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SESSIó NÚM. 28

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i dotze mi-
nuts. Presideix Jordi Solé i Ferrando, acompanyat de la 
secretària, Lorena Vicioso Adria. Assisteix la Mesa el lle-
trat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats xavier Cima Ruiz, Anna Fi-
gueras i Ibàñez, M. Assumpció Laïlla i Jou, Begonya 
Montalban i Vilas, Isabel Muradàs i Vázquez, Marta Pas-
cal i Capdevila, Joan Recasens i Guinot, Maria Dolors 
Rovirola i Coromí i Anna Solé i Ramos, pel G. P. de Con-
vergència i Unió; Josep Cosconera i Carabassa i Marta 
Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya; David Pérez Ibáñez i Núria Segú Ferré, pel G. P. 
Socialista; Juan Milián Querol, Jordi Roca Mas i Fernan-
do Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalu-
nya, i Sara Vilà Galan, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller de la Presidèn-
cia, Francesc Homs i Molist, acompanyat del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, Roger Albinyana 
i Saigí, i la directora general de Cooperació al Desenvo-
lupament, Marta Macías Quesada; el senador de la Re-
pública de Colòmbia Alexánder López Maya; el bisbe de 
la Diòcesi de Buenaventura, a Colòmbia, Héctor Epalza, 
i la presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia, Michela Albarello.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la guerra de Síria (tram. 
250-01584/10). Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Jordi Solé i Ferrando, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista, 
Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 534, 44).

2. Proposta de resolució sobre la reorientació de l’acció 
exterior de la Generalitat (tram. 250-01591/10). Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 534, 50).

3. Sol·licitud de compareixença dels parlamentaris ca-
talans a l’assemblea parlamentària del Consell d’Euro-
pa davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informin sobre l’activitat de l’organit-
zació i l’aplicació dels convenis relatius als aspectes que 
són competència de la Generalitat (tram. 356-01243/10). 
Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidèn-
cia sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment 2015 (tram. 355-00228/10). Conseller del Departa-
ment de la Presidència. Sessió informativa.

5. Compareixença d’una representació de la Taula Ca-
talana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a presentar l’informe que ha elaborat aquesta entitat i 

informar sobre la situació dels drets humans a Buenaven-
tura (Colòmbia) (tram. 357-01374/10). Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació. Compareixença.

6. Compareixença d’Héctor Epalza, bisbe de Buenaven-
tura (Colòmbia), davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació per a informar sobre la situació 
dels drets humans a Buenaventura (tram. 357-01375/10). 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació. 
Compareixença.

7. Compareixença d’Alexánder López Maya, senador de 
la Cambra de Representants del Congrés de la Repú-
blica de Colòmbia, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situa-
ció dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (tram. 
357-01376/10). Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació. Compareixença.

El president

Comencem la sessió d’avui de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació. 

Tenim un ordre del dia bastant carregat, amb dues 
propostes de resolució, una sol·licitud de compareixen-
ça, una sessió informativa i la substanciació conjunta 
de tres compareixences sobre la mateixa qüestió. Per 
tant, si els sembla bé, comencem i anem per feina.

Proposta de resolució
sobre la guerra de Síria (tram. 250-01584/10)

Comencem amb el primer punt, que és una proposta 
de resolució sobre la guerra de Síria, presentada pels 
grups de Convergència i Unió, Esquerra Republica-
na, Grup Socialista, Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup de Ciu-
tadans. Per a la seva presentació i defensa, passo la pa-
raula a la diputada Begonya Montalban.

Begonya Montalban i Vilas

Gràcies, president. Davant la situació que està patint 
Síria davant aquest conflicte i davant el patiment de 
tantes i tantes persones, el nostre grup parlamentari, 
com no pot ser d’una altra manera, va signar aquesta 
proposta de resolució juntament amb altres grups par-
lamentaris per sumar-se a la denúncia d’aquesta situa-
ció de conflicte i tirar endavant una iniciativa per evi-
denciar que cal aturar aquestes situacions, i també està 
a les nostres mans, doncs, aquestes petites actuacions.

En aquets sentit, i pel que exposa l’exposició de mo-
tius de la proposta de resolució i davant la part dispo-
sitiva, el Govern de Catalunya, en consonància amb la 
declaració d’aquest Parlament, d’adhesió a les inicia-
tives internacionals per a denunciar la persecució de 
minories culturals i religioses a l’Iraq i a Síria, llegida 
el 2 d’octubre del 2014, considera necessàries iniciati-
ves com aquestes per protegir la població civil i evitar 
més crims de guerra i contra la humanitat a Síria.

Considerem necessari instar el Govern de l’Estat per-
què demani al Consell de Seguretat de Nacions Uni-
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des que remeti la situació a Síria davant la Cort Pe-
nal Internacional i es promoguin accions per aturar la 
transferència d’armes al Govern sirià, com així mateix 
cal que l’Estat es comprometi i doni resposta a la si-
tuació dels més de 3 milions de refugiats sirians mit-
janant el programa de reassentament.

En aquest sentit, i pel que fa al Govern de la Generali-
tat, el 28 de gener de 2014 es va aprovar el Pla de pro-
tecció internacional a Catalunya. És un document es-
tratègic amb objectius i actuacions en l’àmbit del dret 
d’asil, el refugi i la protecció subsidiària de persones 
perseguides per diversos motius, tant siguin de raça, 
religió, nacionalitat, opinions polítiques, etcètera. Per 
tant, amb aquest Pla de protecció internacional a Ca-
talunya el Govern es posa a disposició del Govern de 
l’Estat per cooperar amb l’acollida de refugiats siris.

Òbviament, necessitem la complicitat d’aquest Govern 
de l’Estat i amb PR com aquestes, doncs, és el que re-
clamem.

Gràcies, president.

El president

Molt bé, gràcies. Per Esquerra Republicana, passo la 
paraula a la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, president. També som signants 
d’aquesta proposta de resolució, des del Grup d’Es-
querra Republicana de Catalunya, que, com bé s’ha 
explicat, abasta el tema del conflicte sirià, però a mi 
m’agradaria fer èmfasi en una part concreta que ara 
explicava la diputada Begonya Montalban, que és la 
dels refugiats. Jo crec que aquesta proposta de resolu-
ció ve també, i treballada i coordinada amb Amnistia 
Internacional, a més a més, es debat avui dia 26, quan 
fa pocs dies que ha estat el Dia mundial dels refugiats, 
i el que vol fer és posar èmfasi en donar una sortida 
a tots els milers, de fet, els milions de persones refu-
giades que es troben en aquesta situació per culpa del 
conflicte a Síria.

I, per tant, en el punt 5 i en el punt primer de la sego-
na part de la proposta de resolució al que es fa èmfasi 
és que tant el Govern de l’Estat espanyol, com el ma-
teix Govern de Catalunya, que posin a disposició pla-
ces de reassentament d’aquestes persones o que posin, 
diguem-ne, a disposició moltes més places, en el cas 
de l’Estat espanyol, de les que han posat en els últims 
anys. De fet, la mateixa Amnistia Internacional o al-
tres informes fets per ONG el que fan és denunciar 
la resposta molt deficient dels governs, en aquest cas 
també de l’Estat espanyol, també d’altres països d’Eu-
ropa, sobre el drama de la població refugiada siriana i 
d’altres refugiats en general, perquè aquest és un pro-
blema global, ho veiem en altres conflictes també ar-
reu de països al voltant de la Mediterrània, hem viscut 
aquests últims mesos el drama de persones que han 
mort a la Mediterrània i, per tant, crec que és un tema 
prou urgent, que no podem mirar cap a una altra ban-
da. Per tant, com no pot ser d’altra manera, donarem 
també suport a aquesta proposta de resolució.

El president

Molt bé, gràcies. Pel Grup Socialista, passo la paraula 
al diputat David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, vaig 
tenir la sort, suposo, com altres diputats, de..., bé, no 
sé si la sort o la desgràcia de visitar Damasc prèvia-
ment a tot aquest conflicte en diferents ocasions, tam-
bé convidat des d’aquí, des del Parlament de Catalu-
nya, i la veritat és que era molt impressionant veure 
com en una ciutat com Damasc, la comunitat cristiana 
i la comunitat musulmana convivien de manera abso-
lutament pacífica i que inclús s’havien respectat enor-
mement, era interessant veure com a les esglésies s’hi 
havia incorporat el color verd de l’islam i com a una 
de les principals mesquites que hi ha a aquest planeta 
es vetllava la imatge, amb total intensitat, de Sant J oan 
Baptista.

I tinc, en aquest sentit, una mica la sensació que al-
guna cosa hem fet malament, perquè la comunitat 
internacional d’entrada es va posar, diguem-ne, a fa-
vor d’un conflicte a Síria i el resultat del qual a ho-
res d’ara és que no tindríem ningú dels que estem aquí 
prou clar, dels dos grups en conflicte, qui té la raó i, 
en aquest cas i en aquest sentit, trobo molt encertada 
la resolució que tenim. El que és evident, que hi ha 
molta gent que està patint, hi ha molta gent que esta 
refugiada, hi ha molta gent que està patint les conse-
qüències d’una guerra absolutament injusta, absoluta-
ment cruel, absolutament innecessària i que, per tant, 
el que podem fer nosaltres des de fora és posar-nos a 
disposició de totes aquestes persones.

I és en aquest sentit, president, amb la convicció que 
alguna cosa hem fet malament entre tots, eh?, no 
vull buscar culpables, alguna cosa hem fet malament 
des de la comunitat internacional, votarem a favor 
d’aquesta proposta de resolució.

El president

Molt bé, gràcies. Seguidament, i en nom del Partit Po-
pular, passo la paraula... (Remor de veus.) D’acord, 
però no hi ha cap altre grup més, si voleu posicio-
nar-vos... (Pausa.) Molt bé.

Juan Milián Querol

Gràcies, president. Doncs, el Partit Popular votarà a 
favor d’aquesta proposta de resolució sobre la guer-
ra d’Iraq. Ja vam dir que votaríem a favor quan ens 
la van presentar, tot i que no la vàrem signar perquè 
se’ns feia una mica estrany signar una proposta amb 
punts que el Govern d’Espanya ja està realitzant, o ja 
estava realitzant en aquell moment, i més quan aquest 
Govern és del nostre partit. A més, i des de l’aparició 
de Daesh, no?, en aquest cas la proposta per a l’Es-
tat Islàmic, però conec musulmans als quals aquesta 
denominació d’Estat Islàmic la troben aberrant, en 
canvi el nom Daesh té més consciència internacional 
actualment i a sobre és un acrònim que aquest grup 
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gihadista detesta, doncs, més motiu per utilitzar-lo. 
Des de l’aparició de Daesh tot ha canviat, o tot canvia 
molt ràpidament a Síria, tot és molt més complicat i, 
per tant, una proposta de resolució que es presenta fa 
quatre mesos corria el risc o corria el perill de quedar 
desfasada a simplificar massa un conflicte realment 
complex..

De totes maneres, la proposta ha resistit força bé aquests 
mesos i creiem necessari que s’aprovi per unanimitat 
i, per tant, li donarem el nostre vot favorable.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, hem escoltat el posi-
cionament de tots els grups presents, tothom ha mani-
festat el seu vot afirmatiu; per tant, aprovem la propos-
ta de resolució per assentiment.

Proposta de resolució
sobre la reorientació de l’acció exterior 
de la Generalitat (tram. 250-01591/10)

Passem a la següent proposta de resolució, en aquest 
cas és sobre la reorientació de l’acció exterior de la 
Generalitat. És una proposta del Grup del Partit Popu-
lar, per tant, retorno la paraula al diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gracias, presidente. Una de las pruebas de que la ac-
ción exterior de la Generalitat, de Convergència y tam-
bién de Unió en ese momento, ha permitido todo esto, 
ha permitido que la acción sea de cartón piedra, es el 
nombramiento el pasado mes de enero de un represen-
tante permanente de la Generalitat ante la Unión Eu-
ropea, en Bruselas. Es una manera de gastarse el di-
nero de los catalanes y a la vez reírse de ellos, porque 
cualquier persona meridianamente informada sobre 
la Unión Europea sabe que la figura del representante 
permanente es exclusiva de los estados.

Pueden hacer ver que sí, que son un estado y pueden 
gastarse mucho dinero en esta simulación, pero Cata-
luña no es un estado, Cataluña tiene un Estado, un Es-
tado propio que es España y que tiene un representan-
te permanente en Bruselas y que sirve, trabaja para los 
47 millones de españoles, incluidos los siete millones 
y medio de catalanes, también para los independentis-
tas, que son muchos menos. Esto no lo digo yo, lo di-
ce la Comisión Europea a través de su vicepresidente, 
el señor Frans Timmermans, quién gracias a una pre-
gunta del eurodiputado popular y catalán Santi Fisas 
respondió que todo contacto oficial, nacional, regional 
o local con las autoridades del Estado miembro tie-
nen que hacerse a través de la representación perma-
nente de dicho Estado miembro, todo ello de acuerdo 
con el Tratado de las Unión Europea. «Cataluña no es 
un Estado», decían, por tanto, la representación per-
manente es una broma, es una broma cara cuyo dine-
ro podría ir destinado a pagar becas comedor, farma-
cias, si se quiere ayudar a la internacionalización de 
la economía catalana. Parece ser que los propios in-

dependentistas que han apoyado esta acción exterior, 
Convergència, Esquerra i Unió, viven en una burbuja 
aislada de la realidad social catalana, recortan el esta-
do de bienestar parta pagarse sus estructuras de es tado 
superfluo.

Por esta razón el Partido Popular presenta esta pro-
puesta de resolución para reorganizar la acción exte-
rior de la Generalitat, una propuesta en positivo, una 
propuesta que ayudaría a poner la acción exterior al 
servicio de aquello que nos une a todos los catalanes, 
es decir, la recuperación económica. Proponemos que 
la Generalitat no abra más delegaciones en el exterior, 
cierre las delegaciones políticas que ya están abiertas 
y destituya al señor Amadeu Altafaj de su cargo vacío 
de competencias, que busque sinergias con el Estado 
y que con el dinero ahorrado apueste per un auténtico 
apoyo a la internacionalización de las empresas cata-
lanas, sobre todo aquellas pequeñas y medianas em-
presas que ofrecen buenos productos, que ofrecen bue-
nos servicios, pero que no tienen el tamaño suficiente 
como para ser eficientes y eficaces en exportación.

Muchas gracias.

El president

Gràcies. Per posicionar-se, passaré la paraula als por-
taveus de la resta de grups. Comencem per Esquer-
ra Republicana; passo la paraula a la diputada Marta 
Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Gràcies, president. Amb aquesta proposta de resolu-
ció estem novament en el dia de la marmota en aquest 
Parlament, en aquesta comissió, prova que el diputat 
Juan Milián, que ha presentat la proposta de resolu-
ció i el seu partit tracte aquest tema de l’acció exterior 
com un tema electoral i ja estan de campanya, ho evi-
dencia amb la llengua en què ha defensat aquesta pro-
posta de resolució, i diu que és una proposta positiva 
però, en tot cas, el que vol fer és tancar, renunciar, eli-
minar, destituir, per tant, jo no ho veig com una pro-
posta gens positiva, el contrari.

Per tant, nosaltres ens posicionarem en contra d’aques-
ta proposta de resolució. La Generalitat de Catalunya 
i el Parlament de Catalunya utilitzen totes aquelles ei-
nes que de moment –de moment– tenim l’abast per fer 
política exterior, per fer acció exterior, i ho és també, 
doncs, la figura del representant permanent de la Ge-
neralitat a la Unió Europea en la figura de l’Amadeu 
Altafaj, a qui, de fet, vam poder conèixer quan alguns 
dels diputats d’aquesta mateixa comissió vam anar al 
Parlament Europeu, a Brussel·les, a mirar com funcio-
naven, doncs, les institucions europees, i crec que és 
una persona altament qualificada i de reconegut pres-
tigi en aquest sentit.

Per tant, nosaltres no donarem suport perquè es tan-
quin les delegacions exteriors de la Generalitat, no do-
narem suport a renunciar en cap dels casos a l’obertu-
ra de noves delegacions si així s’escau i no defensarem 
integrar el personal de les delegacions comercials 
o culturals i de les ambaixades de la Generalitat en 



Sèrie C - Núm. 759 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de juny de 2015

COMISSIó D’ACCIó ExTERIOR, UNIó EUROPEA I COOPERACIó, SESSIó NÚM. 28  6

les ambaixades de l’Estat espanyol perquè no volem, 
doncs, és estar supeditats a l’acció exterior d’un altre 
país, en aquest cas, a l’acció exterior espanyola. Per 
tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta 
de resolució. 

Tampoc donarem suport a la destitució de l’alt repre-
sentant a la Unió Europea per part de la Generalitat 
de Catalunya i, de fet, precisament, perquè no volem 
fer tot això el que estem fent és fer tot el possible per 
aconseguir ser un Estat i, per tant, poder tenir direc-
tament la interlocució, el dret a vot, a veu, a totes les 
institucions europees internacionals.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Pel Grup Socialista, passo la paraula al dipu-
tat David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, és que 
l’acció exterior de la Generalitat, millor dit, una part 
de l’acció exterior de la Generalitat ens està proporcio-
nant moments, diguem-ne, desagradables en aquesta 
comissió, per no utilitzar una altra paraula. Ja ho vam 
veure també en l’anterior reunió d’aquesta comissió 
i vam parlar d’unes declaracions poc diplomàtiques 
d’un representant de la diplomàcia catalana. Però, tal i 
com vam fer a l’anterior reunió, nosaltres no votarem 
a favor de les destitucions, ni votarem a favor tam-
poc de la possibilitat que es tanquin delegacions de la 
Generalitat, perquè la Generalitat, com qualsevol al-
tra comunitat, té dret a tenir aquestes delegacions on 
cregui oportú, i la possibilitat que les torni a obrir a 
Viena, a Roma o al Vaticà... –jo no sé si ara amb això 
d’Unió Democràtica això del Vaticà potser ja no és tan 
prioritari–, però, en qualsevol cas, el Govern de la Ge-
neralitat té tot el dret del món a posar les ambaixades 
on cregui oportú.

Sí que és cert, i una petita discrepància amb la repre-
sentant d’Esquerra Republicana, entenent tot el que ha 
dit, que nosaltres considerem necessari no sotmetre’s 
a l’acció diplomàtica de l’Estat però sí coordinar-se, 
i pensem que és positiu, coordinar la nostra acció ex-
terior coordinada amb la resta d’activitat diplomàtica 
que tinguem en el nostre Estat, per exemple, amb al-
tres comunitats. I és en aquest sentit que si el represen-
tant del Partit Popular ho considera oportú demana-
ríem votació separada del punt 3.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies. I finalment, per Convergència i Unió, passo 
la paraula a la diputada Marta Pascal.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. Bé, per anunciar-los 
el nostre vot contrari a aquesta resolució, a aques-
ta proposta de resolució per coherència amb l’acció 

de Govern i per coherència també al que ha defensat 
sempre aquest grup parlamentari, perquè, de fet, vos-
tès el que ens plantegen aquí és pràcticament una es-
mena a la totalitat a la indicació que té l’acció exterior 
d’aquest Govern i nosaltres entenem que està absolu-
tament referendada des de la perspectiva legal, però 
també des de la perspectiva política i, si em perme-
ten, també des de la perspectiva històrica, diguem-ne, 
de la trajectòria que té aquest país en voler-se sentir 
part del món i en voler-se obrir a aquest món.

Des de la perspectiva més legal saben vostès que la 
sentència del Tribunal Constitucional del 1994, con-
cretament la número 165, reconeix l’activitat inter-
nacional a les comunitats autònomes, per tant, des 
d’aquesta perspectiva, avaladíssims per aquest Tribu-
nal Constitucional, l’article 194 de l’Estatut d’autono-
mia també empara, doncs, aquesta activitat de les co-
munitats autònomes, i aquella sentència del 2010 que 
es va retallar en totes les perspectives, doncs, l’Estatut 
d’autonomia, precisament, aquest punt de l’acció ex-
terior no el va modificar. Per tant, imaginin-se si ho 
tenim revalidat pel que fa referència al Tribunal Cons-
titucional.

I finalment, aquest Parlament i aquesta comissió es va 
dotar d’una llei d’acció exterior, que és cert que el Par-
tit Popular no va votar, és veritat, però que, en tot cas, 
és una llei de país amb un gran consens i que, per tat, 
ens permet i ens dóna tots aquests instruments per po-
der fer, doncs, aquesta acció exterior per part de la Ge-
neralitat i per part del país. I finalment, des d’aques-
ta perspectiva més històrica, jo al diputat Juan Milián 
sempre el convido a fer lectura de grans obres ja del 
passat medieval d’aquest país on s’explica aquesta vo-
cació que tenim els catalans, i això ho pot començar 
amb el Consolat de Mar i que pot anar molt i molt en-
davant fins als nostres dies. Per tant, no és una qües-
tió política, també és una qüestió de justícia per part 
d’aquest país, doncs, que puguem tenir aquesta acció 
exterior.

I finalment, respecte al representant permanent, vos-
tès saben que és un tema de terminologia, que les atri-
bucions que té el senyor Altafaj no es diferencien de 
les que hi havia prèviament; simplement, és va creure 
oportú aquest canvi de terminologia, vostès segueixen 
obstinats a intentar que això no sigui així. Jo el que 
els demano és coherència i capacitat d’entendre que el 
nom no fa la cosa i que el que està previst i les atribu-
cions que té aquesta representació permanent són les 
que pertoquen en funció d’aquestes disposicions le-
gals que jo els comentava i, sobretot, del sentit comú 
d’aquest nostre Govern.

Per tant, una vegada més, president, li reitero que nos-
altres votarem en contra d’aquesta proposta de reso-
lució.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, gràcies.

Doncs passarem a la votació. 
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Hi ha una petició de votació separada del punt 3, per 
tant, començarem votant el punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda rebutjat per 13 vots en contra i 4 a favor.

I ara votarem la resta de la resolució.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda rebutjada per 15 vots contraris i 2 favorables.

Sol·licitud de compareixença
dels parlamentaris catalans a l’assemblea 
parlamentària del Consell d’Europa perquè 
informin sobre l’activitat de l’organització 
i l’aplicació dels convenis relatius als 
aspectes que són competència de la 
Generalitat (tram. 356-01243/10)

Passem al següent punt, que és una sol·licitud de com-
pareixença dels parlamentaris catalans a l’assem-
blea parlamentària del Consell d’Europa, i és una sol-
licitud presentada pels grups de Convergència i Unió i 
d’Esquerra Republicana. Per a la seva presentació pas-
so la paraula a la diputada Marta Pascal.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyor president. I molt breument 
per explicar, doncs, una mica els motius de sol·licitar 
aquesta compareixença. Saben vostès, doncs, que el 
Consell d’Europa és una organització internacional 
fundada l’any 1949, que entén Europa des d’una di-
mensió i una perspectiva geogràfica molt àmplia i ac-
tualment té quaranta-set estats membres i que treba-
lla per construir aquest espai polític i jurídic comú en 
un continent com l’europeu, on l’imperi de la llei, els 
drets humans i la democràcia imperen i són fonamen-
tals. Tots els estats membres tenen la possibilitat d’en-
viar, doncs, delegacions en l’assemblea parlamentària 
i en el cas de l’Estat espanyol s’hi envia també una 
delegació i, concretament, hi ha tres parlamentaris es-
collits en circumscripcions catalanes, dos al Congrés, 
concretament, i un al Senat, que en formen part. 

Ens semblava avinent que poguessin comparèixer en 
aquesta comissió, en primer lloc perquè no s’ha fet 
mai, i en segon lloc, doncs, perquè poden aportar va-
lor afegit al que és la capacitat de fer relacions inter-
nacionals. Ens semblava interessant que poguessin 
comparèixer per explicar una mica el funcionament 
d’aquest òrgan, per explicar-nos una mica la seva ex-
periència i sobretot per fer palès, doncs, que alguns 
aspectes que afecten les competències directes de la 
Generalitat de Catalunya també es poden treballar des 
de, concretament, la seu del Consell d’Europa. I, per 
tant, els plantejàvem aquesta compareixença que en-
tenem que la resta de grups, doncs, acceptaran de bon 
grat i, si no és el cas, la seva disposició per poder ex-
plicar encara més els motius pels quals ho demanem.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Abans de fer la votació, hi ha 
algun altre grup que es vulgui posicionar al respecte? 
(Pausa.) No? (Pausa.)

