Compareixença del director general de Cooperació i Solidaritat, per a informar
sobre el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en la
Comissió de Coordinació, Organització i Règim dels Institucions de la Generalitat
de Les Corts.
València, 20 d'abril de 2016

“Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible”.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible aprovada per l’Assemblea General de
Nacions Unides al setembre de 2015, ha sigut concebuda com una Agenda ambiciosa i
universal, que pretén assentar les bases per a transitar cap a models de
desenvolupament incloents i sostenibles, tant a escala nacional com internacional. En la
seua resolució els països signants van reconèixer estar resolts a posar fi a la pobresa i la
fam en tot el món d’ací a 2030, a combatre les desigualtats dins dels països i entre ells, a
construir societats pacífiques, justes i incloents, a protegir els drets humans i promoure la
igualtat entre gèneres i l’apoderament de les dones i les xiquetes, i a garantir una
protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals.

És una Agenda, per tant, complexa i inclusiva, pensada des de i per a un món cada
vegada més globalitzat i divers, amb importants fractures socials i desafiaments en els
àmbits climàtics, demogràfics i productius que requereixen urgents respostes.
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Però, allò que s’ha ocorregut en l’última dècada: transformació del mapa de la pobresa,
emergència de noves potències regionals i globals, i intensificació de les “externalitats
negatives” dels processos de globalització, ha transformat radicalment l’escenari global.

Vivim en un món molt més complex en el que les divisions entre països rics i països
pobres, i entre donants i receptors ja no són explicatives ni funcionals. D’altra banda, el
model de l’Ajuda oficial al Desenvolupament és ara més competitiu i innovador, tant pel
nombre més gran d’actors de cooperació com per la multiplicació d’instruments que va
associada a aquesta proliferació. Finalment, la transformació en l’ordre global i
l’emergència de noves potències han situat, en una posició cada vegada més residual,
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament com a instrument de promoció del desenvolupament.

Les transformacions mencionades obliguen a superar la visió parcel·lada del món sobre la
qual s’ha sostingut el sistema internacional de l’ajuda durant més de cinquanta anys, la
qual dividia el planeta entre món desenvolupat i món en desenvolupament, i atorgava
centralitat a instruments compensatoris com l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en la
seua missió de reequilibrar, per mitjà dels fluxos d’ajuda, els recursos entre ambdós mons.

Avui dia, el mapa de la pobresa és molt diferent del que teníem en la dècada dels noranta,
en el qual la majoria dels pobres vivien en països pobres. Actualment, aquesta majoria de
persones pobres viu en països de renda mitjana, gran part dels quals han registrat en els
últims anys taxes sostingudes de creixement per damunt dels cinc punts anuals. Segons
diversos estudis internacionals ( Sumner1), els pobres es concentren actualment en estats
fràgils (18%), països de renda mitjana (60,4%), i només el 7% restant en allò que podrien
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denominar-se “països en desenvolupament tradicionals”. A hores d'ara, en la segona
dècada del segle XXI, hi ha molts “nords” en l’hemisferi Sud i molts “suds” en l’hemisferi
Nord.

En aquest sentit, els reptes del desenvolupament interpel·len les capacitats nacionals i
locals per a mobilitzar recursos domèstics i impulsar estratègies de redistribució de
riquesa, d’ampliació de les oportunitats i d’inclusió política de la persones i col·lectius que
perviuen en situacions de pobresa i exclusió. Des d’aquesta perspectiva, es tracta de
reivindicar la centralitat de l’enfocament dels drets humans, que és el que permet situar la
lluita contra la desigualtat social, exclusió i la discriminació en el centre de l’agenda.

