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Senén Florensa
Director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània,
Barcelona
Narcís Serra
President de la Fundació CIDOB, Barcelona

La Mediterrània ja no és el centre del món com a l’è-
poca antiga, però torna a ser un dels focus d’atenció
mundial el 2006. La regió mediterrània ha de fer front,
com cap altra en el món, al repte d’aconseguir un entorn
de pau, seguretat i prosperitat compartida. Mentrestant,
però, els conflictes segueixen deixant llast i dessag-
nant el nostre vell mar. Durant l’estiu del 2006, la guer-
ra al Líban va posar de manifest un balanç clarament
preocupant sobre l’evolució futura de la situació de
l’Orient Mitjà. Pocs senyals conviden a l’optimisme
davant la radicalització de les posicions a la regió. 
La interconnexió dels conflictes al Pròxim Orient exigeix
una visió global amb la participació activa de la comu-
nitat internacional, juntament amb les diferents parts,
per arribar a la solució o, si més no, a la contenció de
la crisi i el bloqueig dels processos econòmics i insti-
tucionals. La constatació de la voluntat de la Unió
Europea d’implicar-se activament en la regió, com ho
va demostrar a través de la seva presència sobre el
terreny al Líban postbèl·lic, podria considerar-se com
un dels pocs avenços de l’any. Arran del que ha sig-
nificat la situació al Líban i a tot al Pròxim Orient el
2006, la quarta edició de l’anuari de la Mediterrània
inicia un apartat de temes clau de l’any per tractar de
contribuir a l’anàlisi de la complexa realitat del Pròxim
Orient a través de diferents perspectives i punts de
vista. 
Med.2007 destaca uns altres temes clau de l’any. En
primer lloc, les migracions africanes, que han posat de
manifest aquest any la necessitat de cooperació entre
la Unió Europea i els països africans d’origen i trànsit
a l’hora de definir una estratègia euromediterrània. En

segon lloc, un tema amb una transcendència definiti-
va en el futur de les relacions euromediterrànies: la
qüestió energètica, amb l’impacte del preu del petro-
li, les perspectives d’un augment del preu del gas i la
necessitat d’articular una veritable dimensió medi-
terrània de la política energètica europea. 
En aquesta edició, el dossier temàtic de l’anuari s’ha
centrat en la societat del coneixement i el seu paper
en la modernització social a la Mediterrània. El dos-
sier analitza els reptes i les oportunitats de la societat
del coneixement a la Mediterrània a través d’una sèrie
d’articles que tracten des de la producció del conei-
xement al seu paper en el procés de desenvolupament,
passant per aspectes tan importants com ara el pes
de l’educació, la cooperació universitària o la circula-
ció de competències en l’àmbit mediterrani. Així, des
de l’anuari s’analitza un dels aspectes que determina-
ran, sense cap mena de dubte, el futur del desenvo-
lupament humà, social i econòmic de la Mediterrània. 
Com en edicions anteriors, el balanç de l’any no es
queda tan sols en les qüestions d’actualitat interna-
cional, sinó que ofereix un panorama dels diferents
aspectes de l’any a través d’una anàlisi que va de l’àm-
bit polític a l’empresarial, dels aspectes culturals a les
qüestions de desenvolupament, de la seguretat al par-
tenariat, de la cooperació a les migracions, amb una
diversitat de perspectives de més de cinquanta autors
d’ambdues ribes de la Mediterrània. 
Som davant de la quarta edició de l’anuari de la
Mediterrània, fruit de la col·laboració entre la Fundació
CIDOB i l’Institut Europeu de la Mediterrània. L’anuari
s’ha convertit en el vehicle indispensable per conèi-
xer la realitat de l’àrea mediterrània, tant per als
experts i actors polítics, econòmics i socials més
implicats com per al públic interessat. Per a les dues
institucions, Med.2007 representa la voluntat de
mantenir la continuïtat d’un esforç d’informació i
anàlisi basat en la qualitat i la pluralitat dels seus
col·laboradors.
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Angela Merkel
Cancellera de la República Federal d'Alemanya

Amb motiu de la nova edició de l’anuari de la
Mediterrània voldria transmetre una cordial saluta-
ció a l’Institut Europeu de la Mediterrània i a la
Fundació CIDOB. Aquesta publicació s’ha convertit
en poc temps en un fòrum clau per al diàleg i l’en-
tesa entre la Unió Europea i els veïns de la conca
mediterrània. 
Amb la presidència del G-8 i del Consell de la Unió
Europea al 2007, Alemanya ha assumit un doble
desafiament de gran importància també per als
estats riberencs de la Mediterrània. A la cimera
del G-8 de Heiligendamm vam aconseguir aven-
ços notables en la lluita contra el canvi climàtic i
en el suport a l’Àfrica. Al llarg dels propers mesos
anirem reafirmant, en el marc de la iniciativa del
G-8 «Ampli Pròxim Orient i Nord d’Àfrica» (BNEMA),
el diàleg cooperatiu, orientat a reformes que man-
tenim amb els estats i les societats del Pròxim Orient
i l’Orient Mitjà i del nord d’Àfrica, un diàleg en què
la societat civil està implicada de manera espe-
cial.
Durant la nostra presidència de la UE ens hem esfor-
çat per apropar de nou Europa als ciutadans. La
Unió Europea ha estat capaç de reforçar les seves
institucions, especialment el Parlament Europeu, i
de restablir la seva capacitat d’actuació, cosa que

també beneficiarà els nostres socis del sud de la
Mediterrània.
A la Declaració de Berlín del 25 de març de 2007
es va posar de manifest que tots els estats estan
«units en el desig de dotar la Unió Europea de fona-
ments comuns renovats d’aquí a les eleccions al
Parlament Europeu de 2009».
Gràcies a l’acord assolit en el Consell Europeu
del mes de juny d’aquest any, tenim la possibilitat
d’aconseguir aquest objectiu. La falta d’ànim i l’es-
cepticisme que imperaven en la UE pertanyen al
passat. Europa pot mirar de nou cap endavant.
També hem avançat considerablement en el camp
de les relacions internacionals: la política exterior
europea es veurà reforçada per l’anomenat Alt
Representant de la Unió Europea d’Acció Exterior.
D’aquesta manera, Europa serà capaç de defensar
els seus interessos amb una eficàcia més gran.
Ara Europa podrà posar la nova capacitat d’actua-
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El paper de la Unió Europea reforçada 
a l’espai euromediterrani 

