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Sessió 14 de la CAERIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, 

acompanyada de la vicepresidenta, Mònica Palacín París, i del secretari en funcions, Raúl 

Moreno Montaña. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Martín Eusebio Barra López, Susana 

Beltrán García, Mercè Escofet Sala, Ignacio Martín Blanco, David Mejía Ayra i Blanca Vic-

toria Navarro Pacheco, pel G. P. de Ciutadans; Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dal-

mases i Thió, Glòria Freixa i Vilardell i Gemma Geis i Carreras, pel G. P. de Junts per Cata-

lunya; Jordi Orobitg i Solé, José Rodríguez Fernández, Marc Sanglas i Alcantarilla, Marta 

Vilalta i Torres i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Esther Niubó Cidoncha, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya 

en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència, Alfred Bosch i Pascual, acompanyat del director general de Cooperació al Desen-

volupament, Manel Vila i Motlló.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 (tram. 

259-00001/12). Govern de la Generalitat. Debat i votació (text presentat: BOPC 347, 27).

La presidenta

Bé, bon dia. Comencem la sessió de la Comissió de..., la CAERIT.

Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022
259-00001/12

Només tenim un punt a l’ordre del dia, que seria la compareixença del conseller 
Bosch per informar sobre el Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupa-
ment 2019-2022.

Recordin que el conseller farà ús de la paraula per a un torn, aproximadament, 
de trenta minuts; després obrirem torn per als grups parlamentaris –un torn aproxi-
madament de deu minuts–, i després hi hauria un eventual torn –un segon torn– per 
als aclariments, eh?

No s’han presentat esmenes, en aquest projecte de cooperació; per tant, ho farem 
seguint l’ordre que vam seguir també ahir, de grup major a grup menor, acabant els 
grups que donen suport al Govern, i després del segon torn d’aclariments es sotme-
tria a votació el projecte. D’acord? (Pausa.)

Sense... Bé, abans de res m’haurien de dir si hi ha algun canvi, si algun grup par-
lamentari ha d’informar d’algun canvi de diputats. (Susana Beltrán García demana 
per parlar.) Sí, senyora Beltrán?

Susana Beltrán García 

Sí; la substitució del diputat David Bertran per Martín Barra.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Algú més? (Esther Niubó Cidoncha demana per parlar.) 
Senyora Niubó?

Esther Niubó Cidoncha 

Sí; jo mateixa substitueixo el diputat Ferran Pedret i el diputat Raúl Moreno em 
substitueix a mi a la Mesa.
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La presidenta

D’acord. Algú més? (Ruben Wagensberg Ramon demana per parlar.) Senyor 
Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

Sí; la diputada Adriana Delgado serà substituïda pel diputat Jose «Trinitro»..., 
Jose Rodríguez –perdó. (Rialles.) I la diputada Marta Vilalta serà substituïda –enca-
ra no ha arribat– pel diputat Marc Sanglas.

La presidenta

Pel diputat?

Ruben Wagensberg Ramon

Marc Sanglas.
(Francesc de Dalmases i Thió demana per parlar.)

La presidenta

Sí, senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

La diputada Glòria Freixa substituirà la diputada Anna Tarrés.

La presidenta

Gràcies.
(Pausa.)
D’acord. Fets aquests aclariments, si ningú més ha demanat cap altra paraula do-

narem per començada la intervenció del conseller Bosch. Té vostè la paraula.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(Alfred Bosch i Pascual)

Bé; doncs moltes gràcies, presidenta. Gràcies a tots els diputats aquí presents 
i també als representants de les ONGs i de la societat civil, i agrair-vos que esti-
gueu aquí en un divendres; va ser a petició pròpia per problemes d’agenda, però, bé, 
s’agraeix també la deferència i l’esforç que heu fet per tal d’adaptar-vos a una agen-
da que en el meu cas és una mica ocupada i complicada. Ens acompanya també el 
director general de Cooperació, el Manel Vila.

I, bé, doncs comencem. Dir-vos abans, també, que fa poques setmanes, a Mèxic, 
vam acompanyar la tornada d’una de les persones acollides en el Programa de de-
fensors dels drets humans i que..., bé, és un programa que està funcionant molt bé, 
en el qual l’acollida del retorn a Mèxic va ser extraordinària, en aquest cas, i que ho 
sol ser en la majoria de casos. També dir-vos que tenim previst proposar-vos que en  
el pròxim retorn d’alguna persona d’aquest Programa de defensors dels drets hu-
mans ens acompanyi algú de vosaltres, un dels diputats d’aquesta comissió. Si hi 
esteu d’acord, ja ens direu qui és la persona que trieu.

Bé, doncs avui estem bàsicament per presentar el Pla director de cooperació. 
Com sabeu, el Pla director de cooperació, i d’acord amb la Llei de cooperació al 
desenvolupament..., aquest és el principal instrument de disseny, de planificació, 
d’establiment de les polítiques de cooperació al desenvolupament de la Generalitat 
de Catalunya. Aquest pla, per tant, cobriria el període 2019-2022, i a partir..., si 
vosaltres o si vostès ho consideren pertinent i s’aprova aquest pla director, a partir 
d’aquí, immediatament es procediria a l’elaboració dels plans anuals, per tal d’ater-
rar i detallar les accions que s’han de realitzar cada any. 

Pel que fa a aquest pla, doncs felicitar-nos d’una sèrie de coses. Jo crec que és 
una molt bona notícia que aquest pla hagi arribat aquí; hagi arribat aquí, més o 
menys –més o menys– en el període..., el calendari previst, i sobretot hi hagi arribat 
després d’un procés participatiu que millora i supera els altres anys. Encara és mi-
llorable, eh?, però, vaja, en aquest cas s’ha pogut fer confrontació d’idees i, sempre, 
sota el lideratge social i civil de les organitzacions no governamentals per al desen-
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volupament, tant de la Federació d’ONG com de la Coordinadora Catalana d’ONG, 
i gràcies al seu assessorament i la seva ajuda, hem pogut arribar a aquest punt, eh?, 
a aquest pla que us presentem. 

Dir-vos també que no s’han presentat esmenes, com molt bé deia la presidenta, i 
entenem això, doncs, com un resultat, aquest esforç de consens, que també s’ha rea-
litzat respecte als grups parlamentaris. Ens hem estat reunint més d’una vegada, ho 
hem estat parlant, hem demanat aportacions, s’han produït aquestes aportacions, i 
creiem que el procés –sempre millorable, per descomptat– ha estat positiu; ha estat 
positiu en el sentit que arriba aquí, aquest Pla director de cooperació, molt treballat. 
I, per tant, jo els encoratjo a fer les seves aportacions avui també, com al llarg de tot 
el procés, i que amb les seves crítiques sempre constructives també puguem anar-lo 
polint. Però, vaja, jo crec que el procés fins ara..., i no és un autobombo, sinó que és 
una congratulació col·lectiva de tots els que estem en aquesta sala i alguns que no 
han pogut venir a aquesta sala, que jo crec que heu ajudat –i molt– i heu contribuït 
–i això es nota– en l’elaboració d’aquest Pla director de cooperació; que és com ha 
de ser, eh?, aquests processos han de ser necessàriament molt treballats i per con-
sens.

Després dir-vos també, com ja sabeu, que en bona part si s’arriba avui, doncs, 
a aquesta voluntat constructiva i de consens, també és perquè, no fa gaire –el 20 
de maig–, vam fer un acord amb el Consell Català de Cooperació i les cent disset 
entitats integrades a Lafede.cat, en el qual s’esbossava una línia per tal d’arribar al  
0,7 per cent pel que fa als ingressos propis de l’Administració catalana amb l’horit-
zó de l’any 2030 i coincidint amb l’aplicació dels ODS, els disset ODS de l’Agen-
da 2030. Per tant, aquí també, amb l’acord –cosa que podem imaginar que no és 
tan fàcil com sembla–, també, del Departament d’Economia i Finances, hem traçat 
aquest pla per tal de poder arribar..., sempre –sempre– sotmès a les aprovacions dels 
respectius pressupostos; aprovacions en les quals, com sempre, demanarem la seva 
atenció, que ens prestin les seves orelles, i després, si a més a més bonament volen 
prestar els seus vots, serà fantàstic, perquè en aquest cas podrem avançar molt mi-
llor i podrem anar complint.

Intentaré no allargar-me en excés, perquè també tinc moltes ganes de que des-
prés puguem debatre sobre el pla. La importància del Pla director de cooperació no 
se us escapa a cap dels aquí presents, perquè el nostre món, doncs, demana com-
promisos globals de tots els governs i també de la ciutadania, de totes les adminis-
tracions del nord i del sud per tal de fer un món millor. I és necessari participar en 
aquesta construcció d’un món millor; és necessari, perquè si no fem res no el tin-
drem. I d’acord sempre amb les línies marcades per Nacions Unides, que són unes 
línies que entenem que concentren o condensen el màxim, no?, de preocupacions i 
inquietuds i acords a nivell internacional entre països, entre entitats, entre adminis-
tracions en general, entenem que l’horitzó 2030 i els disset Objectius de desenvolu-
pament sostenible han d’estar al darrere d’aquest compromís global; com en el seu 
moment, ja des dels anys seixanta i setanta, Nacions Unides també es va marcar el 
compromís del 0,7 per cent; un 0,7 per cent que s’entenia que si el països del nord 
l’aconseguien transferir als països del sud això ens portaria a una situació de pràcti-
ca resolució de les diferències de renda.

Com molt bé sabeu, això no ha estat així al llarg de les últimes dècades. Per tant, 
no sabem què hauria passat si realment aquesta transferència s’hagués produït del 
tot. No s’ha produït, continuem amb grans desigualtats i amb fenòmens de pobresa 
tant o més preocupants que els que teníem trenta o quaranta anys enrere. És a dir, 
continua sent necessari –desgraciadament, continua sent necessari, i molt– contri-
buir a la cooperació al desenvolupament, perquè és una de les eines que tenim per 
tal de superar aquestes diferències entre nord i sud, aquestes diferències de renda i 
aquests fenòmens de pobresa que no podem acceptar de cap manera en la humanitat 
del segle xxi. 
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Els Objectius de desenvolupament sostenible ens guien, i ho entenem no com 
una imposició sinó com una manera de posar nom i direcció als problemes que ja 
teníem identificats, i també com una manera de poder compartir i identificar possi-
bles solucions col·lectives. Creiem que és important i que és una gran sort que des 
de Nacions Unides, doncs, s’hagi elaborat aquest programa tan ambiciós i tan com-
partit de fixar un horitzó en l’any 2030, en el qual, si no es compleixen els objec-
tius, els disset objectius marcats, com a mínim tenim molt clar quines són les guies, 
quines són les orientacions que des del principal organisme internacional se’ns estan 
marcant.

Ho assumim voluntàriament, això que quedi clar, perquè el sistema de voluntary 
review, és a dir, de control voluntari de les accions que fem, és, com el seu nom indi-
ca, voluntari. L’Administració catalana, en aquest sentit, ho està assumint. I tindreu 
notícies, en els pròxims temps, sobre com exactament aquesta eina, definida en el 
si de Nacions Unides, en el cas de Catalunya i del Govern de Catalunya la incorpo-
rem plenament en el nostre funcionament de manera molt transversal perquè afecti 
a totes les accions de govern implicades. Això ja ho explicarem en el seu moment, 
però, en qualsevol cas, com suposo que ja han anat veient i han pogut comprovar per  
les primeres notícies que s’han donat sobre això, estem en aquest camí. I estem en 
aquest camí, hi insisteixo, perquè així ho hem decidit, perquè de forma voluntària 
hem cregut que era bo participar en aquest esforç a escala global de millorar la con-
dició de la humanitat al nostre planeta, i el planeta en si, evidentment, en relació 
amb la humanitat.

Dir també que el pla director, doncs, el considerem una eina clau en el procés 
de construcció nacional; és a dir, volem un país millor, volem un país més solidari, 
volem un país més global, més inserit en la globalitat. Al segle xxi, o ets cosmo-
polita, internacional i global, o no pots ser, o pateixes molt. I nosaltres no volem ni 
que la nostra societat ni que els nostres ciutadans pateixin; volem que tots estiguin 
perfectament convençuts de que el Govern fa tot el que pot per tal d’internacionalit-
zar el país, i la cooperació al desenvolupament n’és una part molt important. Hem 
de ser presents al món, hem de ser allà on fa falta cooperar, hem de tenir bones con-
traparts, eh?, i hem de fer el que fan tots els països avançats –és a dir, avançats en 
el ple sentit de la paraula; també en indicadors humans i de benestar, per descomp-
tat–, que és estar present en aquells llocs on és necessària la nostra presència per tal 
de resoldre els problemes que té la humanitat. I hem d’estar presents també en tots 
aquells llocs on la defensa dels drets humans, de la democràcia, de la llibertat enca-
ra són necessaris; són necessaris a casa nostra, per descomptat, però són necessaris 
en molts indrets del món, massa indrets del món on encara és necessari defensar els 
drets fonamentals; coses vitals, coses bàsiques, com és el dret a la vida, el dret a 
l’alimentació, el dret al vot, el dret a la igualtat entre homes i dones, i totes aquelles 
qüestions que també estan, d’alguna manera, contingudes en l’Agenda 2030.

Destacar, com els deia al principi, doncs, el procés d’elaboració participativa 
d’aquest pla. Des de la Direcció General de Cooperació, que dirigeix el Manel Vila 
–aquí al meu costat–, s’ha liderat aquest procés. Es va impulsar un procés participa-
tiu molt ampli i més ambiciós que mai; sens dubte encara ho pot ser més –encara ho 
pot ser més–, però déu-n’hi-do, eh?, sempre tenint en compte, com els deia abans, 
aquesta visió, aquest horitzó 2030 i els disset Objectius de desenvolupament sosteni-
ble, no com unes obligacions sinó de forma voluntària, hi insisteixo, com un ventall 
d’oportunitats per tal de sistematitzar, de reordenar les nostres accions i de marcar 
el camí de la cooperació en els pròxims anys. El procés de participació, més que un 
procés de negociació –que també quan cal, sense cap problema, parlem i negociem, 
però bàsicament s’ha plantejat com un procés deliberatiu–, és a dir, on la participa-
ció, les aportacions puguin portar un projecte molt millor, on la millora del projecte 
sigui la prioritat; més enllà del que és l’aprovació del projecte, que també ens inte-
ressa, eh? Però bàsicament ens hem centrat en això: en poder millorar.
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S’han fet cinquanta-tres actes en totes les demarcacions del territori, i en vol-
dria assenyalar tres que s’han fet fora de Catalunya: s’han fet a Rabat, a Bogotà i a 
Maputo. Són tres indrets on la cooperació catalana tradicionalment ha tingut molta 
presència. I vam pensar en el seu moment que fer processos deliberatius, hi insis-
teixo, per incorporar totes aquelles aportacions que ens puguin fer sobre el terreny, 
podia ser interessant. I ho ha estat; ho ha estat, i molt. Perquè parlar amb les con-
traparts, que són les que han enriquit, en aquests tres indrets que els comentava, el 
debat..., doncs parlar amb les contraparts és obvi que és necessari. És a dir, de ve-
gades la pregunta és: com és que fins ara no ho havíem fet de forma tan clara, tan 
decidida i determinada? I segurament a partir d’ara ho haurem de fer molt més, eh?, 
però conèixer com la nostra cooperació afecta les societats destinatàries és un ob-
jectiu irrenunciable. I, aleshores, els problemes que ens han assenyalat, les possibles 
correccions a les polítiques que apliquem, tot plegat aquest cop ho hem considerat 
com una innovació que era indispensable però que, pel que fos, fins ara no s’havia 
fet d’una manera tan decidida, i, un cop s’ha fet, n’estem especialment satisfets. 