Doncs, votem.

Vots a favor?

Gràcies.

Doncs s’aprova per unanimitat aquesta sol·licitud de 
compareixença.

El següent punt és una sessió informativa amb el con-
seller de la Presidència sobre el Pla anual de coopera-
ció al desenvolupament 2015. 

Per tant, demanaria si podem cridar el conseller. (Pausa.)

La sessió se suspèn a les deu del matí i quatre minuts i 
es reprèn a les deu i vuit minuts. 

El president

Molt bé, doncs, anem a iniciar aquesta sessió infor-
mativa. 

Sessió informativa
amb el conseller de la Presidència 
sobre el Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2015 (tram. 355-00288/10)

Abans de res, donar la benvinguda al conseller de la 
Presidència, al secretari d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea, la directora general de Cooperació al Desen-
volupament i a totes les persones que ens acompanyeu 
del Departament de Presidència, de l’ACEDE, de la 
Taula per Colòmbia, i si em deixo algú disculpeu-me, 
però, en general, sigueu tots i totes benvinguts a la 
nostra comissió.

La sessió informativa és per informar sobre el Pla 
anual de cooperació al desenvolupament 2015 i, com 
sempre, doncs, hi haurà una primera intervenció del 
compareixent, en aquest cas el conseller. No sé si us la 
repartireu o, en principi... No? (Pausa.) D’acord. Lla-
vors, passarem el torn als portaveus, i hi haurà una úl-
tima intervenció per part del conseller. Per tant, enda-
vant, conseller, teniu la paraula.

El conseller de la Presidència 
(Francesc Homs i Molist)

Bon dia a tothom. Moltes gràcies, president. Senyores 
diputades, senyors diputats, secretari i directora que 
tinc l’honor que m’acompanyeu, i altres col·laboradors 
i persones representants de diferents entitats que tam-
bé són presents en aquesta comissió. Fa ara tot just 
dos mesos vaig tenir la possibilitat de comparèixer da-
vant d’aquesta comissió per presentar el Pla director 
de cooperació al desenvolupament 2015-2018, que es 
va aprovar amb el suport –val a dir-ho i ho agraeixo 
perquè crec que és important– d’una àmplia majoria 
d’aquest Parlament, com vostès, de fet, coneixen de 
sobres, no? 
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Em correspon ara tractar el primer document de des-
plegament d’aquesta planificació quadriennal, que és 
el Pla anual de cooperació per al 2015, un pla que va 
ser aprovat per acord de Govern el dia 9 de juny i que 
com és preceptiu s’ha de portar al Parlament perquè 
en tingui coneixement i el pugui debatre. Si el pla di-
rector és, d’acord amb la Llei de cooperació al des-
envolupament, el principal instrument de planificació 
de la política de cooperació al desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya, el pla anual concreta aques-
ta aplicació, com saben. També amb paraules, si vo-
len, de la Llei de cooperació mateixa, «el pla anual 
és el principal instrument –diu la llei– programàtic i 
d’orientació política de què disposa el Govern per des-
plegar anualment en accions concretes els compromi-
sos que fixen els plans directors.»

Sobre el pla, els voldria destacar d’entrada tres grans 
qüestions: el procediment d’elaboració, ni que sigui 
fer-ne un esment; els recursos econòmics que preveu 
i les seves prioritats i objectius principals. Respecte el 
procés d’elaboració simplement informar-los que per 
tal d’elaborar el pla anual d’enguany, del 2015, s’ha re-
collit, consignat i explicat el màxim d’actuacions del 
conjunt d’unitats de l’Administració de la Generalitat. 
És, òbviament, responsabilitat de la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament impulsar i orga-
nitzar el procés de consulta, de coordinació i posada 
en comú d’aquestes actuacions dels diferents depar-
taments, necessàriament diverses, però que cal infor-
mar, acompanyar i orientar des d’una perspectiva que 
vetlli per la qualitat, la coordinació i especialment la 
coherència –després veuran que hi faig molt incís des 
d’aquesta perspectiva– del conjunt de l’acció de Go-
vern, no es tracta només de recopilar informació sinó 
d’orientar una política determinada.

Aquest procés es va iniciar a la Comissió Interdepar-
tamental de Cooperació al Desenvolupament el mes 
de novembre de l’any passat, el 18 de novembre de 
l’any passat, adoptant ja la proposta de nou pla direc-
tor, encara que no estava aprovat formalment, però ja 
hi havia prou elements com per poder tenir un marc 
d’elaboració d’aquest pla anual de 2015. Era, per tant, 
un document que marcava uns horitzons força dife-
rents a la planificació anterior, com vostès coneixen de 
sobres, no només la que anava de l’11 al 14 sinó, fins i 
tot, la del cicle llarg 2003-2014, no? El ritme d’elabo-
ració del pla anual ha hagut, també, d’ajustar-se, òb-
viament, a la mateixa tramitació d’aquest pla director. 
Tot i trobar-se força ultimat, el pla director no era un 
document final i estava pendent de modificacions i es-
menes i, de fet, n’hi van haver, també, per part també 
de vostès i que, per tant, van acabar amb un text final 
al qual el pla anual ha tingut de saber donar resposta, 
que és el que els plantejaré. Això ens ha obligat en la 
seva confessió mantenir uns certs marges, diguem-ne, 
de prudència en funció de com acabés de manera més 
definitiva el pla director.

Respecte als recursos econòmics que preveu, em re-
fereixo des d’aquest punt de vista a les xifres, a l’ajut 
oficial al desenvolupament que el pla anual comptabi-
litza i fa explícits, no?, i incorpora. Val la pena recor-
dar que el nou pla director preveu en aquest escenari, 

diguem-ne, en aquest àmbit més de planificació eco-
nòmica, preveu un escenari de creixement sostingut 
de les partides pressupostàries del Govern en matè-
ria de cooperació al desenvolupament. Aquests incre-
ments ens haurien de permetre arribar a un ajut oficial 
al desenvolupament equivalent al 0,4 per cent dels in-
gressos corrents incondicionats l’any 2018. Ja admeto 
que és un objectiu ambiciós, però alhora crec que és 
plausible, no?, i així ho vàrem convenir i per això en-
tenc, doncs, el compromís d’aquest Parlament envers 
el pla director. Òbviament, el pla director no estipu-
la quin havia de ser l’increment del 2015, però sí que 
prescriu uns llindars mínims d’augment garantit per 
al 2016, 5 milions d’euros, i per al 17 i per al 18, 10 
milions d’euros respectivament cada any.

El pla anual, passant ara al que avui els presento, no?, 
conté unes previsions de despesa per part de la Gene-
ralitat d’un global de 16,2 milions d’euros. Poc més de 
la meitat d’aquests recursos provenen de l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament, concreta-
ment 8,6 milions d’euros, i la resta són actuacions que 
els departaments i organismes de la Generalitat pre-
veuen destinar a actuacions de cooperació al desenvo-
lupament i solidaritat internacional. Són xifres que re-
presenten un creixement positiu global del 14 per cent 
sobre el que fou l’any 2014.

Els recursos de l’Agència Catalana de Cooperació s’in-
crementen de manera important, val a dir-ho, no?, en 
un 38 per cent respecte als 6,2 milions de l’any passat. 
El 8,6 d’enguany, els que, diguem-ne, estan consignats 
en el pressupost de l’agència, s’originen en la partida 
corresponent a la Llei de pressupostos de la Generali-
tat que, com saben, era de 7,2, per una banda, per tant, 
i per l’altra la provisió d’uns ingressos financers que 
s’afegeixen, d’1,4 milions d’euros provinents del rein-
tegrament a l’agència d’una línia de microcrèdits, com 
alguns de vostès coneixen, línia que, a més a més, la 
tindrem totalment incorporada, no només ja pressu-
postàriament, sinó en el que és la convocatòria que ja 
està en curs per part de l’agència, per tant, que podrem 
disposar efectivament d’aquests 1,4 milions d’euros.

D’altra banda, les previsions dels departaments i or-
ganismes de la Generalitat s’han reduït en un 5 per 
cent respecte dels 8 milions d’euros del 2014, si bé 
aquí hem de fer una matisació que és important, no? 
Enguany aquestes actuacions consignades pels de-
partaments en matèria de cooperació al desenvolupa-
ment han estat objecte d’un escrutini, per dir-ho així, 
molt més exhaustiu, la qual cosa ens ha portat a comp-
tabilitzar, doncs, amb molta més precisió el que des 
d’aquesta perspectiva el Govern podrà destinar a l’ajut 
al desenvolupament i a la cooperació.

Respecte a les prioritats del pla i els objectius princi-
pals que conté, val la pena, d’entrada, recordar que el 
pla director 15-18 incorpora una innovació que real-
ment és destacable i va ser valorada per part d’aquest 
Parlament i d’aquesta comissió, no?, en incloure un ca-
pítol específic, que és el desè, titulat «Compromisos i 
fites», que organitza i especifica els resultats a asso-
lir en finalitzar el cicle de planificació. Això facilita 
o, com a mínim, pretén facilitar, no només l’avalua-
ció del progrés del mateix pla director sinó també una 
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programació anual basada en la gestió pels resultats. 
Aquesta estructura de compromisos i fites és la que, 
de fet, utilitza el pla anual 2015 per presentar i iden-
tificar les diferents actuacions previstes en matèria de 
cooperació al desenvolupament per part de l’agència, 
però també per part dels departaments i organismes 
de la Generalitat de Catalunya, dotze seccions, de fet, 
que serveixen també per introduir progressivament els 
mateixos continguts del pla director. Alhora la matriu 
dels resultats és recuperada al final del mateix pla en 
una taula que recull gràficament quines són les fites 
que són objecte d’actuacions en aquest primer exerci-
ci i, d’aquesta manera, l’acumulació dels quatre anys 
de la planificació crec que ens permetrà veure amb 
aquesta metodologia, doncs, en quina mesura s’està 
treballant per al conjunt dels compromisos i les fites 
previstes. No em referiré de manera exhaustiva i deta-
llada a cadascuna d’aquestes dotze seccions que con-
formen el pla anual de cooperació però sí que intenta-
ré explicar-ne els elements més importants, no?

D’una banda, els compromisos que s’assumeixen en 
la seva integritat des del primer moment i que mar-
quen, de fet, noves maneres de treballar, que era 
aquest el nostre propòsit, que han de configurar una 
nova identitat de la cooperació catalana sobre la ba-
se del know how i el coneixement que tenim, no?, i, 
de l’altra, aquells que són objecte d’un desplegament, 
diguem-ne, més gradual en el marc del quadrienni 
que inicien enguany un camí que ha de veure’s, òb-
viament, complementat en el pas d’aquests propers 
tres, quatre anys. Per tant, em referiré en primer lloc a 
aquest primer grup de compromisos, no?

Destaca aquí l’esforç de promoure l’enfocament estra-
tègic de gènere i basat en drets humans com a valor 
distintiu de la cooperació catalana i en el qual s’haurà 
de basar la seva capacitat transformadora. La coopera-
ció catalana defensa un enfocament basat en drets hu-
mans incorporant els drets humans de les dones, una 
cooperació que pretén aturar les inèrcies desiguals 
–aquest, almenys, és el propòsit– fent una anàlisi acu-
rada de les desigualtats i mirant d’identificar-ne les se-
ves causes, no? Es tracta, doncs, d’intentar transfor-
mar les relacions desiguals de poder en tots els àmbits 
i que són mantingudes per les estructures socials, eco-
nòmiques, polítiques i culturals.

L’enfocament estratègic s’ha emparat ja a la convo-
catòria pública de subvencions, com deuen conèixer 
alguns de vostès, que fa relativament poc que es va 
publicar després de tot el procés de preparació corres-
ponent i de les consultes corresponents i que distribu-
irà 3,4 milions d’euros per a actuacions de cooperació 
al desenvolupament adreçat als objectius específics 
del pla director sota, de fet, tres epígrafs, no? Pri-
mer, suport a projectes de desenvolupament que tin-
guin lloc a països receptors d’ajut oficial al desenvo-
lupament, amb una contrapart local i que incloguin 
actuacions d’incidència, l’import màxim d’entrada de 
la convocatòria és de 2,6 milions d’euros. Segon, pro-
jectes d’educació per al desenvolupament que tinguin 
lloc a Catalunya amb una dimensió local, nacional 
o internacional i que abordin alguns dels àmbits de 
l’educació per al desenvolupament. Aquesta modalitat 

té un import màxim de 400.000 euros. I tercer, pro-
jectes de desenvolupament adreçats a l’apoderament 
de les dones i que siguin presentats per moviments de 
dones i feministes de països socis, amb un import mà-
xim de 400.000 euros. Aquesta línia donarà, de fet, 
suport a actuacions particularment que tinguin lloc a 
Moçambic, Colòmbia, al Senegal, al Marroc o a la Re-
pública Democràtica del Congo.

D’altra banda, els destaco l’impuls de la coordinació, 
i al qual abans els feia referència, la vocació i el com-
promís amb la coherència de les polítiques per al des-
envolupament del conjunt del Govern. La cooperació 
catalana entenem que és una política pública parti-
cipada, i ho exercim així, entre els diversos departa-
ments i impulsora i complementària de les iniciatives 
de la societat civil, per això es fa, creiem, imprescin-
dible millorar la coordinació interdepartamental amb 
el suport per a la qualitat del conjunt de les actuacions 
i el seu enquadrament real en les prioritats de la pla-
nificació pluriennal. Igualment és necessari el treball 
per tal que les diferents polítiques públiques amb im-
pacte a l’exterior, i especialment als països socis de la 
cooperació catalana, no persegueixin objectius con-
tradictoris i sí coherents, precisament, no? Es tracta 
que els objectius de la política de cooperació es regei-
xin i tinguin preferència sobre el conjunt de l’activitat 
de la Generalitat envers un país determinat.

Els voldria destacar en aquest punt algunes activitats 
prioritàries per a aquest exercici en relació amb la 
coordinació i aquest compromís envers la coherèn-
cia. Per una banda, per exemple, el nou impuls als 
òrgans consultius a la cooperació, tenim aquí, a ban-
da de la comissió interdepartamental, la Comissió de 
Coordinació amb els Ens Locals, el Consell Català 
de Foment de la Pau, el Comitè Català d’Ajut Huma-
nitari d’Emergències i, especialment, el Consell de 
Cooperació al Desenvolupament. La direcció general 
i l’agència són responsables de l’impuls, l’organització 
i el suport tècnic a tot aquest sistema de coordinació i 
participació. D’una altra banda també tenim la parti-
cipació a la cooperació catalana en l’àmbit de gènere 
i de dones; en podem citar el grup de transversalitza-
ció de gènere del Departament de la Presidència o el 
grup de treball per a l’abordatge de la mutilació geni-
tal femenina.

Encara des d’una altra perspectiva es dóna i es dona-
rà prioritat a assegurar la qualitat de l’ajut, especial-
ment prop d’aquells departaments i unitats amb ajut 
oficial al desenvolupament propi –propi, em referei-
xo– i més elevat, no? A tall d’exemple, amb el Depar-
tament d’Economia i Coneixement procurarem millo-
rar la comptabilització de les beques com instrument 
de cooperació, per fer-ho en les millors condicions. 
L’any passat ja es va encarregar un estudi sobre aques-
ta qüestió, les conclusions del qual vam donar també 
a conèixer al darrer Consell de Cooperació. O tam-
bé des d’una altra perspectiva, no?, en aquest terreny 
que els descric, s’oferirà formació específica sobre co-
operació al desenvolupament al conjunt dels departa-
ments. Això, que en exercicis anteriors s’ha fet d’una 
manera potser més petita, menys estructurada, aquest 
any el que estem fent a través, a més a més, de l’Es-
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cola d’Administració Pública de Catalunya i a través, 
també, d’un taller de formació estratègica sobre ajut 
oficial al desenvolupament, per donar a conèixer i ex-
plicar a fons el nou pla director i la seva filosofia i les 
conseqüències de l’enfocament estratègic que incor-
pora.

O en un altre ordre de coses, però també des d’aquesta 
perspectiva, des d’aquesta mirada de la màxima cohe-
rència possible, la posada en marxa d’una línia de tre-
ball en l’àmbit de la internacionalització de l’empresa 
catalana. De fet, aquesta línia inclou un pla de treball 
amb Acció per acompanyar la incorporació dels va-
lors, que els deia, de la coherència en les seves activi-
tats amb un èmfasi, òbviament, en l’estratègia de pro-
moure el respecte als drets humans i a la qüestió de 
gènere.

Els destacaria, en un altre ordre de coses, i en tercer 
lloc, els esforços per a l’enfortiment de les capacitats 
dels agents de la cooperació catalana. El pla director 
preveu que aquests s’adrecin, en primer lloc, a crear 
les condicions per a l’aplicació generalitzada de l’en-
focament estratègic de gènere i basat en drets humans, 
condició necessària –ja veuen que m’hi vaig referint 
en diferents ocasions–, doncs, per poder avançar en la 
cooperació basada en drets, que és el que, vaja, hem 
determinat entre tots que havíem de dur a terme en el 
marc del pla director, no?

Des d’aquesta perspectiva, hem previst diferents acti-
vitats formatives, accions internes per al personal de 
cooperació de la mateixa Generalitat, inclosos els de-
partaments, però també externes per als ens locals i 
les ONG. L’enfocament de gènere i basat en drets hu-
mans fa també un especial èmfasi en el canvi de la 
cultura organitzativa dels mateixos organismes que 
promouen la igualtat de gènere en la cooperació al 
desenvolupament. Això hauria de contribuir a la crea-
ció de les capacitats necessàries i ajudar a la promoció 
i difusió d’aquest enfocament per tal que sigui assumit 
i emprat en les millors condicions pel conjunt d’actors 
de la cooperació al desenvolupament del nostre país.

Em referiré ara al segon grup de compromisos que 
són objecte d’un desenvolupament, com els deia, més 
gradual en el marc del que és aquest quadrienni 2015-
2018 que, òbviament, ja hem de començar aquest 2015 
però que no acabarem aquest mateix 2015, no? Aquí 
els voldria destacar els següents compromisos que in-
corpora ja el pla d’enguany, de 2015. El primer, pro-
moure una manera de treball més integradora de les 
tres línies estratègiques de la cooperació; de fet, se-
gons el pla director, les interdependències, una nova 
ciutadania global, la vinculació entre problemàtiques 
locals i globals i la universalitat dels drets, entre d’al-
tres, són dinàmiques que animem a superar..., o que 
animen, perdó, millor dit, animen a superar un trac-
tament estanc d’aquestes diferents o d’aquestes tres 
lí nies estratègiques establertes en els plans directors 
anteriors. L’educació per al desenvolupament serà ob-
jecte en aquest exercici d’una reflexió al més acurada 
possible per tal d’adaptar-la a l’enfocament i als objec-
tius estratègics de la nova planificació incidint, parti-
cularment, en la necessitat de tractar-la a nivell global 
i no només centrada en l’àmbit català.

Exemples d’actuacions clau de treball en educació per 
al desenvolupament a partir dels projectes, doncs, de 
desenvolupament són per a aquest 2015 l’intercanvi 
de coneixements sobre la bancada de dones de Colòm-
bia, el suport a l’Escola de Cultura de Pau per a estu-
dis sobre dones i conflictes, la campanya de retorn de 
representants del Ministeri de la Dona de Moçambic o 
el treball a Catalunya sobre el projecte de pau i consti-
tucionalitat, finançat per l’agència a l’Amèrica Central.

Segon: dins d’aquest, diguem-ne, tipus de compro-
misos que ens permeten encetar un nou recorregut 
d’acord amb el pla director, no?, aliances estratègiques 
i nous instruments per millorar l’eficàcia de la nostra 
cooperació; destaquem aquí els clústers de coopera-
ció, una innovació instrumental del pla director que, 
de fet, serà objecte de definició i d’un primer desple-
gament per a aquest any, i per a aquest proper any es 
definiran els criteris per a la creació d’aquests clústers 
i s’elaborarà un document estratègic inicial amb els 
mecanismes jurídics i d’aplicació; es farà una anàlisi 
dels clústers existents, de la seva aplicació a la coope-
ració; s’identificaran les entitats, departaments, ad-
ministracions i ONG més favorables a participar-hi i 
s’estudiaran els factors de sostenibilitat econòmica per 
tenir-ho tot a punt de cara al 2016.

Tercer: rebrà un impuls important –almenys, aquest és 
el nostre propòsit– la recerca d’una associació més es-
treta amb altres donants multilaterals i el treball per 
millorar l’accés d’iniciatives de la cooperació cata-
lana al finançament internacional, especialment eu-
ropeu. Això, de fet, s’està desplegant ja en una doble 
línia de treball: per una banda, la presentació de pro-
jectes a programes de subvencions, amb partenariat, 
amb agents de la cooperació catalana i d’altres països, 
i, per l’altra, la construcció de consorcis per a la pro-
visió de serveis, sempre vinculat al desenvolupament i 
a la cooperació i preferentment dins les prioritats, òb-
viament, del pla director.

Quart: orientació envers la incidència, és a dir, la in-
fluència per a la millora i el canvi de les estructures 
polítiques i la responsabilització de les administra-
cions públiques del nord i del sud sobre l’efectivitat i la 
vigència dels drets humans individuals i col·lectius que 
promou la cooperació catalana. Aquesta incidència 
s’orienta tant a la participació en els espais de l’agenda 
internacional com al trasllat de les seves conclusions i 
recomanacions a Catalunya mateix. De fet, estem pen-
sant per aquest 2015 en dues qüestions que creiem que 
poden ser importants, d’una banda, la revisió dels pro-
gressos assolits en la implementació de la declaració 
i plataforma d’acció de Beijing vint anys després de 
la seva adopció i, de l’altra, la revisió del marc global 
del desenvolupament a nivell global, òbviament, tam-
bé, als nous objectius de desenvolupament sostenible.

Cinquè: millorar la focalització geogràfica de la co-
operació catalana. Sabem que concentrar esforços a 
nivell territorial evita la dispersió de recursos i permet 
relacions d’associació en el mig i llarg termini en la lí-
nia del model de cooperació impulsada pel mateix pla 
director. Per això la convocatòria pública de subven-
cions que tenim en curs reforça aquesta concentració 
geogràfica en valorar positivament les propostes adre-
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çades als tretze països prioritaris de la cooperació ca-
talana o a països amb crisis oblidades o de llarga du-
rada a l’Àfrica subsahariana, que és el cas de Sudan 
del Sud, la República Democràtica del Congo o la Re-
pública Centreafricana.

Igualment important, creiem, aquest 2015 és el fet de 
donar prioritat i enfortir les relacions i les actuacions 
amb els països on hi ha representació de la mateixa 
Agència de Cooperació, que són el Marroc, Moçam-
bic i Colòmbia. De fet, això vol dir diverses coses, per 
entendre’ns, no?, una línia de cooperació directa més 
important per a d’altres països, la coordinació amb al-
tres administracions catalanes, cas de l’Ajuntament 
de Barcelona o la Diputació de Barcelona, o la ma-
teixa Àrea Metropolitana de Barcelona; el Fons Ca-
talà de Cooperació, òbviament, també, no?, per posar 
en comú esforços i per una funció més compartida 
d’aquests delegats i delegades sobre el terreny, i tam-
bé l’elaboració de tres plans d’acció que mantinguin 
el full de ruta per al desplegament pluriennal de les 
orientacions i prioritats del pla director per a cadascun 
d’aquests tres països que els he esmentat.

En sisè lloc, el pla aborda la comunicació com element 
de suport continu amb relació als seus propis objectius 
i com a eina, de fet, estratègica per a la transparència, 
la rendició de comptes i la millora del coneixement i 
de la comprensió de la cooperació que, de fet, prete-
nem impulsar des de la Generalitat. S’ha iniciat una 
comunicació, en aquest sentit, dirigida a la societat 
en general i s’han habilitat diferents iniciatives en el 
terreny de les xarxes socials. En l’àmbit específic de 
l’educació, un apunt, doncs, la comunicació entenem 
que ha de ser –i és, de fet– una aliada fonamental a 
l’hora de treballar continguts, dades, arguments i ava-
luar l’eficàcia dels missatges i la seva adaptació a les 
diferents audiències i canals de comunicació. De fet, 
l’Agència de Cooperació s’ha dotat, amb relació a tot 
plegat del que ara els descrivia, d’un pla de mitjans i 
un pla de comunicació i que aquestes estratègies co-
municatives es recolzaran en diversos documents de 
presentació del pla director i de la mateixa Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament en dife-
rents àmbits.