La Unió Europea ha estat capaç
de reforçar les seves institu-
cions, especialment el
Parlament Europeu, i de 
restablir la seva capacitat d’ac-
tuació, cosa que també benefi-
ciarà els nostres socis del sud 
de la Mediterrània
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ció al servei del Partenariat Euromediterrani. La pau,
l’estabilitat i la prosperitat de tot l’espai mediterrani
segueixen constituint els objectius centrals de la nos-
tra cooperació. Cal continuar enfortint la integració
econòmica i aprofundint les estretes relacions polí-
tiques i culturals que mantenim. En aquest context,
té una gran importància l’instrument de la Política
Europea de Veïnatge. Es pot avançar en temes espe-
cífics com ara migració, energia, medi ambient, opor-
tunitats educatives, paper dels mitjans de comuni-
cació o els afers socials. La importància del Procés
de Barcelona continua sent considerable. El meu
desig és que tots els estats de la UE participin en la
cooperació euromediterrània.
Així mateix, no ens han de doldre esforços en la recer-
ca d’una solució per al conflicte al Pròxim Orient
que faciliti el desenvolupament i el progrés econò-
mic i social en tota la regió. L’objectiu és, i seguirà
sent, trobar una solució basada en la existència de
dos estats, Israel i Palestina, convivint l’un amb l’al-
tre dins de fronteres reconegudes i en bon veïnatge.
L’any passat va estar marcat a més per un segon con-
flicte a la regió: la crisi del Líban. Mitjançant el nos-
tre compromís global com a membres de la UE i de
les Nacions Unides vam afermar l’estabilitat, la sobi-
rania i la integritat territorial al Líban. D’aquesta mane-

ra vam contribuir activament a aplicar les resolucions
1.559 i 1.701 del Consell de Seguretat de l’ONU.
La cooperació a l’espai euromediterrani constitueix
una tasca futura important, a la qual una UE reforça-
da pot contribuir i vol fer-ho.
A la nostra agenda continuen havent-hi grans rep-
tes, com ara el de millorar la situació socioeconò-
mica d’una manera compatible amb la protecció del
medi ambient i del clima. Tots junts podem contri-
buir, també, a superar les diferències religioses i
culturals de les quals s’aprofiten l’extremisme i el
terrorisme. Sobre la sòlida base del nostre sistema
de valors volem construir, amb tolerància i mitjan-
çant el diàleg, ponts entre cultures. En aquest sen-
tit, espero i desitjo que l’anuari pugui ajudar a una
millor comprensió entre els pobles d’ambdues ribes
de la Mediterrània.
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No hem d’escatimar esforços en
la recerca d’una solució per al
conflicte al Pròxim Orient que
faciliti el desenvolupament i 
el progrés econòmic i social 
en tota la regió
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Unió Euromediterrània?
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Director
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París

A la Mediterrània, el 2006 va ser un any difícil –al-
guns àdhuc l’han anomenat un any negre. La guer-
ra al Líban, que va fustigar un país on hi havia ha-
gut eleccions lliures i que havia iniciat una difícil
transició democràtica, i l’agudització del conflicte is-
raelopalestí van confirmar la centralitat de les qües-
tions polítiques i van plantejar amb més claredat
encara, si calia, que la qüestió de les reformes i de
la democràcia és ineludible. Aquesta temàtica ja va
marcar la preparació de la Cimera de Barcelona de
2005, i el programa d’acció que s’hi va aprovar va
introduir –com, d’altra banda, ho fa la Política Eu-
ropea de Veïnatge– la problemàtica de la democràcia
i dels drets humans com a objectius comuns, do-
nant així sentit pràctic al que es va consensuar el
1995. 
Tanmateix, els progressos fets en la reflexió euro-
pea i al sud de la Mediterrània sobre la necessitat
de fer avançar l’agenda de les reformes polítiques
no han impedit que les perspectives que la situen
en segon pla –ja siguin les economicistes o les ins-
pirades en les teories del xoc de civilitzacions, ba-
sades en l’absurda tesi de la incompatibilitat de
l’islam amb la democràcia– continuïn predominant
i marcant, per desgràcia, el debat polític.
El predomini de les visions culturalistes de l’acció
política està molt present en el debat europeu so-
bre la identitat de la Unió Europea (o la de les na-
cions). Molts van veure la crisi de les caricatures com
la prova de l’enfrontament radical entre l’islam po-
lític i la modernitat. Malgrat la importància de l’inici
de les negociacions amb Turquia, la creixent opo-

sició d’alguns sectors polítics significatius a la seva
incorporació a la UE és vista com una manera d’a-
firmar la identitat cristiana d’Europa. La realitat,
però, és molt diferent: continua marcada per nous
processos electorals, més o menys democràtics,
en diferents països, la qual cosa subratlla la ne-
cessitat que el Partenariat sigui capaç de corres-
pondre a l’emergència d’una societat civil al Sud, més
activa i exigent.
Existeix avui un desfasament entre les conclusions
que molts responsables polítics extreuen de les cri-
sis mediterrànies, especialment de l’emergència de
l’islamisme polític –i, des d’aquest punt de vista, la
crisi de les caricatures va ser paradigmàtica– i els
camins que cal seguir per treure la regió de la cri-
si en què es troba. La majoria dels dirigents euro-
peus segueix considerant que els problemes són es-
sencialment econòmics i pretén donar prioritat al
desenvolupament: i considera que aquesta és la
millor manera de neutralitzar l’islamisme polític, que
molts segueixen veient com un tot indiferenciat i
una seriosa amenaça. Pel que fa a aquesta qües-
tió, molts segueixen compartint el punt de vista d’al-
guns –encara que ja no tots– dirigents del Sud.
Tanmateix, tal com el debat del 2005 va demostrar,
l’equació desenvolupament-estabilitat i, qui ho sap,
potser algun dia, democràcia, ha fracassat. Avui cal
donar prioritat a la democràcia i, simultàniament,
suport el desenvolupament. Només un esforç que
incorpori l’obertura política i una resposta eficaç a
les necessitats socials pot tenir èxit –cosa que im-
plica acceptar que els partits islamistes són un cor-
rent ineludible i que la millor opció és apostar per
la integració dels que acceptin formar part del pro-
cés polític i que rebutgin la violència com a via per
aconseguir el poder. Encara més quan els exemples
hi són per comprovar-ho, amb el sorgiment de cor-
rents musulmans democràtics, com és el cas dels
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Partits de la Justícia i el Desenvolupament a Turquia
i al Marroc. 
Aquesta contradicció té, evidentment, repercus-
sions serioses en el balanç que s’ha de fer del Pro-
cés de Barcelona i els camins de la política euro-
pea en relació amb la Mediterrània. L’any 2007 ha
vist sorgir, en diferents capitals europees, sobretot
al Sud, una crítica dura al Procés de Barcelona i l’a-
firmació que no està a l’alçada de les necessitats
de la regió. Algunes qüestions s’han subratllat par-
ticularment: el caràcter limitat dels recursos posats
a disposició del Partenariat, la debilitat institucional,
amb un problema real d’ownership, i la falta de
compromís dels caps d’Estat i de Govern.