En total, en aquest procés de participació han pres part més de set-centes per-
sones; són les que voluntàriament hi han volgut participar. La immensa majoria 
d’aquestes persones són persones que coneixen el camp de la cooperació i que, sigui 
com a contrapart i destinataris de l’ajuda, sigui com a agents que ens ajuden a l’hora 
de convertir-nos en emissaris de l’ajuda al desenvolupament, doncs tota aquesta gent 
han aportat no només la seva presència, sinó la seva expertesa, anys i anys de vete-
rania i d’experiència en molts dels casos. Això vol dir que l’acumulatiu no només de 
les persones, del nombre de persones que hi han participat, sinó la qualitat del que 
s’hi ha aportat, eh?, ens ha permès multiplicar les bondats, les virtuts i, al capdavall, 
el resultat final d’aquest Pla director de cooperació.

Al març, també, els quatre consells consultius dels quals ens dotem –i que tam-
bé són eines més formals ja existents, però que s’han d’aprofitar– van emetre un 
informe favorable per tal d’aprovar el Pla director 2019-2022. Aquests quatre con-
sells consultius són la Comissió d’Ens Locals –administracions locals, s’entén–, la 
Comissió Interdepartamental de Cooperació –aquesta és la que agrupa els diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya, el Govern–, la Comissió, també, pel 
Foment de la Pau, i el Consell Català de Cooperació. Aquestes quatre eines, doncs..., 
jo crec que en la majoria d’ells jo també hi era present; en tot cas, el director general 
de Cooperació ha estat qui ha liderat també aquestes cites, i en la majoria dels casos 
també dir-los que, gràcies a les persones que hi han assistit, encara hem pogut polir, 
millorar i fer avançar més aquest Pla director de cooperació.

Per tant, feina se n’ha fet molta; se n’ha fet al departament, que és el que ens 
toca, però també, no?, en tots aquells àmbits que, tenint experiència en la coopera-
ció, i amb gent molt vàlida que fa molts anys que..., molts d’ells hi han dedicat tota 
una vida, a la cooperació; doncs aquest bagatge també ens ha estat aportat. I, per 
tant, voldria reiterar la felicitació i la congratulació del principi, fent-la extensiva a 
tot aquest cúmul de gent que ha ajudat a que això arribi aquí, i arribi aquí en aques-
tes condicions. 

Continguts del pla director. Ja us ho heu mirat, heu tingut ocasió de mirar-vos-
ho, primer amb el seu esborrany inicial, i després, doncs, amb les diverses versions 
que us hem anat fent arribar. En primer lloc, com sabeu, estem enfortint l’enfoca-
ment de gènere i també una altra de les dues prioritats, les dues prioritats primeres, 
els dos primers llocs, que ja ho eren abans i que ho continuen sent, la segona també 
basada en els drets humans, en la defensa dels drets humans. Continuen sent dues 
prioritats, eh?, i les dues primeres prioritats d’aquest Pla director de cooperació. Fa 
pocs dies vaig estar parlant amb gent de UN Women, l’agència de Nacions Unides, 
no?, per la igualtat de gènere, i ens vam felicitar. És a dir, arriba això a Nova York, 
als organismes internacionals, la feina que hem fet al llarg d’aquests anys, i que han 
fet, sobretot, els meus predecessors. Jo d’alguna manera soc nouvingut en aquesta 
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conselleria, però des de fa temps i ja abans de que existís la conselleria, tot això ja 
s’havia anat produint. I, per tant, aquest prestigi, aquesta reputació és fruit del tre-
ball de molts anys; això no és una cosa que s’aconsegueixi d’un dia per l’altre.

D’altra banda, doncs..., posar en valor també aquests dos, però dir-vos que, com 
heu vist, hem ampliat els objectius estratègics a set; a més a més d’aquests dos, hem 
incorporat cinc reptes globals, no?, per donar resposta als reptes de la mobilitat hu-
mana, al dret al refugi, i les vies legals i segures per tal de poder cooperar en el que 
és l’ajuda als refugiats; que és una obligació, això sempre ho hem de repetir. Jo crec 
que estem obligats a dir-ho sempre: a més a més de ser una voluntat –que ho és–, 
és que hi estem obligats, és que per llei, és que el dret internacional ens obliga a 
l’acollida i al refugi. No ho oblidem. No és una qüestió prescindible ni simplement 
voluntària, sinó que és una obligació claríssima. 

També, doncs, les prioritats geogràfiques les hem canviat una mica. Més que 
centrar-nos en països concrets, que això ens encotillava una mica a l’hora de fer les 
valoracions dels projectes que presenteu, hem preferit anar a potenciar grans àrees, 
grans àrees en les quals creiem que la cooperació és més necessària encara; per 
exemple, l’Àfrica subsahariana. Aquelles zones en les quals hi ha menys desenvolu-
pament són aquelles zones en les quals s’ha de fer més cooperació al desenvolupa-
ment. I això sembla una obvietat, sembla que ens ho puguem estalviar; però no, no 
ens ho podem estalviar, ho hem de dir. De vegades les obvietats s’han de dir, s’han 
de repetir i hi hem d’insistir. Doncs bé, una d’aquestes zones, l’Àfrica subsaharia-
na; l’altra, la conca mediterrània. I, bé, dins de la conca mediterrània, alguns punts 
en concret en els quals les problemàtiques ens obliguen també a fer més coopera-
ció perquè és més necessària. També mantenir l’Amèrica Llatina, que és una àrea 
de cooperació al desenvolupament tradicional a casa nostra i no la pensem negligir, 
però, com els deia, hem de començar a posar-nos al dia i fer més cooperació allà on 
es consideri més necessària. 

També, doncs, una acció de govern unificada, transversal, que intentem que sem-
pre sigui molt coherent. La millora de les relacions, com els deia, no només hem in-
tentat que es produís internament dins del Govern –és una altra d’aquelles obvietats 
que també s’ha de dir: dins del Govern de la Generalitat també hem de ser capaços 
de coordinar-nos i de fer encaixar molt més les nostres polítiques, i en aquest cas 
també–, sinó també cara enfora, en el món local, amb el teixit associatiu, i el teixit 
associatiu a tot el territori, eh? És obvi que en polítiques de cooperació, com en tan-
tíssimes altres coses, Barcelona i la seva àrea metropolitana hi tenen un pes innega-
ble. I, per tant, això no ho podem obviar. Però tampoc podem obviar totes aquelles 
altres iniciatives, totes elles meritòries, que s’estan produint a la resta del Principat 
de Catalunya. I així ho hem intentat fer.

Finalment, també –d’alguna manera ho he dit al principi, però voldria tornar a 
insistir sobre el tema–, agrair a tots els grups parlamentaris l’atenció que ens heu 
dedicat, perquè heu hagut de mirar-vos documentació, heu hagut de seguir-la..., ho 
heu fet, ens n’heu fet retorn, eh?: les reunions que hem tingut, l’última en una sala 
de reunions del departament, en el qual us vaig convidar i hi vau venir. Jo crec que 
és molt bon senyal i així ho vam comentar, ho vam poder comentar en persona, no? 
Així com hi ha altres àrees del Govern que potser políticament, doncs, poden resul-
tar molt més polèmiques, en el cas de la cooperació al desenvolupament jo crec que, 
en essència, en el fons, estem tots bastant d’acord, com no podria ser d’altra manera; 
és a dir, qui no està d’acord en que hem de fer la millor aportació que puguem fer 
al desenvolupament de la humanitat i a la preservació del planeta? Qui no pot estar 
d’acord en que intentem millorar les grans diferències i les grans deficiències que 
es produeixen al nostre món? Jo crec que aquest és un tema, en essència, en el fons, 
un tema de consens entre tots aquells que representem la societat, perquè la societat 
així ho veu, i que, per tant, totes les formacions polítiques i tots els grups presents 
en aquest Parlament en el fons estem d’acord, eh? Després podem discrepar del com, 
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del quan, del quant, però jo crec que en el fons sí que estem d’acord. I, en aquest 
sentit, jo crec que quan parlem de cooperació al desenvolupament, aquest rerefons 
de consens, d’acord, de compartir una filosofia ètica que és comuna a tots nosaltres, 
jo crec que s’acaba notant.

Però, bé, també és obligat –i és una d’aquelles altres coses que també s’han de 
dir– dir-vos que el que no és tan obvi és que les forces polítiques siguin capaces de 
cooperar més enllà, doncs, de les seves prioritats polítiques; que totes elles són legí-
times i comprensibles, però que en aquest cas siguem capaços d’anar una mica més 
enllà, de transcendir el que són les nostres diferències conegudes, i en aquest camp, 
el camp de la cooperació al desenvolupament, ser capaços de parlar, en la mesura 
del possible, amb una sola veu, i d’acordar, com a mínim, quins són els criteris prin-
cipals que ens impulsen a actuar.

Com a conclusió, doncs, destacar aquest esforç de consens –que encara es pot 
millorar, però que jo crec que ha estat notable i que així s’ha pogut veure i s’ha po-
gut comprovar al llarg del procés–, i que aquest consens, cara a l’exterior, també ens 
ajuda. Perquè, quan anem a fora, dir que bàsicament, en el fons del que fem i de les 
nostres polítiques de cooperació al desenvolupament, com a país, com a societat hi 
estem d’acord, això ens dona una força tremenda, i això també ens dona la credibi-
litat que necessitem com a agents de la cooperació arreu del món.

D’altra banda, també, aquesta projecció de país, que és necessària, i que nosal-
tres entenguem i siguem capaços de traduir-ho en una realitat: que som una socie-
tat que ens volem cada cop més lliures, més justa i més igualitària, més sostenible, 
més equitativa, i en pau. I que, per tant, el que volem per a nosaltres ho volem per a 
tothom i ho volem per al món sencer. I dir d’una forma molt clara, alta i forta, que 
nosaltres, així com aspirem a un país millor, també aspirem a un món millor, a un 
món més lliure, més just, més igualitari, més sostenible, més equitatiu i més en pau. 
Drets humans, individuals i col·lectius, siguin respectats, siguin protegits i siguin 
garantits.

Finalment, i concretament pel que fa a la línia de cooperació a la solidaritat, 
remarcar, doncs, aquella voluntat d’assolir el 0,7 per cent en la perspectiva 2030, 
sempre supeditat als acords que s’adoptin en aquest Parlament i que, per tant, ens 
permetin tenir disponibilitat pressupostària. Però, bé, si això és així i ho aconse-
guim entre tots, aquest 0,7 per cent cada dia el tindrem més a prop. És una xifra que 
no és màgica ni..., o sigui, Nacions Unides podria haver triat una altra xifra, però 
van triar aquesta, eh? I, per tant, com que hi ha països..., a partir d’uns càlculs de-
terminats sobre les diferències entre nord i sud, evidentment; no va ser un invent 
d’una nit alegre, sinó que això és una xifra molt treballada. Però, bé, en qualsevol 
cas, ja fa un temps que es va definir això. Nosaltres ho adoptem, com adoptem to-
tes les decisions dels organismes internacionals, perquè creiem que són rellevants i 
que és important confiar i creure en les organitzacions internacionals, especialment 
Nacions Unides i totes les agències connectades a Nacions Unides. Aquesta xifra 
també l’adoptem. I l’adoptem com a objectiu, com a horitzó, i així ho haurem d’anar 
treballant.

És també aquesta la manera d’explicar, de forma molt resumida, molt clara, molt 
comprensible a tothom, que nosaltres compartim els objectius de millora que s’ha 
marcat Nacions Unides –i, per tant, els representants..., no els únics, però segura-
ment els més representatius de la humanitat en general–, i que aquí nosaltres som 
solidaris. No només volem ser solidaris amb el món, no només volem ser solidaris 
amb aquelles societats que més ho necessiten, també volem ser solidaris amb les or-
ganitzacions internacionals que intenten marcar un camí per tal de millorar el nostre 
món. Nosaltres hi som, hi hem estat, i volem ser-hi cada cop més.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ha clavat el temps, eh?, trenta minuts justos.
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Aleshores, ara és el torn dels grups parlamentaris. Començaríem pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la senyora Beltrán, entenc? (Pausa.) Sí? 
(Pausa.)

Susana Beltrán García

Gracias. Conseller, equipo del conseller, Manel Vila, vaya por delante que va-
loramos mucho los esfuerzos que han hecho entidades y el mismo equipo de la 
Generalitat para llegar a consensos, pero también entenderán ustedes que somos el 
principal partido de la oposición y que nuestra obligación es controlar al Gobierno 
y exigir responsabilidades directamente a su conseller. Estará usted de acuerdo con-
migo, conseller, que para hacer un mundo mejor hay que poder controlar la acción 
de los gobiernos. Y yo espero, también, que las críticas que vamos a aportar se las 
tome también como críticas constructivas para hacer un mundo mejor.

Es verdad que nos reunimos no hace mucho para hablar del plan de cooperación. 
Y también es verdad que donde mejor se puede hablar de ese proceso participativo 
es en el Parlamento de Cataluña, que es donde está representada la ciudadanía de 
Cataluña. Y nosotros, a través de distintas resoluciones e interpelaciones, hemos te-
nido ocasión de transmitir cuestiones que hoy se las voy a recordar porque también 
tienen que ver con el Plan de cooperación al desarrollo.

Es un plan 2019-2022, que llega en el mes de julio. Yo, en aquella reunión infor-
mal, pregunté dónde estaba el plan anual de cooperación de 2019 y me dijeron: «Lo 
vamos a enviar pronto.» Pero ya ese plan anual de 2019..., entiendo que no se va a 
poder estudiar y debatir el mismo hasta aproximadamente el mes de octubre. ¿Y por 
qué son importantes para nosotros los planes anuales, empezando por el plan anual 
de cooperación de 2019? Pues porque en esos planes anuales de cooperación están 
los detalles, están los planes de acción, están los presupuestos, que es donde se nos 
permite controlar que realmente lo que ustedes están prometiendo en este plan di-
rector se está cumpliendo.

¿Qué nos pasa con este plan director? O sea, creemos que es un plan director 
insuficiente en la medida en que no están previstos mecanismos de control y se-
guimiento de forma que no solo tengamos que esperar a los planes de cooperación 
anuales, sino que en el propio plan de cooperación de cuatro años tengamos esos 
mecanismos. Pregunté si en la Generalitat había otros planes, en otras materias, en 
donde en el plan director de varios años estaban establecidos presupuestos y meca-
nismos de control y seguimiento. Y me pasaron varios planes. Por ejemplo, uno, el 
de Estratègies 2017-2020: Pla director de Salut mental i addiccions. Es un plan en 
donde, en estos años, en el mismo plan director están los presupuestos, los recursos 
y los mecanismos de evaluación y seguimiento.

En este plan no están –no están. Y ustedes me dijeron: «Bueno, es que hay que 
esperar a los planes anuales.» Bueno, pues esperaremos a los planes anuales para 
poder hacer esa acción de control y seguimiento, que es una acción de transparencia 
y rendición de cuentas, que aparece en el plan director, en este plan director, pero 
luego los mecanismos para poder hacerlos no están previstos. Y yo creo que eso es 
un tema que a nosotros nos preocupa. Y, además, ya se está hablando de la agenda 
de Naciones Unidas, la Agenda 2030 de Naciones Unidas; no solo con usted, conse-
ller, sino también –lo ha mencionado usted– con los consellers que le precedieron.

La Agenda 2030 ya hace un tiempo que se está tratando de implementar, pero 
nuestra valoración es muy negativa. ¿Por qué es negativa? Por ejemplo, en este 
Parlamento se presentó una moción –que, además, la moción la presentó Esquerra 
Republicana, su grupo parlamentario–, en donde nosotros pudimos aportar enmi-
endas, que además esas enmiendas fueron aprobadas, sobre la Agenda 2030 de  
Naciones Unidas, en las cuales exigíamos hacer un seguimiento de cada uno  
de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esas enmiendas se aprobaron. Y en 
esas enmiendas se decía, bueno, no solo que los consellers de cada ámbito –Salud, 
Educación y tal– cada vez que comparecieran en el Parlamento explicaran cómo 
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estaban cumpliendo con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que les 
correspondiera, sino que también había que hacer un informe detallado en este año 
sobre el cumplimiento y el desarrollo de esos objetivos.