En síntesi, es tracta de garantir un exercici efectiu de la ciutadania en totes les seues
dimensions (civil, política, econòmica, social i cultural), per a poder aconseguir l’ideal de
benestar que cadascú considere digne, i açò implica reivindicar la responsabilitat de les
autoritats públiques en la provisió de tals drets i de la ciutadania en la reivindicació del seu
exercici efectiu; i per tant, el paper de la cooperació internacional en aquest escenari de
garantir "Béns Públics Globals", que fa referència a assumptes d'interès internacional, que
en un món interdependent brinden beneficis a totes les persones i regions del planeta, i
tenen com a objectiu últim garantir una vida digna per a la totalitat de la població. Aquest
ha de ser el de catalitzador de processos de reforma que són de naturalesa
essencialment política:

1. Donar suport a la societat civil,
2. Enfortir les capacitats institucionals locals per a dissenyar i implementar polítiques
públiques,
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coneixement que permeta identificar i mesurar on estan les principals bretxes de
desenvolupament.

La interdependència entre països cada vegada és major, amb la qual cosa és necessària
l’acció concertada de la comunitat internacional; açò es fa molt més patent en la protecció
comuna d’aquests Béns Públics Globals, especialment aquells relacionats amb qüestions
mediambientals.
Vull ressaltar que el canvi climàtic creua de forma transversal totes aquestes qüestions; en
els pròxims 15 anys definirem si som capaços o no de controlar-lo i mitigar-lo, i per a
aconseguir-ho, es requereixen no sols solucions tècniques complexes, sinó vertaders
canvis de patrons de producció i consum.
Amb tot açò, avui podem dir que es coneix el punt de partida, però no el d’arribada,
perquè el món, efectivament, ha canviat. Ja no funcionen els principis de diferència (nordsud, ric-pobre), ni el de convergència, ja que el model de desenvolupament dels països
més pobres no pot ser el mateix que el que tingueren els països més desenvolupats,
perquè és insostenible.

És necessari que tots els països exploren nous models de vida i desenvolupament
sostenible i equitatiu.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible es plantegen com una Agenda de
Desenvolupament Integral, que convoca a un esforç compartit de transformació de tots
(països desenvolupats i en desenvolupament), basat en el principi de responsabilitats
comunes però diferenciades. Es pretén, per tant, promoure una acció col·lectiva de
qualitat a escala internacional que faça front als problemes global i dote de legitimitat
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democràtica les respostes polítiques en diversos nivells de
govern.

El creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient són els eixos de
l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible. Per primera vegada es contempla la
lluita contra la pobresa, el desenvolupament humà i el mediambiental com un tot
interrelacionat, a partir de la incorporació d’una concepció multidimensional del
desenvolupament. L’Agenda 2030 es concep des de 17 objectius, 169 metes i 241
indicadors, de caràcter integrat i indivisible, que conjuguen, per tant, aquestes tres
dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.

Així mateix, els objectius i les metes estimularan l’acció en els pròxims 15 anys en esferes
d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances
(partnership).

•

Les persones, per tal com estem decidits a posar fi a la pobresa i la fam, en
totes les seues formes i dimensions, i a vetlar perquè tots els éssers hu mans puguen fer realitat el seu potencial amb dignitat i igualtat i en un ambient sa.

•

El planeta, per a protegir-lo de la degradació, inclús per mitjà del consum i la
producció sostenibles, gestionant sosteniblement els seus recursos naturals
i adoptant mesures urgents sobre el canvi climàtic, de manera que puguen
recolzar les necessitats de les generacions actuals i futures.

•

La prosperitat, per a vetlar per tal que tots els éssers humans puguen gaudir
de vides pròsperes i satisfactòries, i que es puga aconseguir el progrés econòmic, social i tecnològic en harmonia amb la naturalesa.
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•

La pau, per a propiciar societats pacífiques,

justes i inclusives lliures del temor i la violència. No pot haver-hi desenvolupament sostenible sense pau ni pau sense desenvolupament sostenible.
•

Les aliances (partnership) per a mobilitzar els mitjans necessaris, a fi de posar en pràctica aquesta agenda amb una aliança mundial revitalitzada per al
desenvolupament sostenible, basada en un esperit de solidaritat mundial reforçada, centrat en particular en les necessitats de les persones més pobres
i vulnerables, i amb la participació de tots els països, tots els interessats i totes les persones.