El 2007 serà, molt probablement, des del punt de
vista de les relacions euromediterrànies, un any de
transició que haurà de conduir a una eventual trans-
formació significativa de les polítiques europees a
finals del 2008, durant la presidència francesa de
la UE. Però perquè aquesta nova temptativa de re-
llançament de les relacions euromediterrànies tin-
gui alguna possibilitat d’èxit, cal que no hi hagi er-
rors d’anàlisi i que s’assumeixi el patrimoni de
Barcelona –sobretot el que fa del Partenariat un pro-
jecte amb poques alternatives. Com molts ja han
comprès, del que va proposar la UE als seus socis
del Sud al 1995, l’essencial va ser un projecte a llarg
termini d’integració, sobretot econòmica, inspirat
pel model europeu i que ha de crear entre el Nord
i el Sud un espai comú de prosperitat i de llibertat.
En aquesta perspectiva es va entendre també, en
un primer moment, la Política Europea de Veïnatge,
que en el seu llançament va assumir clarament
aquest propòsit, sota la fórmula «tot menys les ins-
titucions». És cert que el Procés de Barcelona està
molt lluny d’haver assolit els objectius que es van
fixar, i aquesta constatació la fa un nombre cada ve-
gada més alt de dirigents polítics d’ambdues ribes.
Avui es parla de la necessitat de trobar alternatives
o, almenys, projectes complementaris que cobrei-
xin aquestes deficiències. El 2005 el debat se cen-
trava en la millor manera de rellançar el Procés de

Barcelona. No s’ha de fer res sense tornar a repassar
aquest debat, perquè l’essencial sobre les rela-
cions euromediterrànies i sobre la manera d’acon-
seguir concretar els objectius fixats al 1995 es va
discutir durant el procés que va dur a la Cimera.
D’aquell any va quedar un vast cabal comunitari in-
tel·lectual, amb una mobilització significativa de la
societat civil, fet que demostra que potser la con-
questa més important de Barcelona sigui precisa-
ment haver deixat de ser només un projecte dels es-
tats. A més, és precisament a aquest nivell que les
dificultats han estat més significatives, com ho va
demostrar l’absència dels caps d’Estat àrabs a la Ci-
mera. Però si avui analitzem atentament el debat in-
tergovernamental sobre tot aquest procés podem
comprovar que alguns constaten que Barcelona no
està al nivell de les necessitats de la regió. No cal
dir que l’absència de la majoria dels caps d’Estat del
Sud a Barcelona contribueix a aquesta percepció.
La majoria dels treballs fets en el marc de la pre-
paració de la Cimera ja feien un balanç dur d’alguns
dels aspectes de deu anys de Partenariat, però, al
contrari de les crítiques actuals, tots consideraven
que el marc euromediterrani seguia sent el més
adequat. Actualment els crítics busquen un marc al-
ternatiu. L’argument és doble. Alguns consideren que
seria necessari mobilitzar recursos molt més im-
portants que els de Barcelona perquè els estats
del Sud resolguin els seus problemes actuals. Una
espècie de «Pla Marshall per a la Mediterrània»,
sosté, per exemple, Luís Amado, l’actual ministre d’A-
fers Exteriors de Portugal –que assumeix la presi-
dència de la UE el segon semestre del 2007–, que
«la principal prioritat avui, per a la UE, és fer front a
la difícil situació que passa a la seva frontera sud,
mediterrània». Miguel Ángel Moratinos, ministre d’A-
fers Exteriors i de Cooperació d’Espanya, al seu
torn, en una intervenció recent va definir la creació
d’una Comunitat Euromediterrània. Per a altres se-
ria necessari constatar que la Mediterrània és, abans
que res, un projecte dels països del sud d’Europa
i que és amb aquests amb els quals els socis me-
diterranis poden recrear l’élan que el 1995 va per-
metre llançar el Partenariat. Una Unió Mediterrània,
afirma el nou president de la República francesa, amb
veritables institucions, seria la resposta adequada. 
En totes aquestes declaracions és present la cen-
tralitat de la problemàtica mediterrània i de la pro-
funditat de la crisi que afecta la regió. Una consta-
tació no gaire diferent de la que va fer a principis
dels anys vuitanta el president francès Mitterrand,
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Els partits islamistes són un
corrent ineludible i la millor
opció és apostar per la integració
dels que acceptin formar part del
procés polític i rebutgin la 
violència
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que ja llavors defensava la celebració d’una confe-
rència sobre la Mediterrània occidental que es con-
centrés sobretot en les qüestions econòmiques.
Aquesta constatació sobre la situació econòmica i
social va acompanyada, com en els anys vuitanta,
per una preocupació pel sorgiment de l’islamisme
radical com a principal alternativa als actuals règims
i per la problemàtica de l’emigració. Qüestions que,
al cap i a la fi, van motivar la Cimera de Barcelona
de 1995, ara fa 12 anys.
Que els dirigents dels països riberencs de la Me-
diterrània afirmin la necessitat d’assumir d’una ma-
nera més clara i inequívoca la prioritat que la UE ha
d’atorgar la regió és no només desitjable, sinó tam-
bé essencial, però és necessari que impliquin en
aquest projecte la resta dels socis europeus. 

Un dels aspectes més importants de la política me-
diterrània de la UE, des de la caiguda del Mur de
Berlín, ha estat el fet que s’hagi desenvolupat en el
marc d’una perspectiva comuna amb la implicació
no tan sols dels països riberencs, sinó també de la
UE en conjunt. No es va acceptar, i no s’havia d’ac-
ceptar, que Alemanya es concentrés en l’Est i que
els països del Sud europeu ho fessin en els seus
veïns del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà. A més, les
declaracions polítiques subscrites per Mitterrand i
Khol preconitzaven la necessitat de mantenir un
equilibri en les polítiques de la UE entre l’Est i el Sud.
I si és veritat que la política d’ampliacions cap a l’Est
ha concentrat allò essencial dels esforços de la UE
en la darrera dècada, també és cert que, en el ma-
teix període, ha augmentat la importància que els 
països del centre i el nord d’Europa atribueixen a les
problemàtiques mediterrànies. El 1998, Volker Pert-
hes escrivia un EuroMeSCo Paper amb el sugges-
tiu títol de Germany Gradually Becoming a Medi-
terranean State. De fet, avui la UE no tan sols té un
mercat i una moneda únics, sinó també una fronte-
ra comuna. La frontera sud d’Alemanya és la medi-

terrània d’Espanya, com les de Polònia i Estònia
són les fronteres est de Portugal. La prova en el sen-
tit que el Partenariat Euromediterrani s’ha conver-
tit en un projecte comú va ser la presència de tots
els caps d’Estat i de Govern europeus a la Cimera
de Barcelona del 2005.
Però també s’ha de tenir en consideració les aspira-
cions dels països del Sud. No hi ha cap dubte que
tots consideren important la cooperació amb els seus
veïns pròxims, però els seus objectius econòmics, l’ac-
cés al mercat europeu, només els pot satisfer la UE.
Fa uns mesos va haver-hi a Barcelona una reunió en
què es va analitzar la qüestió de l’estatut avançat del
Marroc en relació amb la UE. Nombrosos marroquins
aspiren a una participació activa en les polítiques
comuns europees sense haver de plantejar la qües-
tió de l’adhesió, que saben que, en aquests moments
històrics, és una simple quimera. L’incentiu «Unió Eu-
ropea» segueix sent per a alguns països com ara el
Marroc un factor de transformació política i econò-
mica. Si desapareix aquest horitzó, eventualment se’n
buscarien d’altres, especialment a l’Atlàntic.
Les enormes dificultats de la cooperació política i de
seguretat en el Procés de Barcelona no se supera-
ran en el marc d’un simple projecte d’una unió si no
hi ha progressos en la creació d’un Estat palestí i amb
això una normalització de les relacions entre Israel i
els països àrabs. Igual que el 1995, només una pers-
pectiva seriosa de pau, que en aquest moment no exis-
teix, permetrà llançar una iniciativa ambiciosa de co-
operació multilateral que impliqui tots els estats de
la regió.

