la sensibilització i la detecció, avui mateix a la nostra
comunitat autònoma hem hagut de fer un minut de silenci per
un assassinat. Violència de gènere també. I un dels dos
objectius és fomentar l’organització de les dones, des d’un punt
de vista social i des d’un punt de vista polític. La visualització
de les dones en tot el lideratge social és molt important i la
visualització i la presència de les dones a la presa de decisions
socials i polítiques també són importants, no només l’accés als
serveis sanitaris, educatius, sinó també aquesta visualització i
aquesta presència de dones a les preses de decisions.

Protecció i conservació del medi ambient centrat sobretot
en la lluita contra el canvi climàtic, el respecte a la biodiversitat
i les energies renovables. Per tant, qualsevol acció que pugui
presentar una entitat de la nostra comunitat autònoma per poder
fer feina o per poder aconseguir una subvenció, que tengui a
veure en temes de medi ambient, ha de tenir com a objectius
aquests tres eixos.

Després en aquell principi que dèiem de potenciar allò
comunitari, un dels objectius també és la governança
democràtica i el poder local. En aquest sentit, quan vostès de
vegades parlen amb ells, parlen amb les entitats que fan feina
en els països en vies de desenvolupament i que estan treballant
amb entitats en els països d’origen, en els països on arriba la
subvenció, parlen moltes vegades de lideratges, de líders
comunitaris i ve a ser bàsicament això: aquesta governança
democràtica i aquest poder local, a través del suport de
capacitats personals i tècniques per poder desenvolupar aquest
lideratge, a la denúncia de les violacions dels drets individuals
i tot allò que és l’enfortiment de les organitzacions dels drets
humans.

Com pensam des del Govern poder realitzar totes aquestes
accions? Però primer -perdonin- els parlaré de les prioritats
geogràfiques, així un poc per ordre com vostès tenen el
document. 

Les prioritats geogràfiques; hem de prioritzar els països, els
països que estan en vies de desenvolupament són molts i per
tant nosaltres hem de, no acotar, però sí prioritzar quins són els
països que poden ser els beneficiaris de la nostra solidaritat
internacional.

Hi ha hagut tres criteris per tenir en compte l’elecció dels
països: un, que és el principal, els països amb un índex de
desenvolupament humà baix o mitjà baix; això ha fet que
alguns països prioritaris en relació amb el primer pla
canviassin; afortunadament hi ha hagut països, sobretot a
Amèrica del sud, que des del primer pla a aquest tercer pla

s’han desenvolupat i ara no apareixen en aquests països
prioritaris. L’altre és la tradició de cooperació; hi ha una
tradició de cooperació sobretot a determinats països del sud,
d’Amèrica del sud i d’Àfrica, que tal vegada no estan dins
aquest índex de desenvolupament però sí que hi ha una tradició
de fa molts d’anys per part de la nostra comunitat autònoma. I
també hem tengut en compte tot el tema d’inversions que a
través d’altres plans de cooperació hi ha actualment a
determinats països que tal vegada no estiguessin en aquesta
taula de desenvolupament humà.

Per tant el que hem fet ha estat establir dos grans blocs, el
de països prioritaris i el de països preferents. Països prioritaris
pràcticament són tots els de l’Àfrica subsahariana, llevant Sud-
àfrica, però tota l’Àfrica subsahariana; d’Amèrica central i el
Carib hi ha Haití, Hondures, Guatemala, Nicaragua i El
Salvador; d’Amèrica del sud, Bolívia; d’Àsia, l’Índia; i després
(...) àrea mediterrània hi ha Marroc, els territoris palestins
ocupats i tota la població palestina desplaçada. Com a països
preferents, que hi ha un alt índex de pobresa però que no estan
en una situació a la taula d’índex de desenvolupament molt
avall, a Amèrica del sud hi ha Colòmbia, Equador i Perú; del
Carib, República Dominicana i Cuba; i després feim una
especial menció a tota la conca mediterrània per tot el problema
que està generant el conflicte a la zona de Síria, i especificam
Tunísia, Líbia, Algèria, Jordània i Líban. 

Com pensam realitzar tot aquest pla de desenvolupament?
Bàsicament amb tres grans eixos. Per una banda, accions
directes, accions d’inversió a través de subvencions a les
entitats de cooperació de la nostra comunitat autònoma, que al
cap i a la fi reflecteixen la sensibilitat dels ciutadans en relació
amb la cooperació; nominatives que estan en els pressupostos
i que vostès podran veure en els pressupostos de 2016 i de
2017; convenis bilaterals que establim directament el Govern
amb determinades entitats; i actuacions directes, també, a través
també de convenis. Un altre eix és l’educació i el foment de la
sensibilització, i en aquest cas feim subvencions específiques
per a sensibilització, incidir en el nostre àmbit educatiu formal.
I després un dels eixos fonamentals per a nosaltres és potenciar
el comerç just i la compra ètica a través de campanyes de
sensibilització i donant suport a tota la distribució i venda de
comerç just. I l’altre eix també és la formació, la formació tant
amb el nostre personal tècnic o el personal tècnic que fa feina
en cooperació amb altres administracions, i després també la
formació amb entitats i agents de cooperació.

I després hi ha l’avaluació. L’avaluació dels projectes és un
dels temes que tal vegada hem de desenvolupar més, és dels
temes que tenim menys desenvolupats. Tenim prevista per a
l’any 2017 en els pressupostos, si vostès no ho modifiquen, una
partida de 40.000 euros per poder avaluar millor aquests
projectes que finançam, alguns de fa dos anys, alguns de fa cinc
anys. Des de la Direcció de Cooperació s’estan fent aquestes
avaluacions, tenim pocs tècnics i no es poden desplaçar de la
manera o les vegades que nosaltres consideraríem necessàries,
però consideram important que aquesta avaluació es produeixi
i vegin l’impacte que s’està realitzant de la nostra aportació a
la comunitat en concret, i que no només sigui un seguiment
administratiu del compliment de la subvenció, sinó també que
puguem avaluar l’impacte que produeixen les nostres accions
en el terreny.
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I després també hi ha les emergències. No ens podem
oblidar de les emergències que es produeixen..., en el moment
en què es produeixen, i sempre hi ha d’haver una partida de
cooperació destinada a emergències. Aquestes emergències ho
feim bé a través de convenis amb les entitats que són presents
al país on s’ha produït l’emergència, o a través de..., això es fa
a través de convocatòries, perdoni, o a través de convenis
directes que feim amb determinades administracions, per
exemple l’AECID, que nosaltres tenim un conveni d’una
determinada quantitat perquè en nom nostre, en nom de la
comunitat autònoma, pugui actuar. Però després també es fan
convocatòries quan es produeix una emergència a un país
determinat. Això normalment intervenim a través d’aquesta
convocatòria en la segona fase de l’emergència; a la primera
fase de l’emergència els països actuen d’una forma més ràpida,
però a vegades després de cobrir les necessitats bàsiques, que
són l’aixopluc, l’aigua, la medicina, etc., hi ha una segona fase
en què solen intervenir les comunitats autònomes, i és en
aquesta segona fase on les nostres entitats solen intervenir més.

