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Els nous actors
socials del Marroc

i els seus nous actors socials.
El llibre, en el qual van col·laborar prestigiosos professors
universitaris marroquins, se
centra en la situació dels
drets humans i de la dona, el
treball associatiu i la descentralització del govern.

L’antropòloga Maria Àngels
Roque escriu La sociedad civil
en Marruecos, un estudi publicat per Icària on s’analitza
la transició política al Marroc

Curs

L’AGENDA

L’INDICADOR

cooperacio@avui.cat
24a edició del
curs d’estiu de la
Universitat Internacional de la
Pau, titulat Àsia i
el nou equilibri
mundial. 16-22

de juliol. Centre
Borja (c/ Llaceres, 30). Sant
Cugat del Vallès.

Cinemón
Actuacions musicals, teatrals i

mostres cinematogràfiques
sobre Palestina.
17-19 de juliol.
Av. Blondel (darrere l’Institut
d’Estudis Ilerdencs). Lleida.

Fotografies
Exposició Iraquians, de Sergi Reboredo, a l’Institut Català Internacional per la
Pau. Gran Via,
658, Barcelona.

delpoble
Dones de la vall d’Ouneine, un indret del Marroc molt aïllat i desert, netejant la roba ■ ASCIB

Atendre les necessitats de
les zones rurals del Marroc
PROJECTE
B.F.G.
REDACCIÓ

Cinc hores de cotxe, tres de
les quals per camins de
sorra, separen la turística
ciutat de Marràqueix de
l’aïllada vall d’Ouneine, una
zona del Marroc molt muntanyosa i àrida, on hi ha
molts pocs recursos. La vall
acull 60 poblats, agrupats
en un únic ajuntament,
amb el qual col·labora l’Associació Sociocultural Ibn
Batuta (ASCIB), una oena-

servat la seva llengua i ha anat guanyant autonomia”, diu Faus.
Un exemple de l’apoderament que
a poc a poc va penetrant en aquests
països són les protestes d’indígenes
amazònics que van esclatar l’abril
passat al Perú. Els natius van mobilitzar-se en contra d’una llei que
afectava la gestió dels recursos forestals i que ells creien que vulnerava els seus drets de propietat.

Sobre el terreny
Lliga dels Drets dels Pobles és una
ONG catalana que vol millorar la
vida de les poblacions indígenes i
que té un projecte a l’Amazònia peruana, subvencionat per l’ACCD,
entre d’altres.
“La nostra feina és treballar amb
els líders (promotors de salut, animadors, estudiants, professors)
d’aquestes comunitats perquè desenvolupin les seves capacitats de lideratge, gestió i governabilitat, i impulsin el desenvolupament de la
zona”, diu Elisenda Salomó, responsable de campanyes internacionals
de la Lliga dels Drets dels Pobles.

“És important que el projecte parteixi d’ells i que es desenvolupi respectant la seva cultura”, destaca
Elisenda. Per això, els indígenes defineixen les seves necessitats, entre
les quals destaquen la lluita contra
la violència de gènere i construir escoles de camp, perquè molts hi treballen però no tenen cap coneixement teòric.
“El més difícil va ser fer-los veure
que podien viure en millors condicions. Gràcies a aquests programes
en són més conscients i aprofiten
els drets que tenen com a ciutadans
per participar en els espais socials i
polítics que el govern peruà promou
amb la seva política de descentralització”, recorda Salomó.
Si bé Camps i Faus admeten que
aquest model de cooperació és més
lent i menys visible que altres actuacions més materials, com ara construir una escola, asseguren que el
seu impacte és molt positiu i que és
l’únic que permet avançar i transformar les societats. “Ara ens cal implementar indicadors per veure quin és
el seu efecte”, conclou Camps. ■

ELGLOBUS

gé catalana formada per
immigrants marroquins.
El projecte de l’ASCIB, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, vol millorar les
condicions de vida dels habitants de la vall. “Promovem
la bona governança, és a dir,
pretenem reforçar el paper
de les administracions locals i de la societat civil”, explica Hosni Chakir, el coordinador de cooperació de
l’associació.
L’ASCIB s’ocupa de formar edils, oferir suport tècnic i informàtic i ensenyar-

los a fer enquestes.
Aquest projecte s’inclou
dins d’un programa més
ampli de desenvolupament
rural de l’associació marroquina TARGA.“Les principals debilitats de la vall són
el finançament i els recursos. Ara estem informatitzant les oficines perquè tinguin una xarxa interna i digitalitzin tots els arxius”,
assegura Hosni. També
afirma que els habitants
d’Ouneine són molt receptius a aquestes projectes
perquè hi veuen una oportunitat per créixer. ■

Seán Golden
Director del programa Àsia del CIDOB

La bona governança a l’Àsia

E

l model de democràcia liberal desenvolupat a Europa i trasplantat a Amèrica és un
producte de l’evolució de
l’Estat nació. Els Estats
asiàtics són productes de
la colonització europea i
de la posterior descolonització en un clima de Guerra Freda.
La realitat asiàtica és
multinacional, multiètnica, multilingüe, multitribal, multicultural i multireligiosa. Com a conseqüència d’això, la creació
de l’Estat nació en l’àmbit
asiàtic ha estat molt complexa.

La construcció d’identitats asiàtiques i dels governs corresponents ens
permet reflexionar sobre
l’essència de la bona governança. Líders asiàtics defensen “valors asiàtics”
com a alternatives als “valors universals”, que perceben com “valors euroamericans”.
En l’àmbit d’influència
cultural xinesa, prediquen
un nou ordre mundial
basat en el confucianisme.
Els politòlegs asiàtics distingeixen entre la “democràcia formal” (Constitució, eleccions, però amb un
mateix partit en el poder

indefinidament, com ha
passat al Japó) i la “democràcia substantiva”, que
podria no repetir les formes de la democràcia liberal euroamericana però sí
garantir la participació de
la ciutadania en la presa
de decisions.
Les cultures asiàtiques
avorreixen la inestabilitat.
Els mínims necessaris per a
una bona governança a Àsia
són l’estabilitat institucional, l’Estat de dret i la transparència, i tot Àsia és en
aquests moments un gran
laboratori de la recerca de
noves bones pràctiques
sobre aquesta qüestió.