Bé, en síntesi, els he exposat, doncs, el contingut del 
Pla anual de cooperació 2015 que recull, òbviament, 
doncs, els compromisos del mateix Govern d’acord 
amb la planificació establerta en el pla director. Resto 
a la seva disposició.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups 
parlamentaris; proposo que les intervencions siguin 
d’un màxim de set minuts, i començarem, doncs, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Té la pa-
raula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Molt bé, moltes gràcies, president. Donar la benvingu-
da i la salutació al conseller de Presidència, al senyor 

Homs, com també al secretari d’Afers Exteriors a la 
Unió Europea i a la directora de l’agència i directora 
general, també, de Cooperació, com també a la resta 
d’entitats i persones que avui assisteixen a la comissió 
també i als membres del departament. Bé, comencem 
una mica mirant el global aquest pla anual que par-
teix del pla director que fa uns mesos, doncs, vam po-
der debatre en aquest mateix Parlament, nosaltres vam 
considerar una bona eina de país el pla director i, per 
tant, ara fem aterrament d’aquell pla director a les lí-
nies principals que s’han de desenvolupar aquest 2015, 
no?, aquesta priorització.

D’entrada, nosaltres valorem positivament la feina que 
s’ha fet, entenem que hi ha molt bons professionals a 
l’agència que han desenvolupat, doncs, un pla on hi ha 
coses a destacar, que trobem bones, com també altres 
qüestions que ara els traslladarem que s’han de perfi-
lar o que tenim, doncs, algunes incògnites i algunes 
mancances, i això sobretot és el que posaré de relleu. 
Però partint de la base que el pla director el veiem una 
bona eina, que aquest pla anual entenem que ha de ser 
també una bona eina si es corregeixen aquelles coses 
que creiem que s’han de millorar, i sobretot si es com-
pleix, perquè el que no pot ser aquest pla anual és que 
sigui només una declaració d’intencions sinó que real-
ment passi a ser realitat i sigui real en l’acció exterior 
de la política de la Generalitat i del nostre país.

D’entrada, una pregunta per saber com heu elaborat, 
doncs, les fites i els compromisos finals i, per tant, 
quins són els criteris que s’han utilitzat per decidir 
aquests compromisos i aquestes fites d’aquest any, 
per què s’han escollit uns i no uns altres, entenc que se-
gur que hi ha raons òbvies, d’altres potser no tant, però, 
en tot cas, per exemple, hi ha fites que potser conside-
raríem també prioritàries com podria ser, per exemple, 
la número 20, quan parla de criteris d’economia social 
i solidària, podria destacar-ne d’altres, però m’agrada-
ria saber quins són aquests criteris que s’han utilitzar 
per decidir un compromisos i unes fites i no uns altres.

Anem, llavors, a parts del pla director, hi ha qüestions 
que també, doncs, el conseller ens ha explicat Hi ha 
per una banda, l’alienament amb l’enfocament estra-
tègic del pla director basat en els drets de les dones 
i en els drets humans i també, doncs, amb principis 
que per nosaltres són claus, com el de la participació, 
la coherència i la transparència, retiment de comptes. 
Començo pel que creiem que és la prioritat, que és el 
de la coherència, el de la coherència de polítiques, i ho 
hem remarcat moltes vegades en aquest Parlament i li 
hem traslladat en diverses ocasions. La cooperació no 
és una cosa aliena a l’acció exterior, és acció exterior, 
i, per tant, l’acció exterior no s’entén sense la coope-
ració tampoc, per tant, no podem fer per una banda i 
construir per una banda, la banda de la cooperació, i 
desfer per la banda del que seria la part d’acció exte-
rior que no és pròpiament entesa com cooperació.

I per tant, aquí criem que hi ha una manca greu que 
és la complicitat dels departaments. Per una ban-
da, veiem com l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, doncs, treballa per construir, per 
fomentar aquesta coherència, per posar instruments 
o per intentar-ho, com a mínim, i per l’altra veiem 
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com des dels departaments hi ha aquesta mancança i 
aquesta falta de complicitat, i, per tant, això ho vin-
culem també a la voluntat política dels departaments 
i del mateix conseller en tant que màxim responsable 
d’aquesta àrea del Govern de la Generalitat.

Hi ha, per una banda, la falta de coherència en l’ali-
neació, en l’enfocament estratègic, i això ho veiem 
amb els recursos, perquè quan mirem la distribució de 
despesa definida en funció de les línies estratègiques 
veiem com la part dels departament no està alinea-
da amb aquests objectius estratègics i, per tant, estem 
parlant de, pràcticament, la meitat del pressupost que 
comptabilitzat per Acció Exterior, en aquest cas per a 
cooperació, doncs, aquesta meitat dels 7,6 milions no 
estan alineats amb les objectius estratègics del pla di-
rector, i, per tant, això ens preocupa i per això li tras-
lladaríem que aquests diners es prioritzin en la línia 
de la coherència amb les línies estratègiques del pla 
director i, per tant, d’aquest pla anual també, i en la 
línia de la coherència global de l’acció exterior; per 
exemple també la coherència en tot el relacionat amb 
la internacionalització de les empreses. Per tant, com 
es garantirà, i això també és una pregunta que ja li 
faig directa, com es garantirà aquesta coherència tant 
en els departaments veient que hi ha aquesta desaline-
ació, quines eines, quins instruments desenvoluparan 
al llarg d’aquest any per garantir aquesta coherència i 
també en tota aquella qüestió referent amb la interna-
cionalització de les empreses.

Ens ha parlat d’un pla de treball amb Acció. Entenem 
que aquí, més enllà d’un pla de treball, fa falta també, 
com li deia, voluntat, fa falta creure’s-ho i fa falta im-
pulsar-ho, perquè només entenem Catalunya com un 
actor responsable al món. I quan parlem de Catalunya 
parlem del seu Govern, parlem del seu Parlament, par-
lem de les seves entitats, parlem de la seves empreses i 
parlem del seu conjunt. De fet, sobre aquest tema tam-
bé hi posem molt èmfasi perquè està sobre la taula i so-
bre l’agenda; després tindrem una altra compareixen-
ça parlant dels drets humans de Colòmbia vinculant, 
doncs, amb empreses catalanes que estan invertint allà 
i on podrem posar de relleu quin és el paper de les em-
preses i, per tant, quin és el paper del Govern de la Ge-
neralitat per fer un seguiment, per fer un control del 
paper que fan aquestes empreses a l’exterior.

Altres punts que li volem traslladar sobre el pla anual, 
que vostè també ha comentat. Per una banda, la ves-
sant de l’educació per al desenvolupament, que nos-
altres creiem també molt important perquè ens ha de 
servir de base per donar solidesa al sector, per fer tam-
bé sensibilització, per també, doncs, entre tots enten-
dre la importància de la cooperació per al nostre país 
i per al conjunt, doncs, de la resta de països també. En 
aquest cas m’ha semblat llegir en algun moment que 
hi ha previsió de tenir relacions amb el Departament 
d’Ensenyament i amb Universitats també per fomen-
tar tot el que seria educació per al desenvolupament. 
M’agradaria saber com estan aquests contactes, si s’ha 
fet treball amb el Departament d’Ensenyament, si hi 
ha algun conveni, quina és la resposta que han tingut 
des del Departament d’Ensenyament o des d’altres de-
partaments amb qui hagi pogut tenir contacte, perquè, 

com li deia abans, eh?, el que ens neguiteja més és 
que hi ha bona feina que s’està desenvolupant des de 
l’Agència Catalana de Cooperació i volem que això es 
tradueixi en la mesura que es pugui, i si pot ser encara 
més, amb la resta de departaments perquè és on anem 
més mancats i on falta aquesta visió global.

Altres qüestions concretes. Tema de clústers, que 
veiem com idea innovadora, no?, d’aquest pla direc-
tor, ja ho vam destacar en el seu moment, i hi ha una 
de les fites, crec que és la 37, que parla de definir els 
criteris, i vostè també ens ho ha explicat, no?, els cri-
teris d’aquests clústers. Ens agradaria saber qui defi-
nirà aquests criteris, qui hi participarà. Abans dèiem 
que hi ha uns principis que ens importen com el de la 
coherència però també el de la participació i, per tant, 
entenem que aquests criteris també han d’estar partici-
pats per les entitats i pels actors que formen part i que 
formaran part després, també, d’aquests clústers, per 
tant, ens agradaria saber si tenen previst qui definirà i 
traslladar-los la necessitat que també hi hagi el màxim 
de participació en aquet àmbit.

I posar de relleu dos últimes coses abans de traslla-
dar-li alguna pregunta concreta. Pel que fa...

El president

Diputada, hauria d’anar acabant, que ha sobrepassat 
els set minuts.

Marta Vilalta i Torres

D’acord, no havia sentit el senyal acústic. Intento aca-
bar, però és bo que un dia que tenim el conseller, di-
guem-ne, puguem aprofitar per traslladar-li totes 
aquelles coses que ens preocupen. Avanço, doncs, en 
aquest sentit: països prioritaris, i vaig amb titulars, 
hi ha algun país on no apareix import, com a mínim 
en el pla director, m’agradaria saber a què es deu, em 
sembla que hi ha Palestina, Equador –la setmana pas-
sada teníem visita de persones de l’Equador–, n’hi ha 
algun altre, però encara hi ha molts recursos que no 
estan per determinar, per tant, ens agradaria traslla-
dar-li també la necessitat que aquests diners vagin als 
països prioritaris i que no ens en deixem cap de banda.

I dos preguntes concretes. Conseller, aprofitant que 
avui el tenim aquí –i acabo, president–, per una banda, 
senyor conseller, m’agradaria saber si han fet alguna 
gestió des del Govern, en el cas d’una cooperant, en 
aquest cas la delegada de la ONG Novact, que la van 
expulsar del Marroc, que va estar denunciat pel mo-
viment d’entitats i d’ONG també, per la mateixa Fe-
deració d’ONG, Lafede, no?, quan denunciaven una 
política d’assetjament de les ONG que defensen els 
drets humans, en el cas a Marroc. I m’agradaria saber, 
doncs, si el Govern ha intercedit, en aquest cas, si ha 
demanat explicacions, perquè això també és coherèn-
cia de polítiques, això també és trobar l’encaix entre 
les relacions econòmiques o internacionals amb altres 
països i la defensa dels drets humans i també de les 
mateixes ONG.

I per últim, doncs, també aprofitant que el tenim aquí 
m’agradaria lamentar la seva posició envers una pro-
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posta de resolució sobre el Sàhara que vam aprovar 
per àmplia majoria, amb aquesta proposta de resolu-
ció on vostè ens traslladava que no era encertat donar 
suport a una proposta d’aquesta característica, nosal-
tres ho continuarem fent, continuarem defensant sem-
pre i a tot arreu els drets humans, la justícia i la lliber-
tat de tots els pobles, així com el nostre.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. A continuació és el torn del Grup Socialista. 
Passo la paraula a la diputada Núria Segú.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyor president. En primer lloc saludar el 
senyor conseller, que avui ens acompanya, i les per-
sones també, en aquest cas –ara, en aquest moment–, 
només la senyora Marta Macias, que avui l’acompa-
nya en aquesta presentació, i també saludar les perso-
nes que avui ens acompanyen representants d’ONG i 
del sector aquí a Catalunya.

Senyor conseller, celebrem doblement la seva presèn-
cia avui aquí, és la primera vegada en aquesta legisla-
tura i, de fet, recordo, deu fer dos anys, si no ho recor-
do malament, que el Govern no compareix a explicar 
el pla anual, dos o tres anys, eh? Per tant, els últims 
plans anuals del cicle de planificació anterior, doncs, el 
Govern, ja ho havíem dit en el seu dia en el Ple del Par-
lament, doncs, no havia complert la seva obligació de 
venir a presentar-lo. No sé si llavors era la seva respon-
sabilitat directa, però sí que era la responsabilitat del 
Govern. (Remor de veus.) Celebrem el pla anual? Per-
doni, m’equivoco? (Pausa.) Doncs, devia ser l’anterior 
responsable que no havia vingut a presentar el pla anu-
al. Sí que és cert que tenim un decalatge de comparei-
xences temporals de pla anual, però sí és cert, i això li 
he de reconèixer que amb la nova responsable d’aques-
tes qüestions al departament han posat fil a l’agulla.

Jo crec que podem fer la reflexió que, si més no, com-
partim o no els continguis, o plenament els continguts, 
s’ha posat cert ordre al departament i, per tant, tenim 
un pla plurianual que deia, més enllà del posiciona-
ment nostre que és del tot conegut sobre aquest pla 
plurianual, tenim una base de convocatòries sortides 
amb un temps raonable pel que fa referència a l’anuali-
tat que ens correspon, tenim el pla director anual. Per 
tant, un cert ordre, no?, i una certa metodologia de tre-
ball, sí que és cert que s’ha aconseguit posar en aquest 
departament, si més no.

Per altra banda, senyor conseller, voldria fer referèn-
cia, sobretot seran quatre aspectes que li vull comen-
tar i després traslladar-li algunes preguntes que ens ha 
traslladat, també, el sector a nosaltres i a les quals s’ha 
referit també la senyora Vilalta en la seva intervenció. 
La de la dotació total anual de 16,2 milions d’euros, 
8,6 corresponen a l’agència i 7,6, aproximadament, a la 
resta de departaments. Entenem que és molt descom-
pensada –ja ho havíem dit en el seu dia–, aquesta dota-
ció pressupostària bàsicament per una qüestió, perquè 
si tots els 7,6 milions d’euros anessin alineats amb els 

objectius del pla director diríem, bé, encara, però, si 
més no, només deu mil euros d’aquest 7,6 milions, se-
gons consta a la informació que ens han passat, corres-
ponen als objectius que marca el pla director.

Tenen molta feina a fer, senyor conseller, en això de 
la coordinació sobretot, i garantir la coherència de les 
polítiques perquè aquest pla director si una cosa no fa 
és garantir la coherència de les polítiques de tots els 
departaments de la Generalitat i tots els ens que depe-
nen de la Generalitat, si més no, pressupostàriament. 
Com els deia, dels 7,6 milions d’euros només deu mil, 
segons la informació que tenim, i si no és així ens 
agradaria que ens ho aclarís, estan alineats en allò que 
marca com a prioritari aquest pla director plurianual 
i aquest pla anual. Primera qüestió que li posem da-
munt la taula i que voldrem saber el seu parer.

Per altra banda, com vostè sap també, les poques es-
menes del Grup Socialista que van ser acceptades és 
cert que n’hi va haver unes, un paquet important, lli-
gades sobretot amb la coherència de polítiques que 
van ser acceptades en el pla plurianual. I, per tant, 
aquest tema per nosaltres dir-li que és molt i molt im-
portant i creiem que queda molt de camí a recórrer, i 
voldríem plantejar-li com ho pensen fer vostès, com 
pensen garantir aquesta coherència, quins instruments 
d’avaluació i de seguiment pensen dur a terme i, bà-
sicament, com pensen, més enllà de l’avaluació, esta-
blir mecanismes de control i d’obligat compliment per 
part dels departaments, perquè podem fer plans de co-
operació «estupendos» sobre el paper però després els 
departaments de la Generalitat dels quals depèn quasi 
la meitat del pressupost de cooperació no compleixen.

Segona qüestió, senyor conseller, com he esmentat. 
Han tret relativament aviat la base de subvencions; sa-
bem que encara està en curs, hem vist que s’han pre-
sentat molts projectes dels quals més de cent han estat 
acceptats, per una dotació total de 3,4 milions d’euros, 
no?, acceptats inicialment –la senyora Macias em mi-
rava, sé que estan en el procés, no?, per tant, potser se-
ran més–, per una dotació total de 3,4 milions d’euros 
dels quals, si no ho he entès malament, i per això li 
demano un aclariment, en aquests 3,4 milions d’euros 
estan inclosos aquest 1,4 milions d’euros d’una entitat 
financera? Van a part o no? Com pensen implementar 
la despesa i l’aplicació d’aquestes..., doncs, ja ho vam 
dir en el seu dia que estava maquillat, per dir-ho d’al-
guna manera, el pressupost del 2015 perquè en realitat 
li hauríem de restar 1 milió quatre-cents perquè eren 
recursos que ja es destinaven al sector, que són fina-
listes en l’àmbit dels microcrèdits que ara estan incor-
porats al pressupost però que és una entrada i una sor-
tida. Però, tot i així, ja que és avui vostè aquí i tenim 
l’oportunitat de parlar d’aquesta qüestió volíem plante-
jar-li com pensen aplicar i substanciar aquesta despe-
sa, més enllà, com deia, que sigui un apunt comptable. 

I la darrera qüestió que li volia plantejar, senyor con-
seller, fa referència a qüestions que ens ha traslladat el 
sector sobre –hi ha fet referència la senyora Vilalta– 
la internacionalització de les empreses catalanes, eh?, 
i els mecanismes de suport per tal que respectin els 
drets humans de formació, suposo, d’informació, d’in-
cidència, d’educació en aquesta línia, quins són, com 
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els pensen implementar. Una altra qüestió en aques-
ta línia, també, sobre les empreses contractades per la 
Generalitat: clàusules d’economies social i solidària 
als plecs de concursos de la Generalitat. Sé que no de-
pèn directament del seu negociat, senyor Homs, però 
com que és un tema molt relacionat amb el tema que 
parlem avui aquí, quin calendari tenen, com ho pen-
sen implementar, com ho pensen avaluar, sobretot.

I, per últim, i acabo, el tema que apareix al punt 8 de 
compromisos, número 8, que són impulsar aliances 
estratègiques per al desenvolupament, com, per exem-
ple, posa per exemple els clústers de cooperació i com 
la fita 37, que entén que es dóna per assolida, diu: 
«S’han definit criteris per la creació dels clústers de 
cooperació.» Voldríem saber quins criteris s’han de-
finit, amb qui, si s’han consensuat amb el sector o so-
lament amb els actors econòmics, amb la resta de de-
partaments quin factor hi juguen, perquè es parla, no?, 
d’entitats, departaments, administracions, ONG... Vol-
dríem saber quins són aquests criteris, com s’han de-
finit, perquè entenem que estan definits, si estan con-
sensuats, coordinats i informats tots al sector. I alhora 
sobre els altres punts que fa referència també aquest 
apartat 8 també m’agradaria que poguessin aprofun-
dir. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhau-
rit el temps d’intervenció.)

I acabo agraint, com deia, la seva presència avui aquí, 
senyor conseller, donant-nos l’oportunitat de parlar de 
cooperació i, com saben vostès, nosaltres, sobre els 
continguts del pla, entendríem que podrien ser mi-
llorables i, malauradament, dir que és el primer Pla 
plurianual de cooperació que s’emmarca, el de l’any 
2015, que no ha comptat amb suport unànime sobre 
els seus continguts, però sí que és cert que els enfo-
caments, sobretot pels que fan referència als drets de 
les dones, els compartim plenament i, en aquest sentit, 
doncs, farem seguiment de la feina en aquest àmbit.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Tot seguit és el torn del Partit Po-
pular, i en el seu nom passo la paraula al diputat Fer-
nando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, president. En primer lloc, volem donar la ben-
vinguda a l’honorable conseller, al secretari, ara absent, 
d’Afers Exteriors, i a la directora general de Cooperació, 
doncs, gràcies per la compareixença. Van venir vostès 
fa unes setmanes, és veritat que després de, diguem-ne, 
poca freqüència de compareixences han volgut accele-
rar el ritme de vingudes al Parlament i això és d’agrair. 
I llavors en la compareixença que vam discutir el pla 
plurianual ja el nostre grup va fixar un posicionament 
clar, que ara no vull repetir, doncs, sobre els punts que 
trobàvem encertats del pla i aquells punts que trobàvem 
desenfocats o reduccionistes, però ho vam fer ja profu-
sament aquell dia i ara voldria tractar altres qüestions.

En primer lloc, celebrar que s’augmenti la partida de 
Cooperació després d’un període fosc o negre de la 

cooperació catalana de la qual, per cert, conseller, 
vostè també era el responsable. Vull dir que, és clar, 
ara s’apunta als bons moments però cal recordar que 
també era el responsable d’aquell període menys lluït 
o bastant fosc. Però, en qualsevol cas, ho volem cele-
brar perquè la riquesa d’un poble, com hem dit més 
d’un cop en aquesta comissió, no és només el seu ca-
pital monetari sinó també el seu capital humà, i dintre 
d’aquest capital humà la cooperació al desenvolupa-
ment juga un paper important i cabdal. 

Si no ho he entès malament, i li agrairé que m’ho acla-
rís, perquè ha dit, i no sé si ho he entès del tot bé, hi ha 
una partida que prové d’haver recuperat microcrèdits, 
no sé si és així exactament, és a dir, una partida que 
aquests microcrèdits s’han tornat i, per tant, poden 
tornar a ser utilitzats. Jo, si això fos així, penso que 
seria una gran notícia perquè aquesta dinàmica de mi-
crocrèdits el que fa també és coresponsabilitzar i fer 
una comparació realment emancipadora i coresponsa-
bilitzadora del tots els agents.

Voldríem també demanar-li que ens desgranés o 
destriés una mica més la destinació de la despesa. 
Aquests 16 milions, conseller, exactament, com van? 
I aquests 8 milions de l’agència també, com van? Com 
són els percentatges? Quant va a la sensibilització per 
a la cooperació i la pau, quant va a ajuda directa al 
desenvolupament, quant va a la mateixa agència, etcè-
tera. I, en concret, també on van els 8 milions que no 
van a l’agència, perquè jo, la veritat, em queda una mi-
ca bromós, el tema. Van a altres departaments? Exac-
tament si ens poden posar diversos exemples de com 
s’utilitzen aquests milions d’euros que són molt im-
portants en projectes de cooperació no lligats directa-
ment a l’Agència Catalana de Cooperació. És d’agrair, 
en qualsevol cas, i crec que vostè estarà d’acord amb 
mi, que vostès no hagin fet en el seu darrer any de go-
vern allò que va fer Esquerra Republicana l’any 2010, 
que és hipotecar quatre anys –quatre anys– de la co-
operació posterior. Vostès, almenys, hipotequen no-
més l’any següent...

Ha parlat, conseller, que la cooperació catalana té un 
know how especial i nosaltres pensem que és així, ha 
estat a l’avantguarda de la cooperació, i el que li vo-
lem preguntar és si aquest know how especial ens el 
quedem nomes per nosaltres, és solipsista –és una co-
operació solipsista– o és una cooperació que també fa 
de locomotora, per exemple, amb entitats de coopera-
ció d’altres comunitats autònomes? És a dir si aquest 
capital de coneixement i capital humà el posem i el 
compartim amb projectes conjunts amb altres entitats 
i amb altres comunitats. Hi ha relació amb la coopera-
ció d’altres comunitats autònomes?

Li volia preguntar també pels clústers. Entenc que no 
tindrem clústers aquest any sinó que aquest any només 
es posen les bases del disseny. Seran clústers també 
oberts a altres comunitats i a altres països europeus? 

I finalment, dues coses, conseller. Jo he trobat a faltar 
en la seva exposició la referència a les quatre grans 
conferències que hi ha aquest any; aquest és un any 
molt important per la cooperació internacional, per 
un món més, bé, per tot el treball per un desenvolupa-
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ment sostenible, per un món més sostenible i més just, 
no? Hi ha la conferència de Xangai, sobre els desas-
tres; d’Addis Abeba, sobre la inversió; de París, sobre 
el canvi climàtic, i de Nova York per redefinir els ob-
jectius, els antics objectius del mil·lenni, no? Crec que 
és suficientment important perquè, no sé, l’altre dia 
un personatge important deia «estem com el Bretton 
Woods de la nostra generació, perquè es posaran els 
pilars de la cooperació, de l’ajuda al desenvolupament, 
dels objectius estratègics, del creixement econòmic i 
del desenvolupament d’aquests propers quinze anys i, 
per tant, la cooperació catalana ha d’estar interessada 
i ha de fer referència a això. Organitzarem conferènci-
es, jornades, participarem d’alguna manera, han parlat 
amb el Govern espanyol per tenir també la nostra veu 
allà? Crec que és suficientment important. Adaptarem 
també els plans que hem fet de tres anys i d’un any 
–bé, d’aquest any ja no servirà però pels propers anys– 
els resultats d’aquestes conferències?