Això són les línies generals del Pla de cooperació; crec que
l’han tengut al seu abast, a la seva disponibilitat durant temps,
han pogut llegir-lo, i a partir d’aquí qualsevol pregunta o
aclariment que puguin fer intentarem realitzar-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Ara és el torn dels grups
parlamentaris per tal de formular preguntes o observacions. La
Sra. Consellera pot contestar de manera general o contestar
individualment. 

Ara és el torn del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidenta. Agradecemos a la consellera y
al equipo que ha venido con ella a explicar este plan de
cooperación. Nuestra intervención será muy breve; la verdad es
que creemos que es un plan de cooperación que ha tenido en
cuenta, además del diagnóstico, pues... creo que en términos
generales estamos de acuerdo con las líneas que se presentan y
con el impulso que se pretende dar a la cooperación.

Simplemente quiero hacer o remarcar una serie de
cuestiones, que algunas aparecen en el plan, como por ejemplo
es mejorar la coordinación entre los diferentes agentes que
participan en la cooperación en nuestra comunidad autónoma.
Creemos que es algo muy importante, que además las entidades
lo piden y lo demandan. Siempre muchas veces hablamos, y es
tónica general repetir que en servicios sociales la coordinación
es imprescindible entre las diferentes administraciones y
entidades que también contribuyen y que influyen, y en la
cooperación evidentemente también. Entonces no solamente a
través de la comisión interdepartamental, creemos muy
importante que la comisión de coordinación de los entes
territoriales, que realmente es donde están las instituciones que
trabajan en materia de cooperación, no solamente tiene que ser
un órgano que sirva de forma... o para comunicarse entre las
diferentes administraciones, sino también para marcar unas

líneas comunes, que muchas veces es lo que piden las
entidades, como por ejemplo criterios similares en las
diferentes convocatorias que puedan sacar las administraciones,
porque si no evidentemente supone también un quebradero de
cabeza para muchas entidades. Y después también totalmente
de acuerdo con las líneas que hablan de dar mayores
competencias al Consell de Cooperación de las Islas Baleares.

Después también..., es algo que comentamos ya aquí, en
uno de los debates que tuvimos en una PNL, y es en relación a
poder considerar también agentes de los países socios a las
empresas españolas y baleares que trabajan allí, abrimos el
debate de que tenemos empresas muy potentes, no solamente
españolas, sino baleares que tienen muchísima presencia y que
creemos que también tienen bastante poder de influencia en
muchos de los países donde desde Baleares se trabaja en el
ámbito de cooperación y que también se podría intentar trabajar
con ellas, evidentemente sería una cuestión voluntaria de ellas,
pero que el Govern pudiese también intentar hacer un trabajo
con estas empresas en aquellos países donde se tiene presencia
y como...y vuelvo a repetir, no solamente presencia, sino
también bastante poder de influencia como podemos ver. Creo
que estaría bien también implicar a los empresarios, a estas
empresas en las políticas de cooperación que pueda desarrollar
el Gobierno allí.

Y por último también remarcar la importancia de la
sensibilización que también está recogido, pero tal vez ha
llegado la hora de dar una vuelta a la sensibilización, las
campañas de sensibilización. Al final creo que estamos casi
inmunizados a lo que está pasando en el mundo. Cada día
recibimos información a través del telediario, a través de las
redes sociales, a través de los medios de comunicación, y la
gente, por desgracia, creo que todos muchas veces llegamos a
un punto que te inmunizas y no es que te vuelvas insensible,
evidentemente, pero a lo mejor hay que darle una vuelta para
ver cómo podemos sensibilizar a las personas y evidentemente
también algo que aparece en el plan, si podemos ya educar en
esta sensibilización a los más pequeños para que crezcan ya
con esta conciencia de lo que pasa en el mundo también
podemos intentar arreglar algo desde aquí, creo que será
positivo.

Y por nuestra parte, darles la enhorabuena por el trabajo
realizado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Baltasar Picornell, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, vull donar les gràcies a la
consellera Fina Santiago per venir a explicar-nos el pla aquí, al
Parlament.

Nosaltres sí que teníem un parell de dubtes al principi, però
els companys sé que ho varen parlar amb el... crec que amb el
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director general, un tema era per què no sortia Síria, però ens
varen explicar que sí que es treballa amb els països que hi ha al
voltant de Síria i es compensa o una cosa així.

Apart d’això sabem que totes les ONG sí que han participat
en aquest pla o sigui que pràcticament el que som nosaltres, els
partits, poques coses més podem afegir a aquest pla.

Sí que arran del que ha dit Sandra sí que en lloc de ser tan
insolidaris com som avui en dia sí que hauríem de ser molt més
solidaris i ensenyar més als nostres fills aquesta solidaritat.

I l’únic dubte que tenc, vostè ha comentat que sí que se
subvencionen entitats i a part d’això que hi hauria accions
directes en matèria de cooperació; a veure si em podria dir
quines accions directes hi hauria per part de la conselleria,
simplement és això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Margalida Capellà, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera i equip, per venir
aquí avui a presentar aquest tercer Pla director de la
cooperació. Crec que és important en aquesta presentació
recordar d’on venim i també, per descomptat, veure cap on
anam, que això precisament és l’objectiu d’aquest pla director.

D’on venim?, com s’indica al mateix pla director i com ens
poden explicar també nombroses ONG de cooperació, Espanya
s’ha allunyat de la mitjana europea en cooperació al
desenvolupament i la nostra comunitat autònoma també. 

En el darrer any la crisi no va perdonar la cooperació al
desenvolupament i d’alguna manera no només s’ha
desmantellat l’administració, l’arquitectura institucional de la
cooperació, sinó també s’ha desmantellat, i s’està recuperant
poc a poc, tota la xarxa associativa local d’ONG i d’entitats que
estaven fent cooperació al desenvolupament i els està costant
moltíssim tornar a recuperar el mínim nivell que hi havia fa uns
anys en aquesta comunitat autònoma que destacava per algunes
línies estratègiques de cooperació en alguns països prioritaris
de la cooperació al desenvolupament.

Per tant, crec que ens hem de felicitar que aquesta
comunitat autònoma recuperi aquesta línia, aquesta política de
cooperació i que al pressupost també s’aposti de forma clara
per mantenir el que quedava i per recuperar el prestigi que tenia
i la inversió que es feia en cooperació. 