Pues bien, ni me ocurrió con una propuesta en la Comisión de Educación, ni la 
conselleria de Educación había mencionado el cumplimiento del objetivo 4, que es 
«Educación de calidad», ni el informe detallado que estaba previsto de cumplimien-
to de esa moción presentada por Esquerra Republicana estaba facilitado, cuando era 
obligación del Gobierno presentarla. Por tanto, a la hora de la verdad y a la hora de 
ver resultados tangibles sobre esas buenas intenciones, seguimos sin verlas. Y ahí 
está una de nuestras mayores críticas, y por eso nos resulta muy difícil creer esas 
intenciones, esos propósitos que están en el plan.

Ustedes también hablan de la Agenda 2030 y de que van a contribuir al logro de 
los objetivos de la Agenda 2030, y en alguna parte de este plan hablan de la coope-
ración con la cooperación española y con el resto de cooperación de otras comuni-
dades autónomas, para contribuir a mejorar la cooperación al desarrollo. Pero, en el 
caso concreto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, quien tiene que rendir cuen-
tas ante Naciones Unidas de lo que se está haciendo para el cumplimiento de estos 
diecisiete objetivos es España. Y de lo que aquí resulta de este plan, a mí no me 
parece que haya una voluntad real y efectiva de contribuir para que España, que es 
el responsable ante Naciones Unidas, cumpla con los objetivos de la Agenda 2030.

Hace muy poquito ha salido un informe de Red de Soluciones para el Desarrollo 
Sostenible, en donde sitúa España, en el cumplimiento de los objetivos, en el nú-
mero 21 de 162 estados –que no está mal–, pero hay una serie de objetivos que se 
identifican como objetivos que hay que trabajarlos muchísimo porque no vamos a 
llegar, ¿no?

Uno de ellos, por ejemplo, es el objetivo 1, que es «Pobreza cero», y también aquí 
nuestra crítica. O sea, uno de los índices y una de las materias en donde Cataluña es 
campeona en negativo, justamente es en el ranking de pobreza. O sea, somos cam-
peones en pobreza infantil. En el Idescat, en los últimos meses acaba de aparecer un 
informe en donde dice que el riesgo de pobreza ha aumentado considerablemente en 
Cataluña. Si eso no se corrige, no podemos cumplir con el objetivo 1 y, por tanto, 
no podemos contribuir a que España cumpla los diecisiete objetivos ante Naciones 
Unidas.

También, en varias ocasiones en este plan de cooperación ustedes hablan de la 
necesidad más que nunca de que haya una vinculación entre lo interno y lo externo, 
en que haya una coherencia de políticas que incluyan actuaciones en el interior de 
Cataluña y fuera de Cataluña. Entonces, ¿cómo ustedes van a cumplir con cada uno 
de estos objetivos, en donde la mayoría de estos objetivos la Generalitat de Catalunya 
tiene competencias, y que vemos que en ámbitos muy concretos –objetivo 1,  
objetivo 2, el propio objetivo 4, «Educación de calidad», que tuvimos ocasión de 
debatirlo en la Comisión de Educación– no se están cumpliendo todas las metas y 
todos los estándares que predica Naciones Unidas? A mí me gustaría, conseller, que 
hubiera una coherencia mucho mayor y una precisión mucho mayor de cómo uste-
des, más allá de los buenos propósitos, van a cumplir con estos objetivos.

Luego, también, con relación a los temas, ¿no? En un momento dado, ustedes, 
por ejemplo, hablan de la diáspora venezolana y manifiestan su preocupación por la 
diáspora venezolana. Y nosotros nos alegramos mucho, porque además en Cataluña 
la diáspora venezolana está muy presente. En varias ocasiones..., y además, con us-
ted, tampoco hace mucho, en una interpelación le manifesté si ustedes van a hacer 
alguna cosa con los jubilados venezolanos que no pueden cobrar su pensión y que 
están en unas condiciones de mucha debilidad y mucha pobreza aquí en Cataluña, 
sobre todo porque ya en la anterior legislatura hubo un compromiso político de ayu-
dar a estos pensionados venezolanos, ¿no?, en tanto en cuanto no pudieran cobrar su 
pensión desde Venezuela. Hubo una comparecencia en esta legislatura y todos los 
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grupos se pusieron de acuerdo en que era necesario que hubiera voluntad política 
para atenderlos, y sería una oportunidad que hoy, por ejemplo, usted dijera: «Sí, les 
vamos a ayudar.» Coherencias entre las políticas internas y externas; coherencia, 
también, con la diáspora...

La presidenta

Senyora Beltrán, hauria d’acabar, ha esgotat el seu temps.

Susana Beltrán García

...con la diáspora venezolana. Bueno, continuaré después, vale.
Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Seguint l’ordre, seria el torn del Grup 
Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, també, donar les gràcies al conseller 
Bosch, al director general, Manel Vila, que l’acompanya, per la presentació d’aquest 
Pla director de cooperació al desenvolupament per als propers anys, del 2019 al 
2022; un pla que sí que estableix, cada quatre anys, doncs, la previsió de recursos, 
les prioritats geogràfiques, sectorials, sobre les quals s’han de basar i que han de 
concretar, també, els diferents plans anuals de cooperació. I, per tant, esperem que 
siguin coherents, no dilueixin aquest pla, no?, en tot cas, els objectius d’aquest pla.

És el cinquè pla des de l’elaboració de la Llei 26/2001, de cooperació al desen-
volupament, que ja estava molt enfocada al compliment d’aquests ODS a l’assumir 
l’Agenda 2030, que evidentment compartim. I en aquest context, doncs, d’amenaces 
creixents, que també es comentava: les derivades del canvi climàtic –i aquí és molt 
evident que cada cop és més..., és indestriable, no?, les polítiques de cooperació de 
les estratègies a favor de la sostenibilitat–, les migracions massives, la pobresa ex-
trema, desigualtats i nous informes de violència, que a més a més coexisteixen aquí 
–normalment en «països més desenvolupats», entre cometes– amb discursos d’odi i 
excloents, de replegament nacional o de rebuig al diferent. I per tot això ens sembla 
que aquest pla de cooperació encara es fa més necessari que mai.

Sí que compartim la visió relativa a la política de país; segurament, no en el sen-
tit que vostè apuntava de construcció nacional, però sí de compromís com a socie-
tat. Però entenem que no tindria cap mena de coherència si aquesta política no es 
compartís amb altres administracions públiques que fan bona feina en matèria de 
cooperació, com poden ser els ajuntaments, les diputacions, les entitats municipalis-
tes, el fons català, l’àrea metropolitana –en fi, podem parlar-ne de més–, a través de 
formes diverses de cooperació, no? S’hauria de generar aquesta complementarietat 
amb altres actors, i aprofitar el valor afegit de cadascun d’aquests agents de desen-
volupament.

Sí que hem trobat, també, que un gran oblidat en aquest pla director, que ens sem-
bla rellevant i complementari, seria el Govern espanyol. Fins i tot la Unió Europea, 
no?, que en matèria d’ajuda i de cooperació, doncs, és un gran actor internacional. 
I sí que els volíem dir que no perdéssim de vista aquests dos grans actors en matèria 
de cooperació al desenvolupament. Es tracta de sumar sinergies, i, en tot cas, que la 
política de cooperació no es condicioni a alguna estratègia de part.

I, en segon lloc, sí que en aquesta ocasió també volem posar molt en valor el fet 
que aquest document que aprovarem, doncs, sigui fruit d’un consens, d’un procés 
participatiu, deliberatiu, que ha impulsat el mateix departament amb aquests dife-
rents agents socials, i també, evidentment, les entitats que conformen Lafede i molts 
altres consells que s’han mencionat, i, per tant, que el text que s’hagi aconseguit 
sigui molt més consensuat i fruit, ja, d’aquest debat i de la deliberació prèvia, no?
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I un procés participatiu que, entre d’altres, jo crec que és el que ha permès que 
es puguin mantenir elements segurament més transformadors d’aquesta cooperació, 
com és l’enfocament de gènere que ens mencionava, l’enfocament basat en els drets 
humans com a eix motor, que ja s’havia introduït en l’última planificació.

Pel que fa al finançament, sí que saludem, evidentment, doncs, el compromís 
d’arribar al 0,7 dels ingressos no condicionats el 2030, i la incorporació, en aquest 
pla, d’un escenari que sí que orienti els creixements anuals que són necessaris per 
assolir-ne la fita. És veritat que és una demanda històrica de la societat civil que, tot i  
que no ha estat assolida, es manté viva. Però, en canvi, hem de lamentar que vint-i-
cinc anys més tard de les acampades del 0,7, tot just estem al 0,13, no?, 32 milions 
d’euros; que, malgrat l’augment previst, el 22 estarem en el 0,33, que és la inversió 
que s’hi dedicava el 2008. I, per tant, jo crec que és una evidència parlar del retro-
cés en el compromís del Govern de la Generalitat amb la cooperació al desenvolu-
pament; un compromís que sí que han mantingut altres administracions públiques, 
sobretot ajuntaments. I, per tant, ens sembla que anem tard i a més a més no tenim 
cap garantia d’arribar a l’objectiu marcat el 2030. Ja sabem, en fi, que tot això està 
supeditat a la disponibilitat pressupostària, i en aquest país ja sabem què significa 
això en els últims anys.

I amb relació al percentatge de fons que poden gestionar les ONGs, sobretot per-
què són organitzacions que volem fortes, que són el principal actor de política públi-
ca de cooperació, i que han patit uns anys molt durs de retallades, no?, que els han 
impedit, segurament, tenir les capacitats necessàries per fer la seva tasca o tenir una 
bona implantació, sí que celebrem que finalment fos possible un acord per tal de no 
retrocedir en aquesta distribució. I, per tant, valorem en positiu que el Govern s’hagi 
compromès a dedicar el 50 per cent dels recursos de cooperació a les convocatòries 
públiques per a les entitats i, per tant, també a millorar aquestes convocatòries de 
cara a l’any que ve, on és possible que hi hagi un increment de partida.

Amb relació a les actuacions de desenvolupament, sobretot les prioritats secto-
rials, compartim, evidentment, bona part dels objectius: la defensa, garantia i exerci-
ci dels drets humans de les dones, la transformació de les estructures que perpetuen 
aquestes desigualtats –i en concret es parla molt de contribuir a prevenir, a detectar, 
a erradicar la violència masclista en totes les seves formes, malauradament una xa-
cra encara massa estesa–, treballar, també, en els drets sexuals i reproductius –i hi 
ha aquí, a Catalunya, entitats que hi treballen, i molt bé, des de fa anys–, o a pro-
moure el principi d’igualtat en l’àmbit laboral per combatre la segregació horitzon-
tal, vertical o la desigualtat redistributiva; però evidentment també tots els altres: en 
fi, el medi ambient saludable, la promoció d’una governança democràtica, el com-
promís per la pau.

Ens ha sorprès, perquè parla –i en positiu– de respondre als reptes dels movi-
ments migratoris, dels infants i joves emigrats, sols. Aquí sí que dir que el Govern 
de la Generalitat per ara, doncs, ha demostrat bastant una inoperància i un cert fra-
càs en la gestió de l’acollida i la integració. Segurament es pot fer millor. N’hem 
parlat sovint, de la necessitat de millorar l’intercanvi d’informació, la coordinació 
amb diferents administracions públiques; però, en fi, esperem que pugui millorar.

I un altre element a destacar que valorem positivament, i que ahir mateix la 
plataforma Stop Mare Mortum, doncs, ens feia arribar en una compareixença en 
aquesta mateixa comissió, és la inclusió d’un objectiu estratègic com la contribució 
a l’abordatge dels reptes globals, i, en concret, la necessitat de respondre als reptes 
de la mobilitat urbana, i especialment al dret al refugi i a les vies legals i segures. 
S’ha mencionat per part del conseller, i no podem estar-hi més d’acord.

Igualment, també valorem en positiu que es recuperi l’educació per al desenvo-
lupament com una línia estratègica de la política de cooperació, que entenem que 
connecta amb una dimensió molt més important, com el fet que suposa la construc-
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ció d’una ciutadania responsable, compromesa amb els drets humans, i també la 
solidaritat, que sigui crítica, conscient i sensible als problemes i als reptes globals.

I amb relació a les prioritats geogràfiques, sí que ens sembla encertat un enfoca-
ment que respon segurament més a dinàmiques més regionals, que transcendeixen 
les lògiques estatals, i sobretot, doncs, ens sembla molt rellevant la regió mediterrà-
nia. Tenim... Ja fa anys de les primaveres àrabs. Van iniciar processos democratit-
zadors que no s’han consolidat a tot arreu, més aviat al contrari; a vegades, patint 
fins i tot contextos de regressió democràtica. Ens sembla que és la zona que tenim 
de veïnatge més immediat, i en aquests moments presenta molts focus de conflictes. 
Podríem parlar de la guerra de Síria, el bloqueig a Palestina, o com ahir, que teníem 
aquest debat, no?: el mar Mediterrani, que s’està convertint en una fossa, malaurada-
ment. I vint-i-cinc anys després del llançament del Procés de Barcelona, ens sembla 
clar que s’ha d’avançar encara més en aquesta agenda comuna de reptes a afrontar. 
Tenim també actors molt importants a Catalunya, treballant en l’àmbit mediterrani, 
i ens sembla molt important recolzar-los, i sobretot recuperar el lideratge que ha-
víem tingut i l’interès en la regió.

I, de la mateixa manera, compartim l’interès per un continent tan empobrit com 
és l’africà, l’Àfrica subsahariana –i el conseller, doncs, n’és un expert. O altres re-
gions, no?: la regió andina, la regió mesoamericana, que és una de les més vulnera-
bles del planeta.

I, finalment, pel que fa a la governança del sistema, insistir en la necessitat de co-
herència d’aquest pla amb l’acció del Govern en els diferents departaments, això ens 
sembla molt rellevant; el treball en xarxa, de la mà d’entitats que han jugat un paper 
a Catalunya que cal reconèixer, que cal seguir enfortint, i sumant-hi, també, com 
deia, complicitats amb altres administracions –sobretot ajuntaments, diputacions, 
àrea metropolitana; però, com deia, sense oblidar el ministeri– i guanyar en eficàcia.

I, per tant, esperem que aquest pla director, doncs, pugui contribuir a arribar al 
2030 havent acomplert molts dels objectius amb els quals una majoria estem com-
promesos. I, per tant, gràcies, i, sobretot, que tinguin sort.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Niubó. Seguim amb el torn..., és el torn del Grup Parlamen- 
tari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Gràcies, conseller, per l’exposició, al director general de Coopera-
ció, el senyor Manel Vila, a totes les persones que ens acompanyen, tant del Consell 
de Cooperació al Desenvolupament com també personal de la direcció general i de 
l’Agència Catalana de Cooperació. Jo crec que ens hem de felicitar totes per estar 
aquí podent tenir aquest debat i sotmetre a aprovació el Pla director de cooperació 
2019-2023. Crec que, sobretot, s’ha de felicitar la gent que ha participat als diferents 
processos participatius, i, sobretot –i això sí que ho vull fer constar– i explícitament, 
gent i professionals de la cooperació al desenvolupament que porten anys i anys i 
anys treballant en aquest tema, i pels quals el Pla director de cooperació és l’eina 
fonamental que endreça i que dona sentit a la cooperació catalana, no només la del 
Govern de la Generalitat de Catalunya –i és important precisar-ho, això–, sinó que 
és un pla director que ha de ser un principi rector per a totes les institucions i or-
ganitzacions que es dediquen a la cooperació al desenvolupament, perquè només 
si fem un esforç en definir objectius, en definir estratègies i en marcar exactament 
prioritats, aconseguirem que la cooperació catalana tingui un impacte real en les 
seves intervencions als països del nord, i del sud també, tenint en compte, sobretot, 
que no és una cooperació que quantitativament sigui significativa, i menys tal com 
han anat els darrers pressupostos.

