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Benvolguts diputats i diputades,

El  passat 26 de gener el  vostre partit  va pactar amb Convergència i  Unió els
pressupostos  de  la  Generalitat  per  a  l’any  2015.  Es  tracta,  pel  que  fa  a  la
cooperació al desenvolupament gestionada per l'ACCD, de la mateixa proposta que
va presentar  el  Govern  de  la  Generalitat  el  passat  mes  de  novembre  que  hi
destinava  8,6 milions d’euros. Aquesta partida ja va ser qualificada d’insuficient
per Lafede.cat-Organitzacions  per  a la  Justícia  Global,  la  Coordinadora d’ONGs
Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, la Coordinadora d’ONGD i
Altres moviments solidaris de Lleida, així com per la UGT i el Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya que van manifestar-hi el seu desacord al Consell Català
de  Cooperació  tot  reclamant  que  la  quantitat  mínima  per  poder  posar  en
funcionament el nou Pla Director 2015-18 era de 15 milions. Cal tenir en compte
que  dels  2,4  milions  d'euros  d'augment  de  pressupost  de  l'ACCD, 1,4  milions
provenen del  retorn de la Fundació Un Sol  Món (fundació de la desapareguda
Caixa Catalunya), que no aniran destinats a l'activitat de l'ACCD sinó que estan
destinades a capítol VIII. Amb això no podem afirmar que el govern demostri el
seu compromís amb la política pública de cooperació amb un augment del 30% ja
que l'esforç real que ha fet i fa és només del 16%.

Durant més de dos mesos els representants de les ONG catalanes hem mantingut
reunions amb els diferents grups parlamentaris i hem treballat per aconseguir uns
pressupostos més solidaris, que prioritzessin les polítiques socials locals i globals.

Aquest acord de pressupostos en què la partida destinada a cooperació es manté
en la quantitat de 12 anys enrere ens ha decebut i  entristit  molt per diversos
motius: 

En primer lloc, perquè el diputat portaveu a la Comissió d'Afers Institucionals va
reconèixer  el  passat  19  de  gener  que  l'augment  lleuger  de  la  partida  era
insuficient, que és necessari ser més solidaris aquí i a fora, i que per tant, cal
recuperar els nivells pressupostaris anteriors. . 

Per  considerar, a  més,   que  és  incoherent  que  en uns  moments  en què  ERC
reclama  que  s’escolti  la  veu  del  poble  de  Catalunya,  tanqui  les  orelles  a  les
demandes de les entitats de cooperació, pau, solidaritat i drets humans les quals,
a més de treballar per aconseguir un món socialment més just per a tothom, són
una part ben dinàmica del teixit associatiu, tant a nivell local com nacional. 

Per si  tot això no fos poc, aquests pressupostos ens mostren un nou tarannà
d’ERC, ben allunyat del de fa uns anys, quan creia fermament en la cooperació al
desenvolupament  –creant  des  de  la  seva  responsabilitat  de  govern  l’Agència



Catalana de Cooperació al Desenvolupament i destinant a la cooperació catalana
els pressupostos més alts de la seva història-. 

Ens  sorprèn  desagradablement  que  en  un  moment  on s'ha  parlat  de  fer  uns
pressupostos  amb més  vocació  d'estat,  i  de  treballar  per  deixar  més  i  millor
empremta del nostre país a nivell internacional, no es tinguin en compte els actors
de la cooperació catalana que han exercit d'ambaixadors del nostre país als racons
més distants del planeta. Si volem deixar una bona empremta del nostre país, cal
prendre's seriosament l'agenda de desenvolupament internacional, que pren una
especial  rellevància aquest 2015 amb la cimera de Beijing+20 i  la revisió dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides.

Tampoc sembla que tingueu en compte que existeix una nova Catalunya, formada
per les segones generacions d’origen immigrant les quals estan interessades en
transformar el país sense, però, renunciar a les seves arrels. En aquest sentit, la
millor eina per impulsar una societat realment intercultural és donar resposta a les
esperances  de  molts  de  joves  que  sentint-se  catalans  i  catalanes  volen
acompanyar en la transformació dels seus contextos d’origen a l’Àfrica, Àsia o
Amèrica Llatina. Per aconseguir-ho cal una voluntat ferma per donar suport a les
entitats que hi estant treballant.

És per aquests motius que us demanem que, en aquest impàs fins a l’aprovació
definitiva dels pressupostos, us repenseu l'acord al que heu arribat i el sentit del
vostre vot i ens demostreu que continueu creient que un món millor, més just i
solidari, és possible.

Amb aquesta carta, volem emplaçar, també, als màxims responsables del vostre
partit,  en  concret  a  la  Secretària  General  Marta  Rovira  i  a  qui  considereu
necessari, a una reunió on puguem exposar aquests arguments. Ens agradaria
que la trobada ens servís a tots i totes per aproximar punts de vista, així com per
a  demostrar  que  Catalunya  és  un  país  solidari  que  treballa  per  combatre  les
desigualtats aquí i arreu.
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