Nosaltres sempre hem entès que la cooperació al
desenvolupament no és una despesa, tampoc no és una almoina,
sinó que és una inversió al desenvolupament dels altres països
i als pobles i a les persones que reben aquesta cooperació. 

Consideram..., bé, voldríem destacar alguns aspectes,
consideram molt positiu que aquest pla doni suport al teixit
associatiu local, consideram que Balears compta amb un teixit
molt important, amb una important trajectòria i amb molta
incidència social i que és important mantenir i cuidar aquesta
xarxa d’ONG per la seva implicació ciutadana a la cooperació
al desenvolupament i en la solidaritat amb els altres pobles del
món.

Aquest pla també dóna suport a la línia de cooperació local
que està consolidada amb els fons insulars de cooperació.
Sabem que és una fórmula consolidada, positiva i que és una
cooperació que es basa en una proximitat amb la ciutadania que
veim recollida en aquest pla i li donam un suport decidit i
després també aquestes línies de cooperació directa que
consideram que també han de ser una part de la política d’una
comunitat autònoma.

També voldríem donar importància a la idea o al concepte
que es maneja en aquest pla director de la cooperació on es
prioritza tot el que és l’atenció a les necessitats bàsiques, 
parlam a Balears de serveis socials, parlam de drets bàsics i ens
satisfà que l’atenció social, l’atenció a la salut i l’atenció també
pel que fa a garantir el dret a l’aigua i al sanejament estiguin en
la primera línia de les prioritats de la cooperació al
desenvolupament.

També ens satisfà que s’insisteixi en l’enfocament de drets
humans i en l’enfocament de gènere, entenent que la
cooperació en si mateixa no és un objectiu, sinó que la
cooperació al desenvolupament és una eina que permet arribar
a aquests objectius que és el respecte als drets humans i també
el de la igualtat, la democràcia, etc.

També voldríem destacar el procés participatiu amb què
s’ha desenvolupat aquest pla director. També, com s’ha
destacat abans, anteriorment per part del Grup Popular amb el
qual coincidim, és la importància de l’educació per al
desenvolupament que també és una línia estratègica d’aquest
pla director entenent que... que no només hem de fer
cooperació per ajudar en aquesta idea d’ajudar al
desenvolupament, sinó també per canviar consciències, per
canviar les consciències d’aquí i canviar els valors d’aquí. 

És a dir, treballar la solidaritat des d’aquí, però també ser
solidaris... és una manera de ser solidaris amb nosaltres
mateixos i és aquesta idea que molts de nosaltres potser tenim
que sovint podem tenir aquesta sensació que estam vivint bé
perquè n’hi ha d’altres que estan vivint malament, és a dir, que
som un país desenvolupat a costa probablement del
subdesenvolupament o de la pobresa d’altres països, excolònies
o bé països que no s’han pogut industrialitzar perquè nosaltres
probablement tenim els recursos que els hem estat espoliant.
Per tant, aquesta línia d’educació al desenvolupament trobam
que és molt encertada.

Després també... voldria acabar amb un punt que em sembla
que l’hauria de dir en aquesta compareixença recordant la
compareixença que hi va haver el 2013 quan es va presentar el
segon pla director, perquè precisament vostè mateixa que era
aleshores diputada, recuperam les seves paraules, parlava d’un
pla director que no tenia un compromís pressupostari i les seves
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paraules varen ser: “El proper parlament no podrà fer una
valoració d’aquest pla director perquè vostès no han dit a què
es comprometen políticament. A què volen arribar l’any 2015?,
a 3 milions, a 4 milions, a 5 milions?, a què volen arribar? No
pot ser que un pla director que el Parlament ens diguin que
dependrà de la voluntat del Govern, qualque compromís
econòmic ha d’existir en aquest pla director”. 

És a dir, vostè ha parlat de l’avaluació que es va fer del pla
director anterior, i justament un punt que hi havia era que no es
podia fer una valoració econòmica perquè no tenia un
compromís pressupostari. 

Per tant, valoram aquest compromís pressupostari i també
valoram la recuperació d’un mínim d’estabilitat pressupostària
amb aquesta garantia de les convocatòries anuals de subvenció
destinades a entitats de desenvolupament. 

Jo només li volia fer dues preguntes, una és referent a
l’Agència de Cooperació, va estar... es va eliminar a la
legislatura passada, entenc que no la recuperen, però si vostè...
no sé si no es recupera perquè és una despesa o perquè
realment no contribuïa a una major eficàcia de la cooperació. 

Després, també tenc el dubte sobre la política de refugiats,
la política cap als refugiats així com està contemplada en el pla
director. Jo entenc que hi ha una sèrie de països on s’assenyala
entre parèntesi “població refugiada”, per exemple, del Sàhara,
però en altres països, també és la pregunta que pot ser ja ha
resolt el Grup de Podem, si en aquest pla director es contempla
com a ajut humanitari aquesta actuació cap a contingents que
puguin arribar a colAlectius de refugiats que puguin venir.
Només aquestes preguntes.

Gràcies i enhorabona. Esper que puguem participar en
l’avaluació d’aquest pla i esperam que també sigui positiva.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de quinze minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Vull agrair
a la consellera i al seu equip ser aquí per explicar-nos el Pla
Director de Cooperació. Pensam que és un pla molt complet
perquè les entitats n’han format part, són les que realment
coneixen la situació i les necessitats, per tant, és imprescindible
la participació de les entitats, i que hagi estat aprovat pel
Consell Social de Cooperació per unanimitat crec que és
important i s’ha de tenir en compte. 

Coincidim totalment en les línies a seguir tant en els
objectius com en el tema de les prioritats. I sí que demanaríem
que es faci feina en el tema de l’avaluació perquè és bàsic,
sobretot, per saber les coses que no han funcionat i amb les
quals s’ha de seguir fent feina i que han anat bé, però sobretot
per les mancances és bàsic. Moltes vegades es posen plans i

accions en marxa i no es fa l’avaluació, i pensam que és bàsic.
Per tant, creim que està bé que es contempli i es pugui fer.

Vull donar-los l’enhorabona i res més a dir. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, també, Sra. Consellera.
Enhorabona a vostè i a tot l’equip pel pla perquè a banda dels
comentaris que feim aquí, doncs, evidentment sempre és una
fita haver-lo fet i poder-lo presentar. Per tant, és una feina que
s’ha de reconèixer. 

Dit això, jo voldria fer tres comentaris, que no són
necessàriament crítics sinó de debat i aportació i d’aclariments,
no? He vist que dintre del que són les prioritats d’acció estan
molt centrades al voltant del que podríem dir les situacions
d’emergència, no?, perquè hi ha tot el tema, doncs, de reducció
de riscos, satisfacció de necessitats bàsiques urgents i
immediates i drets fonamentals lligats a situacions
d’emergència. 