Jo crec que hem de felicitar-nos, perquè sembla ser que el 2030 arribarem al  
0,7 per cent només amb vint anys de retard, perquè la Llei de cooperació al desenvo-
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lupament ja deia que hi havíem d’haver arribat el 2010; per tant, és un lleuger retard 
de vint anys. Jo voldria recordar, també, que les acampades per reivindicar el 0,7 
venen de l’any 1994, que va ser una de les mobilitzacions més importants que va ha-
ver en aquella època aquí. Vull dir que el 0,7, evidentment i efectivament, no és una 
xifra aleatòria, i que a més a més està en la Llei de cooperació al desenvolupament. 
Vull dir que no és tant que un govern pugui adoptar o no adoptar aquesta xifra, sinó 
que realment hi ha un mandat legislatiu que també s’ha d’assolir, i que per això in-
sistim en el tema del 0,7.

Després entraré més en l’anàlisi pressupostari del pla director que ens proposen 
aquí, per saber d’on venim i cap a on anem. Sí que m’agradaria, també, abans d’anar 
més cap enllà, agrair i reconèixer la tasca feta amb la conselleria d’Economia. 
Evidentment, és important que la conselleria d’Economia estigui d’acord amb els 
pressupostos que aproven altres departaments d’aquest Govern. I, per tant, esperem 
que quan hi hagi finalment una proposta de pressupostos que es presenti per part de  
la conselleria d’Economia, aquesta xifra, que està al pla director, estigui dintre  
de la proposta, perquè, si no, no tindria massa sentit aquest compromís. Nosaltres, 
almenys, com a grup parlamentari, quan finalment es pugui parlar de pressupostos 
en aquesta seu parlamentària, estarem bastant atents i amatents a que realment els 
compromisos pressupostaris recollits en aquest pla director estiguin a la proposta de 
pressupostos que ens presentin des de la conselleria d’Economia.

Hem arribat aquí amb un camí que ha estat més enrevessat i més complicat del 
que potser hauria estat o ha estat altres anys, almenys per l’experiència que tenim. 
Nosaltres creiem que la proposta inicial que es va fer des del Govern, després d’un 
procés participatiu del que podríem parlar molt de temps i que segurament no tenim 
el temps en aquests deu minuts per fer-ho, era un document molt incomplet i que 
necessitava millorar-se bastant. Creiem que el que es porta ara ha millorat, però no 
estem segurs de que sigui el millor pla director de cooperació al desenvolupament 
que ha tingut la cooperació catalana. Només cal comparar-lo amb els anteriors, amb 
el nivell de precisió i de contingut i de posicionament polític que han tingut altres 
plans directors de cooperació. Nosaltres creiem que aquest és bastant més ambigu, 
és bastant més generalista; diu coses que sabem tots que s’han de fer i que estan en 
el sentit comú, però creiem que no fa una aposta valenta i no precisa objectius con-
crets.

Ho vam veure: en la primera proposta, no tenien el pes necessari els drets de les 
dones, no es visibilitzava prou la importància..., tenir en compte, sobretot, el pla di-
rector del qual veníem. A la proposta que tenim ara, això s’ha millorat. Per tant, sí 
que hem de reconèixer, doncs, que, bé, en el procés aquest, que s’ha treballat amb 
les diferents organitzacions, amb el consell de cooperació i amb algunes aportacions 
que s’hagin pogut fer des d’aquí –que, hi insisteixo, són menors respecte al sector, 
que és qui realment té la capacitat i la competència en la temàtica–, en alguns con-
tinguts s’ha millorat, però creiem que, de veritat, fent una valoració respecte a altres 
plans de cooperació fets per aquesta mateixa direcció, és un document que queda 
bastant lluny del nivell de contingut i precisió que havien tingut.

El tema dels Objectius de desenvolupament sostenible. Ja ho vam viure amb els 
Objectius del mil·lenni fa uns anys. És un gran marc internacional que, precisament 
perquè és un marc internacional, té poc de compromís polític i té poc d’afrontar les 
causes reals que ens porten a la situació de desigualtat que estem vivint, que bàsi-
cament el que posa són fites que gairebé venen a pal·liar la situació de desigualtat, 
però que no n’afronten realment les causes. Ens sembla interessant que es faci aquest 
marc perquè tota la cooperació s’emmarqui en aquesta estratègia internacional i es 
pugui alinear, però creiem que com a cooperació catalana hem de poder anar una 
mica més enllà; és una cooperació que s’ha caracteritzat per ser transformadora, per 
anar a treballar, també, les causes de la desigualtat, i no anar a buscar només inten-
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tar posar pedaços i a millorar aquelles conseqüències de les desigualtats, mes que 
les causes.

Creiem que és important treballar amb els instruments adequats, i en això aquest 
pla director no entra massa en detall; suposem que el pla anual sí que ho farà. 
Creiem que han de ser instruments que garanteixin una acció realment transforma-
dora estratègica, amb durabilitat en el temps, amb recursos suficients per garantir un 
impacte. S’ha d’evitar la lògica i la temptació que sovint es té, des de les institucions 
que fan subvencions diverses, a la repartidora, en lloc de a l’impacte de la interven-
ció. Crec que és un dels riscos que es pot tenir com a cooperació catalana: que amb 
recursos escassos, amb unes prioritats geogràfiques tan àmplies que d’alguna mane-
ra acontenten a tothom i donen cabuda a tothom, el risc de la dispersió dels recursos 
i el poc impacte de les intervencions de cooperació al desenvolupament és alt.

Per això esperem també veure aquest pla anual, exactament quines modalitats, 
quins instruments de cooperació i quina prioritat de socis s’estableixen per a aques-
tes intervencions, perquè de les paraules del pla director als fets..., dependrà molt de 
quins són aquests instruments i quines són aquestes aliances que es fan. Nosaltres, 
per exemple, trobem a faltar una cosa que hi havia hagut en el seu moment, que eren 
les oficines de cooperació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
al terreny, perquè establir una relació directa amb els socis estratègics als països del 
sud és una molt bona manera de realment entendre què és el que està passant i poder 
contribuir amb més qualitat i amb més eficiència en les nostres intervencions. Ens 
preguntaríem si estaríem encara, en algun moment, en disposició de tornar a recu-
perar el nivell que teníem de les oficines a l’exterior.

Creiem que l’educació al desenvolupament està recollida, però segueix sent, d’al-
guna manera, la..., bé, la cosina petita, la germana petita de l’acció de la cooperació 
al desenvolupament, quan en realitat és tan important la transformació al nord com 
la transformació al sud. Parlant, per exemple, de vies segures, d’una societat solidà-
ria i d’acollida com la societat catalana, és molt important treballar això des de les 
escoles. És molt important treballar per tenir una societat que sigui realment soli-
dària, que sigui realment acollidora i que faci front a aquesta regressió de drets que 
estem veient a nivell mundial.

I ara sí que m’agradaria entrar ja més en el tema dels recursos; una mica, per re-
cordar-los –ja s’ha comentat, no?–: estem al 0,15; havíem d’haver estat al 0,4 per cent.  
Sempre es donen moltes explicacions de per què estem tan endarrere, però a mi sí 
que m’agradaria... Justament, revisant la pàgina web del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, que té un mapa interactiu del percentatge que destinen els di-
ferents ajuntaments de Catalunya a la cooperació al desenvolupament, en funció 
dels seus ingressos, doncs tenim que l’Ajuntament de Sant Boi hi destina el 0,8; el 
de Sant Adrià, el 0,7; el de Sant Sadurní, el 0,96; Santa Coloma, el 0,8; Barcelona, 
el 0,7; és a dir, que hi ha moltes institucions locals que han fet un esforç, fins i tot 
en èpoques de recessió econòmica i de davallada de recursos, per mantenir aquesta 
aposta política per la cooperació al desenvolupament.

No és el que hem vist al Govern de la Generalitat de Catalunya. Vam estar, el 
2008, amb la xifra més alta destinada a cooperació al desenvolupament, 63 milions, 
dels quals 47,7 els executava l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; 
això era el 0,34 per cent. El 2010 vam arribar al percentatge més alt, que era el 0,43, 
tot i que els recursos eren inferiors perquè havien disminuït els ingressos. El nivell 
més baix el vam veure el 2014, amb un 0,08. l’Agència Catalana de Cooperació, 
que, recordem-ho, havia tingut 47 milions el 2008, en sis anys va passar a 6 milions 
d’euros; els departaments, 8 milions. O sigui, de la davallada aquella encara no ens 
recuperem, i encara no hi ha la voluntat suficient de recuperar aquella davallada.

Hem tingut moltes vegades el debat, amb el director general i també a vega-
des amb el conseller, sobre la destinació dels recursos a l’Agència Catalana de 
Cooperació o als departaments. Algun cop em deien: «No és veritat que s’havien des-
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tinat més recursos als departaments que a l’Agència Catalana de Cooperació.» Les 
xifres diuen que del 2013 al 2016 l’AOD que s’imputava als departaments era més 
alta que la que s’imputava a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 
Per tant, la principal eina que té aquest Govern, que està regulada per una llei, per 
executar la política de cooperació al desenvolupament, no era la principal aposta 
pressupostària d’aquest Govern per executar l’ajut oficial al desenvolupament. 

Aquesta és una reflexió que nosaltres volem fer, també, de cara a aquest escenari 
pressupostari que ens plantegen: no entra en el detall de quina part executarà l’agèn-
cia, de quina part executaran els departaments. A nosaltres ens preocupa que s’uti-
litzin els departaments per atribuir a AOD qüestions que no necessàriament ho són, 
i això requereix una anàlisi detallada de què és AOD i què no és AOD, i què estem 
imputant i amb quins criteris...

La presidenta

Senyora Segovia, hauria d’anar acabant. Ha esgotat el temps.

Susanna Segovia Sánchez

...estem imputant com a AOD –ja acabo. És important que els departaments 
facin cooperació al desenvolupament, no estem negant aquest paper, però creiem  
que el paper rector l’ha de seguir tenint l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament.

Per tant, com dèiem, estarem molt vigilants. Nosaltres donarem suport a aquest 
pla director; serà un suport crític, i serà sobretot un suport vigilant, perquè estarem 
pendents de les següents iniciatives, com el pla anual i, evidentment, com la propos-
ta de pressupostos que es presenti des del Govern.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. És el torn del Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, bon dia, conseller, moltes gràcies per la seva comparei-
xença; també per la presència de tot el seu equip i les persones que ens acompanyen 
del sector de la cooperació. 

Bé, nosaltres avui, per començar, hem de traslladar-li un reconeixement, per una 
banda, i una valoració positiva, per una altra. El reconeixement és pel fet de que 
vostès hagin dialogat fins al final amb el sector, amb la representació social del sec-
tor de la cooperació al desenvolupament a casa nostra, un sector que jo crec que és 
singular, que és especialment potent i especialment qualificat. El nostre país, afor-
tunadament, té una llarguíssima experiència internacionalista, de solidaritat inter-
nacional i de cooperació al desenvolupament des de la societat civil, i això ha creat 
un cos, una xarxa d’entitats, de col·lectius, de moviments, amb un coneixement, una 
expertesa i una capacitat fora de tota mena de dubte, i crec que vostès han fet bé 
en reconèixer-lo, i faran bé en seguir-hi dialogant i seguir arribant a acords amb 
aquest sector, perquè sens dubte és una bona guia per tal de marcar les polítiques 
del Govern.

Nosaltres sempre diem en seu parlamentària que a nosaltres se’ns fa molt més 
fàcil donar suport a iniciatives del Govern quan aquestes són fruit d’un acord amb 
el sector social, amb les entitats, amb els moviments socials, amb els sindicats que 
representen aquella lluita o aquell objectiu d’acció del Govern, i que, en canvi..., i 
subratllo el matís: ens fa molt més fàcil, com l’hi deia, donar suport al Govern quan 
hi ha acords amb els sectors socials, i se’ns fa impossible donar suport al Govern 
quan el Govern no arriba a acords amb les representacions socials, o se’ns fa gairebé 
impossible. Per tant, el nostre reconeixement, en aquest sentit, pel fet de que vostès 
hagin dialogat i hagin assumit una corresponsabilitat amb el sector. La valoració 
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positiva, per tant, és globalment per l’acord al que vostès han arribat amb el sector 
de la cooperació al desenvolupament, i, per tant, nosaltres ens sumem a aquest aval, 
diguéssim, que el sector dona provisionalment, si més no, o parcialment, doncs, a 
aquest pla director. 

Amb tot, però, hem de fer alguna crítica i alguns senyalaments, i algunes obser-
vacions que ens semblen imprescindibles. No em vull allargar, el meu temps també 
és més limitat, però subratllar el que altres grups parlamentaris que m’han precedit 
ja han assenyalat: el tema del 0,7 per cent. No és cap tonteria, no és cap tema menor, 
al contrari, és una reivindicació global, de la qual el nostre país s’ha de fer plena-
ment corresponsable, i és una reivindicació i un objectiu raonat, raonable, i que a 
casa nostra té una història molt rellevant i molt important. La lluita pel 0,7 per cent 
és una lluita que ha generat grans consensos socials, que ha generat mobilitzacions 
històriques, i que està en l’origen de la gènesi de part dels moviments socials, dels 
col·lectius socials i dels lideratges que en aquests moments tenim en el nostre país 
pel que fa a la solidaritat internacional. Per tant, mereix un gran respecte, i en aquest 
sentit hem de ser molt crítiques amb el que ja s’ha assenyalat anteriorment: no estem 
lluny, estem llunyíssim d’assolir aquest objectiu. Per tant, nosaltres, en aquest sen-
tit, continuarem pressionant el Govern, continuarem donant suport a totes aquelles 
pressions que vinguin de la societat civil per tal de pressionar el Govern, de mane-
ra que aquest objectiu s’assoleixi molt abans del que aquest pla director es proposa.

Bé, entrant en el que seria l’aplicació del pla director, i anticipant el que pot ser 
el debat per als futurs plans anuals, i només per subratllar algunes qüestions que per 
nosaltres són especialment importants o rellevants. Per un cantó, és molt important 
–és molt important– que desenvolupem eines, instruments i polítiques públiques de 
seguiment, control i supervisió de l’actuació de les empreses catalanes o vinculades 
a l’exterior, perquè, si no, ens podríem trobar amb aquella paradoxa de que la co-
operació vol parcialment reparar allò que el teixit productiu i econòmic i empresa-
rial destrueix sistemàticament. I a casa nostra tenim societats, tenim corporacions, 
tenim empreses directes de l’IBEX 35, o indirectament participades per l’IBEX 35, 
que destaquen a nivell global i a nivell planetari pel seu impacte negatiu en matè-
ria de drets humans, de drets socials i de drets ambientals. Per tant, faria molt bé 
el Govern, i des del pla director també, de desenvolupar instruments per controlar i 
supervisar i impedir i revertir l’acció d’aquestes empreses que vulneren directament 
drets humans i drets ambientals arreu del món. 

En aquest sentit, també hem de posar un accent molt important en la qüestió de 
les defensores de drets humans i de drets ambientals, perquè són víctimes directes 
de l’acció d’aquestes empreses i de la seva complicitat amb els estats i amb les mà-
fies locals i regionals. Per tant, que no caiguem en la trampa de que la cooperació 
catalana vulgui ser el rostre humanitari que blanqueja l’acció i la complicitat d’em-
preses directament o indirectament vinculades amb el teixit productiu català en una 
acció negativa des del punt de vista de drets humans i ambientals. Per tant, també 
subratllar la qüestió de les defensores.

Molt ràpidament, perquè ja crec que estic exhaurint el temps, però posar l’accent 
també en la qüestió del codesenvolupament; ens sembla que és molt important pel 
seu valor afegit, pels seus efectes multiplicadors des del punt de vista d’una coope-
ració molt positiva i molt constructiva, tant en el país destinatari com, en aquest cas, 
en el nostre territori.