I finalment, conseller, vostès que volen tenir veu i po-
sicionament a tot el que passa al món jo li voldria cri-
dar l’atenció i demanar que es comprometessin, el Go-
vern de la Generalitat, amb un genocidi silenciat que 
hi ha, que a altres països com a França, doncs, ha tin-
gut una gran atenció i una gran mobilització de l’opi-
nió pública i a Catalunya i a Espanya no ha estat així, 
doncs, suposo que per prejudicis culturals o inèrcies 
històriques, etcètera, que és el genocidi silenciat dels 
cristians a l’Orient Mitjà i d’altres minoris religioses, 
però especialment dels cristians a l’Orient Mitjà, cru-
cificats, bé, tota mena de tortures. I llavors, ja que és 
cooperació, jo li volia preguntar si el Govern de la Ge-
neralitat ha pensat alguna partida pressupostària, en-
viar personal especialitzat, si ha demanat al Govern 
d’Espanya major implicació, vull dir si també des de 
Catalunya som conscients d’aquesta situació i estem 
disposats, com fem amb tantes altres tragèdies que hi 
ha al món, però especialment també aquesta pels vin-
cles també culturals que ens poden unir a molts cata-
lans amb aquesta gent, a prendre-hi part.

Gràcies, conseller.

El president

Gràcies, diputat. Seguidament és el torn d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Passo la paraula a la diputada Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies, president. També gràcies per l’exposició, se-
nyor conseller. Bé, vam començar la legislatura d’una 
forma força desastrosa pel que fa al sector de la co-
operació; realment, les retallades havien tocat de mort 
tot aquest sector. Acabem la legislatura pràcticament, 
doncs, amb unes certes millores gràcies a la pressió 
de les entitats catalanes, de les denúncies múltiples 
que han efectuat les entitats catalanes i també alguns 
grups parlamentaris en aquesta cambra, que han pro-
vocat, certament, doncs, canvis profunds també en la 
direcció de l’Agència Catalana de Cooperació, canvis 
que hem vist des dels seus inicis amb bons ulls i que 

també veiem, d’alguna manera, reflectits almenys amb 
bona intenció al Pla anual de cooperació.

Veiem un punt interessant, que és la coordinació, una 
acció coordinada i coherent, per exemple, pel que fa 
al respecte als drets humans, però temem que aques-
ta bona intenció, i aquesta bona intencionalitat, doncs, 
quedi en això, intencions i res més, perquè al cap i a la 
fi, doncs, hem anat veient al llarg de la legislatura tam-
bé grans incongruències d’aquest Govern de la Gene-
ralitat pel que fa als seus altres departaments, sobretot 
el Departament d’Economia, el d’Empresa i Ocupació 
també, pel que fa, doncs, a laxitud, no?, diguem-ne, 
permissivitat de la vulneració de drets humans per 
part de moltes empreses catalanes a l’exterior i pel que 
fa també a acords de govern, acords empresarials amb 
països tercers com puguin ser Israel, o com pugui ser 
el Marroc.

L’altre dia teníem ocasió d’escoltar per part del secre-
tari d’Afers Exteriors la presentació del Pla Catalu-
nya-Marroc on, per exemple –nosaltres ho denuncià-
vem– no tenim cap garantia que Catalunya en aquests 
moments no estigui col·laborant en l’ocupació del Sà-
hara Occidental, cosa que contradiria, doncs, un dels 
objectius del pla director 2015-2018 on el Sàhara, 
doncs, és part de la cooperació catalana. I amb aques-
ta incongruència ho hem denunciat diferents grups, 
nosaltres ho hem denunciat durant tota la legislatura, 
hem basat sempre les denuncies també, recollint així 
també, doncs, el clam de la societat catalana, de les 
entitats, de les ONG catalanes que fan una feina in-
discutible, incontestable a nivell internacional i que 
moltes vegades, doncs, es veu malmesa per aquesta 
imatge que donen les empreses catalanes a l’exterior. 
És allò que fan i construeixen les nostres ONG i que 
donen un perfil i una imatge positiva de Catalunya ho 
destrueixen les empreses catalanes en moltes ocasions 
per una altra banda.

I d’això ve la compareixença que tindrem després, jus-
tament, de denunciar les accions de l’empresa TCB 
des del 2011 a Buenaventura, Colòmbia, unes compa-
reixences que creiem que el Govern de la Generalitat 
hauria de quedar-se a escoltar, i a escoltar també les 
demandes, perquè tenen unes demandes concretes, no 
només denuncien sinó que li proposaran certes qües-
tions que voldríem saber si el Govern de la Generali-
tat, doncs, s’hi compromet o no s’hi compromet. Vo-
lem mesures concretes, no volem només que s’anunciï 
el respecte pels drets humans, que s’anunciï la cohe-
rència entre la cooperació catalana a l’exterior i les 
empreses catalanes que es deslocalitzen. Volem mesu-
res concretes que facin complir aquests drets humans, 
i en això la Generalitat, el Govern de la Generalitat hi 
té molt a dir. Incongruències que no només s’han do-
nat en el cas de Buenaventura, a Colòmbia, i que molt 
bé, doncs, treballa aquest estudi presentat per Lafede 
i per la Taula Catalana per Colòmbia que després tin-
drem ocasió d’escoltar, sinó que també s’han denun-
ciat en aquesta cambra, com és l’actitud i les accions 
perverses que han comès Unión Fenosa –en aquest 
cas, Gas Natural– a Guatemala, i que també han as-
setjat contínuament les comunitats indígenes, el ma-
teix, exactament el mateix que passa amb Colòmbia.



Sèrie C - Núm. 759 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de juny de 2015

COMISSIó D’ACCIó ExTERIOR, UNIó EUROPEA I COOPERACIó, SESSIó NÚM. 28  16

Això, doncs, aquí resumidament tenim quatre incohe-
rències greus; per exemple, també hi ha altres països 
tercers en vies de desenvolupament on les ONG hi te-
nen les seves activitats, però li recordo Palestina, Sà-
hara, Guatemala, Colòmbia, països on les entitats ca-
talanes estan treballant, on la Generalitat sap que hi 
ha empreses catalanes deslocalitzades en aquests paï-
sos que estan vulnerant els drets humans o són còm-
plices de governs que vulneren els drets humans, com 
és el cas del Marroc i d’Israel.

Voldríem saber també per què es destinen deu mil, no-
més deu mil euros, escassos deu mil euros, el 13 per 
cent, per desplegar els objectius estratègics d’aquest 
pla director. Deu mil euros només per als objectius es-
tratègics, realment, és una quantitat irrisòria; em sem-
bla que el senyor Ros, l’alcalde Ros es gasta molt més 
en corbates i fulards que no pas vostès es gasten en 
desplegar els objectius estratègics d’aquest pla anual. 
La FIEC fa poc acaba de tenir un greu problema de 
finançament –sense finançament no hi ha activitat que 
valgui–, la FIEC acaba de denunciar també al conse-
ller Mas-Colell a través d’una carta que només ha re-
but el 20 per cent, la bestreta de tota la quantitat pro-
mesa i falta encara un 80 per cent que encara no està 
determinat quan la podran cobrar. Si és això el que els 
espera també a les catalanes, a les entitats catalanes, 
doncs, malament anem, ens quedarem amb aquestes 
bones intencions que estan molt ben redactades en el 
pla però que no sabem com es materialitzaran. 

La FIEC, les entitats catalanes de l’exterior, aquelles 
que estan treballant pels objectius del Govern d’inter-
nacionalitzar el dret a decidir i que han fet un treball 
excel·lent, per exemple, en el cas de Dinamarca, vos-
tès les abandonen completament. Suposem que també 
prioritzaran altres qüestions a l’hora de fer pagaments 
i ens temem, perquè ja hem vist la trajectòria del Go-
vern, que moltes d’aquestes activitats i moltes accions 
i aquest finançament, que sí que s’ha augmentat lleu-
gerament, pot ser que no acabi arribant. Així vam co-
mençar la legislatura, exigint i denunciat els impaga-
ments de les ONG catalanes, i no volem ni permetrem 
que s’acabi la legislatura amb noves denúncies d’im-
pagaments, com està passant en el cas de la FIEC.

Aquí li hem demanat per activa i per passiva també 
perquè així ens ho ha fet arribar el sector: tenim greus 
dubtes de com es durà a terme aquesta coherència pel 
que fa al respecte a drets humans entre empreses i els 
països en vies de desenvolupament on es deslocalit-
zen. Quines mesures concretes pensen dur a terme? 
Quins mecanismes? Com saben que aquestes empre-
ses no estan vulnerant els drets humans i com pensen i 
què pensen fer, fins i tot, per ser coherents amb la ma-
teixa Llei d’acció exterior que vam aprovar en aquest 
Parlament? Encara que estigui suspesa se suposa que 
hi havia una intencionalitat per part d’aquest Parla-
ment i per part del Govern de dur a terme i d’aplicar i 
de poder aplicar aquesta llei.

En tot cas, per no repetir-me amb altres preguntes que 
ja s’han fet i a les quals nosaltres també ens subscri-
vim, deixem aquí la nostra intervenció i, doncs, escol-
tarem amb molta atenció el que el conseller ens pugui 
dir al respecte.

El president

Gràcies. I, finalment, és el torn del Grup de Conver-
gència i Unió, i en el seu nom passo la paraula a la 
diputada Anna Solé.

Anna Solé i Ramos

Moltes gràcies, president. Benvingut novament, con-
seller, al si de la comissió, a la senyora Macias, i tam-
bé voldria saludar les diferents persones que ens han 
volgut acompanyar també del sector i l’equip precisa-
ment de la direcció general i l’Agència de Cooperació.

Bé, la informació que ens acaba de traslladar sobre el 
Pla anual de cooperació d’enguany ve a ser un fidel re-
flex dels compromisos que ha adquirit el Govern –n’hi 
ha en el pla director presentat recentment, el passat 
mes d’abril– i que ens ha pogut desgranar de manera 
específica. Alguna de les persones que m’ha precedit 
en la paraula comentava que aquest pla director pre-
cisament era el primer que no s’havia aprovat amb la 
unanimitat de tots els grups. Jo diferiria, precisament, 
d’aquesta afirmació i la comminaria a mirar en ante-
riors legislatures; s’hi va donar, precisament, la matei-
xa circumstància per altres motius.

En qualsevol cas, crec que és important destacar que 
l’eix central d’aquest pla anual destaca, precisament, 
en línia al que ja fa el pla director, l’enfocament estra-
tègic de gènere amb base als drets humans i la priorit-
zació i la defensa de la protecció i la garantia pel que 
fa als drets humans de les dones i el dels col·lectius del 
poble. Al nostre entendre, és un document que remar-
ca fermament aquesta aposta decidida del Govern per 
continuar assegurant la voluntat transformadora de la 
cooperació catalana i concentrar tots els esforços en 
els sectors de població més vulnerables, tant a nivell 
individual com també a nivell col·lectiu.

És aquest pla una bona mostra de compromís del Go-
vern, com deia, que ve a respondre en línia el pla di-
rector, hi ha una responsabilitat que tenim com a país 
compromès amb els reptes que impliquen el conjunt 
del món i com a tal hem de ser amatents, precisament, 
als canvis i a les transformacions constants i presents 
en les relacions internacionals i part activa, alhora, en 
els processos de coordinació que ens asseguren l’opor-
tunitat d’innovar en les modalitats i els instruments de 
cooperació, alhora també en poder incidir en les es-
tructures que donen lloc a les desigualtats i a les dis-
criminacions entre homes i dones en la societat.

Creiem també de vital importància la remarca que 
es fa a l’apoderament, precisament, de les persones 
i mostrar-los els efectes que pot tenir el prendre les 
pròpies decisions i participar activament en la gestió 
de les seves vides de manera gradual i des del conei-
xement crític del contingut dels drets i de les respon-
sabilitats de cadascú, i, sobretot, d’aquelles persones 
que, com referia fa un moment, estan en un situació 
de pitjor vulnerabilitat, i, com no, promovent tota me-
na d’actuacions que ajudin a la promoció de la igual-
tat i la no discriminació dipositant tot l’esforç possible 
a aquelles que també visibilitzin la importància de la 
transformació del poder tradicional en noves formes 
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establertes des de l’horitzontalitat i la democràcia i la 
participació.

De les actuacions previstes per al 2015 veiem que se’n 
destaca, precisament, la convocatòria pública de sub-
vencions, amb aquest pressupost de 3,4 milions d’eu-
ros, en l’activitat i sessions formatives destinades als 
professionals i a diferents actors de la cooperació ca-
talana a nivell local i les ONG perquè puguin imple-
mentar d’una manera efectiva aquest pla. Aquí cal re-
marcar, també, que ja tot plegat diu prou de l’esforç 
després d’haver passat un temps tan summament di-
fícil a tots nivells i l’esforç, precisament, sí queda, al 
nostre entendre, prou plasmat entorn a les xifres que 
ens ha pogut anar plantejant.

El pla, d’altra banda, creiem que és important, el que 
recull respecte a la defensa, a la protecció, a la garan-
tia dels drets de les dones i dels col·lectius i els pobles, 
com referia, com elements específics de la coopera-
ció catalana, com també he referit, i la incorporació 
de replantejaments i canvis substancials que fa l’anà-
lisi de la realitat amb un nou enfocament estratègic de 
gènere basat en aquests drets humans i la metodolo-
gia d’implantació, precisament, de les actuacions. Per 
tant, la materialització dels drets humans per a totes 
les persones, col·lectius i pobles, especialment més 
vulnerables, prioritza l’acció sobre les dones que pa-
teixen discriminació estructural i requereix mesures 
específiques, com l’enfocament, també vol transfor-
mar les relacions desiguals de poder en tots els àm-
bits, inclosa l’esfera privada, per contribuir a reduir les 
desigualtats, generar processos de canvi i apoderar les 
persones perquè puguin prendre decisions i exercir els 
seus drets de manera lliure i autònoma.

Parlava abans de les actuacions que es destaquen en 
aquest pla, i comentava el què respecte a la convoca-
tòria pública de subvencions i de com al nostre enten-
dre pot arribar a ajudar prou als actors que hi són i 
proporcionar-los les eines necessàries per incorporar i 
implementar aquest nou enfocament del pla d’una ma-
nera correcta. També considerem destacable l’impuls 
de la coordinació i coherència de les polítiques públi-
ques pel desenvolupament que tenen un impacte a ni-
vell internacional, especialment en els països socis de 
la cooperació catalana; la pròpia educació pel desen-
volupament per tal de contribuir a formar una societat 
més responsable i compromesa, tant al nord com al 
sud; la recerca sobre el desenvolupament en la inci-
dència política i la comunicació, com també la trans-
parència i rendició de comptes. També he de destacar 
la gestió del coneixement, el seguiment i l’avaluació 
per millorar l’eficàcia, precisament, de l’ajut.

He referit en la presentació d’aquest pla, i com es va 
fer en el pla director, consideràvem important ressal-
tar l’especial vitalitat de la societat civil i el creixent 
protagonisme de les iniciatives ciutadanes, com tam-
bé la vigorització del teixit social que donen la imatge 
que Catalunya (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –acabo, presi-
dent– ha de tenir en aquest moment com a país com-
promès amb els reptes del món i en especial apropa-
ment a la ciutadania.

Pel que sabem, i he comentat, aquest pla ha estat infor-
mat favorablement pel Consell de Cooperació al Des-
envolupament, la Comissió de Coordinació amb ens 
locals, la Comissió Interdepartamental de Cooperació 
i Desenvolupament, i és per aquest motiu, i en l’infor-
me favorable que van lliurar, que ja denotem una bona 
prova precisament que els continguts d’aquest pla, en 
línia amb els principis ordenadors de la mateixa Llei 
de cooperació catalana i els que el pla director priorit-
za, són, precisament, el que en fan un model que pot 
arribar a recórrer un llarg camí i a ser, precisament, 
com a tal un model referent en molts altres països.

Moltes gràcies, president; gràcies, conseller.

El president

Gràcies, diputada. Hem escoltat els representants de 
tots els grups presents i, per tant, ara és el moment 
de tornar a passar la paraula al compareixent, al se-
nyor conseller, per a la seva segona i darrera interven-
ció. Endavant.

El conseller de la Presidència

Moltes gràcies, senyor president. Li proposo, si vostè 
m’ho permet, o ens ho permet, que jo faci una part de 
les explicacions o de les respostes i després m’agrada-
ria compartir la paraula amb la directora Marta Ma-
cias. Jo, seguint una mica el fil de les diferents inter-
vencions, començant per la de la senyora Vilalta, del 
Grup d’Esquerra Republicana, que feia notar que par-
tia de la base que el pla anual era una bona eina i que 
exigia que es compleixi, i jo també, ja s’ho pot imagi-
nar, en aquest sentit tenim una perspectiva equivalent, 
li agraeixo, a més a més, per tant, doncs, la seva valo-
ració així més d’ordre global, i després feia un conjunt 
de referències concretes que crec que són lògiques de 
ser plantejades, i per part nostra, òbviament, compro-
mesos a donar-hi la màxima resposta possible, no? Per 
tant, alguna part de les respostes, d’acord amb el que 
he dit ara a la introducció, doncs, les compartiré amb 
la senyora Marta Macias.

Jo, simplement, fer-li un apunt amb relació a l’exigèn-
cia i a la coherència que he procurat descriure en la 
meva intervenció inicial, doncs, com un compromís; 
de fet, com un compromís que intentem dur a la pràc-
tica; jo crec que ho he expressat en termes, doncs, de 
la modèstia i de la humilitat necessàries perquè, cer-
tament, diguem-ne, podríem, utilitzant una dita..., 
vaja, no una dita, una expressió del Nou Testament, 
no?, i posant-la en el context en què estem, «qui esti-
gui lliure de contradiccions que tiri la primera pedra». 
O sigui, de contradiccions n’arrosseguem tots plegats 
perquè tots, a més a més, hem tingut experiències de 
Govern i crec que això poc o molt plana en la manera 
d’aproximar-se a la realitat de la cooperació d’aquesta 
comissió en el seu conjunt, eh?

Per tant, de la mateixa manera que entenc les exigèn-
cies, que és el que correspon per part dels diferents re-
presentants –no només ho dic amb relació a vostè si-
nó del conjunt dels representants dels diferents grups 
parlamentaris–, també, diguem-ne, tinguin la certesa 
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que estem compromesos a mirar de ser el més cohe-
rents possible. Els posaré un exemple en un context 
on podem recuperar –i ho dic també així, perquè crec 
que és honest plantejar les coses tal com són– una di-
nàmica de política de cooperació que en aquests dar-
rers temps havia quedat molt estroncada, i és evident, 
jo ara no m’entretindré en el detall de quines eren les 
causes perquè això tampoc ens serviria massa de res, 
simplement és bo que en tinguem l’experiència per 
no reproduir errors, no?, però vaig tenir l’oportunitat, 
amb la senyora Marta Macias, de ser al Senegal ara 
no fa massa dies, no?, que és, com saben, un dels paï-
sos prioritaris que hem identificat entre tots plegats i, a 
més a més, no nou per part de la Cooperació Catalana 
al Desenvolupament. I poso això com exemple dit, hi 
insisteixo, amb tota la modèstia i amb tota la humilitat.

El plantejament que procurarem fer i que estem fent, 
de fet, en el cas del Senegal, doncs, és no només co-
operació en el desenvolupament del que veníem fent i 
mirar de reforçar-ho, i vàrem tenir l’oportunitat de co-
nèixer de primera mà diferents experiències que crec 
que són reeixides de cooperació catalana, sinó de sa-
ber-ho lligar, apel·lant a aquest sentit de coherència, 
amb el que és la nostra, diguem-ne, capacitat, fins allà 
on som capaços de projectar la nostra economia i el 
món de l’empresa, per entendre’ns, no? En paral·lel a 
la visita a Senegal, des d’Acció, vol dir des del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació, es varen anunciar unes 
noves antenes, algunes de les quals, eh?, alguns punts 
de referència d’Acció, alguns dels quals vinculats en 
tot el que estem fent des de la perspectiva de coopera-
ció i entre elles reforçar la posició de Senegal.

I, de fet, el que procurarem fer, i tenim agendat per al 
mes de novembre, amb el Govern del Senegal, a part 
d’un conveni que vàrem signar, doncs, és mirar d’es-
tablir una vinculació que ho abasti tot, com creiem 
que ha de ser, és a dir, que sigui coherent la nostra, 
diguem-ne, política de cooperació amb la nostra capa-
citat que tinguem, doncs, de col·laboració en el terreny 
més econòmic o empresarial. Poso això com exemple 
en aquest sentit de l’exigència que vostès em fan, no 
només vostès, sinó en el seu conjunt de les interven-
cions, que hem de ser coherents en els propòsits, no 
només, per tant, des de la perspectiva de la cooperació 
al desenvolupament en el sentit més clàssic del terme, 
sinó amb una visió més de conjunt. I és aquí on ja els 
dic que hi estem plenament compromesos i, evident-
ment, formarà part del nostre nord en l’acció del Go-
vern en aquesta matèria, no? El comentari, en aquest 
sentit, doncs, vaja, hi ha un conjunt de preguntes con-
cretes que, si m’ho permet, com he dit abans, la se-
nyora Marta Macias els en donarà també compte amb 
més precisió, segurament, que jo mateix podria ser ca-
paç de fer. 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Segú, del Par-
tit Socialista, simplement, perquè això ens pot passar 
certament a tots, no?, una precisió respecte a les pre-
sentacions del pla anual. El 2011 va presentar el pla 
anual la vicepresidenta del Govern perquè no hi ha-
via conseller de la Presidència, per entendre’ns, no?, el 
2011; el 2012 es va sol·licitar però es va dissoldre 
el Parlament i no es va dur a terme; el 2013 hi havia 

una pròrroga pressupostària, i aquesta va ser la con-
seqüència; el 2014, que vol dir l’any passat, jo mateix 
vaig venir aquí el 18 de juliol, diguem que una data 
significativa per superar records –disculpin la ironia, 
no?– i he tingut l’oportunitat de venir també a presen-
tar el pla director totes les vegades que se m’ha de-
manat comparèixer. I, a més a més, hi ha una relació 
fluïda jo crec que amb molts de vostès, més enllà de la 
formalitat d’una comissió o d’un plenari, tinc aquesta 
sensació, perquè, vaja, no només tinc la sensació sinó 
fins i tot en sóc testimoni directe en molts casos, no? 
Per tant, si creuen que haig de comparèixer més, jo es-
tic plenament a la seva disposició, només faltaria.

Respecte a l’aproximació que feia, que també ho han 
fet d’altres intervinents, amb relació a la convocatòria, 
certament, la convocatòria l’hem treta, d’entrada, de 
les subvencions per valor de 3,4 milions d’euros, però 
jo el que els puc dir avui és que els 1,4 que provenien 
d’un programa de microcrèdits que no s’havia pogut 
executar per raons, les que foren, també vinculades 
amb una entitat financera, i això a vegades passa a la 
vida, que operacions, diguem-ne, compartides i l’altra 
part no les pot acabar d’executar, hem pogut recuperar 
aquells diners i, per tant, s’ampliarà la convocatòria a 
efectes, diguem-ne, pràctics; per entendre’ns; vol dir 
que podrem disposar no de 3,4 milions sinó de 4,8. 
Jo crec que això dintre del context de comptar cadas-
cun dels euros de què podem disposar és una notícia, 
doncs, de tipus positiu, no?