Cal tractar adequadament la qüestió de Turquia. El
futur del procés d’integració de Turquia és essen-
cial per a les relacions euromediterrànies. I és així
en múltiples aspectes. És important retenir-ne dos:
el de l’impacte d’aquesta adhesió amb els veïns de
la UE i el paper que Ankara podria tenir en les po-
lítiques euromediterrànies. L’inici del procés de ne-
gociacions el 2005 va ser saludat en els països de
majoria musulmana com una prova de l’obertura de
la UE a ciutadans de totes les confessions religio-
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Un dels aspectes més importants
de la política mediterrània de la
UE ha estat el fet que s’hagi des-
envolupat en el marc d’una pers-
pectiva comna amb la implicació
no tan sols dels països riberencs,
sinó també de la UE en conjunt

La UE no tan sols té un mercat i
una moneda únics, sinó també
una frontera comuna. La fronte-
ra sud d’Alemanya és la medite-
rrània d’Espanya
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ses, sense discriminació. Les incerteses que pla-
negen actualment sobre el procés de negociació te-
nen exactament l’efecte contrari: es veuen com una
prova que demostra que la UE és un club cristià. D’al-
tra banda, l’equació turca és molt simple: com més
Europa, més Mediterrània; com menys Europa, més
reticències per participar en iniciatives europees
que puguin aparèixer com a alternatives a l’adhesió.
El rebuig d’una Turquia que compleix els criteris
d’adhesió tindria conseqüències gravíssimes en la
credibilitat del projecte europeu. El poder d’atrac-
ció del model europeu quedaria profundament afec-
tat i, en conseqüència, la seva capacitat d’influir en
l’evolució dels veïns. Europa o és diversa o deixa-
rà de ser el bé públic internacional amb què van so-
miar els seus fundadors i que els dirigents europeus,
malgrat les seves divisions, van voler reafirmar a
través de la Declaració de Berlín, commemorativa
dels cinquanta anys de la construcció europea.
No tindrà èxit una Unió Europea construïda per con-
tenir l’emigració. La qüestió de l’emigració ha de trac-
tar-se en consonància amb els valors de la Decla-
ració de Barcelona, de respecte pels drets humans,
i no es pot permetre que el racisme i la xenofòbia
continuïn proliferant. Des del principi l’emigració
s’ha vist com un problema i no com una enorme pa-
lanca de progrés, tant al Nord com al Sud, i fins avui
les relacions euromediterrànies encara no han acon-

seguit lliurar-se d’aquest pecat original, que ha im-
pedit que es fes dels emigrants actors polítics i
econòmics de les relacions en la regió. Només l’Eu-
ropa Món podrà construir una Unió Euromediterrà-
nia. El projecte d’una Comunitat Euromediterrània,
basada en els valors que han permès l’èxit de la in-
tegració europea, seria certament un gran projec-
te mobilitzador de la regió en les properes dècades.
Però, per tenir èxit, cal ser capaç de fixar-se clara-
ment l’objectiu de la construcció d’una Comunitat
d’Estats Democràtics, com preconitzava l’informe Eu-
roMeSCo Barcelona Plus: Towards a Euro-Medi-
terranean Community of Democratic States, preparat
per a la Cimera de Barcelona.
Aquest objectiu no és compatible amb visions cultu-
ralistes o amb un retorn a una perspectiva purament
desenvolupista, que oblida el caràcter no menys de-
cisiu dels grans objectius polítics de la pau a l’Orient
Mitjà i de la defensa de la democràcia i dels drets hu-
mans a la regió.
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El rebuig d’una Turquia que
compleix els criteris d’adhesió
tindria conseqüències gravíssi-
mes en la credibilitat del 
projecte europeu
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Les polítiques dels Estats Units a la regió de l’Orient
Mitjà durant el 2006 es van veure exposades a rep-
tes importants. La prolongació de la guerra i els in-
tents de legitimació del nou Govern de l’Iraq van ser
les principals preocupacions, i els avenços en aquest
terreny van ser escassos. L’any també va ser influït
per la guerra entre Israel i la facció libanesa d’Hez-
bol·lah, situació que va agafar per sorpresa els Es-
tats Units i que va tenir repercussions, positives i ne-
gatives, per a les relacions dels Estats Units amb altres
actors clau de la regió. El 2006 no va ser un any d’es-
tabilitat ni de seguretat per als Estats Units ni per als
països de l’Orient Mitjà.

La política dels Estats Units al Líban: 
entre l’èxit i el desencís 

A principi del 2006, el Líban era un dels rars casos
d’èxit de la política dels Estats Units a l’Orient Mit-
jà. La retirada de les tropes sirianes del Líban vati-
cinava allò que els Estats Units esperaven que fos
una nova etapa de consolidació de l’Estat, el final de
la guerra entre el Líban i Israel i la consecució d’un
èxit estratègic important: aïllar Síria i ratificar la visió
de la democràcia articulada per l’administració Bush.
L’acompliment d’aquestes expectatives depenia d’u-
na transició plàcida, lluny de la política sectària tra-
dicional, d’un consens nacional per reafirmar la pri-
macia de l’Estat per sobre d’altres lleialtats, de la
formalització de les relacions entre el Líban i Síria i

de la supressió dels vestigis d’influència siriana. Per
donar suport a aquest procés, Washington va in-
crementar considerablement la seva implicació i va
oferir un grau elevat d’assistència política, econòmica
i militar al Líban.
No obstant això, els esdeveniments regionals i na-
cionals libanesos es van conjuminar contra aquesta
transformació i van culminar en la destructiva guer-
ra d’estiu entre Israel i la facció libanesa d’Hezbol·lah.
El 12 de juliol de 2006, Hezbol·lah, la milícia xiïta li-
banesa, va segrestar dos soldats israelians. Això va
incitar Israel a llançar una operació militar massiva, l’ob-
jectiu de la qual era deteriorar de manera substan-
cial el potencial militar d’Hezbol·lah i recuperar la ca-
pacitat dissuasiva. Durant les primeres setmanes de
guerra, la decisió d’Israel d’actuar amb força devas-
tadora va comptar amb un suport caut, més que amb
una oposició rotunda, d’importants estats àrabs, can-
sats del poder creixent d’Hezbol·lah, que tenia el su-
port de l’Iran. Fins i tot hi va haver destacats països
europeus que van evitar criticar directament Israel. Tan-
mateix, a mesura que passaven els dies, Hezbol·lah
va presentar resistència, va assestar cops durs a l’e-
xèrcit israelià i es va guanyar el suport nacional i l’à-
rab. De fet, després de 33 dies de guerra, Israel no
va assolir els seus objectius. En lloc d’això, va pro-
vocar grans danys a la població libanesa: més de
1.200 morts, centenars de milers de refugiats i des-
plaçats, milers de milions de dòlars en infraestructu-
res destruïdes, un cop desastrós per a l’economia li-
banesa i un enorme retrocés en els esforços de
consolidació de l’Estat.
El resultat de la guerra no va ser satisfactori per a cap
de les parts. Encara que l’entorn estratègic al sud del
Líban va canviar després del desplegament d’una
força de manteniment de la pau reforçada per les Na-
cions Unides, la victòria aparent, encara que pírrica,
d’Hezbol·lah sobre Israel va significar que els aliats

La guerra torna a la Mediterrània

La política dels Estats Units a l’Orient
Mitjà: un any ple d’inestabilitat
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dels Estats Units al Líban van passar a tenir una po-
sició política precària. La guerra també va posar fi als
tímids esforços de consolidació del país. El Líban va
entrar en una nova fase de discussions polítiques
sobre la distribució del poder, ja que Hezbol·lah i els
seus aliats van exigir més participació al Govern i van
articular una agenda contraposada a la de la majo-
ria parlamentària, aliada dels Estats Units. A final del
2006, la paràlisi política a Beirut i la crisi de legitimitat
governamental subsegüent havien empitjorat, i havien
sumit el Govern pronord-americà i la política dels
Estats Units en greus dificultats. Tots dos van perdre
autoritat, i la mesura de l’èxit va esdevenir la super-
vivència en lloc del progrés.