També voldríem posar molt l’accent en allò que és el focus de la cooperació en 
matèria de drets col·lectius dels pobles; és a dir, que la nostra cooperació tingui un 
especial compromís i responsabilitat amb aquells pobles i aquests territoris que pa-
teixen múltiples opressions o múltiples exclusions, per desenvolupament econòmic, 
però també per problemàtiques relacionades amb vulneracions de drets civils, de 
drets humans o de drets polítics a escala col·lectiva, i també amb aquells pobles que 
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pateixen, a més, especialment crisis ambientals provocades pel model de desenvo-
lupament.

I acabo –disculpi, presidenta. Ara que en aquests moments es posa tan en qües-
tió la política exterior catalana o el dret a una diplomàcia pública sobirana, nosaltres 
considerem que la cooperació al desenvolupament és, si no el millor, segurament un 
dels millors, jo crec que potser el millor exemple d’una diplomàcia pública i d’una 
política exterior positiva, perquè si per quelcom volem que se’ns conegui a nivell 
internacional és per la solidaritat; que no és generositat, sinó que és devolució, que 
és justícia i que és reparació en aquells territoris i pobles que precisament pateixen 
problemes derivats, per la corresponsabilitat històrica o present, de la nostra inter-
venció sobre aquells territoris.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Señor conseller, muchas gracias por su comparecencia y por 
la exposición de este plan director que nos acaba de hacer. Agradecer también al 
resto de comparecientes su presencia, y, por supuesto, al trabajo de las ONGs, que  
han hecho aportaciones, seguro que bien interesantes, a dicho plan. Dicho plan  
que yo creo sinceramente, señor Bosch –y usted lo sabe–, que no se va a poder eje-
cutar. Usted, prudente en su inicio, ha empezado diciendo que, bien, que este plan 
director está supeditado, evidentemente, a que se aprueben los presupuestos, y sin 
presupuestos, pues, evidentemente, no habrá plan director. Y le digo esto en concre-
to a usted, porque usted pertenece a un partido político cuyos líderes en los últimos 
días hablan más de elecciones que de presupuestos. Por lo tanto, estaría bien si usted 
pudiera informarnos en esta comisión si realmente el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña tiene intención de presentar presupuestos o, sinceramente, ya estamos en 
una especie de teatrillo a ver cuándo se convocan las elecciones. Lo digo también 
de cara a las ONGs y a no engañarlas, y si no se va a llevar a cabo este plan director, 
pues que se diga cuanto antes, porque creo que tampoco se puede jugar con ellas y 
con el buen trabajo que han realizado.

Yo comparto con usted que, efectivamente, es necesario que se lleven a cabo po-
líticas públicas de cooperación al desarrollo, y, evidentemente, es un referente esa 
Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenible, que no solamente es apli-
cable y exigible a los países del sur, sino que los países del norte también tenemos 
objetivos que cumplir aquí dentro, y, por lo tanto, para dar lecciones fuera también 
hay que cumplir con los objetivos aquí dentro, ¿no?

Y usted decía que, efectivamente, todos compartimos que tenga que haber una 
agenda de cooperación, ¿no?, y podríamos discrepar, pues, en el cuánto, en el cómo 
y en el dónde, y yo me quiero centrar fundamentalmente ahora en el cómo. Usted 
ha dicho que el plan director es un instrumento clave en el proceso de construcción 
nacional. ¿Qué significa esto exactamente, señor Bosch? Me gustaría que me lo 
aclarara, porque sus palabras me preocupan y me inquietan; me preocupan y me in-
quietan, porque usted ha dicho también, y además ha presumido reiteradamente en 
su intervención de que contribuimos voluntariamente a hacer cooperación interna-
cional. Pero, claro, de sus palabras no se deduce esto, porque además ha dicho que 
esta cooperación, además de ser un instrumento clave en el proceso de construcción 
nacional de Cataluña, según usted, también está sujeta a obtener contrapartidas. 
¿Qué contrapartidas pretende usted obtener allá donde haya cooperación al desarro-
llo de la Generalitat de Catalunya? ¿Me lo puede aclarar? Porque veo más interés 
político y partidista que auténtica cooperación al desarrollo. ¿Es que ustedes están 
pretendiendo hacer cooperación –pregunta al aire– en aquellos países que a lo me-
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jor quisieran reconocer a Cataluña como estado independiente? ¿Está sujeta a esto 
la cooperación internacional, señor Bosch? Porque de sus palabras me ha parecido 
entendérselo. Me gustaría que me lo aclarara.

Porque además, también, y hablando de cooperación, resulta también muy sor-
prendente que se hable poco de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Tiene que haber sinergias compartidas con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, ¿cómo no las va a haber? También le digo que, escuchándolo a usted, 
y con sus auténticos objetivos, no me extraña que ustedes quieran cooperar poco con 
la AECID, no me extraña, porque la AECID tiene unos objetivos y una voluntad to-
talmente distinta de la que usted aquí nos acaba de exponer. Por tanto, me gustaría, 
señor Bosch, que en su siguiente intervención me lo aclarara.

También, y en ese sentido, pues, evidentemente, compartimos parte de las pri-
oridades que desarrolla en su documento, ¿no?, y que, bueno, pues que al final el 
plan director tiene que ir dirigido a trabajar los derechos humanos en el exterior, la 
perspectiva de género, el derecho al refugio. Pero también viniendo de usted, que 
pertenece a Esquerra Republicana, según qué objetivos y prioridades me resultan 
un ejercicio de cinismo, porque, claro, y le vuelvo a reincidir con lo que le he dicho 
anteriormente, que para dar lecciones fuera, primero hay que darlas en casa, y no 
sé si ahí ustedes están en el ranking, ¿eh?, los primeros en el ranking para dar lec-
ciones fuera.

Ustedes hablan de promover los derechos civiles, políticos y promover la gober-
nanza democrática. ¿Usted sabe –supongo que sí– que el líder de su partido está en 
prisión por graves delitos contra la democracia, señor Bosch? ¿Usted está en condi-
ciones de dar lecciones fuera cuando el líder de su partido está a la espera de sen-
tencia por graves delitos contra la democracia? Oiga, empiecen aquí comportándose 
de forma democrática y luego, quizás, podamos ir por el mundo a intentar que haya 
mejoras en la gobernanza democrática en países donde verdaderamente hay un dé-
ficit democrático. Pero que usted aquí venga a pavonearse y a presumir de que va-
mos a hacer de la gobernanza democrática en el mundo una prioridad, me parece 
auténticamente esperpéntico, insisto, cuando está el líder de su partido a la espera 
de sentencia en prisión por graves delitos contra la democracia.

Así que, señor Bosch, espero que después en su réplica pueda responderme a al-
guna de las cuestiones.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa-
raula el senyor Ruben Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Bé, primer, per començar, la perplexitat d’aquest darrer tram 
de la intervenció del diputat del Partit Popular. Només recordar-li que encara no hi 
ha cap sentència i que, per tant, fer acusacions aquí, en aquesta comissió, d’una per-
sona que no té sentència ferma i en un context que pensem que no tocava, ho trobem 
especialment greu.

Bé, dit això, primer de tot agrair la feina del conseller, de tot el departament, 
també del director general, dels treballadors i de les treballadores de la casa. També 
saludar el públic assistent que ha vingut aquí. Avui crec, com ha dit la diputada 
Segovia, que ens hem de felicitar tots i totes, i per part nostra dir que celebrem 
el consens final, amb les aportacions després dels debats i de les discussions amb 
les coordinadores territorials, i amb Lafede.cat especialment, per acabar presen-
tant aquest document, discutit per la comissió interdepartamental, per la comissió 
dels ens locals, els ajuntaments i les diputacions, el Consell Català de Cooperació 
al Desenvolupament i el Consell Català de Foment de la Pau. És evident, com vostè 
mateix ha dit, conseller, que tots i totes trobem a faltar alguna cosa en aquest docu-
ment, i que com més complexa és la situació global, que cada vegada és més com-
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plexa i que cada vegada és més difícil, doncs més insuficients seran els documents, 
els programes que puguem fer i que puguem presentar. Però que, vaja, malgrat que 
tots i totes trobem a faltar qüestions, que tots i totes volem millores i que això és bo 
que hi sigui i que ens anem autofiscalitzant contínuament, entenem i celebrem que 
tots ens sentim també satisfets i conformes amb aquest document final.

Voldríem remarcar el procés participatiu –és molt destacable per elaborar aquest 
pla director i el seu redactat final– amb les organitzacions no governamentals, amb 
les coordinadores, amb les entitats, amb universitats, amb persones a títol indivi-
dual. Crec que ha dit que ha fet cinquanta-tres reunions i que hi han participat fins 
a set-centes persones, també en l’àmbit internacional; és un fet que considerem molt 
positiu i que, per tant, en aquest sentit els voldríem felicitar. També felicitar per 
anar-se a trobar amb les contraparts, no?, i amb aquells territoris, persones o orga-
nitzacions que reben la col·laboració de la Generalitat.

A nivell de continguts, i segurament en els plans anuals es podrà detallar més, 
però estem contents amb les prioritats, amb les prioritats que marca; la prioritat, per 
exemple, en clau de gènere, acompanyant una revolució global, possiblement la re-
volució global contemporània més important que viu aquest món. També la priori-
tat en clau de reptes globals, migració, mobilitat, vies legals i segures, refugi i asil, 
segurament aquest és el repte més important que viu el món d’avui, que fins fa poc 
possiblement es parlava d’emergència, però que ja salta a la vista de tothom que no 
estem davant d’una emergència, sinó que estem davant d’una situació plenament es-
tructural, i que com a situació estructural s’ha de tractar així. La prioritat en drets 
socials i polítics; també, malauradament, a nivell global majoritàriament, no?, amb 
poques excepcions, però en detriment. El mateix podem dir dels drets econòmics, 
socials i culturals, o de la prioritat, marcada també en aquest document, pel que fa 
al medi, per tenir un ambient sostenible i un desenvolupament al final també sos-
tenible. 

El document també marca com a prioritat, i així ho celebrem, el fet de promoure 
la governança democràtica i el compromís històric, per altra banda, a casa nostra, la 
societat catalana, per la cultura de la pau i de la no-violència. 

Volem celebrar també l’especial atenció a les dues àrees prioritàries, els dos ter-
ritoris, no?, mercats de treball. La primera, l’àrea mediterrània. És evident, no fa fal-
ta ni dir-ho, que no podem ser aliens al drama humanitari que es viu al nostre mar, 
concretament, on tots nosaltres segurament ens acabarem banyant aquest estiu; no 
podem obviar que som part responsable i còmplice de tot el que està passant i que, 
per tant, l’obligació en aquest sentit és una obligació legal, ja ho sabem, però més 
que mai és una obligació també moral.

I també la segona gran àrea remarcada, l’àrea africana, que viu i pateix un gran 
èxode; que aquí, a més, la situació no només es pot parlar enfocant, no?, la gent que 
ha de marxar de casa seva, sinó què passa amb aquelles persones que es queden. 
Estem deixant situacions o societats cada cop més envellides –i, per tant, també 
menys productives–, i, per tant, els èxodes tampoc ajuden gaire en clau de desen-
volupament d’aquelles zones d’origen on acaben marxant les persones. I, per tant, 
també, segur que s’ha de reforçar moltíssim la cooperació en aquest sentit.

Volem remarcar la línia coherent de tot el document entre ell –en el si del do-
cument, però també entre els reptes globals–, i el reforçament del compromís de la 
cooperació catalana amb els defensors i les defensores dels drets humans, dels líders 
ambientals i socials, i aquí també volem compartir molt fermament la visió expres-
sada fa poc pel diputat de la CUP, que això no pot anar deslligat, de cap manera, de 
la responsabilitat que tenen les nostres empreses, les empreses occidentals, en els 
seus sistemes de producció arreu del món, i que aquestes, alhora, són les empreses 
que provoquen que s’hagi d’estar defensant, no?, valgui la redundància, defensors i 
defensores dels drets humans.
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També celebrem quan ha parlat, no?, de l’educació per al desenvolupament i la 
construcció d’una ciutadania crítica, començant per les aules dels nostres infants, 
dels nostres nens i nenes, als instituts, a les escoles, a les universitats, i la diversifi-
cació de les lògiques d’actuació, tenint present les especificitats de cada territori o 
de cada comunitat, atenent les seves propostes de la mateixa manera que les seves 
necessitats.

Per tant, en definitiva, trobem un document final –vostè ho ha dit– segurament 
millorable, molt millorable, però també a l’alçada del que és la cooperació, del que 
ha estat i segurament del que serà la cooperació catalana, que és coneguda i que és 
reconeguda arreu.

Per acabar, volem posar en valor..., sent plenament crítics, eh?, amb que s’hagi 
anat durant tants anys posposant, no?, la fita del 0,7, però sí que volem posar en va-
lor, en aquest cas, el compromís personal d’aquest conseller en arribar a aquesta fita, 
i sí que li podem demanar, en forma gairebé fins i tot de prec, un treball exhaustiu, 
perquè aquesta vegada no haguem de posposar més la fita al 2030; ens sembla una 
data molt llunyana, però que almenys hi hagi un treball exhaustiu perquè, aquesta 
vegada sí, sigui assolida.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, conseller. Com no podia ser d’altra 
manera, comencem amb un agraïment a tot l’equip de la conselleria, evidentment de 
l’Agència Catalana de Cooperació, de la direcció general, el Consell de Cooperació, 
que quan parlem d’aquests consensos és una eina específica perquè això pugui ser 
realitat, la Coordinadora d’ONG de Girona, la coordinadora de moviments socials 
de Lleida, Lafede i totes les organitzacions que han fet possible aquest Pla de co-
operació 2019-2022.

Nosaltres ja sabeu que des del principi de la legislatura ens esforcem per fer po-
lítica i per dignificar la política, i precisament per fer-ho, sempre que hi ha aquestes 
qüestions volem tenir un record, en aquest cas emocionat, perquè avui estaria espe-
cialment orgullós, per a algú que és a la presó, a la presó de Lledoners, i que avui 
està especialment orgullós de que aquest pla vegi la llum, que és el conseller legítim 
d’exteriors, en Raül Romeva, i, per tant, volem tenir un record molt especial per a 
ell. I com que abans se n’ha fet menció, també de tots els companys que amb ell es-
tan a la presó, perquè no són criminals, perquè són persones que van ser generoses, 
que tenen uns principis democràtics de pedra picada, i perquè tant ells com els que  
estan a l’exili el que senzillament reclamen és un món de drets, que també és el  
que avui estem intentant expressar amb aquest consens que expressem amb la pre-
sentació d’aquest pla de cooperació. Per tant, un record emocionat per al conseller i 
per a tots els que malauradament l’acompanyen tant a la presó com a l’exili.

Una benvinguda molt especial també a Núria Camps, anterior presidenta del 
Consell de Cooperació, que encara hi participa en qualitat d’experta; a l’actual presi-
dent, en Lluís Puigdemont. És curiós que una cooperació al desenvolupament tan 
ben territorialitzada massa sovint ha tingut un accent massa barceloní i metropolita; 
jo crec en l’enorme encert que el Consell de Cooperació es dotés d’algú de la seva 
perspectiva, de les seves capacitats i del que significa. Per tant, agrair-te personal-
ment, institucionalment, la teva feina. També a en David Minoves, com a represen-
tant del fons català; aquest país no s’entén sense tota la feina i tota la història del 
fons català –i la Núria Camps diu que sí perquè n’ha estat protagonista durant la 
major part de la seva història.
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Avui, com mai, jo crec que podríem dir que estem fent un tràmit parlamenta-
ri, perquè com que el que porteu –i això ho expressava molt bé el company Carles 
Riera–, com que el que expresseu i el que presenteu és fruit d’un acord –és evident 
que qualsevol grup parlamentari podia fer esmenes o podia fer propostes o contra-
propostes, però es manté aquesta tradició, que jo crec que és una tradició molt sana, 
de respectar allò que heu validat com a sector, allò que heu validat com a consell–, 
no ho podem alterar; de fet podríem, però no ho hem d’alterar, ho hem de validar. 
I, per tant, ens toca també felicitar-vos pel procés participatiu i sobretot pel resultat.