Amb relació a l’apunt que em feia de les clàusules a 
introduir des de la perspectiva, doncs, de la contrac-
tació pública amb relació a la promoció de l’economia 
social i solidària, li haig de dir que sí que depèn del 
meu negociat introduir aquest tipus de clàusules per-
què hi ha una oficina que es diu Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la Contractació Pública, que depèn del 
Departament de la Presidència, que, precisament, en 
aquests darrers temps hem avançat molt, d’acord tam-
bé amb el món local perquè hem signat convenis tant 
amb l’Associació Catalana de Municipis, com amb la 
Federació de Municipis de Catalunya, com amb 
l’Ajuntament de Barcelona, per introduir clàusules de 
caràcter social en la contractació pública, no?, i s’ha 
fet un tomb molt notable des d’aquest punt de vista 
d’incidir, d’acord també amb els marcs de les directi-
ves europees, no?, de poder incidir a través d’aquestes 
clàusules, diguem-ne, de foment de l’economia social i 
cooperativa i solidària, i de cooperació també, doncs, 
en el que és la capacitat del múscul que genera la con-
tractació de l’Administració pública. Jo crec que això 
s’anirà veient, i ara no tinc aquí, de memòria, les da-
des, no les recordo, però les hi podria facilitar, de com 
ja entre l’any 13 i 14 hi ha hagut una millora des del 
punt de vista de volum com a conseqüència d’haver 
anat incorporant aquestes clàusules en la contractació 
pública i, evidentment, en la mesura que tota aquesta 
feina s’ha anat fent tindrà o anirà tenint una repercus-
sió aquest any 15, que encara no tinc les dades dispo-
nibles per raons òbvies, per altra banda, i de ben segur 
els propers exercicis, no?

El senyor Fernando Sánchez, del Partit Popular, que 
m’afirmava, si jo no ho he entès malament, que s’ale-
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grava que gastéssim més en cooperació, jo també me 
n’alegro que vostè se n’alegri, li ho dic de tot cor, sin-
cerament, no?, perquè a vegades amb el seu grup la di-
alèctica, doncs, en temes de d’acció exterior és ben bé 
una altra, no? Per tant, celebro que almenys en aquesta 
part de l’acció exterior hi hagi aquesta coincidència de 
perspectiva.

Ha fet altres consideracions, doncs, que ja les hem anat 
anotant i que seran també contestades per la directora 
Marta Macias. Em demanava, si no ho he entès mala-
ment també, doncs, vaja, una major capacitat de com-
partir estratègies amb altres comunitats o altres in-
drets. Jo tinc la convicció, ja li ho dic així i suposo que 
m’entendrà molt bé, que tant amb el País Valencià com 
amb les Illes Balears se’ns obrirà un horitzó diferent 
de cooperació i de col·laboració administrativa, n’estic 
convençut, no? I a més, li dic que fins i tot ho desitjo 
des de moltes perspectives. Ja se m’entén exactament 
el que estic dient i el que vull dir, no? Hi participem, 
perquè també hi feia una referència, jo ho he esmen-
tat en la meva intervenció, a nivell internacional, em 
sembla que he fet una referència, ho dic perquè, a més, 
com que en aquesta primera intervenció ho duia escrit, 
tant a la participació, deia, en els espais de l’agenda 
internacional, com el trasllat de les seves conclusions i 
recomanacions a Catalunya. Vull dir, dic el que vostè 
em demanava que m’ha semblat raonable, hi havia fet 
un esment i, a més a més, valoro que vostè em demani 
aquesta implicació del Govern de Catalunya a nivell 
internacional i ho procurarem fer.

La senyora Sara Vilà, d’Iniciativa, jo també valoro, 
com també de la resta de portaveus, no?, el reconei-
xement que hi ha certes millores i que hi ha hagut, 
fins i tot ha dit vostè, canvis profunds a l’agència que 
els valorava, no?, i que els veia reflectits en el contin-
gut del pla, i, òbviament, diguem-ne, per a continuació 
fer una intervenció molt exigent, que és en la línia, jo 
crec, del que compartim tots plegats. No puc pas pre-
tendre que vostè, ni vostès en general, perquè crec que 
no és tampoc la seva funció, doncs, facin un acte de 
fe per avançat en relació amb els propòsits que els he 
presentat aquí, no. Jo crec que el seu paper és i ha de 
ser precisament aquest, el de l’exigència que els com-
promisos assumits es duguin a la pràctica i es com-
pleixin, i en aquells aspectes on no s’hi acaba d’estar 
d’acord també fer-ho notar. És el que ha fet i, per tant, 
des d’aquest punt de vista, doncs, això ho puc compar-
tir plenament perquè és el paper que ens toca fer a tots 
i cadascun de nosaltres.

Ara, ha fet una afirmació que jo em sento en la neces-
sitat de pensar que segur que deu tenir algun matís, 
no?, perquè ha dit així: «Allò de positiu que fan les 
ONG ho destrueixen les empreses catalanes.» Segur 
–segur– que vostè quan feia aquesta afirmació devia 
pensar en algun cas concret, perquè en genèric és una 
afirmació que no es podria sostenir i, com que deu ser 
d’aquesta manera –vaja, de fet, és d’aquesta manera, 
vostè ara m’assenteix amb el cap–, doncs, aleshores 
també segur que ho podem compartir, no? 

I finalment, la senyora Anna Solé, del Grup de Conver-
gència i Unió, doncs, agraeixo el suport que vostè ha 
expressat, l’exposició que ha fet la comparteixo plena-

ment, els comentaris i les aportacions, no? En termes 
generals, jo els haig de dir, potser d’una manera reite-
rativa, que per part meva agraeixo el to del conjunt de 
les intervencions, tinc la sensació, diguem-ne, que al-
gunes decisions que hem anat prenent aquests darrers 
anys, i sobretot aquests darrers temps, no?, estan ben 
orientades, i crec que això és en benefici, finalment, 
de tots, eh? Evidentment, les intencions i els compro-
misos s’han d’acreditar i espero també en els propers 
temps anar-los acreditant a satisfacció de vostès.

Jo, senyor president, com que vostè és qui dóna i treu 
les paraules, aquí acabo la meva intervenció.

El president

Molt bé, gràcies, senyor conseller. Passo la paraula, 
doncs, a la directora general de Cooperació, la senyora 
Marta Macias.

La directora general de Cooperació 
al Desenvolupament (Marta Macias Quesada)

Moltes gràcies. Molt bon dia. Gràcies, president. 
Agrair tots els comentaris, les preguntes, no sé si tin-
dré prou temps per anar responent totes les pregun-
tes que s’han fet, no sé de quant de temps disposo? 
(Pausa.) Un quart d’hora. Ui!, potser massa. Primer de 
tot voldria donar les gràcies i estic molt contenta que 
la convocatòria pugui de ser de 4,8 milions, jo crec 
que això és una magnífica notícia que avui ens ha do-
nat el conseller i, per tant, l’agraeixo perquè sé que és 
un esforç el que s’està fent i crec que en aquests mo-
ments que estem just de la convocatòria entrant, que 
les entitats estan fent la preparació de la nota ampliada 
i que valorarem els propers dies dintre de l’agència, 
doncs, crec que poder recollir aquest 1,4 i afegir-lo al 
3,4, doncs, és una magnífica notícia i, per tant, volia 
comentar-ho.

Jo, si els sembla, vaig responent a les preguntes que 
m’han anat formulant. Des d’Esquerra la diputada 
Marta Vilalta em preguntava sobre els criteris que ha-
víem escollit per poder iniciar el tema de les fites i el 
que és el desenvolupament de l’operativitat i del pla de 
treball. En principi els criteris han estat desplegar con-
ceptualment i estratègicament el pla director, és a dir, 
tot allò que necessitem perquè els propers anys pu-
guem treballar segons ens marca el pla director, és a 
dir, amb un enfocament de gènere i basat en drets hu-
mans, i després focalitzar, doncs, en els dos objectius 
principals dels drets humans de les dones i dels drets 
col·lectius dels pobles, com tot el tema de la coherèn-
cia i la coordinació, també, de les polítiques públiques 
de cooperació, com tot el tema del coneixement i de 
la recerca, treballar amb el tema de la incidència. Per 
tant, tot el primer any hi ha una part molt important, 
que també el conseller ho comentava en les seves pa-
raules, de treball, de conceptualització, eh?

Després, també hem partit de la base de les capacitats 
també internes de la mateixa agència, és a dir, també 
hem hagut de tenir en compte quines capacitats esta-
ven més desenvolupades i a partir d’aquí, doncs, poder 
treballar-ho. També un dels altres objectius i criteris 
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que teníem molt clar era el tema de l’enfortiment i de 
les relacions amb el sector i de buscar, també, aquests 
nous mecanismes que poguessin ajudar a enfortí el 
sector de la cooperació, i després també, lògicament, 
hi havia el pressupost que també ens podia limitar a 
l’hora de fer unes actuacions o fer-ne unes altres.

Jo crec que tots els diputats i diputades han comentat 
la importància de la coherència, com saben. Intentaré 
respondre així com més transversal a totes les qües-
tions que s’han plantejat perquè, tal com recull també 
el pla director, és un dels temes i dels eixos claus, no? 
Realment, la preocupació que han manifestat per la 
coherència de polítiques de cooperació en el si del Go-
vern o de les polítiques, en general, públiques del Govern 
és també que des de la Direcció General de Coopera-
ció sempre, doncs, ho hem manifestat, i així va quedar 
plasmat també en la redacció del pla director. El que 
s’està fent, tenint en compte que són dues línies, per 
un costat és la línia de ser coherents en totes les polí-
tiques de cooperació dels diferents departaments, que 
és el que comentava també la diputada d’Iniciativa, la 
senyora Sara Vilà, del tema dels deu mil euros, no? 
Això també... No? (Pausa.) Per part dels departament, 
eh?, per part de l’agència està clar que tot està per so-
bre del 80 per cent, que tot el pressupost de l’agència 
anirà destinat als objectius amb base també en aquest 
enfocament estratègic i que a més han de pensar que 
tot el que ha vingut, el capítol 4, el que és el capítol 
4, tot està referenciat als objectius del pla director i 
sobretot en el tema de la convocatòria, que, com sa-
ben, la convocatòria també ja té clarament implemen-
tat l’enfocament estratègic i els dos objectius, bé, els 
vint-i-vuit objectius específics del pla director.

Per tant, el que sí que hi ha una feina a fer i un camí 
a recórrer molt important, i comentant també amb la 
diputada Núria Segú, és la feina que tenim que tot el 
pressupost que ens ve per part dels departaments, de 
cooperació, doncs, vagi cada vegada més alineat. Està 
clar que això és un dels objectius de la direcció gene-
ral i per això també estem començant a fer coses. Per 
primer cop hem firmat un acord de col·laboració amb 
l’escola pública, l’Escola d’Administració Pública, per 
poder impartir ja tot una formació amb els diferents 
departaments, no només del coneixement del pla di-
rector i de l’enfocament estratègic, sinó també el que 
és el concepte de l’ajuda oficial al desenvolupament. 
Vostè sap que a vegades hi ha uns pressupostos que 
els criteris de com entendre l’ajuda oficial de desenvo-
lupament també pot variar, com ens ha passat aquest 
any que també hi havia pressupostos de la corpora-
ció catalana, que també s’han vist reduïts perquè no 
teníem els mateixos criteris i, per tant, també això ho 
hem d’anar perfilant, no?

Sí que és veritat que tota la informació que vam reco-
llir per part dels departament és del novembre i, per 
tant, era una feina que ja havien fet els departaments, 
de treballar amb els projectes de cooperació, i que en-
cara no tenien un pla director que nosaltres hauríem 
pogut fer incidència o poder fer un treball més de co-
ordinació enfocats en els objectius i, per tant, totes les 
actuacions que se’ns van plantejar el novembre era ja 
molt difícil fer canviar tota la panificació de treball 

que tenien els departaments. Això no vol dir que al 
llarg d’aquest any anem treballant perquè aquestes ac-
tuacions es vagin, doncs, alineant en el pla director, 
però, en tot cas, seran actuacions que van molt més 
en el tema més de formació a través de la comissió in-
terdepartamental i amb totes els sinèrgies que veiem 
possibles perquè els departaments puguin estar cada 
dia més a prop dels objectius del pla director. Però 
crec que el gran repte l’hauríem de veure reflectit en 
els pressupostos de l’any vinent i de com els departa-
ments han entomat i s’ha apropiat del pla director. En-
tenem, com deia també el conseller, no?, que l’aprova-
ció del pla director anava en paral·lel a la planificació 
dels departaments. 

També comentar respecte al tema de la col·laboració 
que estem fent amb Acció, que, com deia, hi ha dos 
vies, no?, quan treballem la coherència és a través de 
les polítiques de cooperació, però també a través de les 
polítiques públiques que pugui fer el Govern de la Ge-
neralitat i que no siguin oposades a les polítiques de 
cooperació. Això és una feina que també, com han co-
mentat alguns diputats o diputades, és el treball que 
estem fent amb Acció pel tema de la internacionalitza-
ció de les empreses. Aquí també s’està fent un treball 
de protocol per sensibilitzar, per fer també tot unes 
sessions formatives i de sensibilitzar les empreses ca-
talanes que treballen a l’estranger per tal que també 
sàpiguen de la realitat del país on estan treballant i 
quin és el tractament, bé, els valors democràtics que a 
aquell país estan treballant. Per tant, també és una fei-
na que estem fent amb Acció.

També hi ha aquesta feina que es pot fer directament 
o també indirectament, que des de l’agència s’està 
ajudant a fer aquest paper, més incidència davant de 
les empreses. Precisament la compareixença que la 
diputada comentava d’aquí a una estona és un treball 
que també s’ha fet sobre una empresa catalana, eh?, 
a Colòmbia, però que també ha rebut el recolzament, 
la Taula per Colòmbia, que és una de les entitats que 
ho està liderant, ha rebut el recolzament econòmic per 
part de l’agència, per tant, l’agència ho pot fer a través 
de dos línies, no?, mitjançant les mateixes entitats que 
fan aquest feina tan important d’incidència o direc-
tament perquè ho treballa amb els departaments. Per 
tant, ho estem treballant des d’aquest punt de vista.

També ressaltar, d’aquest aspecte, que per primera ve-
gada la convocatòria, doncs, que ara està en marxa es-
tem parlant de titulars de responsabilitats. Com vostès 
saben és l’enfocament vast en drets humans; ens sepa-
ra el que és els titulars de drets, que són les persones, 
els titulars d’obligacions, que són les institucions, i els 
titulars de responsabilitats en els quals també estan les 
empreses i, per tant, tots els projectes que les entitats 
puguin presentar també poden anar directament refe-
renciats i fer una feina clara d’incidència per als titu-
lars de les responsabilitats que, en aquest cas, podrien 
ser les empreses. Per tant, estem obrint també el focus 
de com treballar i com dirigir-nos perquè tots siguem, 
en definitiva, més responsables amb el que passa al 
món. Per tant, el tema de la coherència és un tema que 
l’estem treballant, també hi ha... Per acabar amb el te-
ma de la coherència dir que, dins de l’organigrama de 
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l’agència, per primera vegada hi ha una àrea clara de 
coherència, la qual també s’ha dotat de diverses perso-
nes, i és aquesta àrea que té el compromís de treballar 
amb els diferents departaments.

Respecte als clústers, que també ho han comentat, és 
una de les fites que teníem que, com he dit al comen-
çament, era poder tindre els indicadors, els principis, 
en què consistiria i què entenem, primer de tot, el te-
ma era què entenem per clúster de cooperació, no?, i a 
partir d’aquí avançar. El que volíem és deixar les ba-
ses per l’any que ve, doncs, si ho veiem oportú, inici-
ar el primer clúster de cooperació. A vegades parlem 
com si l’any ja hagués transcorregut i no, eh?, vull dir, 
ens queda encara un marge de maniobra per poder fer 
coses; realment, aquest primer semestre ens hem cen-
trat molt en l’elaboració d’aquestes bases que van molt 
adaptades al pla director i de poder fer aquesta con-
vocatòria. Sí que és veritat que ja estem començant a 
redactar el que és el document dels clústers, el primer 
que hem fet és... Bé, primer de tot la grata notícia que 
és una cosa que s’està fent molt ja, eh?, les coopera-
cions més nòrdiques ja tenen en marxa clústers de co-
operació, és a dir, no és una cosa que nosaltres ho esti-
guem creant i que no estigui pensada, sinó que ja estan 
en marxa, i l’agència basca també en aquests moments 
ja té onze clústers de cooperació, per tant, és un pro-
jecte, són projectes que ja estan en funcionament. 

Nosaltres, en principi, ja estem elaborant el primer do-
cument, i el que voldríem és posar unes bases i, en 
funció d’aquestes bases i d’aquest document, és pre-
sentar-ho al Consell de Cooperació, que és on pertoca, 
i obrir un debat, doncs, de la conveniència de com s’ha 
de fer. De totes maneres pot haver-hi un primer docu-
ment on es parli estratègicament de què és el que ente-
nem per clúster, però després quan es posi en marxa..., 
o sigui, els clústers funcionen de baix a dalt, per tant, 
tots els actors que formin part d’aquests clústers con-
juntament han de decidir com ha de ser el clúster, 
d’acord? Nosaltres, evidentment, podem posar línies 
o orientacions més clares per l’expertícia o pel conei-
xement que pugui tenir l’agència. O sigui, jo diria, si 
ara em pregunta vostè on obrirà, on farien el primer 
clúster, jo diria a Moçambic, no?, perquè és un país..., 
hi ha representant de l’agència, perquè és un país que 
ja fa molts anys que la cooperació catalana hi treballa, 
perquè també al sector hi ha moltes entitats que treba-
llen a Moçambic i, per tat, podria haver-hi ja una ex-
pertícia i no seria, doncs, començar de zero. Però, en 
tot cas, s’ha de fer encara, ho estem elaborant i creiem 
que estem, doncs, per bon camí i que és una manera 
clara de treballar la cooperació.

Respecte a Novact –em sembla que la diputada ho ha 
preguntat–, estem en converses amb l’entitat, estem 
evidentment preocupats pel que ha passat i també es-
tem en el moment d’aclarir els fets, no? És a dir, l’en-
titat ens ha explicat, doncs, què és el que va passar 
amb la cooperant, amb la Laia Vilà, em sembla, pe-
rò també estem en converses amb les diferents auto-
ritats de Marroc perquè ens puguin també esclarir-ho. 
I, bé, crec que compartim, doncs, que s’han d’aclarir 
els fets, no? I totalment el nostre recolzament a l’enti-
tat perquè sabem que és una entitat, doncs, que fa bé la 

seva feina i que ha rebut en diferents moments recol-
zament de l’Agència Catalana de Cooperació. Per tant, 
doncs, estarem pendents del que ens demanin i també 
estarem pendents del que puguem rebre d’informació 
de les autoritats del Marroc.

Respecte a les universitats... Vaig bé? Sí. Ah, respec-
te a les universitats, també dir que per primera vegada 
es poden presentar a la convocatòria de..., em sembla 
que ho estic dient bé. O sigui, que es podien presentar 
com a entitat col·laboradora i ara és la primera vega-
da que també es poden presentar, doncs, directament 
en la línia d’educació per al desenvolupament. I aques-
ta és la voluntat, no?, que a través dels espais de re-
cerca, dels departaments de recerca de les universitats 
també puguin desenvolupar projectes d’educació per 
al desenvolupament i també, alhora, poden ser enti-
tat col·laboradora de la línia de desenvolupament, és a 
dir, presentant-se amb una entitat catalana podrien ser 
també entitats col·laboradores, tant del nord com del 
sud, en aquest cas. Per tant, també estem fomentant 
la participació de les universitats del sud, perquè tam-
bé ens sembla, doncs, que és una de les claus, no?, per 
poder deixar de parlar de la cooperació nord-sud, sinó 
treballar des d’una perspectiva molt més global. També 
hem firmat un acord, un conveni de col·laboració amb 
l’associació d’universitats de Catalunya, amb l’ACUP, i 
també, doncs, des de fa dos mesos ja vam signar aquest 
conveni i sóc conscient que també s’han anat presen-
tant en la convocatòria passada. No sé si... (Pausa.)

Respecte a la relació amb altres comunitats, sí que hi 
han trobades a nivell de cooperació i anem participant 
en totes aquestes trobades, o jo directament o a través 
dels diferents..., equip tècnic de l’agència. Però és evi-
dent que ens interessa tota la cooperació que fa l’Estat 
espanyol i que és necessari, doncs, que ens coordinem 
i que sapiguem uns com els altres el que fem i que 
ens deixem també recolzar. I respecte a les trobades 
internacionals, nosaltres sí que hi estem participant. 
Hem participat en la de Beijing+20, que va ser aquest 
passat mes de març, que va ser el vintè aniversari de 
la Plataforma d’Acció. I després sí que també estem 
treballant, i amb diferents grups de treball, pel que fa 
als objectius de desenvolupament sostenible. És evi-
dent que com a direcció general hem d’estar amatents 
a tot el que a nivell internacional s’està proposant per 
a un major desenvolupament, i aquest també és l’espe-
rit del pla director quan sempre, doncs, parla tant de la 
incidència internacional com nacional. Respecte a les 
altres cimeres, sobretot la del canvi climàtic, són dife-
rents departaments de la Generalitat, doncs, que estan 
fent les seves aportacions i hi estan participant d’una 
manera més activa. Des de la direcció general, doncs, 
ens hem cenyit a aquests dos espais internacionals, 
Beijing i els objectius de desenvolupament sostenible.

Jo no sé si em..., jo crec que he respost, eh? No sé si 
m’he deixat res...

El president

Molt bé, doncs, moltes gràcies, directora, conseller. 
Acabem d’aquesta manera la sessió informativa, agra-
int la seva assistència, les seves explicacions. I farem 
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un recés de deu minuts i continuarem amb les se-
güents compareixences.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i cator-
ze minuts i es reprèn a les dotze del migdia.

Anna Figueras i Ibàñez

Bé, doncs, si els sembla, reprendrem aquesta sessió.

Compareixença
d’Alexánder López Maya, senador de la 
Cambra de Representants del Congrés de 
la República de Colòmbia, per a informar 
sobre la situació dels drets humans a 
Buenaventura (Colòmbia) (tram. 357-01376/10)

I ara, doncs, seria el torn de la compareixença d’un re-
presentant de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia davant d’aquesta comissió, amb 
la compareixença d’Hernán Epalza, el bisbe de Bue-
naventura... Perdó, crec que no ho faig bé... (Pausa.) 
D’acord, doncs, tenim els noms de les persones, con-
cretament, que ens compareixen. Això de fer substi-
tucions..., és el que passa. Però, bé, en tot cas, comen-
çarà la intervenció, doncs, el senyor Alexánder López 
Maya, que és senador de la República de Colòmbia; 
després, per deu minuts més, tindrà el seu torn l’excel-
lentíssim i reverendíssim senyor Héctor Epalza, bisbe 
de la diòcesi de Buenaventura, a Colòmbia, i acabarà, 
també per deu minuts, amb el seu torn la Michela Al-
barello, presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia.

Per tant, doncs, la paraula és seva. I gràcies, doncs, 
per acompanyar-nos.

Alexánder López Maya (senador de la Cambra 
de Representants del Congrés de la República 
de Colòmbia)

Bueno, muy buenos días –buenas tardes ya. En primer 
lugar quiero saludar a todo el pueblo de Cataluña, sa-
ludar esta invitación que nos hace la comisión del Par-
lamento de relaciones internacionales. Traerles desde 
el pueblo colombiano nuestro saludo, nuestra herman-
dad y nuestra vocación de paz. Realmente para noso-
tros, como defensores de derechos humanos, como 
actores sociales y políticos en la vida colombiana, es 
muy importante la decisión que toman esta comisión 
y este Parlamento de invitarnos a compartir con uste-
des una serie de situaciones que, a nuestro modo de 
ver, son supremamente graves, situaciones que, des-
afortunadamente, tocan con unas realidades que en 
Colombia no quisiéramos tenerlas. Quisiéramos venir 
nosotros a este país a disfrutar, cierto, de la gente, a 
disfrutar de todo lo que significa para nosotros Espa-
ña, sus realidades culturales, su entorno geográfico, 
pero en esta ocasión nos trae un problema y un drama 
social que queremos compartir con ustedes y quisiéra-
mos en buena medida mantener una relación que nos 
permita a nosotros ayudar a resolver en nuestro país. 

Específicamente el caso que nos trae el día de hoy, co-
mo lo ha dicho la invitación, es la situación humani-
taria del pueblo de Buenaventura, una población que 
queda en Colombia, queda en el Pacífico colombiano. 
Este es un municipio..., es el más grande de Colom-
bia por territorio, es un municipio que concentra una 
biodiversidad absolutamente extensa, es un municipio 
que tiene un potencial hídrico de más de quince fuen-
tes hídricas y es uno de los ecosistemas más fuertes 
del mundo en materia de biodiversidad y humedal. 
Así, pues, que estamos hablando de un gran pulmón 
del mundo, donde se encuentra Buenaventura.