Podien haver fet més els Estats Units?

La guerra del Líban va posar en relleu conflictes en-
tre els interessos dels Estats Units i dos estats 
amics, Israel i el Líban. El consentiment als objectius
de l’Estat més fort, el seu aliat Israel, va perjudicar part
dels assoliments i interessos estratègics dels Estats
Units al Líban i al món àrab. El Líban encara no s’ha-
via adaptat completament a l’hegemonia postsiriana
i no tenia la capacitat ni la cohesió política per portar

a terme el desarmament d’Hezbol·lah, a risc d’abocar
el país a una nova guerra civil. La guerra va amena-
çar d’assestar un cop letal a l’optimisme existent
abans del conflicte i que els mateixos Estats Units ha-
vien fomentat. Així mateix, va erosionar encara més la
imatge de la superpotència al món àrab, una pèrdua
compensada per l’esperança que un èxit estratègic is-
raelià permetés donar una empenta als interessos de
Washington.
La gestió de la crisi va fer sortir a la llum aquestes
tensions. En lloc d’impulsar un final de la violència
ràpid, els Estats Units van considerar que Israel po-
dia assolir els seus objectius i, per tant, van actuar
amb la finalitat de concedir-li el temps i l’espai po-
lític necessaris. Durant els primers dies del conflicte
i davant la devastació que estava patint el Líban, la

secretària d’Estat dels Estats Units, Condoleezza
Rice, va parlar dels «dolors de part del nou Orient
Mitjà», i va suggerir que la guerra formava part de
les perspectives de transformació a gran escala
que Washington tenia per a la regió. Els Estats
Units no van fer cas de les crides repetides del
Govern libanès per a un alto el foc immediat. A la
Conferència de Roma,  el 26 de juliol de 2006,
quan el primer ministre libanès va sol·licitar el fi im-
mediat de la violència, Rice va mostrar la seva reti-
cència davant el que ella va denominar un alto el foc
prematur i mancat de sentit.
A mesura que les forces militars d’Israel flaqueja-
ven davant la tàctica eficaç d’Hezbol·lah i aug-
mentaven les crítiques de la comunitat internacio-
nal i els països àrabs davant dels costos de la
guerra, els Estats Units es van apressar a negociar
un alto el foc. No obstant això, el fet d’haver-lo
obstruït inicialment el mes de juliol va minvar la
seva capacitat per imposar una resolució estricta
a les Nacions Unides a mitjan agost. A més, haver
subordinat una solució ràpida de la crisi als objectius
militars i estratègics d’Israel va perjudicar els seus
aliats al Líban.
Els Estats Units van integrar el grup de perdedors
de la guerra del Líban. En haver confiat massa en
una solució militar als desafiaments complexos i in-
terrelacionats del Líban i en no involucrar-se en una
intensa diplomàcia itinerant, van perdre credibilitat
i el poder per modelar resultats. També es va per-
cebre com a un fet clarament ideològic que s’ha-
gués emmarcat aquesta guerra com a part de la llui-
ta contra el terror i com a símbol de l’avenç de la
llibertat a la regió.
Els Estats Units van intentar reparar la seva imat-
ge, van mostrar bona voluntat durant la recons-
trucció postbèl·lica i van oferir assistència huma-
nitària, financera i tècnica en un intent de donar
suport al Govern central en la seva competició
amb Hezbol·lah per guanyar-se les víctimes de la
guerra. L’assistència incloïa la neteja de la costa con-
taminada per abocaments de petroli, la recons-
trucció d’infraestructures bàsiques i la distribució
d’ajuda humanitària als refugiats i altres comunitats
en situació precària. Aquest esforç, benvingut però
tardà, gairebé no va canviar les percepcions pre-
sents al Líban. Resulta revelador que, en un intent
de deslegitimar per associació el Govern libanès,
els manifestants antiamericans de Beirut van por-
tar imatges del primer ministre libanès abraçant
Rice durant la visita d’aquesta en plena guerra.
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Esdeveniments polítics a Palestina:
un any de convulsions

Per a Palestina, el 2006 va ser un any dramàtic. Des
de l’èxit inesperat de Hamàs en les eleccions legis-
latives del gener fins a l’acord, el desembre, de me-
diació saudita per formar un Govern d’unitat nacio-
nal entre el partit Fatah de l’Organització per a
l’Alliberament de Palestina (OAP) i el seu enemic
existencial, Hamàs, el 2006 va ser un any que va
posar en relleu totes les tensions i els conflictes sen-
se resoldre presents a la política palestina. A mitjans
d’any es van desfermar serioses preocupacions so-
bre una possible guerra civil, i hi va haver brots de vio-
lència intermitents. Els Estats Units van participar
principalment en estratègies contra Hamàs i en la re-
forma del sector de la seguretat, però a penes van
treballar per posar fi a l’encallament polític entre Is-
rael i l’Autoritat Palestina, i a final d’any van mostrar
una posició, en el millor dels casos ambivalent, da-
vant dels esforços àrabs per ajudar les dues fac-
cions palestines a compartir el poder.

Eleccions

Els Estats Units van reaccionar amb un gran rebuig
a la victòria de Hamàs, i van decidir retirar tota l’a-
juda i trencar els contactes amb qualsevol compo-
nent de l’Autoritat Palestina que estigués sota el
control de Hamàs. Hi va haver discussions jurídiques
al voltant de l’autoritat presidencial i al voltant de com
canalitzar els fons d’ajuda a les entitats no gover-
namentals i als sectors controlats per Fatah. La re-
tirada de les ajudes dels Estats Units, de la Unió Eu-
ropea i de l’ajuda bilateral europea va contribuir al
deteriorament ràpid de l’economia palestina i va ge-
nerar situacions preocupants des del punt de vista
humanitari, sobretot a Gaza. El Quartet (grup de
contacte format pels Estats Units, la UE, Rússia i les
Nacions Unides) va establir tres condicions per nor-
malitzar les relacions amb Hamàs: la renúncia a la vio-

lència i al terrorisme, el reconeixement d’Israel i el res-
pecte dels acords existents entre Israel i l’Autoritat
Palestina.