Sabeu, per exemple, que en aquest també hi hem participat els grups parlamen-
taris. A nosaltres ens preocupava específicament –i ho vam plantejar així– que els 
drets de les dones com a tals no estiguessin expressats en aquest pla, i hi han estat 
inclosos, i han estat coneguts i reconeguts com pertoca. Per tant, us ho agraïm molt, 
i podem dir que hem estat espectadors en primera línia i testimonis d’aquesta volun-
tat de consens i de trobar-nos en un document que ens hi sentim a gust.

I també diem que és un tràmit parlamentari, perquè la cooperació al desenvolu-
pament..., és que, fins i tot, la cooperació al desenvolupament a Catalunya és anterior 
a la mateixa restauració del Govern de la Generalitat, per tant, és molt anterior a la 
mateixa Agència Catalana de Cooperació, i és molt important que aquesta expertesa 
i aquest coneixement que són en els sectors continuïn sent reconeguts i continuïn 
sent antenes i continuïn sent fars també per a les polítiques públiques. Només per la 
determinació i per la feina continuada que s’ha fet des de la societat civil organit-
zada s’explica el moment actual de la cooperació al desenvolupament. Hi han molts 
passats –molts– que expliquen on som ara; moltes campanyes històriques, molts ter-
ritoris que van marcar aquest país, moltes –entre cometes– «catàstrofes naturals» 
que ens van trobar, que ens van ajuntar i que van fer possible que ens expliquem on 
som ara.

Arreu del territori i amb organitzacions de tota mida fem un primer prec, i és 
que tinguem en compte, sempre –i aquest pla les ha d’incloure i no les pot oblidar–, 
exactament això: que hi han organitzacions i col·lectius de tota mida arreu del terri-
tori; és important conèixer-ho i reconèixer-ho, no només per la feina que fan al sud, 
no només per això, sinó per la feina que fan a casa nostra a l’hora de cohesionar-nos, 
a l’hora de crear comunitat i a l’hora de fer-nos més intel·ligents i més complexos.

Estem convençuts que no és el pla que cadascú voldria, i això és positiu –ho des-
taquem–, vol dir que és un pla fruit del consens. Si miren algunes latituds polítiques 
sembla que quan algú ha de renunciar perd, i en canvi la negociació és perdre per 
guanyar-hi tots; per tant, ens agrada molt que no sigui el pla que voldria cadascú. És 
un pla que referma que el nostre món és el món, que mantenim aquesta perspectiva 
global amb el repte també global que representa el 2030, els Objectius de desenvo-
lupament sostenible. I ens agrada que els drets siguin l’eix que ens ajuda a entendre 
què fem i com ho fem, i refermem que els col·lectius i les persones implicades són 
titulars de drets, i, per tant, aquesta perspectiva ens sembla imprescindible per a una 
cooperació al desenvolupament transformadora.

Hauria de ser el millor pla possible, i també som el principal grup que dona su-
port al Govern i ja ho diem: no és el millor pla possible. I no ho és, sobretot, per 
l’escenari pressupostari. Però és que estem parlant d’un pressupost i d’un govern 
post-155, i això ens agrada recordar-ho. I no només és post-155, sinó que el Govern 
de l’Estat ens recorda contínuament que continuem estant intervinguts econòmica-
ment. I això explica molt, però no ho explica tot. I ens hauria agradat que el compro-
mís del 0,7 fos el 2024, però estem segurs que al Govern també li hauria agradat que 
fos el 2024. I, per tant, com ja s’ha recordat moltes vegades, si el compromís del 0,7 
la Llei de cooperació el preveia per al 2010, i tot just estem al 0,13 o 0,15, depenent 
de les fonts, doncs els grups que se’n queixen i que voldrien més, els convidem a  
que ens ajudin a fer uns pressupostos generosos i potents en aquesta línia, i a tots  
a respectar la sobirania, també legislativa, d’aquest país i d’aquest Parlament.
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Diem que ningú pot estar content amb aquest escenari pressupostari, però el 
que sí que hem de fer és treballar perquè el compromís d’aquest Govern, conseller 
Bosch, sigui ferm. Per part nostra ja els avancem que el nostre compromís és que 
sigui així, que sigui un compromís ferm amb el compromís que heu agafat amb les 
entitats, amb el sector, a través d’aquest pla.

Ens agradaria esbossar set idees, set qüestions que el pla preveu, però sobre les 
quals creiem que cal incidir perquè això que preveieu sigui realment útil, sigui real-
ment eficaç, sigui realment eficient, i sobretot es vegin reconegudes en els plans 
anuals que se’n derivaran. 

Se n’ha parlat ja: la qüestió dels refugiats. És el gran repte global del segle xxi, 
a causa de conflictes bèl·lics, a causa del canvi climàtic, a causa, en definitiva, de la 
conculcació de drets –ahir teníem en aquesta mateixa comissió la gent de Stop Mare 
Mortum. Catalunya ha de ser un far de drets. Sabem, específicament, que aques-
ta direcció general tenia un especial interès en poder solucionar moltes d’aquestes 
qüestions sobre vies legals i segures. Teníem la contradicció, per exemple, que era 
difícil fer projectes a Grècia, perquè és un país de la Unió Europea. Doncs esperem 
que amb aquesta nova eina això es pugui resoldre.

El segon apunt. També ahir teníem aquí el Centre Delàs i ens explicava, ens mos-
trava amb xifres i amb dades, que aquest clima de no entesa del món va molt vincu-
lat a la militarització del món, i, per tant, es fan molt més necessàries que mai totes 
les vies i totes les propostes de resolució pacífica de conflictes. Persistir, incidir en 
l’expertesa que hi ha en aquest país en aquesta línia. Ahir també comentàvem com 
la Fundació Carnegie per la Pau Internacional ja els anys noranta explicava que el 
dret a l’autodeterminació és una eina clau per a la resolució de conflictes. Ho hem 
d’explicar i ho hem de reconèixer.

Tercer punt: codesenvolupament. Ens agrada molt com està inclòs i com està 
fonamentat i com està previst. Tots aquí estem d’acord que ha de ser una de les lí-
nies claus a l’hora de treballar. Tenim..., la torno a nomenar, però tenim expertes 
com Núria Camps, que fa anys que apuntaven que aquesta era una de les línies que 
s’havien de millorar, i el temps us ha donat la raó. I, per tant, magnífic que hi sigui 
i que hi treballem.

Quart punt: perspectiva mediambiental. No hi ha transformació social enlloc del 
planeta sense entendre la condemna a què ens sotmet no revertir el canvi climàtic. 
Per tant, de forma transversal arreu aquesta perspectiva ambiental. 

Cinquè punt: perspectiva feminista, els drets de les dones. Mantenim i millorem 
allò que la directora de l’agència, Marta Macias, en el seu moment també va enten-
dre i va anticipar. Ha de ser transversal i ha de ser específica i hi ha de ser arreu.

Sisè: Catalunya, país de drets. Hem estat pioners en la recerca, la promoció i el 
coneixement de drets humans, i també en els drets de tercera generació, els drets 
col·lectius; que fa molts anys ens preguntaven «de què nassos parleu?», i ara ja gai-
rebé hi ha un consens internacional respecte a la necessitat de reconèixer aquesta 
dimensió col·lectiva dels drets humans. Ara com mai n’hem de ser un pol de reco-
neixement.

I setè –i acabaria–: coherència de polítiques. N’heu parlat també molts. Semblaria 
impossible que qualsevol departament no fes cas de les normatives a les directrius 
del Departament de Treball, i en canvi és possible i és habitual que alguns departa-
ments puguin acabar col·laborant en alguns projectes, directament o indirectament, 
que faciliten anticooperació. I això no és culpa dels mateixos departaments, sinó 
d’inèrcies que hem d’anar revertint a poc a poc. En tot cas, el mateix compromís que 
hem de tenir amb la cooperació al desenvolupament l’hem de tenir en erradicar fins 
on sigui possible, fins al màxim, les accions que acabin generant anticooperació.

Gràcies.
Tinc una reflexió final, però la deixaré per al segon torn.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara seria el torn del conseller, o, en tot cas, 
del seu equip. Tindrien una intervenció per un temps màxim de quinze minuts per 
contestar les preguntes dels grups parlamentaris.

Gràcies.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Doncs si li sembla, presidenta, ens ho repartirem. Faré unes respostes –intentaré 
que siguin breus– a alguns dels temes que s’han suscitat, i després, també, m’agra-
darà convidar el director general de Cooperació que acabi d’abundar en aquestes 
respostes.

Bé, en general, doncs, agrair les seves aportacions ara mateix, en aquesta sessió, 
però també, com ja he dit abans, anteriorment, totes les aportacions als debats que 
hem tingut entre els diferents grups parlamentaris, i que jo crec que en aquest cas, 
clarament, han redundat en millorar el resultat d’aquest pla director. I crec que el to, 
sobretot el to del debat ara mateix, i el contingut, també, de la majoria dels comen-
taris que hem sentit, jo crec que avalen que això..., que el camí per tal d’arribar a 
aquest pla director no ha estat del tot equivocat.

Bé, algunes coses més concretes. Per part de Ciutadans, la diputada Susana 
Beltrán, no?, comentava que encara no teníem pla anual. És bastant lògic, perquè el 
pla director, d’alguna forma, és el paraigua a partir del qual s’han de desplegar els 
plans anuals. Ara ho estem fent, doncs, amb tanta pressa i amb tanta velocitat com 
podem, però respectant el rigor necessari per tal d’elaborar un pla anual. Ja li asse-
guro que després de les vacances, tan ràpid com sigui possible, el Govern tancarà 
aquest pla anual i vostès també podran comentar-lo.

Pel que fa a mecanismes de control i seguiment, tant del pla director com dels 
plans anuals, hi estic d’acord, han d’existir aquests mecanismes –jo crec que ja exis-
teixen. Un dels principals és vostè. I vostè i vostè i vostè; és a dir, tots els diputats, 
el Parlament, als quals sotmetem el pla director. Jo crec que..., vaja, jo els reconec 
aquesta capacitat, i me n’alegro, que vostès actuïn, no?, amb aquesta capacitat, per-
què és una de les maneres de que el Govern, doncs, les coses, se les miri molt bé i 
les pugui anar corregint.

Pel que fa, doncs, a la idea aquesta de que els consellers compareguin per tal 
d’explicar el seguiment de l’Agenda 2030, trobo que és molt bona idea, trobo que és 
feliç que aquesta idea sigui compartida entre Esquerra Republicana i el que propo-
seu des de Ciutadans. I, per tant, jo ho transmetré, insistiré en aquesta idea per veure 
si això es pot donar, és a dir, que els consellers vagin compareixent per tal d’explicar 
el seguiment de l’Agenda 2030, que, com sabeu, recau sobre el meu departament, 
però estaria molt bé compartir-ho amb la resta de departaments.

Finalment, sobre els jubilats veneçolans, té tota la raó del món; com la tindria si 
ho hagués plantejat en totes les diàspores que estan aquí presents, perquè no només 
hi ha la diàspora veneçolana, n’hi ha d’altres. I en això, doncs, estem fent esforços. 
Vostè sap millor que jo que, pel que fa als acords, no?, que puguin canviar l’estatus 
de les diàspores, són acords entre governs d’estats, i ara mateix nosaltres no som un 
govern independent d’una república independent, i, per tant, vaja, si vostè ens vol 
ajudar en aquest sentit, està més que convidada a ajuntar-se al club.

Pel que fa als comentaris de la diputada Niubó, del PSC, bé, també agrair el to i 
agrair totes les aportacions positives, no?, que s’han fet, s’han continuat fent des del 
seu grup; en especial, per exemple, remarcaria la que fa referència al Magreb, no?, 
que avui el diputat Pedret no hi ha pogut ser, però veig que estan en plena sintonia, 
no només entre vostès, sinó amb nosaltres, que també ho veiem com una àrea prio-
ritària.

Pel que fa a la col·laboració amb l’AECID i amb el Govern espanyol en general 
en qüestions de cooperació, sàpiga que una de les primeres coses que vaig fer quan 
vaig ser nomenat conseller és trucar al ministre que porta aquestes qüestions, que 
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és el ministre Josep Borrell; vaig poder parlar amb ell per telèfon, però no m’hi he 
pogut reunir perquè en cap moment, doncs, ha pogut trobar el moment de que ens 
reuníssim. Jo crec que hauria estat bé poder-se reunir, parlar de diversos temes, en-
tre ells, eh?, aquest àmbit que és de competència del ministre Borrell i també és de 
competència d’aquest conseller que li parla. I, no ho sé, si té ocasió de trobar-se amb 
el seu company de partit, estaria bé que li comentés que de vegades aquestes reu-
nions són útils per tal de poder coordinar al màxim nivell polítiques de cooperació, 
si és que ens les prenem seriosament, que entenc que sí.

Pel que fa a les garanties del compliment del 0,7 per cent, bé, jo crec que és bo 
que hi hagi un acord amb el Departament d’Economia. Jo crec que això, en altres 
ocasions, no s’havia produït amb la força i la contundència, la claredat amb què s’ha 
produït ara. Jo crec que això ajudarà. I una altra de les garanties, hi insisteixo, com li 
he dit abans a la diputada Beltrán, quant al seguiment i al control, doncs, són vostès 
–són vostès. Per tant, continuïn «apretant», clar que sí –clar que sí. (Veus de fons.) 
Faci-ho, faci-ho, perquè necessitem que hi hagi sempre..., que estiguem tots alerta, 
tots, Govern i també oposició, molt alerta perquè es compleixin aquests objectius. 
I jo soc el primer que m’agradaria que es complissin.

La diputada Segovia, de Catalunya en Comú, doncs, ens ha, també, insistit molt, 
no?, que es comprovi que aquest 0,7 per cent, o aquest pla per assolir el 0,7 per 
cent, realment es tradueixi en els pressupostos, i que això, d’alguna manera, seria la 
marca, seria l’indicador de que ens ho prenem seriosament i de que, efectivament, 
aquesta previsió, aquesta planificació, no és un brindis al sol, sinó que això es tradu-
eix en una realitat. Hi estic molt d’acord. I, per tant, insisteixo també en que agraïm 
aquesta tasca de seguiment i de monitorització de l’acció de govern pel que fa al  
0,7 per cent, com en tantes altres coses. I jo només li pregaria que, en justa corres-
pondència i, també, com d’altra banda el diputat Carles Riera també comentava, no?, 
ja que no és un tema menor, sinó que és un tema important per a vostès com per a 
nosaltres, a l’hora de la veritat la seva posició respecte als pressupostos, al projecte 
pressupostari que es presenti a la cambra, també, en la mesura del possible, vingui 
molt marcada per la proposta que fem en les partides de cooperació al desenvolu-
pament, eh? A mi m’agradaria que hi hagués mútua correspondència en això, i que 
nosaltres ens ho prenguem, com ho farem, com un tema important, un tema bàsic, i 
que vostès també ho entenguin així a l’hora de determinar el seu vot pel que fa als 
pressupostos de la Generalitat.

El senyor Riera, de la CUP, també ha insistit en el tema de les empreses. És obvi 
–és obvi–, aquí hem de treballar més i hem de treballar molt millor; això està clar 
–això està clar–, i en això jo crec que també hi ha sintonia. Hi hem donat suport 
i hem intentat ajudar amb un decàleg que Acció, que és l`agència que es dedica a 
la internacionalització de l’empresa i del comerç a Catalunya..., aquest decàleg que 
s’ha elaborat des d’Acció, pel que fa a una internacionalització responsable de l’em-
presa, hem intentat, doncs, ajudar tant com hem pogut, i hem donat suport a això.  
Però no n’hi ha prou, cal una autèntica estratègia d’empresa i drets humans; en  
això estem treballant, i espero que aviat puguem donar més bones notícies.