Por su condición estratégica, Buenaventura en los úl-
timos años se ha desarrollado como el puerto más im-
portante de Colombia sobre el Pacífico. O sea, este 
puerto desarrolla el 60 por ciento del comercio exte-
rior colombiano y es uno de los puertos sobre el Pa-
cífico más importantes de Latinoamérica. Pero tam-
bién debemos advertir que esa capacidad logística y 
esa capacidad portuaria ha estado acompañada de una 
situación humanitaria y social supremamente grave y 
supremamente compleja.

La situación de Buenaventura, lo dicen las misma Na-
ciones Unidas, lo dice UNICEF, pero también lo di-
cen los grandes medios de comunicación a nivel inter-
nacional, Buenaventura es el cuarto lugar del mundo 
más violento, y es el cuarto lugar del mundo más vio-
lento por la situación que ocurre allí en este territorio. 
Si bien es cierto que Buenaventura tiene una pobla-
ción de 400.000 habitantes, hombres, mujeres, niños y 
jóvenes, la situación allí de violencia es supremamen-
te grave. Desafortunadamente el crecimiento portua-
rio ha sido paralelo al crecimiento de la violencia y al 
crecimiento y a la violación de derechos humanos en 
el puerto o en el municipio de Buenaventura. Hemos 
registrado en los últimos veinte años en Buenaventura 
el desplazamiento de más de 160.000 personas. O sea, 
160.000 personas en los últimos veinte años han sido 
desplazadas. El registro que tenemos de las autorida-
des de investigación de la Fiscalía General de la Na-
ción y del Ministerio del Interior es que en Buenaven-
tura, en estos últimos veinte años, han sido asesinadas 
más de seis mil personas –seis mil personas asesina-
das– y hemos encontrado una afectación directa en 
materia de violación de derechos humanos a más de 
170.000 personas que aún contenía el puerto. O sea, 
lo que quiere significar es que casi el 60 por ciento de 
los hombres y mujeres que viven en Buenaventura han 
sido afectados por la violencia. Esta es una situación 
supremamente grave en términos de estadísticas.

Encontramos también que la situación social en Bue-
naventura..., en este momento es una ciudad que no 
cuenta con los servicios esenciales para vivir. No hay 
agua potable; solamente llega agua potable cada cua-
tro horas o cada seis horas en el día a la mitad de la 
ciudad, el resto de la ciudad dura ocho días y diez días 
sin agua. La energía eléctrica también es suprema-
mente precaria y llega únicamente al 70 por ciento de 
la población; y en materia de saneamiento básico solo 
el 30 por ciento de la ciudad tiene red de saneamiento 
básico; el resto del territorio no lo posee. Esa situación 
social está acompañada con otro tema gravísimo de 
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salud: el único hospital público que tenía la ciudad fue 
liquidado el año pasado. En este momento solo tene-
mos habilitadas treinta camas para atender emergen-
cias o atender urgencias de la población en materia de 
salud, pero realmente la atención en salud es suma-
mente precaria. En materia de atención a la niñez, el 
40 por ciento de los niños presenta niveles de desnu-
trición en el municipio de Buenaventura.

O sea, ¿por qué quiero mostrar esta realidad si vamos 
a hablar de las inversiones que están haciendo, cierto, 
ciudadanos y ciudadanas inversionistas de este territo-
rio en mi país? Porque es muy importante entender el 
contexto donde se están desarrollando estas inversio-
nes. Justamente en esta parte de Buenaventura, en un 
escenario que se ha denominado como TCBuen, o una 
parte de expansión portuaria, TCBuen y TCB, hay 
una inversión catalana allí de inversionistas de esta 
parte del territorio español. Estas inversiones se cons-
truyen en una comuna específica, la comuna 5. En es-
ta comuna han ocurrido hechos supremamente graves 
de violencia: han incendiado las casas de muchas fa-
milias en la zona, y en esta comuna justamente se ha 
presentado una nueva modalidad de violación de dere-
chos humanos como son las «casas de pique». Se han 
convertido estas casas en espacios para generar terror; 
desmiembran seres humanos, especialmente jóvenes y 
mujeres. En lo que va corrido del último año registra-
mos más de diecinueve casos de desmembramientos 
en esta comuna donde se está construyendo este com-
plejo portuario con inversiones de aquí, de Cataluña.

¿Por qué queremos traer esta realidad? Porque desa-
fortunadamente el Gobierno colombiano, mi Gobier-
no, ha generado una serie de permisos y autorizacio-
nes para construir infraestructura portuaria, o sea, 
crecimiento portuario, pero desafortunadamente ese 
crecimiento portuario se está dando en esta zona don-
de están asentadas ancestralmente estas comunidades 
afrodescendientes, y estas comunidades, pues, están 
siendo expulsadas de su territorio, sacadas de sus ca-
sas, ya sea con homicidios, con desmembramientos, 
con violación de las mujeres, con afectación de los ni-
ños, y no hay una decisión y un control del Gobierno.

Nosotros hemos presentado esta realidad porque no 
entendemos cómo el puerto funciona bien. O sea, el 
puerto funciona muy bien; el puerto tiene agua vein-
ticuatro horas, el puerto tiene energía veinticuatro ho-
ras, en el puerto no se presenta un solo problema de 
seguridad. Pero a un centímetro del puerto, o sea, cru-
zando el muro del puerto se encuentra la otra realidad, 
que es el cuarto lugar del mundo donde más se vio-
lan los derechos humanos. Esa situación se da y que-
remos plantearla porque consideramos que no es que 
estemos en contra de las inversiones extranjeras, no es 
que estemos en contra de que los países crezcan, no 
estamos en contra de que haya una expansión portua-
ria, pero no se puede crecer, no se puede desarrollar 
el mundo ni se puede hacer inversión sobre la sangre 
y sobre el dolor de miles y miles de familias; y es la 
atención que nosotros queremos llamar el día de hoy. 

No está bien que el Gobierno colombiano violentan-
do las normas de mi país…, porque la Constitución 
política, las leyes ambientales y una norma específica 

que allá llaman «ley de consulta previa» no se estén 
aplicando en el país. En Colombia, para poder desa-
rrollar este tipo de proyectos portuarios, si hay comu-
nidades en ese territorio, esas comunidades tienen que 
ser consultadas previamente. ¿Para qué deben ser con-
sultadas? Para si, efectivamente, quieren irse de ese 
territorio o aceptan efectivamente ir a otro sitio. Las 
comunidades en Buenaventura no fueron consultadas 
para desarrollar este tipo de megaproyectos. 

Nosotros… ¿Y cuál ha sido mi responsabilidad como 
congresista, por qué lo hemos hecho? Yo ya he ade-
lantado más de cuatro debates sobre este tema. Hemos 
presentado el año pasado una denuncia ante las Nacio-
nes Unidas, ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, no solamente por la violación a los de-
rechos humanos, sino por la falta de consulta previa, que 
no se ha hecho para con las comunidades. A pesar de eso, 
continúan y continúan generando expansión portuaria. 

¿Qué importante es esta invitación que ustedes nos 
han hecho el día de hoy? ¿Importante por qué? O sea, 
¿por qué es importante que nosotros estemos aquí en 
el Parlamento de Cataluña compartiendo esto con us-
tedes? Es para notificarles que, si bien es cierto –como 
lo decía ahora– que compartimos la inversión extran-
jera y aceptamos que haya un desarrollo tecnológico, 
no puede ser a costa de la muerte, de la miseria y de 
la violencia de unos pocos. Lo de Buenaventura es su-
premamente difícil. Ustedes pueden abrir su computa-
dora y presentan «situación de violencia en Buenaven-
tura» y van a encontrar miles y miles de muertos por 
todos lados. Desplazamiento y violación de derechos 
humanos. La pregunta que nos hacemos es: ¿está bien 
que por hacer capital o por crecer su capital se cons-
truya y se desarrollen estos capitales a partir del dolor 
de otra gente? 

Una periodista me preguntaba esta mañana en una en-
trevista y me decía: «¿Usted qué quiere decirles a los 
inversionistas extranjeros?» (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
Un minuto. Yo quiero decir a los inversionistas extran-
jeros que no estoy contra ellos, pero que quiero que 
piensen en sus hijos. ¿Qué les pueden decir estos in-
versionistas de Cataluña a sus hijos cuando les digan 
«estas riquezas que tenemos» de dónde las consiguie-
ron? O sea, ¿dónde hicimos estas inversiones para que 
sus hijos tengan futuro? Pues las hicieron donde otros 
niños mueren de hambre, las hicieron donde otros ni-
ños mueren producto de la violencia. 

Entonces, nosotros este llamado lo queremos hacer para 
que este Parlamento ubique esta problemática en el país, 
para que discuta también con sus empresas. Porque yo 
estoy de acuerdo que una empresa colombiana que ven-
ga a hacer lo mismo aquí a España o que venga a hacer 
lo mismo a otro país no se le va a permitir. Pero ¿por 
qué sí en Colombia tenemos que permitir que empre-
sas privadas lleguen a hacer y deshacer con lo que está 
pasando en nuestro país? Pienso que no, no está bien, 
y por eso hemos querido, pues, traerles a ustedes este 
sentimiento que tenemos. Con varias de las comunida-
des, que están representadas aquí en unas compañeras 
mujeres que viven en las comunas y en los sitios, hemos 
viajado hasta acá para compartir esto, no solamente con 
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ustedes, con los medios de comunicación, con el pueblo 
catalán. Estoy también con el señor obispo del muni-
cipio de Buenaventura, quien está con nosotros en esta 
pelea y estamos, pues, trabajando juntos por defender 
los derechos humanos en Buenaventura.

De verdad, quiero agradecerles... Entiendo las dificul-
tades del tiempo, pero ustedes no se alcanzan a ima-
ginar lo importante que es para nosotros que podamos 
tener esta audiencia, que podamos tener este espa-
cio. Ustedes no se alcanzan a imaginar estos quince 
o veinte minutos que nos están dando representando 
un pueblo y representando una comunidad. Nos due-
le nuestra gente, nos duele nuestro pueblo, nos duelen 
nuestros niños, nos duelen nuestras mujeres, nos due-
len nuestros ancianos, y queremos encontrar solida-
ridad en ustedes, solidaridad para que este punto lo 
discutamos mundialmente. O sea..., y lo discutamos 
mundialmente. Y es que no puede ser que primen aquí 
los negocios, que prime el interés privado, que prime 
aquí el interés económico sobre los seres humanos. 
O sea, si esto ocurre, hoy están viniendo por los más 
débiles, que son este pueblo en Buenaventura; maña-
na vendrán por nosotros, porque ninguno de los que 
estamos aquí sentados somos grandes capitalistas; o 
sea, los que estamos aquí sentados somos seres huma-
nos, que somos papás, hijos, abuelos, hermanos y que 
definitivamente queremos un mundo mejor. Y por eso 
queremos compartir con ustedes este dolor que senti-
mos de nuestra tierra y de nuestra patria. 

Muchas gracias por esta invitación.

Anna Figueras i Ibàñez

Muchas gracias, señor López. Moltes gràcies.

Compareixença
d’Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura 
(Colòmbia), per a informar sobre 
la situació dels drets humans a 
Buenaventura (tram. 357-01375/10)

Y ahora sería el turno del excelentísimo y reverendísi-
mo señor Héctor Epalza. La palabra es suya. 

Héctor Epalza (bisbe de la diòcesi de Buenaventura)

Muchísimas gracias. También yo agradezco esta invi-
tación de las entidades, pero en especial del Parlamen-
to catalán. Me agrada muchísimo compartir, además 
de todo lo que ha dicho el senador López, que lleva 
todas estas angustias del pueblo Buenaventura. Yo allí 
soy servidor de este pueblo, que tiene 6.663 quilóme-
tros cuadrados o, como decía el senador, una riqueza 
hídrica impresionante; tenemos 45 millones de me-
tros cúbicos de agua dulce, siete cuencas hidrográfi-
cas; una riqueza maderera impresionante; también la 
pesca; eso es... Como la riqueza también de la gente, 
un pueblo en su mayoría afrodescendiente el 90 por 
ciento, el 3 o el 4 por ciento indígena y los demás mes-
tizos. Es un puerto y una ciudad estratégicamente ubi-
cada. Es el primer puerto colombiano. Por allí, como 
lo decía el senador, entra y sale el 60 por ciento de la 
riqueza. Una poetisa, Mary Grueso, afrodescendiente, 

dice que el problema de Buenaventura se puede con-
cretar, resumir en esta frase: «Vemos entrar y salir la 
riqueza.» Entonces, esa es la realidad. 

No es lo mismo decir «puerto ciudad» que «ciudad 
puerto». Precisamente el acento, cuando decimos 
«puerto», al Gobierno es lo que le ha importado, no 
así la ciudad, que ha sido como un cero a la izquierda. 
Solo nosotros con los movimientos sociales, la dióce-
sis de Buenaventura, hemos hecho lo que era, para al-
gunos, imposible, empezando por la Administración 
local, la lectura que daba de esa realidad de asesina-
tos. Por decir, en el mes de octubre del 2013 por lo 
menos hubo treinta y nueve balaceras en las calles de 
la ciudad. Del 2000 al 2013 hemos tenido unas vein-
ticinco masacres, por decirles alguna de esas cifras. 

Entonces, Buenaventura sufre porque ha sido exclui-
da primero, marginada y ahora, con este término tan 
duro y significativo de la «exclusión». Queremos una 
inclusión. Entonces, digamos, todas estas organizacio-
nes sociales, la diócesis, lo que hemos hecho es hacer 
visible la problemática social y humanitaria de Bue-
naventura. Lo hicimos el año pasado con una marcha 
que se llamó «Para enterrar la violencia y vivir con 
dignidad», con todos estos acentos sociales y reales 
que decía ya el senador. Veinte, treinta mil personas 
marcharon por las calles, yo con ellos, con este pue-
blo, para mostrarle a Colombia, al mundo, que real-
mente Buenaventura merece una suerte mejor. 

Entonces, de verdad que nosotros agradecemos este 
espacio, porque realmente Buenaventura podría ser 
mucho más de lo que es actualmente. Yo les pinto esta 
realidad, digamos, que ya hemos dicho acá, pero to-
do lo social, además de lo que decía el senador, está 
en estos términos. Buenaventura, además de toda esta 
realidad, ha tenido los desplazamientos forzados in-
traurbanos, pero también de la parte rural a la ciudad. 
Hemos tenido el drama impresionante de las desapa-
riciones forzadas. Por decirles de un barrio, Lleras, de 
un solo barrio desaparecieron a treinta y cinco jóve-
nes. Es decir, que dentro de un tiempo tendremos una 
brecha generacional impresionante, porque los han 
desaparecido, que es un drama peor, porque cuando se 
disminuyen los asesinatos, se aumentan los desapare-
cidos. Los feminicidios también han sido una realidad 
impresionante en Buenaventura.

Toda esta realidad que ya decía el senador me pare-
ce que amerita la atención. También nosotros…, por 
ejemplo, en esta realidad, Buenaventura es una isla 
cascajal y una parte que nosotros llamamos «continen-
tal», pero en la isla es la gente del pueblo afrodescen-
diente la que le ha robado tierra al mar, con basuras, 
con desechos orgánicos… Entonces todo eso, ahora 
donde están allí es donde va a haber los futuros mega-
proyectos. Entonces, hay una preocupación: ¿qué es lo 
que pasa si coincide el mapa de los megaproyectos con 
los enclaves de violencia? Entonces, será que hay que 
hacer mucho esfuerzo para relacionar una cosa con la 
otra o qué hay detrás. Pero, digamos, esa es la realidad 
de Buenaventura: el 60 por ciento de desempleo. 

Yo añado a todo lo dicho: por ejemplo, en las socieda-
des portuarias de Buenaventura el obrero no es bien 
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visto si se asocia en sindicato. Tiene condiciones de 
zozobra, de angustia, de infundirles miedo para que 
no puedan hacer valer sus propios derechos. Por ejem-
plo, las sociedades portuarias en el año antepasado 
aportaron al fisco nacional 4 billones de pesos, pero 
el Ministerio de Trabajo a una sociedad portuaria le 
impuso de multa, diríamos, 1.600 millones por no pa-
gar bien a sus obreros. Entonces, nosotros queremos, 
en definitiva, que los megaproyectos respondan muy 
bien a una empresa, pero sobre todo, en esta situación 
del mundo, que hay unos, digamos, objetivos del mi-
lenio, pues, yo creo que la pobreza no se disminuirá 
de ninguna manera mientras exista un modelo soci-
oeconómico neocapitalista, neoliberal, perverso –co-
mo lo ha llamado el papa Francisco– porque lo que ha 
hecho es enriquecer a una gran mayoría y empobrecer 
a otros. 

En cambio la propuesta seria una economía solida-
ria, no de migajas para el obrero, para el empleado, 
sino que se pueda ver equitativamente una…, porque 
el primer capital…, y no lo digo yo, lo dicen los eco-
nomistas muy conocidos, más de ustedes que de mi 
persona, que el mejor capital de una empresa es el bu-
en trato que se dé al obrero. Entonces, digamos, esa 
es la realidad. Nosotros queremos que quienes vayan 
a darnos una mano de verdad tengan no solo en cu-
enta unas ganancias económicas, lucrativas para ellos, 
sino que ojalá internacionalmente se llegue como a 
un marco ético, moral, porque una economía que no 
tiene ética no merece ese nombre. Es decir, la parte 
humanitaria..., después de las dos guerras hemos te-
nido estos derechos humanos. Eso se quedará allí mi-
entras no haya un cambio de mentalidad con relación 
a lo que debe ser este mundo globalizado. El papa de-
cía: «Se ha globalizado la indiferencia, globalicemos 
la solidaridad.» 

Eso, en definitiva, sería a lo que nosotros aspiramos 
para que las entidades que vayan allá, a Colombia, al 
Pacífico colombiano o a otra parte tengan, diríamos, 
no solo contentarse con lo legal, sino que lo humani-
tario, el centro, sea la persona. Yo creo que eso es lo 
que nosotros reclamamos, que no se quede en el papel 
el reconocimiento de estas minorías étnicas que han 
sufrido, que sistemáticamente no han participado del 
banquete de la vida, sino que, como esa marcha mis-
ma lo decía, para enterrar la violencia y vivir con dig-
nidad.

Anna Figueras i Ibàñez

Muchas gracias, obispo Epalza.

Compareixença
d’una representació de la Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
per a presentar l’informe que ha elaborat 
aquesta entitat i informar sobre la situació 
dels drets humans a Buenaventura 
(Colòmbia) (tram. 357-01374/10)

I ara seria el torn, doncs, de la Michela Albarello. La 
paraula la té per deu minuts, aproximadament, eh? Ja 
veuen que tampoc no som molt estrictes.

Michella Albarello (representant de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia)

Molt bé, bon dia a tothom; bon dia, senyors diputats, 
senyores diputades, president d’aquesta comissió, Jor-
di Solé, monsenyor Héctor Epalza, senyor Alexán-
der López. Vull començar agraint a tots els membres 
d’aquesta comissió i als autors de l’informe, la senyo-
ra María Jesús Pinto, el senyor Tomàs Gisbert i el se-
nyor Javier Sulé, que és l’únic que ens acompanya en 
aquest moment, i també vull agrair particularment la 
presència de dues persones que estan aquí convidades 
per la taula i la Federació Catalana d’ONG, que són 
representants de les comunitats de Buenaventura, la 
senyora Rocío del Pilar i Leila Andrea, que està allí. 

Bueno, pasaré al castellano porque así podemos en-
tendernos mejor todos y todas. Quiero agradecer tam-
bién particularmente la contundencia y la lucidez de 
las palabras de los que me han precedido en esta com-
parecencia. Como Taula Catalana per Colòmbia, hoy 
queremos presentar un informe del que se ha os ha da-
do a casi todos una copia en digital, un informe so-
bre cuál es la situación de grave violación de derechos 
humanos en Buenaventura. ¿Y por qué nos ha surgido 
la idea y la necesidad, diría yo, de investigar esta si-
tuación? Porque, como entidad que vigilia y lucha por 
la paz y los derechos humanos en Colombia, somos 
grandes conocedores, se puede decir, de lo que esta-
ba pasando en la ciudad de Buenaventura. Y también 
conocíamos que había una inversión muy fuerte que 
se estaba haciendo allí por parte de determinadas em-
presas, entre ellas una de capital y presencia aquí en 
Cataluña, precisamente en Barcelona. Por lo tanto, la 
pregunta que ha guiado toda la investigación era justa-
mente esclarecer y ver qué tipo de relación podía ha-
ber en un contexto de gran violencia y en un momento 
de actuación a nivel de inversión económica de una 
empresa.

El informe es un informe ambicioso, completo, que no 
solo determina y pone en relación estos dos hechos de 
los que os he hablado, sino que es mucho más amplio 
de lo que eran las expectativas, y se hace también –y 
yo creo que es una riqueza para este informe– porta-
voz de lo que son las reivindicaciones y las denuncias 
de las comunidades locales. Es un informe que ha cos-
tado unos seis meses de trabajo aproximadamente y es 
el fruto de una amplia revisión bibliográfica y sobre 
todo de más de cuarenta entre entrevistas, reuniones, 
talleres in situ, en el lugar, en el terreno de Buenaven-
tura, y también aquí. Hay que decir, por honor al vero, 
que también se le invitó a la empresa TCB de Barcelo-
na a que se pudiera mantener una entrevista con ellos; 
de momento, solo hemos recibido una respuesta por 
escrito por parte del departamento de comunicación, 
pero no ha sido posible ir más allá.

La tesis que subyace en todo el informe y que de algu-
na forma..., la más importante, el descubrimiento más 
importante es que el desarrollo portuario en Buena-
ventura se ha beneficiado del clima de violencia pre-
sente en la ciudad, de forma directa, a veces indirecta, 
por acción o por omisión, pero está clara la relación 
entre el beneficio de los negocios allí empezados.
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Para aprovechar bien el tiempo, que pasa mucho más 
rápido de lo que yo pensaba, pues, os quiero hablar de 
dos temas, así, muy rápido. Uno son los impactos que 
han tenido las acciones de la empresa TCBuen, y lue-
go unas propuestas concretas, que son fruto también 
de un trabajo colectivo y que están incluidas en el in-
forme. Buena parte de estos impactos muy negativos 
que hemos visto ya los han, de alguna forma, enun-
ciado los que me han precedido, el senador y monse-
ñor, pero me gusta recordar algunos. Primero, situar 
que la empresa TCBuen es una empresa participada 
en un 60 por ciento por la empresa TCB, de Barce-
lona –Terminal de Contenedores de Barcelona–; otro 
30 por ciento está a cargo de una empresa colombiana 
–Grupo Empresarial del Pacífico–, cuyo, digamos..., 
el empresario más destacado es Óscar Isaza, de una 
familia muy potente allí en Buenaventura, un hombre 
con mucho poder, en alguna ocasión también acusado 
de connivencia con el narcotráfico por la misma poli-
cía de Buenaventura, y luego hay un 10 por ciento res-
tante de pequeños accionistas, incluida la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca y la misma 
alcaldía de Buenaventura.

Los impactos. Los impactos negativos –los hemos vis-
to– son sobre todo sobre la población, que son los más 
preocupantes, porque se está hablando de niveles de 
violencia altísimos, con desplazamientos, con asesi-
natos, con desapariciones de jóvenes, de gran afecta-
ción en todo lo que son las relaciones sociales entre la 
población. Hay grandes afectaciones en todo el tema 
de las viviendas por los temblores producidos por la 
misma acción diaria en el puerto. Hay una carencia de 
servicios básicos, como se ha puesto en evidencia, co-
sa muy útil para poder, de alguna forma, comprar más 
fácilmente las casas e ir conquistando poco a poco el 
terreno, expropiando de forma, así, ilegal las casas a 
las personas. Falta de la consulta previa, que es algo 
importantísimo que también ha salido antes. El tema 
de los vertidos irregulares; hay alcantarillado en me-
dio de los barrios, con fuerte daño y contaminación 
para toda la población. Hay una pérdida importante de 
espacios comunitarios y recreativos. Hay una insegu-
ridad vial por la misma construcción de una vía alter-
na interna que sirve para el transporte de la mercan-
cía, que corta por la mitad unos barrios y, por lo tanto, 
crea serios problemas. Y daños al territorio, donde el 
mismo modus vivendi de subsistencia de la población 
se ha visto afectado, porque la población de Buena-
ventura vivía básicamente de la pesca en los mangla-
res; se les ha echado de estos sitios, se han contami-
nado estas aguas y, por lo tanto, faltan los medios de 
subsistencia básicos para estas personas.