Tensions durant l’estiu

Diversos esdeveniments que van tenir lloc durant el
mes de juny van incrementar les tensions regionals i
van dur Hamàs a trencar de manera unilateral la tre-
va de 16 mesos amb Israel. Les morts de civils pro-
vocades per míssils israelians i els atacs palestins a
una escola israeliana a Ashkelon van desfermar una
escalada de violència. A finals de juny, militants de Ha-
màs van travessar la frontera des de Gaza a Israel,
van assassinar dos soldats israelians i en van se-
grestar un tercer. Israel va llançar llavors l’operació
«Tempesta d’estiu», que aviat va quedar eclipsada
als mitjans de comunicació per l’operació, encara de
més envergadura, al Líban.
Els Estats Units van donar un suport ampli a les res-
postes d’Israel a la violència de Hamàs. Tanmateix,
també van intentar mantenir un cert nivell de contactes
amb les forces de seguretat palestines que no esta-
ven controlades per Hamàs, i el seu coordinador de
seguretat designat per a la zona, el general Keith
Dayton, va treballar perquè la seva missió prosperés,
malgrat el gran obstacle que representava la retira-
da de les ajudes. El seu objectiu consistia a impul-
sar reformes en el sector de la seguretat mitjançant
l’entrenament i la millora de l’eficiència de les múlti-
ples forces palestines. Els Estats Units també van ani-
mar Israel i els palestins a mantenir un cert grau de
contacte operatiu i informatiu, malgrat la marcada
tensió. Els esforços per aconseguir que l’ajuda dels
Estats Units arribés a les forces de Fatah no es van
materialitzar.
Alhora, també es va desfermar una espiral de violència
intestina entre les forces lleials a l’OAP i les forces
de Hamàs, cosa que va incrementar les possibilitats
d’esclat d’una guerra civil total. Tots dos bàndols te-
nien un accés fàcil a armes i municions.

Diplomàcia tardorenca

Els Estats Units van iniciar nous esforços diplomà-
tics durant la tardor, en un intent de canalitzar les preo-
cupacions regionals sobre la guerra del Líban cap a
un impuls renovat per ajudar l’Estat libanès i solucionar
el problema entre Israel i Palestina. Els Estats Units
esperaven fomentar un acord entre els països con-
servadors del Golf, Israel i Occident al voltant de la
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necessitat de contenir encara més Hamàs i Hez-
bol·lah, així com la influència iraniana sobre els dos
grups. Al setembre, la secretària d’Estat nord-ame-
ricana es va desplaçar a la regió per reafirmar els «prin-
cipis del Quartet» i demostrar la voluntat dels Estats
Units de treballar de la mà del president palestí, Mah-
mud Abbas, i fins i tot de reforçar-ne el paper. La se-
cretària d’Estat va presentar el seu pla davant del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i va tor-
nar a la regió l’octubre i el novembre, amb la intenció
de crear les condicions perquè s’iniciés un ronda de
converses entre Mahmud Abbas i el primer ministre
israelià, Ehud Olmert. 

Això no obstant, hi havia un segon escenari en què
també es desenvolupaven les dinàmiques de la re-
gió. L’Aràbia Saudita i l’Iran van començar a treballar
conjuntament en la qüestió del Líban, amb la finali-
tat de crear un nou consens i forjar una nova pau na-
cional entre Hezbol·lah i les altres forces polítiques.
Els saudites van proposar dur a terme una conferència
internacional sobre Palestina i van col·laborar de ma-
nera activa amb els grups palestins. Així mateix, van
plantejar un enfocament per a la formació d’un Go-
vern d’unitat nacional entre els sectors de Fatah i
Hamàs. Però això xocava amb la política nord-ame-
ricana d’aïllar Hamàs i els Estats Units van entrar en
un compàs d’espera, per veure si el concepte de la
unitat nacional permetia impulsar polítiques modera-
des o si, al contrari, s’ensorrava i d’aquesta manera
convencia els saudites i els altres actors regionals que
calia adoptar una tàctica diferent.

L’Iraq: la recerca de seguretat i la legitimitat
política 

L’Iraq va continuar dominant l’agenda dels Estats Units
a l’Orient Mitjà, tant en l’àmbit internacional com en
el nacional. La seguretat va demostrar ser un objec-

tiu difícil d’assolir, i la nova classe política de l’Iraq va
passar-se l’any sencer intentant assentar-se i ins-
taurar la legitimitat de les noves institucions polítiques.
Les condicions socials i econòmiques continuaven
sent precàries, les tensions sectàries es van incre-
mentar i la regió es va enfrontar a un nou efecte
col·lateral de la guerra de l’Iraq: l’emigració de prop
de dos milions d’iraquians en la recerca de segure-
tat.
El desembre del 2005, els iraquians van elegir el
seu primer Parlament permanent posterior a l’època
de Saddam. La participació en les eleccions va ser
elevada i l’Aliança Iraquiana Unida, dirigida pel sec-
tor xiïta, va emergir amb una majoria relativa, no ab-
soluta, de vots. Els partits seculars i no sectaris van
obtenir uns resultats poc favorables. La nova classe
política va necessitar quatre mesos de negociacions
per formar Govern i, finalment, el candidat de com-
promís, Jawad al-Maliki, del partit Dawa, va ser ele-
git primer ministre. Sense disposar d’una base sòli-
da, Jawad al-Maliki es va enfrontar al repte d’equilibrar
els diferents interessos de la majoria xiïta, incloses les
pressions del clergue radical Moqtada al-Sadr, que
dubtava entre donar suport al Govern o oposar-s’hi.
Els polítics sunnites del Govern nacional no van acon-
seguir reunir un suport ampli dins de la comunitat sun-
nita com per poder frenar les accions dels grups in-
surgents, encara que algunes informacions puntuals
van assenyalar que moltes ciutats de majoria sunni-
ta els oposaven resistència i treballaven amb valen-
tia per restaurar l’ordre.
Fins i tot abans que es formés el Govern, les pers-
pectives d’estabilitat a l’Iraq van empitjorar notable-
ment el febrer, quan una important mesquita xiïta a
Samarra va quedar totalment destruïda per insur-
gents presumiblement vinculats a Al-Qaida a l’Iraq.
Aquest únic esdeveniment va provocar un canvi d’ac-
titud entre els xiïtes i va constituir un punt d’inflexió
crucial en les tensions sectàries i la violència del
país. Fins a l’atemptat de Samarra, la comunitat xiïta
havia evitat en gran mesura escalades de violència,
fins i tot quan va patir atacs de les forces radicals in-
surgents sunnites i l’antic partit Baas. Aquesta ca-
pacitat de contenció va quedar erosionada després
de l’incident del febrer. La violència sectària va as-
solir el seu punt màxim a Bagdad, on es van detec-
tar actes de neteja ètnica en veïnatges anteriorment
mixtos.
Als Estats Units, el suport popular a la guerra va de-
caure a un ritme constant. Polítics de tots dos par-
tits van debatre al voltant de les conseqüències d’u-
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na retirada nord-americana. ¿Una retirada prematu-
ra de les tropes dels Estats Units generaria més caos
i violència, o canviaria l’enfocament i permetria que
els iraquians treballessin d’una manera més eficaç cap
a la reconciliació i reconstrucció nacional? Les elec-
cions al Congrés dutes a terme el novembre van tor-
nar la majoria als demòcrates, tant a la Cambra de
Representants com al Senat, fet que es va interpre-
tar com un referèndum sobre l’Iraq i la impopularitat
de la política del president. Més avançada la tardor,
el Grup d’Estudis sobre l’Iraq bipartit, copresidit per
l’antic congressista Lee Hamilton i l’exsecretari d’Es-
tat James Baker, va recomanar una reformulació ra-
dical de la política nord-americana, amb l’objectiu
d’una retallada planificada de les forces militars dels
Estats Units, més foment de l’enfortiment de les ca-
pacitats i la reconciliació entre els iraquians i més es-
forç dels Estats Units per establir suports regionals
a favor de l’estabilitat iraquiana, també mitjançant
contactes amb l’Iran i Síria. Inicialment, la Casa Blan-
ca va rebutjar l’informe, encara que a poc a poc se’n
van adoptar aspectes concrets a mesura que la po-
lítica dels Estats Units s’adaptava a les condicions can-
viants i cada cop més deteriorades del terreny.
L’any va acabar amb l’execució a la forca de l’exdic-
tador Saddam Hussein. El que podria haver estat un
esdeveniment tètric que contribuís a la cicatrització
nacional i a la reorientació cap a un futur més pací-
fic es va convertir en un nou episodi de lluita sectà-
ria, en un clima carregat d’odi. Els terminis i la mane-
ra en què es va dur a terme l’execució van suscitar
l’aparença d’estar manipulada pels radicals xiïtes, i
no va comptar amb la coordinació interna del Govern.