Per a fer efectiva una Agenda com la descrita es requerirà una mobilització de recursos i
mitjans de suport sense precedents; alhora que és obligat estimular la innovació i els
processos d’aprenentatge per a afrontar problemes enfront dels quals no tenim respostes.
Els canvis que es demanden transcendeixen els mers ajustos tècnics i afecten els patrons
de consum i producció de les societats i les seues pautes de comportament i organització
social; per això les alternatives han de ser construïdes amb una àmplia participació i
suport social, buscant la col·laboració de tots els agents socials per mitjà de xarxes i
aliances de treball en comú.

Vull en la meua intervenció poder informar-los

sobre els compromisos que l'Agenda

esmentada suposa per a la Comunitat Valenciana, molt especialment, en el paper de les
institucions, ONGD i la resta d’actors de la cooperació i de la societat valenciana en la
consecució dels èxits a què s’aspira, ja que amb l’adopció de l’Agenda 2030, la Comunitat
accepta el repte de les citades 5P: planeta, persones, prosperitat, paz i aliances
(partnership), les quals reconeixen i inspiren la política per al futur, tal com he detallat
adés.
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El desenvolupament és un procés multidimensional que, per mitjà de la integració de
diverses modalitats i instruments d’intervenció, té com a objectiu l’ampliació de les
capacitats i opcions de les persones. A través d’aqueix procés se n’amplien els drets
efectius, en poder fer realitat aquells escenaris de vida que consideren desitjables.

En aquesta línia, la política de cooperació al desenvolupament sostenible de la
Generalitat es planteja com un procés centrat a crear millors oportunitats i possibilitats
d’elecció per a totes les persones, que es concreta en una millora de l’esperança de vida,
la salut, l’educació i l’accés als recursos necessaris per a un nivell de vida digne, des
d’un nou enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (EGiBDH), i d’acord
amb els compromisos assumits en el marc dels tractats Internacionals sobre drets
humans, centrant els esforços en el desenvolupament en els pròxims anys en contextos
fràgils, en particular a l'Àfrica.

La cooperació valenciana per al desenvolupament, per tant, haurà de lluitar contra la
pobresa en totes les seues manifestacions per mitjà de la coherència entre les diverses
polítiques del Consell. Per a procedir amb eficàcia, no basta tractar els símptomes més
notoris. També hem d’abordar les estructures que mantenen poblacions sumides en la
pobresa i a societats en la desigualtat.
La cooperació internacional valenciana ha de tindre arrelament local i ser aplicada per la
població de forma democràtica. En aquest sentit, els drets humans són la clau. Si ajudem
els més desafavorits a lluitar pels seus drets, també estarem combatent les causes
principals de la pobresa.
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Per consegüent, l’objectiu de la política de cooperació internacional valenciana comprèn
tant la lluita contra la pobresa i la desigualtat, com la promoció dels drets humans. La
nostra cooperació internacional per al desenvolupament haurà d’enfortir-se incloent
conseqüentment els principis de:
1) No-discriminació,
2) Participació i inclusió,
3) Transparència i
4) Rendició de comptes.
Aquests principis s’apliquen des de l’anàlisi inicial fins a l’avaluació final i són normes i
valors bàsics per als drets humans.
Però, no és possible combatre la pobresa i respectar els drets humans fonamentals sense
una sòlida base econòmica. Per tant, el creixement econòmic sostingut, sostenible i
equitatiu és un requisit essencial per a reduir la pobresa de manera duradora, encara que
no basta per si sol. Són les decisions polítiques dels països les que determinen si els
beneficis del creixement arriben a tots i disminueixen la desigualtat. En aquest sentit,
resulta fonamental, tal com es contempla des de l’estratègia valenciana en cooperació
internacional al desenvolupament sostenible, promoure actuacions en un context local,
que comprenguen el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, i el treball
decent per a totes les persones.
Els països en via de desenvolupament són responsables del seu propi progrés. La
cooperació internacional per si sola no podrà eradicar la pobresa, però sí que exercir un
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paper rellevant com a catalitzador d’aquest desenvolupament sostenible i inclusiu,
especialment si està basada, tal com he exposat anteriorment, en l’apropiació local dels
esforços i si s’adapta als sistemes i prioritats nacionals. A diferència dels altres fluxos
financers, la cooperació internacional per al desenvolupament té com a objectiu la lluita
contra la pobresa i la desigualtat.
Per tant, la cooperació descentralitzada valenciana treballarà per un creixement econòmic
sostenible i inclusiu, així com per un augment de l’ocupació digna.
El creixement sostenible es basa en un desenvolupament econòmic, social i ambiental en
equilibri, que assegura una utilització sostenible i eficient dels recursos, promou
l’estabilitat i millora les condicions de vida de la població.
El creixement amb inclusió social se centra en les persones, atorga accés igualitari als
recursos i fomenta l’ocupació digna.
En suma, l’adopció de la nova Agenda Global 2030 situa a la Generalitat enfront d’un
triple desafiament:

En primer lloc, l’abast transformador de l’Agenda en dues dimensions crucials: la de la
inclusió social i la de sostenibilitat ambiental.

En segon lloc, la viabilitat de l’Agenda 2030 que, donat el seu abast i ambició, requerirà
mobilitzar uns mitjans de suport institucionals, financers i tècnics i una voluntat política
sense precedents.
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Finalment, el paper de la participació ciutadana tant en la concreció i aplicació de
l’Agenda, com en el seu seguiment, debatent sobre els mecanismes necessaris per a
assegurar l’adequada rendició de comptes per part de les institucions responsables
d’impulsar-la, ja que des de la societat civil es reclama que l’Agenda 2030 es traduïsca en
compromisos concrets i urgents per a la seua posada en pràctica.
Aconseguir açò implica un canvi cultural notable, impossible sense una forta implicació
de la societat valenciana en el seu conjunt, l’atenció del qual s’ha de focalitzar
sistemàticament en temes de desenvolupament sostenible, com es defineix en la nova
Agenda 2030. Segons dades de l’estudi del CIS L’opinió pública espanyola davant la
cooperació internacional per al desenvolupament, entre 2005 i 2015 només una minoria
d’espanyols afirmava conèixer o haver sentit parlar dels anomenats objectius del
mil·lenni de Nacions Unides per a reduir la pobresa en el món. La grandària d’aquesta
minoria coneixedora dels objectius del mil·lenni ha oscil·lat entre un valor màxim del 31%
en 2010 i un mínim del 24% en 2015.

En aquest sentit l’activitat de cooperació al desenvolupament sostenible executada per la
Generalitat comprèn no sols les actuacions directament orientades a promoure el
desenvolupament humà i econòmic sostenible en els països i territoris beneficiaris, sinó
també les orientades d'augmentar la conscienciació i el grau de compromís dels
valencians i valencianes per la solidaritat internacional i el desenvolupament sostenible.

És necessari superar l’actual model d’Educació per al Desenvolupament, per a passar a
formar docents i alumnat en la teoria i la pràctica de l’Educació per a la Ciutadania
Global, que ha de convertir-se en un component imprescindible de les polítiques i les
estratègies dels diversos agents i actors que integren el sistema internacional de
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Desenvolupament ha de respondre a l’enfortiment d’una ciutadania informada, crítica i
solidària, per mitjà de la promoció d’una consciència de ciutadania global, compromesa
amb el compliment de les metes dels objectius de desenvolupament sostenible de
l’Agenda 2030.
Tot això requereix un compromís ferm per a situar la Comunitat Valenciana en una senda
d’acord amb l’Agenda 2030, ja que la universalitat de l’agenda obliga Espanya, i la
Comunitat, a complir amb aquests objectius i amb les seues metes. En aquest sentit,
l’Agenda 2030 planteja per primera vegada l’objectiu Desenvolupament Sostenible 10 de
reducció de la desigualtat que tots els països han d’aconseguir per a l’any 2030. Segons
diverses estimacions, el 20% més ric del món guanya unes cinquanta vegades més que
el 20% més pobre, i al voltant de la meitat de la riquesa mundial està en mans de l’1%
més ric, mentre que l’altra meitat és compartida pel 99% restant (Oxfam, 2013 i 2015).