La pregunta del diputat del PP sobre la construcció nacional, doncs, l’he expli-
cat, eh?, he explicat què volia dir quan n’he fet el comentari; ho he explicat també 
en anteriors reunions, en les quals ni vostè ni cap representant del seu grup ha pogut 
venir, no? Hauria estat bé que haguessin pogut venir, perquè potser així ens enten-
dríem molt millor. Ens referim a que volem una societat més solidària, més justa i 
més a to amb el que és el món, eh?, més inserida en un món global i, per tant, més 
compromesa amb la lluita contra la pobresa i les desigualtats. Aquesta és la nació 
que volem, i, per tant, l’hem de construir.

Pel que fa als comentaris del diputat Wagensberg, i també pel que fa als comen-
taris de Junts per Catalunya, tots dos destaquen la feina d’equip. El meu compro-
mís personal el tenen, tot, però jo voldria destacar també el compromís de l’equip 
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en general del departament, i de forma molt especial de la Direcció General de 
Cooperació i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. És un equip 
que ha treballat molt, que en bona part és responsable del que portem avui a aques-
ta cambra, i jo aquí, públicament, us volia donar les gràcies a tots els que dins del 
departament..., també fora, això ho he dit abans, però dins del departament heu fet 
possible que avui arribem a aquest punt de maduració.

Moltes gràcies a tots.

El director general de Cooperació al Desenvolupament (Manel Vila i 
Motlló)

Voldria afegir unes... (Veus de fons.) Cinc minuts? (Pausa.) Molt bé. Una primera 
qüestió més general, que em sembla que potser no li hem donat prou importància 
quan hem estat preparant els discursos, però crec que el pla director que us presen-
tem és un pla director que parla molt de política de país. I, per tant, algunes de les 
intervencions que heu tingut, de reconèixer el paper que històricament ha tingut 
la cooperació municipalista a Catalunya... Entenem que és el pla de cooperació de 
Catalunya, el Pla director de cooperació de Catalunya, i la relació que en aquest mo-
ment hi ha amb les cooperacions municipalistes i amb els ajuntaments que ja hi es-
tan treballant, els que han mantingut, durant els anys que el Govern de Catalunya va 
abaixar la seva aportació tan grossa..., i que han mantingut el 0,7 en molts municipis, 
com deia la diputada Segovia. Jo crec que aquest pla hi fa un esment molt important.

Potser ho he entès malament, però m’agradaria concretar alguna cosa de lo que 
deia la diputada Beltrán. És cert que els ODS..., l’informe el presenta Espanya en el 
seu espai, com a Estat, eh? La diferència important de quan teníem els Objectius del 
mil·lenni amb ara, que tenim els Objectius de desenvolupament sostenible, és que 
quan s’aproven els Objectius de desenvolupament sostenible Nacions Unides diu  
«i encoratgem els estats, les administracions públiques, les administracions locals, 
les universitats, les empreses, les entitats». Per tant, tothom té el seu paper. Ens en-
canta que el Govern d’Espanya vagi al High Level Forum a explicar lo que està fent 
Espanya i es faci amb lo que fan amb els ODS a València, al País Basc i a Catalunya 
–ens encanta. Però nosaltres també tenim les nostres plataformes per informar de 
què estem fent amb els ODS. I la singularitat del pla nacional dels ODS, aquí a 
Catalunya, és que, a més de fer unes propostes per millorar Catalunya, fem unes 
propostes per millorar el món amb molts d’aquests ODS que vostè estava parlant.

Sobre la diàspora, veritablement el pla director fa referència a diverses diàspores. 
Només vostè fa referència a la veneçolana, quan parlarem... (Veus de fons) Sí, però 
parlem de la diàspora senegalesa, de la diàspora colombiana... Vostè ha fet referèn-
cia a la diàspora veneçolana. El que estem treballant en concret amb la diàspora 
veneçolana és que com Canàries té dotze oficines obertes a Veneçuela, dotze dele-
gacions del Govern de Canàries als diferents estats de Veneçuela, veure la possibili-
tat, quan hi hagi oportunitat de poder-ho fer..., perquè nosaltres..., és un pla d’acció a 
l’exterior. El conseller s’ha referit al tema aquest dels jubilats quan venen aquí; quan 
parlem nosaltres aquí d’obrir aquest espai és per treballar a l’exterior.

Respecte a les referencies que han fet a l’AECID i si el Pla director de cooperació 
catalana parla molt de l’AECID i de la cooperació espanyola, nosaltres entenem que 
és el pla de cooperació espanyola el que hauria d’explicar de quina manera les co-
munitats autònomes, si ells ho creuen, s’articulen amb el pla de l’agència espanyola. 
I mai trobem cap paràgraf, cap article, re de re, ni al quinto plan ni al cuarto plan ni 
al tercer plan, que ens expliqui com les comunitats autònomes... Llavors, participem 
a l’AECID quan ens inviten a debats, però no hi ha manera de concretar cap acord 
de col·laboració. Igual com en una anterior compareixença els explicava que tenim 
acords amb la cooperació alemanya, amb la cooperació danesa, amb la cooperació 
holandesa, amb la cooperació espanyola mai n’hi ha hagut. I alguna informació...: 
tenim molt bones sinergies sobre el terreny amb tots els tècnics que hi estan treba-
llant, però mai hi ha hagut cap acord a nivell polític.
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M’agradaria, diputada Segovia, que el tema de l’EpD..., jo crec que en aquest pla 
director no surt com una «maria», o no surt com la cosina petita a què s’ha referit. 
Jo crec que l’impuls que s’està donant..., i que s’emmarca en els propers quatre anys, 
el tema de l’EpD. I també agrair-li, com ha dit vostè, el reconeixement que fa de la 
cooperació municipalista.

Diputat Riera, han tret el tema del desenvolupament. El tema del desenvolupa-
ment és un tema que en els primers redactats no sortia, que després, amb el treball 
que s’ha fet o que s’està fent amb la coordinadora d’alguns ajuntaments, d’algunes 
entitats, que està treballant el tema del codesenvolupament, l’hem incorporat, hem 
millorat el redactat final a partir de les intervencions que tenia. I li voldria agrair 
especialment les paraules que ha fet sobre la cooperació i la diplomàcia pública. 
Aquesta gent que tenim a molts quilòmetres de distància..., jo a vegades parlo de les 
ginecòlogues que hi han a Butembo, o de l’arxiver que hi ha a Guatemala, o de la 
farmacèutica que hi ha a Tindouf. Aquesta gent, quan parles amb els governs, són 
els catalans que tenim allà en aquell lloc i els és igual si són de Médicos Mundi, de 
Metges del Món, de Médicos de Familia o de Médicos sin Fronteras, no? I verita-
blement és una diplomàcia pública.

No voldria entrar en un debat amb el senyor Serrano, però, i tant que tenim con-
trapartides quan fem cooperació al desenvolupament! Tothom que hi va, quan torna, 
torna molt més ric –tots–; la gent que hi va com a cooperant, els tècnics municipals 
que poden estar treballant amb els governs respectius, els tècnics del Govern de  
Catalunya quan tornen després de participar-hi, tothom que fa una experiència  
de cooperació al desenvolupament torna molt més ric del que hi ha anat. Per tant, 
aquesta contrapartida està claríssim que l’estem buscant amb els nostres programes 
de cooperació. (Veus de fons.) No ric en diners, claríssim, eh? I tant! Espero que ho 
entengui, que no tornen més rics en diners, tornen més rics en lo que és molt més 
important ser rics.

I l’última. Nosaltres hem fet aquest pla director, l’hem pactat amb el sector, amb 
les coordinadores territorials, l’hem discutit totes les vegades que ha pogut fer falta 
per millorar aquest text, i sabem que el podrem tirar endavant si s’aproven els pressu- 
postos i si tenim aquests diners que parlem, del 0,15 al 0,40 fins arribar al 0,7. Però 
si en algun moment faltessin pressupostos continuarà havent-hi cooperació, igual 
que en els moments que ha fallat el pressupost públic les ONGs i el sector no han 
faltat mai. I lo que ha de fer el pla director és orientar cap a on volem dirigir aquesta 
cooperació. Jo crec que les set línies estratègiques..., ambicioses, però l’objectiu del 
0,7 el 2030 ens ha d’obligar a ser ambiciosos, ens fa reforçar aquesta idea, perquè 
hi ha una línia, que suposo que l’han llegit i l’han valorat, que és que reforça molt i 
dona molta musculatura, els propers anys, al sector de la cooperació. L’hem de fer 
molt més fort, l’hem de fer més de banda ampla, l’hem de fer amb molta més mus-
culatura, perquè cada cop totes les iniciatives que estan sortint a Comunitat Europea 
o fons de Nacions Unides exigeixen un sector amb molta més musculatura. Hi ha 
un capítol especial per enfortir aquest sector de la cooperació que ens ha ajudat a 
arribar el text fins aquí.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Vila; gràcies, conseller. Ara, els grups parlamentaris que així ho 
vulguin disposaran d’un segon torn de paraula. En aquest cas, tindrien com a mà-
xim cinc minuts, els grups parlamentaris, i dos minuts i mig els subgrups parlamen-
taris. Té la paraula la senyora Beltrán, del Grup de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Gràcies. Celebrem que les administracions regionals, locals, contribueixin i par-
ticipin a l’assoliment de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, però –jo crec que, a més, 
aquesta conversa ja la vaig tenir amb vostè– també és cert que si Espanya ha d’as-
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solir els objectius de l’Agenda 2030, Espanya és un país descentralitzat i, per tant, 
necessita que les seves comunitats autònomes, com Catalunya, compleixin aquests 
objectius i hi treballin. Ja l’hi he dit, per exemple, l’objectiu 1, que és molt impor-
tant, que és «Pobresa zero», Catalunya encapçala el rànquing de pobresa infantil, 
i les desigualtats en temes de pobresa s’han incrementat en els darrers anys, en els 
darrers mesos. Aleshores, Catalunya és Espanya. I si aquí a Catalunya no fem els 
deures, Espanya hi perd; òbviament hi perd Catalunya, però hi perd Espanya.

Vostè ha dit que en aquest informe, en aquest pla, s’esmenten les diàspores vene-
çolanes i altres. Nosaltres, tot el que sigui ajudar les diàspores, òbviament hi estem 
d’acord. Hi han coses que no es poden fer, però hi han coses que sí que es poden fer. 
Catalunya té competències en temes d’ajuts socials, i no s’estan fent, no? Jo dema-
naria que es fes un esforç per ajudar aquesta diàspora, que ho està necessitant i que 
ho està, a més a més, demanant.

Conseller, vostès deien: «Som nosaltres els que hem de fer els mecanismes, els 
que hem d’exigir aquests mecanismes de control i seguiment.» Sí, però és que vos-
tès ens han presentat un pla director que no contempla mecanismes de control i se-
guiment –no ho contempla. I que hem d’esperar..., i que a més a més no ve associat 
el pressupost amb unes línies d’acció per saber exactament que és el que volen fer. 
Hem d’esperar els plans anuals, i als plans anuals no es poden presentar esmenes. 
Per tant, com ho fem? Com fem per controlar allò que vostès ja ens hi estan posant 
moltes dificultats? I, després, mocions que ja s’han aprovat, de control i seguiment 
d’aquests objectius de Nacions Unides, tampoc s’estan complint. És que ja s’ha apro-
vat, conseller, que compareguessin els consellers de cada àmbit i que a més a més 
hi hagués un informe detallat sobre com s’estava complint. Això ja no s’ha fet, i era 
una obligació.

I després, ja, finalment, una de les prioritats d’aquest pla director és promoure la 
cultura de pau a Catalunya i al món. Tenim un tuit recent que expressa molt quin és 
el posicionament d’aquest Govern –i és un tuit oficial, per això l’ensenyo, eh?, con-
seller. Presenta a l’ONU el pla per implementar l’Agenda 2030 a Catalunya –fins 
aquí anem bé, perquè és la seva obligació fer-ho–; també, aprofitant que està allà, 
a Nacions Unides, ha recordat l’existència de presos polítics i exiliats i ha demanat 
una solució democràtica fent referència als ODS. No. No. Nosaltres no creiem que 
això contribueixi a la pau ni a Catalunya ni al món. Ni són presos polítics ni són 
exiliats, i no té res a veure amb la cooperació, i vostès aprofiten la cooperació jus-
tament per fer aquestes coses que, en tot cas, i finalment, no contribueixen a la pau, 
ni aquí ni al món. 

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquest pla.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. És el torn del Grup Parlamentari de Socialistes i Units 
per Avançar. Vol fer-ne ús?

Esther Niubó Cidoncha

No. Per agrair la resposta al Govern.

La presidenta

Gràcies, senyora Niubó. És el torn ara del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Sí que voldríem afegir alguns comentaris, però breument. Nosaltres, 
efectivament, també reconeixem l’esforç que s’ha fet de finalment arribar a un docu-
ment que pogués tenir el consens amb el sector, amb el Consell de Cooperació i els 
organismes consultius que preveu la Llei de cooperació. Creiem que, efectivament, 
per poder arribar a aquest consens hi ha hagut moviments per part del Govern, però 
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creiem sobretot..., i cal reconèixer també que hi ha hagut molts moviments per part 
del sector, que ha renunciat a bona part de les seves demandes pressupostàries i a 
nivells de concreció en les modalitats i instruments, precisament perquè no fos la 
primera vegada que un pla director de cooperació del Govern de la Generalitat no 
sortís amb el suport del sector, que hauria sigut definitivament una mala notícia per 
a tothom. En aquest sentit, aquesta és la raó per la qual nosaltres no hem fet cap 
esmena, tot i que en podíem haver fet moltes, però entenem que si hi ha hagut un 
esforç d’arribar a acords amb el sector i amb diferents espais, nosaltres, com a grup 
parlamentari, bàsicament el que farem és donar suport a aquesta proposta de pla di-
rector, i, com els hem dit, estar-hi amatents.

Sí que m’agradaria incidir en algunes coses que s’han dit en el tema de l’estra-
tègia de l’EpD; jo entenc que del document, no, però sí que estaria bé, bàsicament, 
veure xifres, no? Segons el que diu la mateixa direcció general, el 2016, de l’AOD, 
dels 16 milions i mig, pràcticament, que es van destinar a AOD, per a EpD i capa-
citats no arribava als 3 milions, 2.900.000, que és pràcticament el mateix que en 
despeses administratives. L’EpD deixa de ser la germana petita de la cooperació  
al desenvolupament quant als recursos necessaris. I això és el que els insistíem que 
volem veure quan hi hagi el pla anual i la distribució d’activitats.

En el tema d’empresa i drets humans, també, si anem a la memòria que van 
fer del 2016-2017, de la legislatura aquella, ja es parlava que s’estava treballant 
en un pla nacional d’empresa i drets humans; no sabem què passa amb aquest pla 
nacional, no tenim més informació de l’estratègia aquesta, que ja el 2017 s’hi es-
tava treballant. Llavors, creiem –i ens sumem a les aportacions que feia el diputat 
Riera– que segueix sent un repte pendent i que contínuament estem atenent perso-
nes que venen de països com Colòmbia, com altres llocs, o Mèxic, on precisament 
s’estan..., bé, ahir teníem el Centre Delàs, que també ens explicava quina era la 
vinculació d’algunes empreses catalanes amb el tema de la producció d’armes i la 
venda d’armes. Per tant, creiem que realment ha de ser una prioritat, perquè si amb 
la mà dreta fem així i amb la mà esquerra n’agafem la diferència, serà poc l’impac-
te que tindrem.