Compartesc totalment aquestes prioritats, és obvi que és tan
vast el camp de la cooperació que cal focalitzar, però aleshores
m’ha estranyat, i a risc potser de fer-me repetitiu i potser estam
molt sota l’influx de la crisi dels refugiats, clar, jo entenc, no
som expert en temes de cooperació, però que la crisi dels
refugiats surt una mica del patró bàsic d’acció respecte de la
que cal fer una política de cooperació al desenvolupament.
Però sent com són les prioritats d’acció tan centrades en les
crisis i en les emergències potser he trobat a faltar alguna línia
més específica sobre tota la problemàtica dels refugiats, i no
tant pel fet puntual... puntual, no crec que es pugui dir puntual,
però bé, circumstancial de les crisis que estam patint ara sinó
perquè veig que és un tema que persistirà, que continuarà en el
temps i que, per tant, potser hauríem de trobar l’instrument, i no
sé si és aquest perquè ja dic que entenc que és una problemàtica
que potser surt del que seria un pla director clàssic de
cooperació al desenvolupament, però de planificar com donam
resposta a la problemàtica global dels refugiats que en diferents
formes i des de diferents països d’origen probablement
persistirà en el temps i serà un dels greus problemes que
haurem, els moviments de població, d’afrontar des del que
anomenam primer món. 

També aquesta tema m’ha fet pensar que hi ha nous agents
de la cooperació més informals, és a dir, arran de situacions
d’emergència com aquestes es posen en marxa plataformes que
moltes vegades no tenen ni tan sols personalitat jurídica i que
una mica s’escapen a l’esquema d’aquestes ONG que ja tenen
experiència, que ja tenen acció sobre el terreny, i pens que
estaria bé que els reconeguéssim com agents emergents i que
també miràssim de donar-los poder i de coordinar-los perquè
a vegades tenen una acció que precisament gràcies a la seva
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espontaneïtat pot ser molt penetrant i molt incisiva, que a
vegades aquesta falta d’espontaneïtat pot ser que a agents més
consolidats, doncs, a vegades els falti. Aquest era un primer
comentari que volia fer.

En segon lloc, volia parlar d’un tema en què vostè ha fet
molt d’èmfasi, que és el de l’avaluació, i que jo estic...
l’avaluació -em sent bé?, sí?-, l’avaluació, i que jo estic d’acord
amb vostè que és molt important, però clar, una cosa és avaluar
els projectes i l’altra és avaluar el pla en ell mateix. Jo crec que
aquest pla dóna pocs elements per poder fer una avaluació
després del bon èxit del pla. Per exemple, a l’anàlisi que fan al
punt 2.2 de l’anterior pla, clar, els indicadors que es tenen en
compte són purament dels doblers destinats. Clar, aquest és un
indicador... bé, és important, però clar, el que ens interessa
saber és si aquests diners s’empren de la forma més eficient
possible. A mi se m’acuden indicadors que són difícils
d’obtenir, però que conceptualment són simples... podria ser
simplement el nombre de persones sobre les que impactem de
forma directa o indirecta. També aquí podríem afegir-hi el
nombre de dones, en cas que sigui (...) accions prioritàries, o el
nombre de fillets. 

Fins i tot, a un altre àmbit al que veig que li donen molta
importància, que és el de l’educació per al desenvolupament,
que està centrada molt en accions en el nostre territori, també
seria molt susceptible de disposar d’indicadors de les persones
a les quals arribam amb les accions que feim. 

Tot això ho he trobat a faltar. Crec que realment seria un
element important a afegir perquè estic gairebé segur que
vostès ho tenen en compte, però que estaria bé per poder
avaluar realment no tant com deia les accions sinó el pla en si.
Bé, aquests diners que hi destinam, a quanta gent arriben?, a
quanta gent impactam? A mi se m’acut aquest indicador perquè
som poc expert en la matèria, però segur que els que hi entenen
se’ls acudirien molts altres indicadors que realment ens
permetrien estar, doncs, satisfets perquè l’impacte que està
tenint el pla director és l’adequat.

En tercer lloc, una cosa potser anecdòtica i més per
curiositat que per altra cosa, com que un dels criteris geogràfics
és el de lloc on hi ha tradició de cooperació balear, clar, com
vostès saben, un dels projectes, que de fet ja és una mica antic,
que és el de l’hospital de Binde, a Ghana, va mobilitzar fa uns
anys tota la cooperació menorquina d’alguna manera molt a
nivell de popular, de protecció popular, etc. Sé que és un
projecte que es va tancar, però bé, simplement volia... no està
a Ghana en aquests moments, m’imagín que és un país amb
algunes situacions econòmiques una mica millor que les del seu
voltant, pens que aquest podria ser un dels motius, però bé, és
simplement saber si vostè té la informació a mà de per què
Ghana, com a país que ha estat objecte de la cooperació balear,
no està en aquests moments dintre de les prioritats
geogràfiques. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Olga Ballester, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, y gracias a los que
han venido a la asistencia de esta comparecencia. Nosotros, en
primer lugar, también queremos dar la enhorabuena a la
consellera por este nuevo plan director de cooperación. Nos
parecen muy correctos los objetivos y las prioridades, sobre
todo nos parece muy importante la línea de empoderamiento a
la mujer que ciertamente en los países menos desarrollados es
la que lleva casi todo el peso del desarrollo de la familia y de
la sociedad. Y nos parece muy importante la participación
equitativa en todas las políticas tanto en sanidad como en
educación

Nosotros también teníamos dos preguntas a hacer, una de
ellas ya se ha comentado aquí, que és la evaluación de este plan
director. Creemos que es muy importante evaluar muchos
aspectos. Es cierto que la evaluación requiere también una
inversión, pero... muchas veces creemos que es importante que
la evaluación también la haga la propia comunidad donde ha
recibido la ayuda, que la propia comunidad haga la evaluación
si efectivamente se están llevando a cabo planes hasta
finalizarlos y conseguir unos objetivos. Otra evaluación puede
ser de las propias entidades que llevan a cabo la ayuda y luego
otra evaluación muy importante es a través del plan director si
esos recursos son eficientes, es decir, las entidades y la
comunidad acaban llevando a cabo un plan que ha tenido un
objetivo.

También nos parece importante, es como un tema muy
recurrente, pero es verdad que las entidades sociales, ya se lo
dijeron en el Consell Social de Cooperación, que muchas veces
estas ayudas de proyectos que arrancan en muchas entidades
aun se les debe de años anteriores, entonces, andan con mucha
incertidumbre y muchas veces no pueden llevar a cabo planes
porque aun están pagando los anteriores y era para saber si se
había avanzado en este aspecto.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Conxa Obrador, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a la
consellera i al seu equip, evidentment jo puc constatar que hi
hagut amb aquest nou document un canvi de tendència molt
important perquè a l’anterior legislatura vàrem poder veure que
es presentava, com ja s’ha dit aquí, un pla director sense
pressupost, els plans anuals també veiem que cada vegada
tenien menys recursos i el canvi de tendència que constatam en
aquest pla d’alguna manera ve a confirmar que hi haurà una
ajuda al desenvolupament després de quatre anys de
paralització, com he dit abans, i també el compromís d’aquest
govern a dotar o destinar un mínim anual de 2,5 milions
d’euros a les convocatòries de subvencions. 