Para llegar a, también, la violación flagrante de la li-
bertad sindical y de todo lo que pueden ser los dere-
chos laborales básicos de la población. Un dato que 
me ha pasado el senador antes y que también sale de 
todas formas en el informe: hay más de siete mil tra-
bajadores y trabajadoras –aunque pocas, algunas hay– 
empleadas en el puerto, y solo cuatrocientos con un 
regular contrato de trabajo; no llega, por lo tanto, ni a 
un 6, 7 por ciento de la población. No existe represen-
tación sindical, está prácticamente prohibida.

Me dice que faltan dos minutos. Por lo tanto, se había 
dicho que una de las partes más importantes, para no 
quedarnos solo en la denuncia y en la presentación de 
la situación, que es particularmente grave, que, pero, 
podemos también ampliar leyendo el informe. Creo 
que es muy importante pasar a la parte de propuestas 
concretas que queremos hacer como Taula Catalana 
per Colòmbia y como Federación Catalana de ONG. 
Hay unas cuantas propuestas de acciones que podrían 
hacer tanto a la empresa TCBuen como la empresa de 
aquí, desde Barcelona, y unas recomendaciones diri-
gidas a las instituciones catalanas. Empiezo por el fi-
nal, o sea, por las instituciones catalanas, ya que tengo 
poco tiempo, pero yo creo que esta es una de las cosas 
más importantes, que más nos interesan.

Vista la situación, visto el impacto tan fuerte que pue-
de tener la acción y el operato de las empresas en di-
ferentes países del mundo, y para responder también a 
esta exigencia de coherencia entre todas las políticas 
públicas que tenemos, y expresadas también desde 
la Generalitat de Catalunya, queremos pedir y reco-
mendar la creación, por ejemplo, de un observatorio 
o de un centro de estudio público, que pueda de al-
guna forma investigar a través de informes indepen-
dientes cuáles son estos impactos. Esta institución, 
este observatorio independiente, con la participación 
de ONG, movimientos sociales, sindicatos y repre-
sentantes de las poblaciones afectadas, tendría básica-
mente la función de emitir informes sobre el grado de 
cumplimiento de los derechos humanos de las empre-
sas catalanas que actúan en el extranjero y también de 
hacer un seguimiento de las denuncias que se vayan 
recibiendo. 

Se quiere asegurar también que la promoción de la in-
ternacionalización de la economía catalana incorpore 
en todo momento el respeto de los derechos humanos. 
Aumentar, por lo tanto, también los estándares de los 
pliegos de condiciones de contratación de servicios 
para las empresas privadas, así como los requisitos ne-
cesarios para recibir subvenciones públicas, todo vin-
culado al estrecho respeto de los derechos humanos y 
a un control independiente, exhaustivo sobre el hecho 
de que lo hagan, esto, ¿eh?

La incorporación también –y eso sería importante pa-
ra todas las delegaciones de gobierno, los centros de 
promoción de negocios de Acció, las oficinas de la 
Agencia Catalana de Turismo– de un código ético de 
obligado cumplimiento, tanto para las empresas cata-
lanas como para toda la cadena de filiales y subcontra-
tas y proveedores que están a ellos vinculados. (Sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.) Si puedo... (Veus de fons.) Un par de 
minutos más. 

Eso era lo importante, lo que queríamos destacar, por 
ser vosotros y vosotras nuestros interlocutores privi-
legiados en este momento, pero sin olvidar la respon-
sabilidad de las empresas que están allí directamen-
te. Por lo tanto, hay toda una serie de sugerencias y 
propuestas que se hacen también de cara a lo que se 
podría hacer como empresa TCBuen o como empresa 
TCB de Barcelona.
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Sugerimos, solicitamos –más que sugerir, solicitamos– 
iniciar una investigación a esta empresa para saber por 
qué no efectuó el estudio medioambiental completo y 
prescrito por ley. Responder al no cumplimiento del 
requisito, también legal, imprescindible, fundamental, 
de la consulta previa a todas las comunidades afecta-
das. Exigir a la empresa que publicite el conjunto del 
megaproyecto que está ejecutando, que se hace en cin-
co fases; están ejecutando la segunda y, por lo tanto, 
es muy difícil medir el impacto integral de todas estas 
actuaciones si no se presenta un proyecto en su com-
plejidad. Terminar con todos los vertidos de aguas re-
siduales y productos químicos en medio de todos los 
barrios. Implementar las medidas necesarias para re-
ducir las contaminaciones acústicas, las vibraciones, 
y empezar a pensar seriamente en todas las actuacio-
nes para reparar todos los daños hechos a la pobla-
ción que hasta ahora se han verificado. Y una de las 
reparaciones más importantes que queremos poner 
en evidencia es que el resultado fuerte tiene que ser 
el fortalecimiento de la comunidad negra. Y realizar 
además un proceso de reubicación de todas las fami-
lias afectadas, un proceso pactado, negociado con los 
interlocutores legítimos de las comunidades. Y por su-
puesto, empezar a cumplir todas las normas laborales. 
Hay muchos convenios internacionales; la legislación 
laboral colombiana está perfectamente a la altura de 
las necesidades, por lo tanto, empezar a aplicar la le-
gislación laboral, respetar la libertad sindical y pasar 
a desarrollar lo que es la negociación colectiva.

A nivel de la empresa de aquí, primero –y es una lás-
tima que no podamos compartir este espacio con ellos 
en este momento, pero sé que se les ha invitado pe-
ro no pueden acompañarnos–, creo que sería muy im-
portante que pudieran despejar todas las dudas legíti-
mas –yo creo y que se pueden también deducir de la 
lectura del informe– sobre la relación que puede haber 
entre sus inversiones y el clima de violencia en la ciu-
dad de Buenaventura. Actuar de manera mucho más 
proactiva con el tema de la responsabilidad social cor-
porativa, a la que, por supuesto, ellos se adhieren; por 
lo tanto, ir más allá de lo que es el cumplimiento de la 
legislación. Comprometerse como responsables sub-
sidiariamente de la empresa, de la que son el 60 por 
ciento propietarios, allí en Buenaventura, a realizar 
las consultas previas libres e informadas con la comu-
nidad, y realizar las debidas reparaciones a las fami-
lias afectadas y a la comunidad en general.

Y yo creo que..., bueno, no quiero abusar más. Sé que 
ahora hay un turno de preguntas y por lo tanto os de-
vuelvo la palabra y muchas gracias.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, senyora Albarello. Y, como decía us-
ted, no dude que seguramente van a plantear distintas 
preguntas y van a tener también un tiempo de respues-
ta. (Pausa.) Gracias. 

I ara, doncs, és el torn dels grups parlamentaris i, en 
primer lloc, té la paraula el representant d’Esquerra 
Republicana, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana, el senyor Jordi Solé.

Jordi Solé i Ferrando

Gràcies, presidenta. En primer lugar quiero agrade-
cer en nombre de nuestro grupo el trabajo, la tarea 
que están haciendo la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia, i en aquest cas la Fedecon-
cat també, un trabajo de dar a conocer una situación, 
pues, muy grave y muy lamentable en la opinión pú-
blica catalana. Agradecer también que tuvieran la idea 
unos meses atrás de venir a vernos y de proponernos 
precisamente las comparecencias de hoy. Y quedar a 
su disposición, también, para seguir trabajando estas 
cuestiones.

En segundo lugar, también agradecer muchísimo a 
monseñor Epalza y al senador López que estén aquí; 
también a las personas que les acompañan, que han 
hecho un largo viaje para poder explicarnos a los re-
presentantes del pueblo de Cataluña la situación que 
se vive en su ciudad, en Buenaventura. Ustedes han 
dicho que para ustedes esto es muy importante; esto es 
un altavoz que les permite denunciar una situación de 
violación muy grave de derechos humanos. Para no-
sotros también es muy importante que estén ustedes 
hoy aquí porque sus intervenciones nos interpelan a 
reflexionar, a analizar el comportamiento de empresas 
catalanas en contextos de violencia, de violación sis-
temática de los derechos humanos, de daños cultura-
les y ambientales en determinadas comunidades, ¿no?

Hace unos meses, en este Parlament aprobamos la pri-
mera Ley de acción exterior de Cataluña. Lamenta-
blemente esta ley hoy está suspendida por el Tribunal 
Constitucional español, pero, más allá de esta circuns-
tancia, comento esto porque en un artículo concre-
to, en el artículo 12, esta ley menciona la necesidad 
de compatibilizar la internacionalización económica 
de Cataluña con el respeto a los derechos humanos. 
Y hoy tenemos un clarísimo ejemplo de qué signifi-
ca este artículo en la práctica, ¿no? Tenemos un caso 
concreto; ustedes han hecho un magnífico estudio de 
caso de una inversión catalana en un contexto de muti-
lación grave de los derechos humanos. Y por lo tanto, 
por esa razón también es muy importante para noso-
tros que estén ustedes aquí hoy con nosotros.

Lo que no puede ser, desde nuestro punto de vista, es 
que desde el Parlament de Catalunya, desde las insti-
tuciones catalanas se promuevan, promovamos el res-
peto a los derechos humanos y colectivos a escala in-
ternacional, que se hagan esfuerzos desde la sociedad 
civil catalana y las instituciones en este sentido, y a 
su vez, eventualmente, algunas empresas, en el desar-
rollo de algunas de sus inversiones en el exterior, no 
sean lo suficientemente diligentes con el respeto a los 
derechos humanos o directamente contribuyan a su 
violación, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que 
una de las principales funciones de los poderes públi-
cos es generar las condiciones necesarias para que la 
actividad económica y el desarrollo social vayan de la 
mano, que no sean incompatibles, que no sean contra-
dictorios, ¿no?, que los actores económicos, en defini-
tiva, puedan aspirar a tener beneficios razonables sin 
por eso afectar negativamente las condiciones de vida, 
el entorno de las comunidades y las identidades cultu-
rales de determinados colectivos.
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También quiero decir que el primer responsable, por 
lo que hemos podido leer del resumen ejecutivo del 
estudio y de lo que han dicho ustedes, ¿no?, el primer 
responsable de la situación de lo que está pasando en 
Buenaventura son las autoridades colombianas, es el 
Estado colombiano, por no conseguir que se respete su 
propia legislación, como ustedes también han explica-
do, por no erradicar la violencia ligada al narcotráfico, 
por no proteger y promover los derechos culturales de 
las comunidades afrocolombianas, por no prestar unos 
servicios públicos adecuados, por no luchar suficien-
temente contra la pobreza. Pero, una vez dicho esto, 
nos parece también evidente que como Parlamento de 
Cataluña nos sentimos interpelados a poder analizar y 
esclarecer la responsabilidad eventual de una empresa 
catalana en una situación de violación de derechos hu-
manos, sencillamente por la siguiente razón: porque 
nosotros nunca permitiríamos que ninguna empresa 
hiciera lo mismo en nuestro país. Por lo tanto, lo que 
no queremos aquí no queremos que ocurra en ningu-
na parte del mundo. Cataluña es un país con vocación 
solidaria, con vocación de paz y con compromiso con 
los valores y con los derechos humanos y, por lo tanto, 
no queremos situaciones de violación flagrante de de-
rechos humanos ni aquí, ni aquí en nuestra casa, ni en 
ninguna parte del mundo.

En este sentido... (sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), y ya se me 
terminó el tiempo, solo decir que nos gustaría mucho 
poder escuchar las razones de los representantes de la 
empresa TCB. Seguiremos intentando que comparez-
can en este Parlamento. Y a falta de poder analizar 
con más detenimiento las propuestas, las conclusio-
nes del estudio, decirles que a primera vista nos pare-
ce bien la propuesta de crear un observatorio para po-
der monitorizar, fiscalizar, controlar la acción de las 
inversiones catalanas en el exterior, porque creemos 
que es necesario generar una cierta presión social para 
que las empresas catalanas entiendan que la responsa-
bilidad social corporativa es una práctica que deben 
poner en práctica, valga la redundancia, aquí y en to-
das partes. Por lo tanto, pues, muy agradecidos a su 
presencia, a sus intervenciones. Y también quedamos 
a su disposición para seguir colaborando con ustedes. 

Muchas gracias.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, il·lustríssim senyor Solé. I ara seria el 
torn del Grup Parlamentari Socialista, i en el seu nom, 
doncs, té la paraula la senyora Núria Segú.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyora presidenta. Saludar a las personas 
comparecientes, a la señora Michela Albarello, al se-
ñor Alexánder López, a monseñor Héctor Epalza, a 
todas las personas que hoy les acompañan, especial-
mente a miembros de la Taula Catalana per Colòm-
bia, que han colaborado y han impulsado la redacción 
de este informe, que he de decirles que leeremos con 
atención para poder profundizar. También saludar a 
las otras personas que nos acompañan, a representan-

tes también del Institut Català Internacional de foment 
de la Pau, que sabemos que siguen estas cuestiones 
con especial interés.

No redundaré en la valoración de los hechos que uste-
des nos han expuesto. Nos sumamos a las palabras del 
diputado Jordi Solé. La gravedad de los hechos creo 
que nos interpela a todos los grupos parlamentarios 
catalanes. Más allá de tomar conciencia y de agrade-
cerles a ustedes –no ustedes a nosotros, sino nosotros 
a ustedes– que nos vengan a exponer esta situación y 
la relación con una empresa catalana, agradecerles, 
como decía, la oportunidad de conocerlos, de cono-
cerlos de primera mano y de presentarnos propuestas 
para poder actuar en esta línea. Yo creo que las ac-
tuaciones se han de enmarcar no solamente en el ca-
so particular de esta empresa, que sí, sino como una 
reflexión que hemos de tener en cuenta nosotros en 
Cataluña para valorar aquellos procesos de interna-
cionalización de nuestras empresas que se impulsan 
también desde el Gobierno de Cataluña.

Lamentar también que la empresa no haya podido 
comparecer hoy. Saben ustedes que la comparecencia 
en esta comisión no es obligada, es voluntaria. Nues-
tro grupo, además de requerir a la empresa que com-
parezca, indudablemente, si no lo hace nos tendremos 
que plantear la solicitud de su comparecencia en otras 
comisiones donde sí que es obligada la comparecen-
cia y si esta no se produce, pues, es objeto de denun-
cia delante del Ministerio Fiscal. Por tanto, plantear la 
creación de algún tipo de comisión de otro tipo por el 
cual la comparecencia de esta empresa sea obligada, 
básicamente por la gravedad de los hechos que uste-
des nos plantean, ¿eh? Creíamos que desde un punto 
de vista constructivo lo mejor es que cada cual pueda 
exponer delante de los diputados y en esta comisión 
su valoración de los hechos y su parecer sobre estos. 
Si esto no se puede producir, indudablemente, pues, 
nuestro grupo..., y esperamos tener el apoyo de otros 
grupos para poder plantear la fórmula de que la com-
parecencia sea obligada, como digo. Esto vaya por de-
lante, porque creemos que es necesario conocer la in-
formación y las posturas de ambos, pero es necesario 
conocerlas, y se ha de dar la cara cuando se ha de dar 
la cara. Y aquí, delante de los datos que ustedes nos 
han expuesto, pues, creemos que se ha de dar la cara.

Por otro lado, también para poner..., en català dèiem 
«fil a l’agulla», no sé cómo sería la traducción en cas-
tellano, pero para seguir con el tema, ¿eh?, encarrilar-
lo de alguna manera, pues, creemos que también sería 
interesante –y es una propuesta que en este momento 
aprovechamos para dirigirnos a la Mesa de la comi-
sión– que desde el Instituto Internacional para el Fo-
mento de la..., el ICIP, Institut Català Internacional de 
la Pau –me sé nombre en catalán–, que es un órgano 
que se han dotado el Parlamento de Cataluña y el Go-
bierno de Cataluña y todo el pueblo de Cataluña para 
fomentar los procesos de paz; a nivel internacional tie-
ne una presencia muy importante y tiene también un 
prestigio internacional reconocido, y también ha ac-
tuado en Colombia –por lo tanto, una institución que 
conoce su país, ¿no?–, pueda emitir algún tipo de in-
forme a solicitud de esta cámara y de la presidencia 
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de esta comisión –ya lo ha hecho en otras ocasiones–, 
e incluso pueda, si es el caso, comparecer para expli-
carnos su visión de la situación y para, también, com-
plementar las propuestas que ustedes nos han puesto 
encima de la mesa, ya que ellos conocen mucho más 
la realidad de Cataluña y los instrumentos y las limi-
taciones también, ¿no?, que tenemos como comunidad 
autónoma, qué líneas de trabajo podíamos impulsar y 
realizar, más allá de la propuesta, que valoramos, de 
crear un observatorio, no solamente para esta empresa 
y este caso en particular, sino en general, y que valo-
ramos muy positivamente.

Por otro lado, decirles que cuentan con el apoyo de 
nuestro grupo para todo tipo de medidas que se quie-
ran impulsar en esta línea, porque, indudablemente, 
la violación de los derechos humanos que ustedes nos 
han puesto encima de la mesa no nos deja indiferen-
tes, ¿eh?, porque muchas veces la lejanía de determi-
nados conflictos hace que olvidemos las palabras, que 
hago mías también, del señor Solé, ¿no?, de no querer 
para otros lo que no quieres para ti, y que monseñor 
recuerda especialmente cómo se entronca en la filo-
sofía de raíces cristianas que tiene nuestra sociedad, 
no la vamos a negar, aunque sea desde el Partido So-
cialista.

Dicho esto, por lo tanto creemos que aquello por lo 
que luchamos en Cataluña tiene que también ser ban-
dera de representación en el resto de los países de la 
imagen de Cataluña, y en este sentido contarán con 
todo nuestro apoyo. Valoraremos qué tipo de accio-
nes podemos realizar, más allá de aquellas que poda-
mos proponer al Gobierno en la línea del observatorio, 
desde esta cámara y desde las posibilidades de este 
Parlamento, que sí ha de servir, en primer lugar, como 
esto que ha significado su comparecencia, el poner luz 
y taquígrafos a la realidad que está sucediendo en la 
ciudad de Buenaventura, aquello que las personas in-
teresadas podrán ver a través de internet y a través de 
la web del Parlamento, porque su comparecencia que-
dará a disposición de todos los ciudadanos, que el Par-
lamento ayude a hacer visible esta realidad, porque la 
información y la incidencia política es algo en lo que 
sí que podemos ayudar desde esta cámara, más allá 
de plantearnos qué medidas legislativas podemos im-
pulsar para que esta responsabilidad social de las em-
presas catalanas sea un hecho en todos los países del 
mundo en los que están presentes.

Muchas gracias.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, senyora Segú. Ara seria el torn, doncs, 
del Grup Parlamentari Popular i, en el seu nom, té la 
paraula l’il·lustre senyor Jordi Roca.

Jordi Roca Mas

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a los com-
parecientes por explicarnos lo que pasa en Buenaven-
tura. Felicitarles también porque conseguir que se se-
pa es la primera gran victoria. La cobertura de medios 
internacionales..., ha salido; si se busca en internet, ya 

se ve que la BBC, un montón de medios han cubier-
to en especial al obispo Epalza, que además ha sufri-
do en carne propia, pues..., ha tenido que ir con escolta 
–no sé si todavía va con escolta. 

Pero, bueno, que sabemos que además hay una cier-
ta relación, incluso yo personalmente, con el valle del 
Cauca, y creemos que desde España siempre miramos 
lo que sucede en Colombia, pues, con especial cariño 
porque no dejamos de ser pueblos hermanos. Y en es-
te sentido el primer triunfo es que se sepa porque ante 
situaciones así nos tenemos que guiar por la memo-
ria –que se sepa, y recordar a los que han sufrido–, 
por la dignidad y por la justicia. Y para hacer memo-
ria, dignidad y justicia, evidentemente, estamos to-
talmente de acuerdo, apoyamos, poniéndonos manos 
a la obra, apoyamos el observatorio que se nos pro-
pone. Creemos que es una buena iniciativa. E incluso 
poniéndonos manos a la obra iríamos más allí o más 
allá y necesitaríamos algún tipo de mecanismo, llá-
mese agencia o llámese como se quiera, para que las 
inversiones internacionales que se realizan en..., in-
ternacionales o en colaboración con empresas colom-
bianas o con administraciones colombianas, incluyan 
proyectos de cohesión que permitan que ese progreso 
llegue a toda la población de Buenaventura y no solo, 
como decía el senador, el excelentísimo senador, que a 
partir de un muro se nota el progreso y cinco centíme-
tros más allí parece que estemos en otra dimensión, en 
otro universo. 

La idea sería: los mecanismos que necesitamos..., y 
ahí, evidentemente, brindar toda la colaboración de 
este Parlament, que además hemos desarrollado pro-
yectos interesantes en temas sanitarios, en temas de 
infraestructuras, en temas de gestión de aguas, en te-
mas de cuidado del medio ambiente. No podemos per-
mitir que en ninguna parte del mundo las inversiones 
pongan en peligro el planeta, que en el fondo es de 
todos; no es una cuestión ya solo ni siquiera de los ha-
bitantes de Buenaventura, porque los humedales, ade-
más, son reservas que la ONU considera que son de 
toda la humanidad. Y, en ese sentido, ponernos a la 
plena disposición para crear los mecanismos que per-
mitan –pues, primero y fundamental, porque la cohe-
sión no sirve de nada– el fin de la violencia. Sabemos 
que la situación en Colombia, pues, llevan muchos 
años. Lo leía en una página web, que en Buenaventura 
en los últimos veinticinco años había habido una can-
tidad de asesinatos que para el criterio, para el punto 
de vista europeo, es absolutamente increíble, está fue-
ra de toda explicación. Acabar con la violencia y, se-
gundo, acabar con la desigualdad y practicar políticas 
de cohesión, que el beneficio de las inversiones no sea 
solo ver pasar el dinero, sino que afecten y que benefi-
cien a toda la población.

Muchas gracias, mucho ánimo, sigan con el esfuerzo. 
Tienen toda nuestra colaboración y todo nuestro apo-
yo y toda nuestra solidaridad. Muchas gracias.

Anna Figueras i Ibàñez

Gràcies, diputat. I ara, doncs, seria el torn del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
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querra Unida i Alternativa i, en el seu torn, té la pa-
raula la il·lustre senyora Sara Vilà.

Sara Vilà Galan

Gràcies, presidenta. Encara no em canvia de nom, pe-
rò, en tot cas... Muchas gracias por su comparecen-
cia, por sus explicaciones. Desgraciadamente, esta-
mos ante un nuevo caso aterrador, un nuevo caso que 
nos avergüenza también porque, desgraciadamente, 
la marca Barcelona también se denota en estas cosas, 
¿no? Cuando hablamos de internacionalización de las 
empresas, internacionalización de las empresas cata-
lanas o las empresas de Barcelona y hablamos de la 
marca Barcelona, lo que buscamos es precisamente 
que la marca Barcelona tenga buena imagen allí don-
de vaya, ¿no?, y que las empresas catalanas puedan te-
ner buena imagen.

Y lo que nos llega, desgraciadamente no solo de Co-
lombia, sino que hemos tenido otros casos, otros testi-
monios también desde Méjico, desde Guatemala, des-
de Marruecos, desde Bangladesh, desgraciadamente, 
demasiados testimonios que nos corroboran que no 
todas las empresas catalanas y no todas las empresas 
de Barcelona, por supuesto, pero sí algunas de ellas, 
dan una imagen pésima de lo que puede ser Barcelo-
na o de lo que puede ser el pueblo catalán, cosa que 
es totalmente injusta porque las ONG catalanas están 
trabajando desde hace muchos años en estos países, 
están trabajando precisamente en contra de la vulne-
ración de los derechos humanos, trabajando con y pa-
ra las comunidades indígenas también de su pueblo, y 
estas empresas... 