L’Iran i els Estats Units

A finals del 2005, la confluència de l’arribada al po-
der de Mahmud Ahmadinejad, amb el suport d’una
plataforma de populisme econòmic amb fervor islà-
mic renovat, la reafirmació de l’Iran en el front nuclear
mitjançant el rebuig d’un paquet de la UE i les acu-

sacions creixents d’influència iraniana a l’Iraq, van
donar a aquest país una imatge de rival fort i deter-
minat dels Estats Units.

La qüestió del programa nuclear

La qüestió del programa nuclear es va mantenir en
un primer pla durant tot el 2006. L’Iran va reivindicar
el dret d’adquirir un cicle complet de combustible nu-
clear, mentre que l’Agència Internacional d’Energia
Atòmica (AIEA) i els països occidentals intentaven li-
mitar les capacitats nuclears de l’Iran arran de l’in-
compliment iranià de les obligacions en el marc del
Tractat de No Proliferació d’Armes Nuclears.
Com que l’Iran no va fer cas de les demandes de l’A-
IEA i dels països occidentals en travessar la línia roja
tecnològica (en concret, amb la instal·lació de centri-
fugadores i el consegüent inici de les activitats d’en-
riquiment d’urani), Washington va intentar formar un
front unit al Consell de Seguretat de les Nacions Uni-
des per tractar el cas de l’Iran i imposar-li sancions.
Tanmateix, la desconfiança de la Xina i de Rússia da-
vant de les intencions i dels interessos divergents
dels Estats Units va dificultar el consens en aquest àm-
bit. Al maig, amb la finalitat de demostrar la bona vo-
luntat de les seves intencions, els Estats Units es van
oferir a sumar-se a les converses entre els països
europeus i l’Iran si aquest darrer acceptava suspen-
dre les activitats d’enriquiment d’urani.
L’actitud continuada de desafiament de l’Iran i l’hàbil
diplomàcia europea i nord-americana van donar lloc
el mes de juliol a l’aprovació de la resolució 1.696 del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i, pos-
teriorment, el desembre, de la resolució 1.737, les
dues en el marc del capítol VII, que imposaven san-
cions econòmiques a entitats i persones específi-
ques. Això va significar un cop per als dirigents de l’I-
ran, que confiaven que les divisions en el si del Consell
de Seguretat impedirien que s’assolís un acord.
Així mateix, els Estats Units van intentar frenar l’Iran
per altres vies: van mobilitzar els aliats àrabs clau,
preocupats per l’ascens de l’Iran, en el fòrum CCG+2
(Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf +
Egipte i Jordània). Washington també va reforçar la
seva cooperació en l’àmbit de seguretat i defensa
amb els països del CCG mitjançant l’adopció d’u-
na nova iniciativa denominada Gulf Security Dialo-
gue, que se centrava en nous paquets d’armament
com a part d’una estratègia politicomilitar per dissuadir
l’Iran i defensar-se davant l’amenaça emergent en-
carnada per aquest país. Per acabar, d’una manera
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innovadora i summament discreta, el Tresor dels Es-
tats Units va començar a moure fils per persuadir ins-
titucions financeres i altres empreses perquè sus-
penguessin les seves relacions comercials amb l’Iran.

L’ascens de l’Iran com a potència regional

La nova posició regional de l’Iran va resultar sum-
mament problemàtica per a la política nord-americana,
ja que va fer que les polítiques i decisions dels Es-
tats Units a l’Iraq depenguessin de la bona voluntat
iraniana. Es va considerar que l’Iran estava darrere de
cada una de les crisis més greus de la regió: el Lí-
ban, Cisjordània i Gaza i l’Iraq. Però els sondejos
suggerien que, mentre que els líders àrabs temien el
creixent poder de l’Iran, els ciutadans àrabs donaven
suport al discurs exaltat i desafiador del president ira-
nià contra els Estats Units.
Durant gran part del 2006 l’Iran va mantenir la con-
fiança que els Estats Units, empantanegats a l’Iraq,
es trobaven en una posició de debilitat i d’escàs
marge de maniobra per plantejar-se accions per po-
der aconseguir un canvi de règim. Per desmentir
aquesta percepció, Washington va repetir nom-
broses vegades que, encara que preferia una so-
lució diplomàtica i pacífica a la crisi, també tenia en
compte altres opcions. Aquest joc per guanyar o
restaurar la capacitat d’influència comportava el
risc de ser mal interpretat o de provocar una es-
calada accidental de la violència. La situació va
esdevenir més inestable per les dures declaracions
del president Mahmud Ahmadinejad sobre Israel i
la funció de l’Iran a la regió.
Després de la guerra del Líban, els Estats Units van
intentar guanyar suport regional per dur a terme una
estratègia antiiraniana que impliqués una aliança tà-
cita entre els Estats Units, Israel i els règims àrabs
moderats. Aquesta idea va tenir una certa resso-
nància, encara que es va debilitar quan un actor clau,

l’Aràbia Saudita, va demostrar la seva voluntat de
cooperar amb l’Iran per facilitar una solució pacífica
al Líban i va intervenir, liderant l’acció, per afavorir la
reconciliació de les faccions palestines.
Els Estats Units van basar la seva política en l’opo-
sició ferma al Govern de l’Iran, encara que van bus-
car establir contactes amb sectors de la societat
iraniana presumiblement favorables a Occident i als
valors democràtics.
L’Administració i el Congrés van assignar 75 milions
de dòlars per fomentar iniciatives i emissions de
programes prodemocràtics a l’Iran. Tanmateix, aquest
nou esforç va topar amb l’ambivalència dels refor-
mistes a l’Iran, als quals preocupava que l’accepta-
ció del finançament dels Estats Units anés en detri-
ment de la seva causa i imatge, i amb l’hostilitat
absoluta de les autoritats iranianes, convençudes
que aquest finançament formava part d’una política
més àmplia que perseguia el canvi de règim. La vi-
sita el setembre de l’expresident iranià Khatami als
Estats Units va constituir una oportunitat per a la dis-
tensió i l’entesa mútua, encara que no es va assolir
cap acord substantiu, la qual cosa va fer que molts
es preguntessin què calia per fomentar l’apropa-
ment entre els dos països.
A mesura que el 2006 avançava, la posició dels
sectors més durs de Teheran semblava debilitar-se.
El descontentament amb les polítiques d’Ahmadi-
nejad, el deteriorament de l’economia de l’Iran i l’a-
dopció del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides de resolucions que imposaven sancions con-
tra l’Iran, van dur a la derrota dels candidats als
quals donava suport Ahmadinejad a l’Assemblea
d’Experts i als consells municipals durant les elec-
cions del desembre. Això no obstant, els Estats Units
van continuar mantenint la pressió enviant un segon
portaavions a la zona i acusant l’Iran d’interferir a l’I-
raq, cosa que ha portat alguns a vaticinar un en-
frontament imminent al golf Pèrsic.
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Alberto Moreno