Les entitats que es dediquen a la cooperació a l’anterior
legislatura varen estar molt tocades quan als seus programes,
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quant a la seva organització, quant als professionals que hi
feien feina i vàrem veure i constatar que en varen desaparèixer
unes quantes perquè no varen poder assumir el cost d’estar
sense aquestes línies de subvenció. Per tant, ens congratulam
amb aquesta confirmació del suport i del canvi de tendència.

També vàrem veure que les transferències que es destinaven
als fons de cooperació, al de Mallorca, Menorca, Pitiüses,
tenien cada vegada menys recursos, són els fons públics on la
comunitat pot impulsar aquell projecte, ja no des de les entitats
socials, des de les ONG, sinó que és el compromís directe de
la part pública cap a aquests projectes i també vàrem veure com
la Universitat quedava amb uns pressuposts de cooperació
residuals.

Per tant, es confirma el canvi de tendència i també es
confirma el canvi de tendència quant a la recuperació del diàleg
social. Ens sap greu i ho hem de dir per això, perquè tot i la
bona voluntat que podia dir que tenia l’anterior directora
general de Cooperació el diàleg va desaparèixer del Consell de
Cooperació. Al Consell de Cooperació les entitats es trobaven
amb un pressupost, amb unes dotacions tancades, sense
possibilitat de fer cap tipus d’aportació o marcar una línia
estratègica fora, diferent de la que marcava el Govern en
matèria de cooperació.

Per tant, nosaltres pensam que estam davant una bona
notícia d’aquest canvi.

He de dir que ens sembla importantíssim remarcar que
l’Agenda 2030 ha de ser un dels objectius de compliment, “un
compromís assumit” es diu a la memòria per 193 estats
membres de Nacions Unides i aprofitant que Espanya és un
membre no permanent de Nacions Unides pensam que hauríem
de tenir un impuls, hauríem d’aconseguir, hauríem de
transmetre a l’Estat que impulsàs d’alguna manera aquest
compromís d’una manera més ferma. Ja sé que això és un motiu
d’una altra... que pot ser motiu d’una altra iniciativa, però crec
que convé remarcar que tots els objectius de desenvolupament
d’aquesta agenda són els objectius que es recullen d’alguna
manera dins el pla director, que s’assumeixen com a propis, la
major part, dins el pla director.

I pensam que és importantíssim perquè això ha de ser la
base que ens ha conduir a fer justícia, és una qüestió de justícia
i de drets humans i per tant, crec que és molt necessari
reivindicar que tenim aquest compromís, Agenda 2030, i que
hem de treballar per poder aconseguir el compliment dels
objectius que marquen l’agenda.

Compartim la transversalitat, tot i que m’agradaria
demanar-li que quant a... marca que la transversalitat té a veure
amb objectius, però també com s’establirà aquesta
transversalitat en el que és el propi govern, com hi participaran
altres conselleries, si té previst que la Conselleria d’Educació,
per exemple, formi part de les campanyes d’educació en valors. 

Avui que veim que el món camina cap a la construcció de
barreres, de murs, que mira cap a una altra banda davant el
drama dels refugiats, ho deia la portaveu del Partit Popular, ho
veim als informatius, dinam amb la televisió posada i miram
com els refugiats i gent d’Àfrica mor  al camí per sortir de la

pobresa uns i sortir de la inseguretat uns altres. Nosaltres, com
educarem aquests joves, com ho farem per recuperar els valors
de solidaritat i no de crear barreres i d’alguna manera fomentar
aquesta tendència populista que l’immigrant, les minories són
perilloses i no han de tenir suport?

Per tant, també crec que hem de mostrar i hem d’educar i
ensenyar perquè els infants i els joves coneguin quines són les
causes que generen la pobresa en aquests països en
desenvolupament. No sols que els eduquem en valors de
solidaritat quant a les persones que estan en situació de
vulnerabilitat en altres països, sinó quines són aquelles causes
que fomenten o que d’alguna manera contribueixen a la
pobresa perquè nosaltres, com a països, tenim molta
responsabilitat en aquestes causes que estan generant
precisament aquesta pobresa.

I després..., li he de dir que, bé, que veig que aquest pla
supera l’eix nord-sud que denunciàvem a l’anterior pla director
quan determinava que els països del nord i els països del sud i
el paper que tenien cadascun, sinó que vostè ha marcat
prioritats geogràfiques i nosaltres consideram que és un bon
plantejament.

Després, quant a tot el que té a veure amb les accions,
potenciar el comerç just i la compra ètica, també en aquest
sentit es podria colAlaborar amb altres conselleries, amb altres
direccions generals i crec que estaria molt bé poder exercir
d’una manera molt contundent aquesta transversalitat perquè
així podrem potenciar més totes les accions que vol impulsar
aquesta direcció general en colAlaboració amb altres direccions
generals.

I quant a l’avaluació, consideram que és una de les parts
més importants del pla director i pensam que ha de tenir
informes tècnics que avaluïn l’impacte quant a infància, quant
a gènere i que també haurien de tenir una cronicitat, quantes
vegades s’avaluarà i si hi haurà un informe final d’avaluació de
tot el pla director.

Això era... ah!, i quant a les empreses colAlaboradores li he
de dir que vàrem aprovar una proposició no de llei en aquest
parlament fa poc temps que proposava que les empreses que
estan desenvolupant projectes empresarials a països que són
coincidents amb els països prioritaris o preferents que marca el
pla director poguessin també incorporar-se de qualque manera
a colAlaborar en la lluita contra la pobresa o contra la
inseguretat.

Per tant, enhorabona. Pensam que estam davant un bon
projecte, una bona proposta, i té tot el nostre suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara per contestar als grups té la paraula la
Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta, i gràcies a tots els grups per la seva
intervenció, i realment jo crec que és una satisfacció que no
sigui motiu de polèmica o de confrontació política,
absolutament sana i necessària en democràcia, un pla
d’aquestes característiques.

Vostès han coincidit en molts de casos en temes comuns a
la seva exposició, als seus dubtes o a la petició d’aclariments.
Aniré contestant una mica a mesura que els he agafat i
contestarem a vegades a tots o un en concret.