Nosaltres estarem absolutament disposats a ser corresponsables en aquest tema, 
i insistirem que ho direm, que estarem molt amatents quan vingui la proposta de 
pressupostos. Però sí que m’agradaria fer una precisió quan es diu «aquest no és  
el pressupost que es voldria», i es fa referència al 155; el 155, que ha tingut un 
impacte greu en l’autogovern de Catalunya i en la capacitat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya de respondre. Però jo vull recordar que les retallades són 
de l’any 2011, amb un govern de Convergència i Unió, que ara està dins de Junts 
per Cat, amb un director general que va entrar pràcticament a extingir la coopera-
ció catalana a través de les seves retallades, d’un ERO que va afectar la meitat de la 
plantilla de l’Agència Catalana de Cooperació i que quan arriba el 155 encara això 
no s’ha recuperat.

Per tant, sí que va bé que històricament i políticament contextualitzem quan van 
tenir lloc les retallades de la cooperació al desenvolupament i l’intent de desmante-
llar-la com a política pública de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Crida 
Constituent..., Catalunya..., de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Admeto que no li posem fàcil, presidenta, la configuració de les sigles, eh? 
(Rialles.) Dit això, no pensava intervenir, però certament la darrera intervenció de 
la diputada de Ciutadans m’ha estimulat molt a fer-ho (rialles), però entenc que el 
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Reglament no em permet polemitzar amb la seva intervenció en el context d’una 
compareixença; per tant, en fi, es deuen poder vostès imaginar el que en seria la 
controvèrsia. 

Però, a propòsit d’aquesta controvèrsia, efectivament assenyalar que estaran 
d’acord en que la majoria, històricament i en el present, de conflictes que tenim en 
el planeta, amb greus conseqüències des del punt de vista de violència, de crisis am-
bientals, d’injustícia, etcètera, han estat i estan relacionats precisament amb vulne-
racions de drets col·lectius dels pobles, de drets territorials, de drets civils, de drets 
humans, de drets polítics i de drets democràtics. Si vostès miren en el passat i en el 
present el mapa dels conflictes, sovint estan vinculats amb estats o corporacions que 
vulneren drets col·lectius de pobles.

Per tant, no hi cap mena de dubte que intervenir activament i posi-
tivament sobre la resolució d’aquests conflictes és una contribució neta 
efectiva al desenvolupament de la pau i de la cultura de la pau. Per tant, efec-
tivament, i tenint en compte la nostra pròpia experiència com a poble, en 
aquest sentit, l’exemplaritat en la contribució a la solució de les causes i a la 
intervenció en la reversió de les conseqüències en matèria de drets col·lec-
tius dels pobles i òbviament en totes les transversalitats que això implica, 
no?, actualment, des del punt de vista de perspectiva de gènere o de perspec-
tiva climàtica, jo crec que augmentarà o potenciarà molt el valor de la nos- 
tra cooperació, de la nostra diplomàcia pública i de la nostra solidaritat, que és 
la millor cooperació exterior i la millor política exterior que podem mostrar al 
món.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Es el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Únicamente para exigirle al señor Bosch respeto. Usted aho-
ra es conseller, pero si recuerda bien –seguro que sí–, usted formaba parte del Grupo 
Mixto del Congreso de los Diputados, ¿eh?, donde los tres diputados de Esquerra 
Republicana allá hacían lo que podían –lógicamente, eran muchas comisiones, mu-
chas reuniones, mucho trabajo. Yo nunca escuché a ningún ministro reprocharle 
nada a ningún diputado de Esquerra Republicana porque no había podido acudir a 
las reuniones.

Porque todo el mundo sabe que cuando se es un número reducido de diputados se  
hace lo que se puede. Entonces, yo le pido respeto, porque acudimos a todo lo que 
se puede. Yo no sé si usted se ha confundido, que en lugar de acudir a una comisión 
parlamentaria usted se cree que está en un spa y la oposición tiene que aquí reírle las 
gracias. En todo caso, la zona de masajes es allí, aquí está la oposición.

Por tanto, le pido respeto; aunque no le guste lo que le diga. Pero le recuer-
do también eso: que usted hoy es conseller, pero que un día fue parte del Grupo 
Mixto de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y a ningún minis-
tro –a ningún ministro– le escuchó usted decir lo que usted me ha dicho hoy a mí.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa-
raula el senyor José Rodríguez.

José Rodríguez Fernández

Gràcies, presidenta, per encertar el meu cognom. (Rialles.) Primer de tot, en una 
comissió d’exteriors començar a parlar de que Espanya necessita ajuda pel tema de 
les desigualtats, que ha pujat, doncs, a vegades penso: «Ostres, som independents 
i no ens n’hem adonat.» Però bé, en tot cas parlàvem del pla de cooperació i volia 
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fer unes anotacions en base a la intervenció que s’ha fet des de Ciutadans, molt sor-
prenent. És a dir, crec que és molt pertinent que es parli de presos polítics i d’exi-
liats quan es parla de cooperació, perquè la cooperació també implica promoure 
la democràcia arreu del món; però no només dels presos polítics de Veneçuela o 
de qualsevol altre país on creiem que es poden vulnerar les llibertats, també dels 
nostres.

I és que és veritat, els estats, siguin dictadures o siguin democràcies descuidades, 
com l’espanyola, mai han reconegut els seus presos polítics, mai han reconegut els 
exiliats. I jo entenc que aquí hi ha diputats que representen la veu de l’Estat; la veu 
de l’Estat en el sentit més estricte, pur i dur de l’estat nuclear. Però al final la història 
posa tothom a lloc –posa tothom a lloc. I gent que ha patit presó, gent que ha patit 
exili, al final els mateixos estats que han volgut reprimir-los els han reconegut que 
han sigut presos polítics i exiliats, fins i tot moltes democràcies que han tingut això. 

I crec que és realment molt pertinent que des de cooperació es parli dels presos 
polítics, dels exiliats del món i també d’aquí, de Catalunya.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltes gràcies, presidenta. Dos apunts, per acabar. El primer és que nosaltres 
intentem gestionar els massatges tan bé com podem, perquè som Parlament i tenim 
molt clar que no som govern, però sí que és veritat que, en aquest tema que ens ocu-
pa avui, ens agrada i volem destacar l’enorme salt qualitatiu i quantitatiu que ha fet 
aquest país. 

De fet, el diputat Carles Riera o l’empresonat Jordi Sànchez o la mateixa Núria 
Camps se’n recordaran, a mitjans dels anys vuitanta, fent una campanya per 
Etiòpia i Eritrea, omplint tines d’oli a la plaça de Catalunya. És una cosa que ens 
semblava inexplicable, que tècnicament no s’aguantaria per enlloc, i que malgrat 
tot es va fer arribar –es va fer arribar; però que avui no tindria cap sentit. Que 
estiguem parlant d’un pla de cooperació d’aquestes característiques significa que 
s’ha fet un avenç tal que ens situa, com a mínim, en el grup de països capdavan-
ters a l’hora de pensar, realitzar i anticipar com ha de ser la cooperació al desen-
volupament.

Però, en tot cas, com que la primera intervenció sí que ha estat més dedicada al 
pla de cooperació, en aquesta segona sí que volíem fer un apunt que també ens sem-
bla imprescindible, i malgrat que el conseller s’ha esforçat a donar una perspectiva 
nacional en aquest pla de cooperació, aquest és el pla d’una administració autonò-
mica. I volem recordar, i ho farem sempre, que Catalunya té pendent la definició del 
seu estatus polític. Que l’1 d’octubre va ser l’intent cívic, pacífic i democràtic per 
definir com volíem ser, per definir aquest estatuts polític; que la resposta de l’Estat 
va ser violenta i antidemocràtica; però que persisteix aquesta voluntat cívica, pací-
fica i democràtica de definir el nostre estatus polític i de fer-ho de la millor manera 
que sabem, que és fent política, per acords, per pacte i en el marc irrenunciable dels 
principis democràtics essencials.

Els drets que volem i reconeixem arreu, també el dret a l’autodeterminació, vo-
lem que sigui exercit des de Catalunya. Estem segurs que no ho perdrà de vista ni 
aquest conseller, ni aquesta conselleria, ni aquest Govern ni aquest Parlament, o 
com a mínim la majoria d’aquest Parlament. 

I la nostra acció exterior, sí, ens ha d’explicar i ha d’explicar el moment polític 
excepcional que vivim. En aquesta mateixa comissió d’exteriors, cada cop que hi ha 
una compareixença expliquem, per exemple, que la presidenta d’aquest Parlament és 
a la presó de forma vergonyosa i de forma inexplicable. I que l’anterior, com he dit 
abans, conseller d’exteriors també és a la presó, i que el president d’aquell Govern 
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és a l’exili. I no faríem bé la nostra feina si no som capaços de transmetre i explicar 
aquest moment d’excepcionalitat democràtica que vivim.

EL pla és una realitat, serà una realitat, però la realitat és tossuda i demana tota 
la nostra determinació i tot el nostre compromís; també en aquest espai específic de 
política, però en tota la política que fem. Per tant, com deia el poeta: «Tot està per 
fer i tot és possible encara.»

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara seria el torn, si volen fer una rèplica 
molt breu, del conseller i el seu equip. Sí? (Pausa.) Fan ús de la rèplica?

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Li passo la paraula, si els sembla, primer al director general, en Manel Vila, i 
després tanco jo.

El director general de Cooperació al Desenvolupament

Gràcies, conseller. El conseller començava aquesta compareixença per presentar 
el pla director parlant del viatge de retorn de la Karen, la líder mediambientalista 
mexicana que, després d’estar vuit mesos en una situació de refugi aquí a Catalunya, 
ha tornat al seu Estat d’Hidalgo, d’on va haver de sortir, doncs, ara fa vuit mesos, 
després de patir trenta violacions i una desaparició, i s’ha pogut recuperar aquí a 
Catalunya.

M’agradaria acabar la meva intervenció, doncs, tornant a parlar de la Karen i del 
reconeixement i de la sort que hem tingut de poder-la ajudar. Voldria recordar-los 
que en aquest moment tenim pallassos a camps de refugiats treballant a prop de 
Síria. Hi han 149 projectes vius de cooperació de cooperants que hi han al món. Hi 
ha un projecte, que el mes que ve es presentarà, d’un treball amb disminuïts que 
fa la gent de Girona a Guatemala. I jo aquesta gent..., jo crec que no coneixen ni 
aquesta sala ni aquestes discussions ni aquests tuits. I la gent que tenim sobre el ter-
reny treballant, moltes vegades en unes condicions molt complicades, és interessant 
que sàpiguen que l’actuació que estan fent de cooperació al desenvolupament en el 
món..., ningú hi està en contra, d’aquest Parlament.

Res més.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Doncs bé, voldria acabar comentant un parell de qüestions que s’han posat aquí 
damunt la taula i després tancar, no?

La diputada Beltrán ha fet referència, doncs, a un tuit en el qual s’esmenta una 
intervenció que vaig tenir a Nacions Unides fa pocs dies. Era una intervenció so-
bre l’Agenda 2030. Vam parlar de l’Objectiu de desenvolupament sostenible 1, 
«L’erradicació de la pobresa»; en vam parlar molt. Vam parlar molt també sobre 
l’Objectiu de desenvolupament sostenible 8, eh?, sobre feines decents, sobre un ocu-
pació digna. I també vam parlar sobre l’ODS 16. L’ODS 16 va sobre pau, sobre jus-
tícia, sobre democràcia i..., transparència i institucions democràtiques. És obvi que 
en abordar aquest ODS havíem de parlar de la situació a Catalunya –és obvi. Perquè 
el que no farem –i vostè ho ha d’entendre– és, com a govern, tenint el Govern an-
terior la meitat a la presó i la meitat a l’exili, el que no farem és ignorar el que està 
passant. Evidentment ho hem de comentar, perquè..., vaja, no s’entendria que no ho 
féssim.

Però és clar, diguéssim, ara vostè m’ha preocupat una mica, perquè llegeix el 
tuit..., amb la meitat del tuit hi està d’acord, amb l’altra meitat no, i després ha dit 
que hi votaria en contra. Votarà en contra perquè està mig d’acord amb un tuit? 
No ho sé, m’ha semblat entendre que la conclusió era aquesta, potser no l’he en-
tès bé.
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El senyor Serrano també ha parlat sobre respecte. Jo crec que convidar a parlar 
la gent, convidar a reunir-se, és una mostra de respecte, no? El que no sé si és una 
mostra de respecte és convidar-los a que deixin de parlar, o interrompre’ls quan par-
len, o expulsar-los. Vostè ha parlat del Congrés dels Diputats. Jo tinc una memòria..., 
bé, tinc uns records realment molt entranyables de tot el meu pas pel Congrés dels 
Diputats. I jo crec que en vaig aprendre molt, com segur que vostè també, no? I re-
cordo que, bé, vaig ser expulsat diverses vegades per parlar, per parlar en català, per 
parlar en anglès. Vaig ser expulsat també de la Comissió de Secrets Oficials perquè 
no poguéssim parlar sobre els secrets oficials de l’Estat espanyol.

Per tant, escolti, a mi em sembla que parlar sempre és mostra de respecte, i con-
vidar la gent a reunir-se i a parlar, com vam fer amb tots els grups; no amb vostè, 
sinó amb vostè i els del seu grup i els de tots els altres grups parlamentaris, no? Jo 
crec que parlant, doncs, és més fàcil entendre’s, i és el que li estava dient. Em sem-
bla que és una obvietat i no veig que això sigui una mostra de poc respecte.

Bé, finalment entenc que el pla director del Govern de Catalunya serà aprovat, 
no? El signe del vot potser no l’han comentat específicament tots, però jo entenc que 
sí. Per tant, doncs, per a nosaltres és una..., per a tot l’equip, com els deia abans, eh?, 
no només per a mi personalment, que també, però per a tot l’equip és un dia de gran 
satisfacció. Creiem que s’ha fet molta feina. S’ha fet molta feina a dins del departa-
ment i fora del departament. Per tant, tornar a agrair a tothom la seva participació i 
que ens hagin fet possible arribar a un moment com aquest.

Com deia un dels meus grans referents pel que fa a la sostenibilitat i també 
al món de la cooperació, que és René Dumont, un dels grans en aquest camp, 
quan deia: «Si volem continuar damunt aquesta terra no podem renunciar a fer-
la millor.» Si volem continuar, això és una cosa que ens hem de plantejar indi-
vidualment i col·lectivament. Jo crec que el plantejament és més aviat positiu; 
com a mínim en el meu cas ho és. I crec que en general la nostra societat també 
té clar que vol continuar damunt d’aquest món. Per tant, si aquesta és la decisió, 
està clar que hem de fer tot el possible per fer-lo millor o com a mínim per no 
fer-lo pitjor.

Moltes gràcies a tothom.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller; moltes gràcies, senyor Vila, per aquestes paraules per 
concloure. 

Ara passaríem, sense més, a la votació del Projecte del Pla director de coopera-
ció al desenvolupament del 2019 al 2022.

Vots a favor?
Catorze vots a favor, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup 

Parlamentari Republicà, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el 
Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent i el Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem.

Vots en contra?
Set vots en contra, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Subgrup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya.
No hi ha cap abstenció.
Per tant, queda aprovat el Projecte del Pla director de cooperació al desenvolu-

pament 2019-2022.
Jo crec que ens hem de felicitar tots, perquè hem aprovat un pla que jo crec que 

amb força entesa entre tots els grups.
Ara donarem per acabada la sessió. Com saben, han rebut un correu, els porta-

veus, amb un calendari per a les noves sessions, saben que ja no tindrem més ses-
sions fins al setembre. Anem comunicant-nos i, per tant, que passin un bon estiu, si 
poden descansar.
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Gràcies per venir, conseller. I a l’equip del conseller en matèria de cooperació, 
moltes gràcies. I els emplaço a seguir treballant, seguir treballant col·laborant amb 
el Parlament, que crec que podrem aconseguir tirar endavant molts més plans i mol-
ta més feina, que falta fa en cooperació. Per tant, bon dia i que passin un bon estiu 
també.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i cinc minuts.
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