En aquest sentit, la Comunitat té, per tant, el deure d’assegurar que els països en
desenvolupament puguen comptar amb els recursos i les polítiques que faciliten el
compliment d’aquesta Agenda, per la qual cosa prioritàriament ha de posar en marxa
mesures per a lluitar contra la pobresa, la desigualtat i per la sostenibilitat en els països
en desenvolupament.

Per la seua banda, una política pública de cooperació per al desenvolupament amb enfo cament integral ha d’incloure altres polítiques més enllà de la cooperació: educació, sa lut, comerç, agricultura, pesca, migracions, canvi climàtic, energia, seguretat, etc. Les intervencions en aquests àmbits generen un impacte en el desenvolupament dels països
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del Sud i en la construcció d’una ciutadania global valenciana compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible, i s’ha de poder aprofitar l’oportunitat de crear sinergies en benefici d’aquests països, d’acord amb el principi de coherència de polítiques
per al desenvolupament, que persegueix millorar l’impacte positiu de la política de cooperació, tot assegurant una vinculació més estreta i coherent entre el conjunt de polítiques
públiques que incideixen en el desenvolupament, per a aconseguir l’eradicació de la pobresa i la desigualtat, la igualtat de gènere, el desenvolupament humà i la sostenibilitat
mediambiental.

Atès que es requereixen mecanismes horitzontals de coordinació i treball conjunt entre els
diferents departaments del Consell, per això es contempla la creació d’una Comissió
Interdepartamental per a l’Agenda 2030 com a òrgan tècnic de l’Administració de la
Generalitat, adscrita en aquest cas al departament de què depèn aquesta direcció general
que represente. La seua finalitat és d’assegurar la informació, la coordinació, la
coherència i la complementarietat de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, i d'alinear i realitzar el seguiment de les
polítiques del Consell per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
de l’Agenda 2030.
El que suposa anar més enllà de la simple gestió de l’ajuda. Implica participar, des d’una
posició no subalterna, en el debat sobre l’impacte d’altres polítiques en els nostres
països socis, que fa necessària una intensa labor de coordinació entre polítiques i actors
que, per a ser efectiva, necessita ser liderada des d’una posició diferent de l’actual.
L’Agenda 2030 és un procés que requereix d’esforços combinats, tant de les
administracions públiques valencianes com del sector privat i de les organitzacions de la
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societat civil, que han d’apropiar-se d’aquests objectius de desenvolupament sostenible, i
incorporar-se a les grans línies d’actuació que conformen l’Acord del Botànic subscrit
l’11 de juny de 2015. Vull ressaltar que el passat mes de febrer, la vicepresidenta del
Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va anunciar que el
Consell alinearà l’actualització dels compromisos del Pacte del Botànic amb els 17
objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
En aquesta línia d’integrar esforços compartits vull destacar que, mitjançant Acord de 25
de setembre de 2015, del Consell, va encomanar a la Direcció General de Cooperació i
Solidaritat, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la creació i lideratge d’un grup de treball amb l’objectiu d’alinear, difondre i avalu ar quantitativament les polítiques del Consell davant els nous objectius de desenvolupa ment sostenible; i, alhora, segons el Decret 24/2016, de 26 de febrer, del Consell, pel qual
es modifica el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Re glament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, correspon a la direcció general de Cooperació i Solidaritat:
«promoure, fomentar, recolzar i coordinar el coneixement, l’aplicació i el seguiment de l’Agenda 2030, per al compliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible i generar
sinergies, per a la consecució d’aquests objectius, entre les polítiques públiques, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana».