La coordinació. Fonamental, la coordinació. No només és
fonamental la coordinació entre les administracions que feim
cooperació de la comunitat autònoma, cooperació, com són els
fons i nosaltres, i la universitat, que també és important, sinó
també amb l’Estat, aquesta cooperació, fins i tot amb Europa.
En aquest moment s’està debatent a Europa com podem fer més
eficient i més eficaç la cooperació europea, que és la
principal..., a Europa som els principals agents -com a unitat
europea- els principals agents de cooperació internacional, i per
tant és molt important que els doblers que arribin estiguin
absolutament coordinats, no només des d’Europa sinó també
des dels països membres i, d’aquests països membres, del que
Europa considera les regions, que hi hagi una única línia de
treball que sigui eficient i eficaç. Nosaltres en això estam en
contacte, procuram anar a les reunions a què ens cita o a què
ens convoca Europa, precisament per lligar aquesta línia o
aquesta coordinació. 

A l’àmbit de la comunitat autònoma estam en contacte
permanent amb els fons, i contestant una mica el que
presentava el parlamentari de MÉS per Menorca, clar, això és
un pla de cooperació del Govern, que estam en coordinació
amb els fons; el Fons de Menorca, el Fons de Mallorca i el
Fons Pitiús a vegades tenen països prioritaris i països preferents
que no són al nostre precisament per la seva tradició més
insular. Nosaltres recollim una mica tota la comunitat
autònoma, però amb el Fons de Menorca, en aquest cas, sí que
estam coordinats, procuram no fer la mateixa inversió als
mateixos països, precisament per diversificar la nostra
cooperació. (...) en aquest sentit aquest nivell de cooperació.

I després el Pla director intenta ser, més que també una
exposició pública de cap a on anam, un instrument de
planificació, també un intent de coordinació de les mateixes
entitats, vull dir que tots una mica anam plegats o amb els
mateixos objectius.

Allò de les empreses espanyoles, que han comentat tant la
representant del Partit Popular com la del Partit Socialista,
nosaltres no ho tenim previst, encaixar, i crec que supera el
tema de la comunitat autònoma, vull dir que crec que és més a
nivell estatal, perquè jo crec que aquestes empreses haurien de
començar a fer una política empresarial de solidaritat, de
justícia social, de compromís social al país d’origen, en aquest
cas d’Espanya, i tal vegada després poguessin traslladar aquests
valors a altres països, però tenim una de les companyies més
importants, tèxtils, del món i està basada en l’explotació dels
drets laborals i dels drets humans a la resta dels països

desenvolupats, i és una de les persones més riques del món.
Com deim, determinades empreses són conscients que quan fan
un jersei a l’Índia i estan... -com a comunitat autònoma, li ho
explic- és complicat. Per tant la nostra limitació en temes de
cooperació és limitada. 

Però això té a veure amb l’educació en els valors. Hem de
saber que quan compram determinada roba estam fomentant
aquest tipus d’explotació o aquest tipus de comerç. Per això és
tan important la compra ètica i el comerç just, garantir que el
teu producte... darrere això no hi hagi una explotació laboral,
no hi hagi... Amb això no vull dir que haguem de tenir els
paràmetres laborals d’Europa, a vegades és modificar
determinats paràmetres d’aquells països que no tenen per què
ser els europeus, però sí que en qüestió de condicions de
treball, de determinades edats... no treballar a determinades
edats, d’hores de feina, etc., etc. Sí realment les empreses
europees, entre elles les espanyoles, en els països que estan en
vies de desenvolupament, respectassin els drets laborals i els
drets humans que els feim respectar aquí, hi hauria un canvi en
els països en vies de desenvolupament importantíssim, i en això
cregui’m que el Govern de les Illes Balears no té tant de poder.
Li agradaria posar límits a això, segurament li agradaria posar
condicions a l’explotació, garantir que tot el que ens entra va
amb una marca de respecte als drets humans, però això supera
el Govern de les Illes Balears. Però estam d’acord que hem
d’anar cap a aquesta sensibilització, cap a aquesta educació,
cap aquesta educació d’aquesta compra ètica i d’aquesta
compra de comerç just.

El representant de Podem, Síria. A Síria no hi podem entrar,
està en guerra; no hi entra ni l’OTAN, quasi, com aquell que
diu, que ha de volar per damunt perquè les nostres petites
entitats puguin entrar, però sí que estan treballant a la conca
mediterrània, i és un dels eixos que hem incorporat, països
prioritaris, països preferents i després també aquesta conca
mediterrània, per tot el que precisament fa de desplaçament
humà, i això té a veure també amb allò dels refugiats de què
parlava la representant de MÉS per Mallorca. Treballam des
del Pla de cooperació amb tres grups importants de refugiats,
perquè, clar, això és un pla de cooperació que per tant nosaltres
treballam els refugiats que són als països en vies de
desenvolupament, com pot ser Sàhara, bé, Sàhara que estan
desplaçats..., Palestina, que és l’altre, i Burundi. Són els tres
grans nuclis de persones refugiades que a través d’aquest pla de
cooperació hi estam arribant.

Però després hi ha la política de refugiats quan arriben a
territori europeu o a territori espanyol, i aquí ja no és
cooperació, aquí la responsabilitat la té -o la competència-
l’Estat espanyol, i nosaltres ens hem prestat com a
colAlaboradors amb l’Estat espanyol per acollir refugiats a la
nostra comunitat autònoma, i no s’ha de fer des d’un punt de
vista de cooperació sinó que s’ha de fer des d’un punt de vista
de la política d’atenció als refugiats quan són al territori
espanyol. Quan són als països prioritaris o als països preferents
sens dubte es pot fer..., amb Palestina hi ha una tradició
d’aquesta comunitat autònoma de molts d’anys, de refugiats
palestins; amb Burundi, també; i també en el tema del Sàhara,
que no fa falta que ho expliqui perquè tots ho coneixem.
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Després en tema de refugiats el que a vegades feim són
subvencions extraordinàries davant situacions d’emergència per
temes de refugiats, amb UNRRA, amb determinades entitats,
però sí que el nostre enfocament és que tot el que sigui a altres
països ho podem fer a través de cooperació; quan és a territori
europeu, a territori espanyol, que es faci a través d’una política
de refugiats al conjunt de l’Estat espanyol, i ser colAlaboradors
en aquesta política. Hem reformat l’alberg, que a la nostra
comunitat autònoma ja han passat més de 50 persones
refugiades, més de 36 del conflicte sirià; ja hi ha una família
que ha pogut passar a la segona fase; el novembre ja hi haurà
altres 30 i busques persones que podran passar a la segona fase
d’integració. Per tant dins les nostres possibilitats estam
colAlaborant en aquesta normalització, en aquesta atenció a la
situació dels refugiats.

