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Barcelona. Girona, 28/05/2015 

Voldria en primer lloc agrair a l’Ajuntament de Girona i al Consell Català del Moviment Europeu que m’hagin donat 
l’oportunitat de participar en la tercera jornada Lluís Maria de Puig. És per a mi una oportunitat per retre homenatge a 
un gran europeista, però també a una persona compromesa amb un món millor. Estic convençut que al Lluís Maria de 
Puig li hauria agradat el tema escollit per a aquesta jornada d’avui. 

Fa uns dies celebràvem el Dia d’Europa, un dia molt assenyalat en la nostra agenda que ens recorda els nostres valors 
com a europeus. Per a nosaltres cada any el Dia d’Europa és important, però aquest 2015 és especial perquè ens 
permet explicar què fa la Unió Europea en un tema tan important com el suport al desenvolupament al món, però que 
sovint és poc conegut.  

Sabíeu, per exemple, que la UE i els seus estats membres són els principals donants d’ajuda al desenvolupament? 
Aquest 2015 ens hem proposat donar a conèixer el compromís d’Europa amb l’eradicació de la pobresa i també 
animar més europeus a comprometre’s i a participar en el desenvolupament. 

El sondeig revelava l’any 2013 que més del 80% de ciutadans de la UE creu que l’ajuda al desenvolupament és 
important. I més de la meitat, un 60%, pensen que encara hauríem de fer més. Alhora, però, aquest sondeig també va 
revelar que un 50% dels ciutadans diu que no sap absolutament res d’on van a parar els diners que la UE destina al 
desenvolupament. 

És precisament per aquest motiu que la Comissió va decidir que era important explicar ben obertament què es fa i de 
quina manera funciona l’ajuda al desenvolupament i demostrar que té efectes reals. Per això, la Comissió Europea va 
decidir que 2015 seria l’Any Europeu  del Desenvolupament.   

2015 és un any molt especial. En primer lloc, és la data límit per assolir els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni i en conseqüència, la comunitat internacional ha de decidir sobre una nova estratègia global, l'anomenada 
"agenda de desenvolupament post-2015".  

Al juliol, tindrem la tercera Conferència sobre Finançament per al Desenvolupament a la capital d’Etiòpia, Addis 
Abeba, i més tard, al setembre, la Cimera de les Nacions Unides sobre aquest tema.   

2015 també és l'any en què estem treballant en un nou acord climàtic global en la COP21 a París, les negociacions de 
la qual ja van començar al març amb la tercera Conferència Internacional sobre la Reducció del Risc de Desastres. 

Tot això demostra fins a quin punt el 2015 serà un any clau per a les persones i els ecosistemes del planeta en el qual 
vivim. 

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni han guiat la nostra política de desenvolupament durant 15 anys, i 
s'han aconseguit resultats notables. La proporció de persones pobres s'ha reduït en més de la meitat. 9 de cada 10 
nens i nenes dels països en desenvolupament van a l'escola.  

Els ciutadans de la Unió Europea, com a principals donants d’ajut al desenvolupament del món, podem estar 
orgullosos d'aquestes xifres. Tanmateix, la feina està molt lluny d’estar enllestida. Per exemple, els nivells de 
mortalitat infantil i materna continuen essent intolerablement alts. En conseqüència, la nostra política de 
desenvolupament s'ha d'adaptar constantment a afrontar millor aquests reptes.  

El món és cada vegada més interdependent, amb desafiaments com el canvi climàtic, les migracions, el terrorisme o 
les malalties infecciones (com el virus de l'Ebola) que no coneixen fronteres. I la nostra política ha de posar-se a punt 
per aquesta realitat global. 

En aquest context, l'agenda post-2015 és una oportunitat que no podem perdre.  

L’objectiu de la Comissió és assegurar un resultat ambiciós, universal i transformador que permeti avençar cap a 
l’eradicació de la pobresa i avençar en el desenvolupament real dels països més necessitats.  
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En paraules del secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, l'agenda post-2015 "ofereix una oportunitat única per posar 
fi a la pobresa i transformar el món de manera que es puguin satisfer millor les necessitats humanes globals i 
transformar l’economia protegint alhora el medi ambient, la pau i els drets humans". 

L’agenda post-2015 cobrirà una àmplia gamma de temes de gran interès per als ciutadans europeus —prenguem per 
exemple la pobresa i la desigualtat, el creixement i l'ocupació, la protecció del nostre planeta i els recursos naturals, la 
producció i el consum sostenibles, la seguretat alimentària, la salut de qualitat i l'educació, les institucions 
responsables, la igualtat de gènere... 

Són temes que interessen tant a Europa com a Àfrica, tant a Amèrica com a Àsia. L'objectiu és que tots els ciutadans 
del món es beneficiïn i puguin demanar comptes als seus respectius governs. Aquesta és, doncs, una agenda que pot 
aportar millores reals i tangibles per a les nostres vides. I tothom ha de mobilitzar-se i tenir un paper en la nova 
Aliança Mundial que serà la base de l'agenda. 

Per tant, quin any pot ser millor que aquest per a celebrar l’Any Europeu del Desenvolupament? Aquest any passaran 
moltes coses a tot Europa, en tots els estats membres, entre la societat civil i de totes les institucions europees. L’acte 
d’avui n’és un bon exemple. 

El lema de l’any és "El nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur". Aquest lema deixa clar que, en efecte, hi ha un 
sol planeta per salvar, i que hem de fer-ho junts. 

La nostra campanya es basa en el missatge positiu: molt s'ha aconseguit i tothom pot tenir un paper per a millorar el 
món i fer-lo un planeta més sostenible i pacífic.  

També volem explicar històries que mostrin que en el fons tots volem el mateix món per als nostres fills i néts. És a dir, 
un món pacífic, estable, amb llocs de treball per als joves, amb prou recursos per a viure una vida digna, i per a poder 
enviar els nostres fills a l'escola; un món on puguem gaudir de la natura sense el risc de desastres naturals o provocats 
per l'home, com el canvi climàtic. 

La política de desenvolupament, la cooperació internacional, és una política veritablement europea que ens 
beneficiarà a tots. Amb l'ajuda activa, podem canviar la forma en què parlem dels reptes que ens afecten a tots i les 
maneres d’adreçar-los. En poques paraules, tots hem de portar aquest any a la vida, tots tenim històries fantàstiques 
a explicar sobre "el nostre món, la nostra dignitat i el nostre futur". Gràcies a tots per fer-ho i feliç Any Europeu del 
Desenvolupament. 
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