Des de la responsabilitat del bon govern i aplicació de polítiques favorables a la
consecució dels objectius de l’Agenda 2030, de Desenvolupament Sostenible a la
Comunitat Valenciana, farem a la ciutat de València, el 16 de novembre de 2015, una
Conferència Estratègica sobre els reptes de la Cooperació al Desenvolupament, amb
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l’objectiu d’afavorir un espai públic de debat amb el conjunt dels agents de la cooperació
valenciana i la ciutadania, per a promoure la construcció consensuada d’una nova política
pública de cooperació al desenvolupament harmonitzada, coherent i estratègica en el
marc de l’Agenda 2030, ja que és evident que l’aplicació de l’Agenda 2030 precisa, com a
element essencial, de la implicació i col·laboració interdepartamental i interinstitucional.
A més, s'hi necessita la coordinació i generació de sinergies entre polítiques públiques,
tenint en compte que la responsabilitat de la seua aplicació correspon als distints nivells
de govern en la Comunitat, que promoguen i faciliten espais de cooperació entre
institucions i organitzacions de distinta naturalesa, públiques i privades, en què cada una
contribuïsca des de la seua especificitat i experiència per al disseny, en la consecució
dels objectius de desenvolupament sostenible, per mitjà de l’establiment d’espais de
col·laboració mútua.
Per a això, el Ple del Consell del 15 de gener de 2016 va aprovar la creació de l’Aliança
de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, la posada en marxa de la qual correspon a
aquesta Direcció General de Cooperació i Solidaritat, i respon a la voluntat del Consell de
la Generalitat de difondre i traslladar, a nivell local, la importància de comprometre’s amb
els objectius de desenvolupament sostenible per mitjà d’actuacions en els municipis
valencians.
Una primera actuació és la difusió dels objectius per al desenvolupament sostenible en els
centres escolars valencians, per mitjà d’un roll-up que permet enllaçar amb 17 vídeos i fitxes que expliquen cada un dels objectius, i seran distribuïts a través dels 16 municipis que
componen "l'Aliança de ciutats pel desenvolupament sostenible": València, Alacant, Elx,
Castelló de la Plana, Oriola, Alcoi, Elda, Torrevella, Sant Vicent del Raspeig, Benidorm,
Dénia, Gandia, Paterna, Mislata, Torrent i Sagunt.
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Perquè l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible siga eficaç són necessàries les
aliances entre les administracions públiques valencianes, el sector privat i la societat
civil. Aquestes aliances es construeixen sobre la base de principis i valors, una visió
compartida i objectius comuns que prioritzen les persones i el planeta, i són necessàries
a nivell mundial, nacional, autonòmic i local. Si bé és el compromís de tots els actors el
que fa possible aconseguir un desenvolupament sostenible, volem destacar que és
fonamental territorialitzar les metes dels objectius de desenvolupament sostenible, a
partir del paper fonamental que les ciutats i els governs locals, a la Comunitat
Valenciana,

han

de

jugar

en

les

polítiques

públiques

relacionades

amb

el

desenvolupament sostenible, equitatiu i incloent, que se centra en les persones i en les
comunitats.

A més, la naturalesa dinàmica dels desafiaments de desenvolupament sostenible precisa
d’una Administració Autonòmica amb capacitat de canvi i innovació, atenta a les
transformacions dels contextos externs, promotores d’espais en què es desenvolupen
polítiques de desenvolupament sostenible que van més enllà de l’ajuda (beyond aid), no
sols pel contingut de la política, sinó també per la inclusió del vessant d’aplicació en la
Comunitat.
A partir de l’anteriorment exposat, vull informar-los que la Generalitat abordarà el
compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, en el marc de l’Agenda 2030,
per mitjà de la implementació de polítiques i mesures basant-se en tres vectors
d’actuació:
Informar
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Sensibilitzar
Comprometre