Accions directes, que també demanava el representant de
Podem. Les accions directes s’estan fent amb UNRRA; amb
AECID, que és l’agència internacional de cooperació
espanyola; amb PNUD per tot el tema del Document 20-30; i
després també tots els convenis o totes les accions que s’estan
duent a la població desplaçada del Sàhara, també ho feim a
través de convenis bilaterals. Nosaltres dins el pressupost de
2017 hem augmentat la partida de convenis bilaterals perquè
també pensam que és una línia molt adequada per a un moment
determinat o per a una política determinada poder tenir aquest
instrument, i l’hem augmentada en 100.000 euros.

Al representant de MÉS per Mallorca, que estic contenta
que ho hagi recordat perquè a la meva exposició no ho havia
introduït, tenim un pressupost de 6 milions, de 6 milions
d’euros com a mínim. En aquests moments els pressupostos de
2015 varen ser de 2.243.000; els de 2016 ja vàrem incrementar
en un 1.600.000, varen ser 4.150.000; i per a l’any 2017 hi ha
la previsió de 4.600.000. L’objectiu és arribar a aquest mínim
de 6 milions, sempre lligat també un millor finançament de
cooperació a si milloram el nostre finançament com a
comunitat autònoma. Però sí que crec que és important que la
ciutadania sàpiga com a mínim on volem arribar, perquè
després ens puguin dir si ho hem aconseguit, si no ho hem
aconseguit, és un element més.

L’Agència de Cooperació no la podem fer, però no perquè
no la vulguem fer, sinó perquè estam limitats en creixement
d’organismes d’aquestes característiques per llei estatal. De fet,
era un dels objectius que fins i tot em pareix que en el
document de governabilitat hi és, però després quan vàrem
començar a posar en marxa la possibilitat de reconstituir
aquesta agència, els serveis jurídics ens varen dir que no era
possible, a no ser que donéssim baixa d’un altre organisme i, a
més, hauríem de demanar autorització estatal.

Ha estat una involució no tenir aquesta agència. Aquesta
agència ens permetia una acció més directa amb les entitats i tot
allò que és el pagament a les entitats era molt més ràpid. En
aquest moment una subvenció de cooperació és el mateix que
una subvenció de qualsevol altre direcció general. Per tant,
passa per tots els processos. Això fa que retardi el pagament,
que crec que la representant de Ciutadans m’ho demanava.
Tenim un retard de pagament perquè és una direcció general
més, no tenim cap instrument, no és una entitat, no és una
empresa que pugui fer pagaments més directes i que després hi

hagi una fiscalització posterior. Ha de ser amb totes les
autoritzacions. I, a més a més, no es considera proveïdor.
Nosaltres tenim l’obligació de pagar primer les nòmines,
després els proveïdors i després les subvencions, o altres
despeses. Una subvenció no és un proveïdor i, per tant, sempre
estan a la cua, no són prioritaris. Hi ha d’haver liquiditat, hi ha
d’haver tresoreria suficient a la nostra comunitat autònoma per
poder-lo pagar. Això és un problema per exemple a
emergències i és un problema per al pagament a les entitats,
sobretot a les entitats petites. I això és un problema més greu
ara que fa quatre anys o cinc anys. Abans les entitats, només
pel fet de rebre la resolució de la subvenció, podien anar a un
banc i demanar un crèdit, se li donava a baix interès. Ara això
no és possible. I, a més, és ver que la reducció de pressuposts
en cooperació els darrers anys, ha fet que aquestes entitats
encara siguin més febles i no puguin fer front a un retard en el
pagament. La nostra feina és sempre cridar tresoreria, avançar,
però és un problema que no tenim resolt per unes limitacions
administratives.

També d’acord amb la representant de MÉS per Mallorca.
És una inversió, si vostès miren els països prioritaris i miren els
països preferents, és l’origen de la immigració, a més la
immigració que ens arriba aquí. Si invertim en els països que
generen immigració, segurament la immigració seria més
reduïda. Per tant, s’ha de fer una inversió perquè les persones
no immigren per caprici, sinó per qüestió de necessitat, perquè
aspiren a tenir una vida millor a una altra banda; però invertir
en aquests països sí que significa millorar la qualitat de vida
d’aquestes persones, reduir la immigració, que la immigració
no és..., tot i que sigui un dret, les persones no ho fan per
caprici, sinó que ho fan per pura necessitat.

I clar que sí que coincidim amb les necessitats d’un pla de
cooperació amb allò que moltes vegades parlem com a conjunt
de ciutadania, perquè les necessitats humanes són universals i,
per tant, poden estar més desenvolupades, menys
desenvolupades, però les necessitats humanes són les universals
i quan aquestes no estan cobertes, són les que s’han de
prioritzar.

No compartesc del tot l’anàlisi que fa el representant de
MÉS per Menorca, que les nostres prioritats pareixin sempre
d’emergència. A molts de països tenir accés a una alimentació
mínima no és d’emergència, sinó que és un problema
estructural i no és que estiguin davant una fam, sinó que estan
en uns mínims tan mínims que s’ha de canviar. O per exemple
parlar de l’accés dels infants a la secundària, no estam parlant
d’emergència, vull dir que quan aconseguim que un infant passi
de primària a secundària a determinats països és un bot
qualitatiu importantíssim i necessita una certa estabilitat
democràtica, necessita una estabilitat social. Però sí que és ver
que parlam de necessitats bàsiques, bàsiques de la població, és
ver, no estam parlant de cultura, no estam parlant que puguin
accedir a altres elements que per a nosaltres són molt bàsics i
que per a ells encara no tenen l’accés directe.

El tema de refugiats, crec que contestam més o manco amb
aquests temes. És cert que s’estan organitzant civilment entitats
entorn al tema dels refugiats i no d’atendre els refugiats en els
països en vies de desenvolupament, sinó a Europa. Estam
veient com s’estan creant societats noves a les fronteres
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europees, en tenim una a Ceuta i Melilla; en teníem una altra
que la teníem abans entre França i Anglaterra i ara la tenim a
París, perquè l’han desplaçada, i en tenim una altra a tot allò
que és Àsia i Europa. I allà s’estan organitzant realment
societats molt diferents i la societat civil s’està organitzant per
atendre-la. I aquestes noves entitats s’hauran d’encaixar, no sé
si a cooperació o a altra línia de treball amb aquestes entitats,
la societat civil organitzada que demana colAlaboració i que
demana suport a les administracions. És una situació nova que
fa cinc anys que s’està produint, que efectivament, són
situacions emergents, sensibilitats emergents i a les quals ens
haurem d’adaptar com administració pública.

En relació amb l’avaluació, està totalment d’acord. Vull dir
que l’avaluació que presentarem aquí és a veure si hem
aconseguit, o l’avaluació que hem fet dels altres plans (...), si
s’havien aconseguit o no s’havien aconseguit, gastar la despesa
o el pressupost que havíem tengut, però que és cert que tenim
molta més informació que no explotam; i en això estic d’acord
amb vostè, que sí que és necessari fer una taula d’indicadors
per poder saber millor quin és el nostre nivell, ja no sé si
d’eficàcia o eficiència, però almanco d’incidència amb la nostra
feina. Sabem quantes persones a cada acció que subvencionam
estan arribant i en canvi no les explotam, o no les treballam i és
un bon indicador que ho facem. 