Hemos tenido ocasión hace poco rato de decírselo al 
conseller de la Generalitat, el señor Francesc Homs, 
de denunciar precisamente este caso. Le hemos invi-
tado, ahí está también la directora de la Agencia Ca-
talana de Cooperación, pero le hemos invitado a que 
se quedara para que pueda entender exactamente qué 
es lo que hacen, por un lado, con su Departamento de 
Empresa y Ocupación y qué es lo que hace, por otro 
lado, el Gobierno catalán con su Agencia de Coope-
ración; muchas veces es contradictorio. Y en esa con-
tradicción es donde está la clave y nuestra denuncia 
constante, por parte de nuestro grupo político, en esta 
legislatura, de la contradicción en la vulneración de 
derechos humanos que cometen algunas empresas ca-
talanas, y que por otra parte intentamos arreglar a tra-
vés de la cooperación al desarrollo, cuando eso no for-
ma parte, digamos, de los objetivos de las entidades de 
cooperación al desarrollo. Pero, sin embargo, nos en-
contramos con esta contradicción, que tenemos la res-
ponsabilidad todos los grupos parlamentarios, todos 
los políticos de la sociedad catalana, de arreglar, ¿no?

Decíamos: nosotros hemos tenido ocasión también de 
llevar testimonios por ejemplo del Frena aquí, sobre 
vulneración de derechos humanos cometida, en este 
caso, por una empresa, que es Unión Fenosa y Gas 
Natural, que también tiene mucha parte, digamos, de 
accionariado catalán, y hemos escuchado también tes-
timonios terribles por parte de las comunidades, ase-
sinatos, vulneraciones de derechos humanos constan-

tes, violaciones, palizas, etcétera. Es aterrador que 
esto siga sucediendo. Y por supuesto que estamos to-
talmente de acuerdo con las propuestas que se han he-
cho por parte de la Taula per Colòmbia. Aunque sí que 
tenemos algunas preguntas y también tenemos otras 
propuestas que les vamos a hacer.

Por lo que concierne a la creación del observatorio, 
que nos parece una excelente idea, ¿tienen alguna res-
puesta del Gobierno catalán? No sé si han tenido ya 
ocasión de hacerles llegar esta propuesta anteriormen-
te y si han tenido algún tipo de respuesta, si ya saben 
si esto se puede llevar a cabo, si no, si habrá finan-
ciación o no. Es muy importante desde nuestro punto 
de vista, y ahí está nuestra aportación, que la univer-
sidad también colabore en este observatorio, porque 
creemos que puede aportar mucho y porque nos pre-
ocupa que se pueda crear un observatorio sin finan-
ciación, ya que hemos visto cómo constantemente se 
ha recortado también el presupuesto de cooperación, 
se ha recortado todo eso que va justamente a vigilar 
o estar «amatente» a la vulneración de derechos hu-
manos que se comete en países terceros. Con lo cual, 
como nos fiamos poco del actual Gobierno, queremos 
saber si hay respuesta concreta, si puede haber finan-
ciación, si puede haber colaboración con la universi-
dad, etcétera.

Creemos también que la ley, a pesar de estar suspen-
dida..., y nosotros intentamos poner muchas enmien-
das en ese sentido, para que se respetaran los derechos 
humanos por lo que respecta a la internacionalización 
de las empresas, no solo tiene que respetarse la ley, 
sino que además hay que sancionar. Sin sanción es 
muy difícil que las empresas cumplan con esos requi-
sitos de respeto por los derechos humanos. Y aquí hay 
que trabajar por un reglamento. No lo decimos a nivel 
catalán, lo tenemos muy complicado porque nos sus-
penden incluso la Ley de acción exterior, que desde 
nuestro punto de vista es insatisfactoria, pero sí ya, si 
van a tener ocasión de hablar con el Congreso o van a 
tener ocasión de hablar con otros parlamentos, inten-
tar también trabajar el tema de los reglamentos. (Sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

Y otra pregunta respecto a las cláusulas de derechos 
humanos en la contratación, que también nos parece 
una excelente idea, si podrían desarrollar también có-
mo serían esas cláusulas y cómo se podría condicio-
nar a la hora de elegir una empresa. Porque, claro, eso 
depende también de la voluntad política, ¿no? Cómo 
se podría condicionar a la hora de elegir una empresa 
que respeta o no respeta...

Anna Figueras i Ibàñez

Senyora diputada, hauria d’anar acabant, eh?

Sara Vilà Galan

...–sí– los derechos humanos.

En todo caso, creemos que hay muchas cuestiones por 
trabajar. Nosotros intentaremos la coordinación tam-
bién con el Ayuntamiento de Barcelona porque cre-
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emos que tiene mucho que decir ahora; se acaba de 
componer un nuevo gobierno, con lo cual van un poco 
saturados, pero sí que nos interesa esa coordinación 
con el Ayuntamiento de Barcelona, a ver si antes de 
que se vayan, pues, puede ser posible.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, diputada Vilà. I, en absència dels dos 
grups parlamentaris que els correspondria el torn, Ciu-
tadans i el Grup Mixt, doncs, li correspon el torn al 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i, en el seu 
nom, intervindrà la il·lustre diputada Anna Solé.

Anna Solé i Ramos

Moltes gràcies, presidenta. Quiero darles la bienvenida 
en nombre de nuestro grupo parlamentario y también 
agradecerles, cómo no, el detalle de sus informaciones 
sobre la situación en Buenaventura. Igualmente, que-
ría saludar en particular a la Taula per Colòmbia, cuyo 
esfuerzo también ha sido arduo en todo lo que con-
cierne a la mejora de la situación por lo que respecta a 
su país, y a otras personas que les han acompañado en 
esta visita a Barcelona.

Mientras leía antes de esta comparecencia de hoy la 
investigación que ya hizo Human Rights sobre la cri-
sis de Buenaventura y otros documentos que fui ano-
tando –es así, sí–, realmente, me estremeció conocer 
esta situación, que sí sabía de forma, diría, lejana, pe-
ro que no conocía la devastadora situación que ha re-
presentado precisamente para los ciudadanos de Bue-
naventura y que desgraciadamente, también, como 
ustedes nos han ido evidenciando con sus explicacio-
nes, se ve difícil de modificar, al menos en un corto 
plazo, dado este importante enraizamiento, que no es 
imposible pero, en cualquier caso, difícil.

Parece que no hay una tregua de esta total violencia 
y de permanente violación de estos derechos huma-
nos de esta población. Y lo que no deja de ser también 
impactante es el gran desplazamiento –eso sí, para mí 
era nuevo–, el desplazamiento forzado de personas 
como consecuencia de esta incontrolable situación y 
este desmesurado conflicto al que se ha llegado.

Este conflicto parece que existe en Colombia y está te-
niendo consecuencias en general, humanitarias, muy 
profundas en la población civil, y no vemos situación 
clara, que no quiere decir que no vayamos, precisa-
mente desde la profunda conciencia que a este nivel 
tenemos como grupo, y además como grupo que da 
apoyo al Gobierno en este Parlamento, a aportar pre-
cisamente todo aquello que esté en nuestra mano para 
ayudar a que el nivel de extensión de acciones concre-
tas pueda, al menos, mejorar en la medida posible es-
ta situación humanitaria tan sumamente deprimente. 
Y lo que es más impactante es el acceso a los elemen-
tos básicos, que refería precisamente, de la mayor par-
te de la población y en especial también de los niños. 

Igualmente, de lo que nos han explicado se ve o se 
entrevé de manera particular una crisis que se centra 
especialmente en la población afrocolombiana, cu-
yo censo –eso sí, realmente, me sorprendió muchísi-

mo– es elevadísimo con relación precisamente a otra 
población. Bueno, las cuestiones como la omisión de 
cumplimiento del deber de protección por parte de las 
fuerzas públicas o las omisiones, precisamente, de 
atención de crisis humanitaria hacia estos desplaza-
dos, precisamente, es sorprendente, y más aún tam-
bién la impunidad general, el racismo y la discrimina-
ción racial que está afectando.

Parece de todo ello, y así nos lo han hecho constatar, 
que no hay acciones gubernamentales que tengan un 
efecto, realmente decididas, al menos para salvar es-
tas situaciones tan impactantes que, como refería, es-
tán afectando más a fondo los derechos de las perso-
nas. Faltan estas medidas para proteger a la población 
y parece que no es por desconocimiento de una si-
tuación gravísima, pues parece que existen también 
informes suficientes que lo denuncian con mucha 
objetividad, y como también se puede constatar el co-
nocimiento que la propia ONU tiene ya hace años, y 
a pesar de lo que está sucediendo y de la manera que 
crece, a pasos agigantados, no se están imponiendo 
medidas. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció.)

Pero, en cualquier caso –acabo, presidenta–, como gru-
po queremos referirles que en cuestiones de interna-
cionalización de empresas precisamente toda la ac-
ción del Gobierno, y desde la coherencia, se está 
intentando incorporar una serie de valores en la coo-
peración al desarrollo en la política de empresa, con 
especial énfasis a estos derechos humanos y de géne-
ro en un plan precisamente aprobado recientemente y 
que hoy también en su faceta anual debatíamos. Y a 
tal efecto, también, referir, en cualquier caso, que se 
ha creado un grupo de trabajo de sensibilización de 
empresas, del cual también la Taula forma parte, y así, 
bueno, es un paso más para que esas empresas locali-
zadas conozcan la situación en la que se encuentra el 
país de destino con relación a derechos humanos y en 
el cumplimiento de la legalidad internacional.

Muchas gracias.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, diputada Solé. Y ahora, pues, llega-
ría el turno de la réplica, de la respuesta, que tendrán 
aproximadamente entre diez y quince minutos, va-
mos, a organizarse entre ustedes como consideren.

Alexánder López Maya

Bueno, yo voy a tratar de complementar un poco. En-
tiendo la posición que han fijado los distintos parti-
dos de las distintas bancadas. De verdad que, pues, el 
tema humano es un tema que nos debe sensibilizar a 
todos, o sea, independientemente de en qué espacio 
estemos, y más nosotros, que tenemos la responsabi-
lidad social de construir leyes y construir normas que 
nos indiquen a nosotros el comportamiento.

Nosotros, ¿qué más quisiéramos?, desde el Estado co-
lombiano, tratar de que esto no pase, cierto. Porque 
finalmente en algunas intervenciones he logrado en-
trever yo: «Bueno, ¿y el Estado cómo permite eso?» 



Sèrie C - Núm. 759 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de juny de 2015

COMISSIó D’ACCIó ExTERIOR, UNIó EUROPEA I COOPERACIó, SESSIó NÚM. 28  32

O sea, ustedes muy tímidamente me dicen: «Bueno, 
¿y el Estado cómo permite que lleguen empresas aún 
a pesar de esto?» No, es que el Estado no solamente 
es permisivo, sino que al Estado le interesa que ocu-
rra esto. O sea, desafortunadamente, en los últimos 
años e históricamente en Colombia el propio Estado 
ha estado comprometido en la violación de los dere-
chos humanos, y no solamente por omisión, sino por 
acción. Y eso, desafortunadamente, nos convierte a 
nosotros..., o nos pone en una situación supremamen-
te difícil. Los gobiernos colombianos de estas últimas 
décadas se han dedicado, obviamente, a generar un 
proceso de internacionalización de la economía inde-
pendiente de la realidad que iba al país. O sea, hoy 
Colombia le presenta al mundo unas cifras o unos in-
dicadores de crecimiento del producto interno bruto 
muy importantes. Entonces, dicen, de los países que 
más crecen en América Latina, uno de ellos es Co-
lombia. ¿Pero a qué costo? Sí, ¿a qué costo? O sea, Co-
lombia en estos momentos ha firmado más de cuaren-
ta tratados de libre comercio con todo el mundo, pero 
esos tratados de libre comercio no contienen que los 
derechos laborales estén debidamente garantizados y 
protegidos.

O sea, lo hemos dicho nosotros, y en un sector donde 
yo me muevo muy bien, en el sector sindical, el sector 
laboral. Allí, por ejemplo, en esas instalaciones por-
tuarias tenemos siete mil trabajadores, y de los siete 
mil solamente cuatrocientos tienen contrato de traba-
jo; los demás están tercerizados, no tienen contrato. 
Allí los trabajadores ingresan un lunes y salen un do-
mingo con cien dólares; sí, salen un domingo a su casa 
con cien dólares. Toda la semana en el complejo por-
tuario sin ningún tipo de consideración.

La situación social, humana. Uno dice: «Bueno, ¿el 
Estado puede controlar el tema de violación de dere-
chos humanos en Buenaventura?» Claro. O sea, Bue-
naventura es una isla –es una isla–, la comunica un 
puente con el continente. Y uno dice: ¿cómo el ejérci-
to más poderoso del mundo...? O sea, hoy por hoy las 
estadísticas de guerra y violencia en el mundo mues-
tran a Colombia como el ejército más poderoso por el 
conflicto histórico armado que ha tenido Colombia. 
Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo el 
ejército más poderosa, las policía más poderosa, me-
jor dotada, no pueden controlar una superficie, cier-
to, de territorio absolutamente controlado? O sea, ¿por 
qué la mitad de la isla la pueden controlar por el de-
sarrollo portuario y por qué en la otra mitad ocurre 
lo que ocurre? Casas de pique, asesinatos de mujeres, 
asesinatos de niños, asesinatos de jóvenes, quema de 
casas… En fin, ¿por qué ocurre todo esto y el Estado 
no actúa? Es porque el Estado es consciente y necesita 
que esto pase. 

Y necesita que esto pase, ¿para qué? Porque el Estado, 
dentro del último estudio que nosotros hemos mira-
do y lo está desarrollando Esteyco..., Esteyco es una 
firma también de acá, de Cataluña, que está haciendo 
un estudio para sacar a toda la gente de la isla, o sea, 
los 300.000 habitantes, dentro del estudio que está ha-
ciendo en este momento Esteyco, en una cosa que lla-
ma «Master Plan», sí, que es el gran plan estratégico 

que tienen a veinte años o a 2050: es expulsar a los 
300.000 ciudadanos y ciudadanas de allí, y lo está ha-
ciendo Esteyco, lo está haciendo esta firma, una firma 
de acá, de Cataluña, lo está haciendo. ¿Para qué? Para 
solo dejar la isla como complejo portuario. Nosotros 
dijimos: «Bueno, si van a sacar la gente, pues, sáquen-
la bien, sí.» O sea, que la gente por lo menos vaya re-
ubicada a unos sitios donde pueda subsistir. El proble-
ma es que la población de Buenaventura ha subsistido 
toda la vida con la pesca y con la madera, y si usted la 
saca hacia el continente y la tira allá, pues, obviamen-
te la gente no va a poder estar allá más de un mes, más 
de dos meses, porque si no tienen cómo acceder a los 
ríos, si no tiene cómo acceder al mar, pues, desafortu-
nadamente no tiene ninguna posibilidad.

Entonces, ese es un tema que, desafortunadamente lo 
digo, es con la complacencia del Estado colombiano. 
Entonces, ustedes han hecho... Usted dice: «Bueno, 
senador, usted es un senador de Colombia, ¿y cómo 
nos viene a decir esto? ¿Usted ha hecho debates?» Sí, 
claro, pues, si hemos hecho todos los debates. O sea, 
la última reunión que tenía con un señor afro, les de-
cía ahorita, le acompañaron un señor de apellido Mu-
rillo, que es el gerente para el Pacífico, el gerente para 
Buenaventura. Hace tres meses, para venir acá, a esta 
reunión, le dije: «Oiga, entrégueme el informe que...», 
o sea: «Pasado el Master Plan, ¿ustedes que van a ha-
cer con la gente?», ¿no? El tipo se apareció el martes 
pasado en el Senado y me dijo: «Senador» –y me da 
un abrazo gigantesco– «¿Qué más? ¿Cómo me le va?» 
Y yo le digo: «¿Cómo me le va? ¿Es que ya me tiene 
las respuestas?» Y me dijo: «No, quería decirte que 
no hemos podido encontrarle.» Y yo le decía: «Y us-
ted, que es el asesor del presidente para estos asun-
tos, ¿no tiene la información? ¿Entonces, a quién se 
la pido yo? Voy a ir a España a ver si me la entregan 
primero allá», ¿cierto? Un trajeo y un manejo abso-
lutamente irresponsable con estos temas y con estos 
asuntos.

Entonces, lo que quiero decirles es que, desafortu-
nadamente, hay temas, y no lo digo por este, porque 
este..., yo he sido un luchador histórico de derechos 
humanos en el país; a veces temas que no podemos 
resolver en Colombia es mucho más fácil resolverlos 
desde afuera. O sea, lo que ustedes están haciendo 
hoy para nosotros, sépanlo, es supremamente impor-
tante. Esta audiencia, esta comisión tiene un alcance y 
una oportunidad enorme. A nosotros no nos interesa 
que se acaben las empresas españolas, a nosotros no 
nos interesa que no existan más TCBuen, pero nos in-
teresa que existan pero sobre la base de no ir a cons-
truir sobre la sangre y el dolor de otros. Eso no pue-
de ser. O sea, lo que no quiero que me pase a mí no 
quiero que les pase a los demás. Y pienso que es de 
esencial naturaleza, de protección del ser y de la vida 
que eso ocurra. Entonces, de verdad, yo quiero insis-
tir en esto.

Es muy importante que ese tema lo mantengamos. Es 
muy importante, que este es un tema..., o sea, lo que 
ustedes han planteado del observatorio. Yo no sé si us-
tedes pueden como comisión plantearse una comisión 
de seguimiento de este tema de Buenaventura, o sea, 
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adicional al observatorio. O sea, esta comisión, ha-
cer una comisión, un observatorio, una comisión de 
seguimiento. Nosotros podríamos, las organizaciones 
que estamos aquí, todo el tiempo estar llegándoles a 
ustedes una información permanente de qué está pa-
sando, qué está ocurriendo.

Por ejemplo, hace tres semanas que se levantó el cese 
el fuego en la Habana. La primera reacción de la gue-
rrilla fue tumbar todas las redes de energía e inmedia-
tamente cuatro días sin energía toda la población de 
Buenaventura, sí Entonces, lo que nosotros decimos 
es: «Estamos en medio de un conflicto donde está el 
narcotráfico, donde están los contrabandistas, donde 
está todo.» Pero adicionalmente el capital transnacio-
nal en este caso también está ayudando a esto. Enton-
ces, la pregunta que nos hacemos es: «¿Será que ellos 
no ven eso? O sea, ¿solamente ven los negocios?, ¿so-
lamente ven sus dinámicas portuarias y no la realidad 
de la gente?»

Eso, pues, de verdad quería mostrarlo, de verdad agra-
decerles infinitamente esta posibilidad. No estamos 
hablando nosotros. Nosotros no estamos hablando 
aquí, aquí no está hablando el obispo, no estoy hablan-
do yo como senador, está hablando un pueblo que no 
puede estar aquí con ustedes, un pueblo que, desafor-
tunadamente, no tiene opciones, no tiene posibilida-
des. El 90 por ciento de la población en Buenaven-
tura vive en condiciones de extrema pobreza –el 90 
por ciento. Ellos no tienen opciones distintas a estas, 
a esta comunicación que nosotros estamos dando con 
ustedes, y de verdad que es esta la oportunidad para 
agradecerles... Y como lo decía una diputada ahora, o 
sea, lo que representa al pueblo de Cataluña o al pue-
blo español no es en estas inversiones extranacionales, 
porque también hay ahí unos españoles y un pueblo 
de Cataluña que está diciendo: «No, aquí nosotros no 
somos como ustedes; nosotros somos diferentes, ade-
más a todo riesgo.» Porque estar en Buenaventura no 
es fácil. O sea, estar en Buenaventura haciendo esta 
investigación es..., arriesgando su propia vida. O sea, 
estar ellos allá, en Buenaventura, en el estudio, seis 
meses, significa también un elevado nivel de riesgo, es 
poner su vida también en riesgo porque en Buenaven-
tura no hay la más mínima posibilidad que, porque us-
ted sea español, porque sea inglés, porque sea de don-
de sea, le respeten la vida. No, allá definitivamente no 
se respeta porque el Estado no quiere que se respete 
la vida. Y quería hacer ese homenaje y ese agradeci-
miento a los cooperadores de la Taula por ese esfuerzo 
tan enorme que hacen por el pueblo de Buenaventura 
y por el pueblo colombiano.

Gracias.

Héctor Epalza

De verdad que de nuevo agradezco todas estas inter-
venciones, que veo que tienen ustedes un panorama 
bastante universal porque, digamos, sí, esta cuestión 
repetitiva de los derechos humanos no puede ser, repi-
to, letra muerta, sino que tenemos que convivir en esta 
aldea globalizada del mundo y nos tiene que doler lo 
que pasa en otra parte. Así que bienvenidas todas es-

tas intervenciones. Por ejemplo, les digo: cuando pre-
sentaron el Master Plan Esteyco, a mí me impresionó 
que en ese plan se hablara –oigan– de un centro de sa-
lud y no de un hospital para Buenaventura, para decir-
les a ustedes que..., una firma que no conoce realmen-
te la realidad, por decirles un detalle nada más.

Así que, de nuevo, a la Taula Catalana, a todos ustedes 
de este Parlamento catalán, yo creo que tenemos que 
pensar en grande. Si ustedes quieren pasar a la histo-
ria luchando por los derechos humanos, empecemos 
por darle la mano a Buenaventura y a tantos otros rin-
cones del mundo donde realmente la vida humana no 
vale nada. Están muy bien los derechos escritos, pero 
qué bueno que en la realidad se cumplan.

Muchísimas gracias.

Michela Albarello

Bueno, yo también quiero agradecer todas las palabras 
de los diputados y diputadas de los diferentes grupos, 
del interés que han demostrado por este caso, por la 
situación en general, no solo de Buenaventura sino de 
la conexión, ¿no?, entre lo que puede ser la violación 
de los derechos humanos por parte de las empresas. 
Y agradecer también el interés que han demostrado 
hacia la propuesta concreta que se ha hecho de consti-
tución de este observatorio, que esto es un primer pa-
so, probablemente pequeño pero factible y, sobre todo, 
que tendrá una gran contundencia posterior.

Para responder de forma un poquito más concreta a la 
pregunta que había hecho la diputada de Iniciativa per 
Catalunya, pues no, es la primera vez que de alguna 
forma presentamos esta propuesta; aún no se ha ha-
blado con el Gobierno, no se ha extendido. Pero, por 
supuesto, al ser un observatorio independiente públi-
co, deberá contar también con un presupuesto, si no, 
no sería posible, ¿no? Pero de esto no se ha hablado. 
Pero por supuesto que, al haber recibido esta acogida 
tan buena de parte de todos los grupos parlamenta-
rios, podríamos volver a incidir y a ampliar y concre-
tar muchísimo más todo lo que es esta propuesta, y no 
habría ningún problema, me imagino, en que también 
las universidades, como centros, ¿no?, de conocimien-
to y de creación de conocimiento, participen. De he-
cho hablábamos de movimientos sociales, de ONG, de 
sindicatos, y por supuesto también de esto.

Vale. Y gracias.

Anna Figueras i Ibàñez

Pues, muchas gracias a los tres... (Jordi Roca Mas de-
mana per parlar.) Digui.

Jordi Roca Mas

Que sí que podríem fer, perquè... Bueno, el observa-
torio no es algo que competa ni al Parlament ni a esta 
comisión, pero sí que nos podríamos comprometer a 
establecer un calendario de comparecencias de la Me-
sa para informar de la situación que vaya acontecien-
do, por ejemplo cada seis meses que venga a compare-
cer. Eso sí que lo podemos hacer aquí. La creación de 
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un observatorio es una cuestión de gobierno. Pero sí 
que nos podríamos comprometer todos a escuchar los 
avances y la evolución del caso.

Anna Figueras i Ibàñez

Sí, gracies, diputat. Estic segura que quan acabi aques-
ta sessió el real, diguem-ne, president d’aquesta comis-
sió no tindrà cap problema a posar-los d’acord i acabar, 
doncs, decidint entre tots les compareixences i altres 
activitats d’aquesta comissió.

Jo tan sols acabar..., para cerrar la sesión, agradecer 
la comparecencia del excelentísimo senador Alexán-
der López, de monseñor Epalza y de la señora Albare-
llo. Desearles mucha, mucha suerte, mucho acierto y 

mucha fuerza en esta lucha de defensa de los derechos 
humanos en Buenaventura.

I també voldria acabar, doncs, agraint l’assistència 
tant de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Hu-
mans a Colòmbia, dels representants i membres de 
diferents organitzacions no governamentals, de mem-
bres de l’ICID i de la directora general de Cooperació 
i bastants membres del seu equip, doncs per roman-
dre, també, en aquesta comissió.

Res més i es dóna..., en tot cas, s’aixeca la sessió.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i nou 
minuts.
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