Aquests tres vectors d’actuació des de la Generalitat són:
Informar
La gestió de les polítiques de cooperació i desenvolupament sostenible, els seus
compromisos, pràctiques i competències institucionals, exigeix uns coneixements
addicionals dels responsables polítics sobre els principis bàsics del que significa

el

compliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en especial referència
des de i per al municipalisme. Per a això es van a elaborar, en Aliança amb les ONGD, 17
guies para cada un dels objectius de desenvolupament sostenible dirigida a la
sensibilització, formació d’empleats i empleades públics i responsables polítics dels
governs

locals,

amb

l’objectiu

de

proporcionar

recursos

conceptuals

i

eines

metodològiques bàsiques, útils i capaços en relació a l’aplicació de l’Agenda 2030, que
proporcionen una perspectiva integral de la seua aplicació.
Vull destacar l’Acord marc de col·laboració entre la conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies (FVMP), per a promoure l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible
en la Comunitat, en què ambdues institucions busquem establir un marc de cooperació i
col·laboració per a la realització d’activitats vinculades amb la difusió i informació de
l’Agenda

2030

de

Desenvolupament

Sostenible

en

l’àmbit

d’actuació

de

les

administracions locals a la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’afavorir l’Aliança de
Ciutats pel Desenvolupament Sostenible en la Comunitat, per mitjà del compromís de
totes les ciutats associades d’abordar el desafiament de promoure el desenvolupament
sostenible, equitatiu i incloent en el seu municipi.
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També recolzar la investigació en l’àmbit dels ODS des de les universitats públiques
valencianes, per mitjà de l’impuls de línies i equips d’investigació en cooperació al
desenvolupament i la millora de l’eficàcia de la intervencions, per mitjà de l’impuls de
grups d’investigació que redunden en la millora de la cooperació valenciana al
desenvolupament.

Sensibilitzar

Treballem

per

definir

una

Estratègia

sectorial

en

matèria

d’Educació

per

al

desenvolupament en els Centres Educatius no universitaris, des d’un enfocament de
ciutadania global.

S'hi contempla el desenvolupament de recursos educatius per al professorat que els
permeta disposar dels materials i propostes didàctiques elaborats per les ONGD, ordenats
segons l’edat dels grups destinataris, de manera que es poden consultar materials dirigits
a Educació Infantil, a Educació Primària i a Educació Secundària, Batxillerat i Cicles
Formatius, que recolzen actuacions en els Centres Educatius des d’un enfocament
d’Educació per a la Ciutadania Global.
Vull també exposar-los que una altra de les actuacions que estem definint, en estreta
col·laboració amb la conselleria competent en matèria d’educació, és la creació d’una
Xarxa Valenciana “d’Escoles per a una Ciutadania Global” amb l’objectiu de potenciar
aquesta Educació per a una Ciutadania Global com a eix transversal en educació infantil,
primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius en els centres educatius sostinguts amb fons
públics a la Comunitat Valenciana.
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Comprometre

Les actuacions en aquest vector, per part de la Direcció General de Cooperació i
Solidaritat, està dirigides a impulsar una acció coordinada i coherent del Consell, liderant
la participació institucional de la Generalitat, per mitjà de la generació de propostes i
recomanacions de la societat civil i de l’acadèmia que puguen coadjuvar al disseny de la
planificació estratègica de l’agenda autonòmica en matèria dels objectius de
desenvolupament sostenible, i a la definició de les línies prioritàries d’actuació d'aquella
en totes les qüestions relacionades amb l’Agenda 2030. Tot allò adés exposat, comporta
la necessitat d’elaborar una nova Llei Valenciana de Cooperació i Desenvolupament
Sostenible, com a marc normatiu de la política de cooperació de la Comunitat Valenciana,
que definisca les actuacions de l’administració, el paper dels diferents agents de la
cooperació i els instruments de coordinació, tot això comptant amb la participació de la
ciutadania. D’altra banda, s’han iniciat els treballs per a la redacció d’una nova Llei de
Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’un
fòrum virtual obert de participació pública en relació a les cinc esferes d’importància crítica
per a la societat i el planeta, que els he exposat anteriorment:

a) Les Persones
b) Les Aliances
c) La Prosperitat
d) La Pau
e) El Planeta
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Cada una d’aquestes dimensions constitueixen les àrees centrals de consulta. Dins de
cada àrea s’han articulat uns quants fòrums de debat, en què els participants poden obrir
fils de discussió.