I és important, com deia la representant d’El Pi, fer aquesta
avaluació. Primer per garantir que els doblers públics que
nosaltres destinam a ics projectes ho facin. Després també per
millorar, perquè tot és millorable, i també perquè la gent se’n
senti orgullosa. Jo record un viatge que vaig fer a Perú, on ens
vàrem explicar com a través d’una quantitat de doblers, que
aquí seria molt baixa, no sé si eren 6.000, 7.000 o 10.000
euros, vull dir que aquí no és una quantitat, allà es donava
diàriament menjar a 5.000 infants, i això no ho sabem, sabem
línies generals però no concretam això. I veus aquí realment la
importància que té la cooperació per a determinades comunitats
de determinats llocs i l’ús tan beneficiós i tan útil que s’està
fent. I això ho hem de saber, ho hem d’avaluar, l’impacte que
tenim allà i sobretot per explicar a la gent la importància de la
colAlaboració en aquest sentit.

Política de refugiats, ja ho he comentat. L’agenda de
cooperació també. El compromís d’aquests 6 milions, nosaltres
confiam arribar-hi. Avaluació de ciutadà també, el pagament.
I al Partit Socialista crec que més o manco he contestat en
general a tot el que vostè m’ha comentat.

El document 2030 és importantíssim. És un document a què
es compromet la comunitat internacional. És ver que amb el
nou President d’Estats Units hi ha molt poques garanties que
això es desenvolupi, perquè Estats Units és fonamental en el
desenvolupament d’aquest document. 

I en relació amb la coordinació dir-li que sí, que aquest
document és un document de govern, no és un document de la
conselleria. Em toca a mi defensar-ho perquè ho hem fet des de
la conselleria, però sens dubte és un document de govern.
Estam en contacte permanent amb Educació, estam fent un pla
amb educació perquè l’aterratge de les entitats i de tots aquests
valors de canvi, de sensibilització, estiguin reglats i es facin

d’una forma concreta. De fet, la Conselleria d’Educació és a les
comissions d’avaluació dels projectes. 

En Salut també estam en coordinació, Salut fa feina també
en cooperació, també Funció Pública, per facilitar
desplaçaments de professionals de la nostra comunitat
autònoma a països d’origen, perquè a vegades la cooperació
tècnica és tan important com la cooperació econòmica. A les
clàusules socials que vàrem presentar conjuntament amb la
presidenta i que en aquest moment estan a punt de ser
d’obligació de l’aplicació hi ha tot el tema de la compra ètica
i de la compra de comerç just i ho validarà la Conselleria de
Treball, sens dubte, és un document de govern i hi ha totes les
conselleries implicades, apart de la interdepartamental que hi
colAlaboram.

I després, li he de dir que sí, que sens dubte la
sensibilització és fonamental i l’educació, crec que tot això...,
en això coincidim. A vegades és desesperant, a vegades et pot
donar la sensació que és molt frustrant, però davant això
l’important és incidir, incidir, incidir, repetir, repetir, educar,
educar, sensibilitzar, sensibilitzar, sensibilitzar, no?, vull dir,
que justifica l’assassinat d’aquesta dona, s’ha dit tantes
vegades, s’ha dit tot... i es continuen assassinant dones, no?,
però no podem retirar-nos i... millorar aquest tipus de
sensibilització.

Nosaltres ara, com a govern, estam preparant una campanya
contra la xenofòbia perquè és un element que ens preocupa,
vull dir, una cosa és no millorar i l’altra és involucionar i, per
tant, com a govern, crec que ja estam en la línia d’anar
avançant i com a mínim no tornar enrere en determinats valors.
A la nostra comunitat autònoma es varen integrar més de 400
persones vingudes, més 350, 50.000 vingudes d’altres bandes
i no hi va haver cap brot xenòfob en uns moments determinats,
no podem permetre que això involucioni. Per tant, si que..., jo
crec que en això coincidim tots i hi estarem d’acord, que hem
d’incidir en aquesta sensibilització, en aquesta educació en
valors democràtics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica per part del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Fernández vol fer ús de la paraula? Per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears? Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca?

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, gràcies, per les seves explicacions. Jo només voldria
indicar a títol de reflexió que he anat seguint els debats que hi
hagut entorn als plans directors, al primer i al segon, i he llegit
el debat, m’agrada veure una mica d’on venim i bé, trob que
hem superat el debat que hi va haver al segon pla director quan
es parlava de les cases balears a l’exterior com a instruments de
cooperació al desenvolupament, i crec que això és positiu. 

Veig que també... ja no es parla tant del
codesenvolupament, sembla que estava molt de moda fa uns
anys i ara ja ho hem superat i crec que hauríem de superar la
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cooperació al desenvolupament només com un instrument de
prestació de bens i serveis i fer més incidència política, és a dir
que... els agrairia que des de la seva direcció general, que és la
nostra, crec que són tots els nostres projectes, donassin suport
a les ONG que fan incidència política perquè pens que és la
manera de canviar el món, perquè no només és anar a ajudar,
sinó també a canviar les coses.

Bé, per la meva part gràcies i ànims, i sort.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES... renuncia a la paraula. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, Josep Castells té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

No, gràcies, Sra. Presidenta, no intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, gracias, no haré uso de la palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, entenc que no hi ha contrarèplica o vol fer alguna
consideració final, Sra. Santiago?

Idò agraïm la participació de la Sra. Santiago per explicar
aquest pla director i als seus acompanyants la seva presència.

I ara anunciam que obrim un termini, com a màxim d'una
hora, durant el qual els grups parlamentaris podran presentar
davant la Mesa de la comissió propostes de resolució a aquest
pla director de cooperació.

Per tant, suspenem la sessió per un temps de... quinze
minuts, si no ho hem aclarit abans..., deu minuts idò.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord amb el que preveuen els articles 179, 180 i 181 els
grups parlamentaris sotasignants presenten la següent proposta
de resolució derivada del debat de l’escrit RGE núm. 10565/16,
presentat pel Govern de les Illes Balears, relatiu al projecte de
Pla director de cooperació al desenvolupament.

M’han fet arribar una proposta de resolució conjunta
signada pels diferents grups polítics que diu el següent: “El

Parlament de les Illes Balears dóna per aprovat el Pla director
de cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2016-
2019 amb els termes plantejats pel Govern de les Illes Balears”.

Per tant, com que és una proposta conjunta de tots els grups
la donam aprovada per assentiment. Ara la signaran els
diferents grups.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

Gràcies.
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