Al terme de la consulta s’elaborarà un informe final amb les propostes arreplegades,
elaborat per un grup de treball de la direcció general de Cooperació i Solidaritat. Aquest
informe es publicarà en la web de la direcció general en el mes de juny.

Paral·lelament, s'iniciarà la redacció del nou Pla Director de la Cooperació Valenciana
2017-2021, que permeta articular els diversos elements que actualment constitueixen la
política de la Generalitat en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament
sostenible, que emmarque el conjunt de les seues actuacions per a la consecució de
l’Agenda 2030, i que possibilite donar resposta als nous paradigmes de la cooperació
internacional, i en particular implementar noves modalitats de cooperació per mitjà del pas
de projectes puntuals a programes de mitjà i llarg termini, tot comptant amb

la

participació, assumpció i el compromís amb uns objectius de desenvolupament compartits
en la Comunitat per tota la societat valenciana.
És necessari considerar la participació del sector privat i, en particular, en el marc de la
Responsabilitat Social Empresarial, en la col·laboració amb la Generalitat en el foment de
la cooperació per al desenvolupament i en la consecució dels objectius

de

desenvolupament sostenible, per mitjà de l’establiment d’espais de col·laboració mútua,
així com en el marc de la figura de les “Aliances públiques/privades per al
desenvolupament”.
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Ahir vam celebrar en la seu de la Confederació
Empresarial Valenciana, en col·laboració amb la Generalitat i la Xarxa Espanyola del
Pacte Mundial, una jornada amb el nom: “Els objectius de desenvolupament sostenible,
oportunitat per al sector privat”, que foren inaugurades pel president de la CEV i el
conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i clausurat pel
conseller de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació, i que va
constituir un rotund èxit d’assistència i participació per part de l’empresariat valencià.

D’altra banda, i com no pot ser d’una altra manera, estem treballant a facilitar en l’acció
sindical els objectius de desenvolupament sostenible, en particular l’Objectiu 8: Treball
decent i creixement econòmic, amb la finalitat de proporcionar eines i informació a les
organitzacions sindicals més representatives per a alinear estratègies per a la consecució
dels ODS i en particular de l'Objectiu 8 esmentat.

A partir d’aquest moment és molta la tasca per realitzar amb relació a aconseguir una
verdadera convergència, que vull posar a la seua consideració, entre Les Corts: les
polítiques públiques del Consell i de la resta d’administracions públiques valencianes en
matèria de cooperació i solidaritat, polítiques ambientals, econòmiques i socials, per a fer
vertaderament operatiu el desenvolupament sostenible des de la Comunitat.

Com aconseguir fer operatius els criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i social
dins dels distints àmbits de les polítiques públiques en la Comunitat constituïx precisament
el desafiament més important que ens enfrontem a partir de l’aplicació de l’Agenda 2030.
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Aquest desafiament implica una tasca activa de creació,
enfortiment i reinvenció d’institucions públiques, agents socials, sector privat i societat
civil, d’enfortiment de les aliances i de construcció d’acords polítics sobre el nivell,
composició i tendència de la despesa pública en relació a uns objectius de
desenvolupament compartits, junt amb l’aplicació de millors esquemes de transparència,
avaluació i rendició de comptes de la gestió pública.
Vull finalitzar la meua intervenció dient-los que, en ple segle XXI, no hi ha excuses perquè
s'elimine la pobresa i els desigualtats. Posar en marxa els continguts d'aquesta nova
Agenda del Desenvolupament, per mitjà d'uns objectius de desenvolupament sostenible
és possible, i ens compromet a tots i tots, des d'una vertadera voluntat política de tots els
institucions per aconseguir el món que volem.
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