Diplomàtic, Espanya

Les conseqüències de la guerra que l’estiu passat va
assolar el Líban i el nord d’Israel han acabat afectant
no tan sols els contendents, sinó també els països
veïns i, en general, tota la regió del Pròxim Orient. El
conflicte ha enfortit les posicions més radicals en
detriment dels sectors més moderats, tant al camp
àrab com a Israel. Però l’enfrontament bèl·lic també
ha servit perquè en el si de la comunitat internacio-
nal es consolidi la convicció que només la negocia-
ció pot portar una solució als conflictes de la regió.
Donant una bona mostra del seu compromís amb
l’estabilitat del Líban, del nord d’Israel i de la regió en
general, Europa i els seus estats membres han ad-
quirit un protagonisme creixent en la reactivació del
procés de pau al Pròxim Orient.

El conflicte armat

El 12 de juliol de 2006, dos vehicles blindats de l’e-
xèrcit israelià van ser atacats per milicians d’Hez-
bol·lah amb el resultat de tres soldats morts, tres de
ferits i dos de segrestats: Ehud Goldwasser i Eldad
Regev. Hores més tard, una incursió israeliana feta
amb la intenció de rescatar els dos soldats segres-
tats va topar amb una forta resistència dels milicians
d’Hezbol·lah, i va acabar amb cinc baixes i la destrucció
d’un tanc Merkava. En aquestes circumstàncies, el Go-
vern del primer ministre Ehud Olmert va prendre la
decisió d’atacar el Líban i iniciar una guerra que va
durar 33 dies. 
És important aturar-se, encara que sigui breument, en
aquesta decisió del Govern d’Israel, perquè defineix
i marca el futur del conflicte. Tradicionalment la fron-

tera sud del Líban, una de les més vigilades per Is-
rael, es caracteritzava per viure en una situació de cal-
ma tensa amb incidents violents esporàdics que se
circumscrivien a la zona fronterera de tots dos països.
La dinàmica acció-reacció s’havia mantingut en uns
paràmetres que limitaven l’abast dels atacs i de les
represàlies. En la lògica israeliana, Hezbol·lah era i en-
cara és una organització terrorista que, fins al mes d’a-
gost passat, tenia segrestada l’autoritat de l’Estat li-
banès a la zona meridional del país i havia utilitzat els
territoris que es troben al sud del riu Litani per atemp-
tar contra el territori i la població d’Israel. Fins l’estiu
passat, la resposta israeliana als atacs d’Hezbol·lah
es definia d’acord amb aquest pressupòsit, tractant
aquesta organització de manera diferent i separada
de l’Estat i les institucions del Líban.
Tanmateix, la nit del 12 de juliol aquest enfocament
va canviar radicalment i Israel va considerar que
havia estat objecte d’un atac llançat per l’Estat li-
banès i no per una organització terrorista. Aquest
canvi de plantejament havia de definir l’abast i la du-
rada de la guerra. Així, els primers atacs de les for-
ces aèries israelianes no es van dirigir contra les po-
sicions ocupades per Hezbol·lah, sinó contra
l’aeroport de Beirut i les principals infraestructures
viàries del Líban.
No són clares les raons que van dur el Govern israelià
a optar per una guerra oberta i no, com en el passat,
per represàlies limitades geogràficament al sud del
país i concentrades en objectius vinculats a Hez-
bol·lah. Probablement darrere d’aquesta decisió hi hau-
ria el convenciment que, si s’infligia el dany suficient
al Líban, els mateixos libanesos serien els que s’en-
frontarien a Hezbol·lah i acabarien amb l’amenaça
latent que representava la seva presència al sud del
riu Litani. Els esdeveniments van demostrar que, des
del primer moment, aquesta estratègia va ser con-
demnada al fracàs, com la que va inspirar l’acció po-

La guerra torna a la Mediterrània

La guerra del Líban i la situació al
Pròxim Orient

3 Claves catala ES07:00 Med. en cifrasgraf  18/1/08  09:19  Página 25



C
la

us
M

ed
. 2

00
7

26

lítica i militar empresa, gairebé en paral·lel, per les au-
toritats d’Israel a la franja de Gaza. Els libanesos no
van reaccionar als bombardejos com les autoritats is-
raelianes havien previst. Al contrari, l’acció militar
d’Israel va aconseguir aglutinar la població civil liba-
nesa i, en general, l’opinió pública àrab en contra de
la política israeliana i a favor de la defensa que Hez-
bol·lah va encapçalar de les terres libaneses. Però,
a més, un altre element que sens dubte va ser de-
terminant per adoptar la decisió israeliana va ser el
convenciment que havia arribat l’hora de derrotar mi-
litarment Hezbol·lah i, alhora, enviar un missatge clar
a l’Iran, ja que així se’l privava d’un dels seus princi-
pals avantatges polítics i militars a la regió.
Sigui com sigui, des del primer moment, el Govern is-
raelià va definir públicament els seus objectius militars:
l’alliberament dels dos soldats segrestats; la derrota i,
en la mesura del possible, la destrucció del moviment
Hezbol·lah i dels seus quadres de comandament, i, per
acabar, la desaparició de l’amenaça a la seguretat d’Is-
rael procedent del Líban. Amb tot, 33 dies després
d’iniciar-se l’enfrontament militar, cap d’aquests ob-
jectius no havia estat assolit amb l’ús de la força armada.
Al contrari, és la diplomàcia, com a mitjà de solució pa-
cífica de les controvèrsies, la que  ofereix una sortida
al conflicte. En efecte, la resolució 1.701 (2006) del Con-
sell de Seguretat de les Nacions Unides va propiciar
la fi de les hostilitats, l’enfortiment de la Força Provisional
de les Nacions Unides al Líban (FPNUL) i l’extensió del
control del Govern i les forces armades libaneses a la
zona sud del riu Litani. Amb això, aquesta resolució sa-
tisfeia, si més no indirectament, el tercer i darrer objectiu
perseguit per les autoritats d’Israel, és a dir, la desaparició
de l’amenaça a la seguretat al nord d’Israel. 

La fi del conflicte 

Tres setmanes després d’iniciar-se els combats, tot
indicava que Israel no assoliria cap dels objectius

que s’havia marcat, i que la victòria militar només
s’aconseguiria a un alt preu que ningú no estava dis-
posat a pagar. En aquell moment, convençudes que
la prolongació de l’enfrontament deixava de ser útil,
les autoritats dels Estats Units van decidir acceptar
una solució diplomàtica que s’estava preparant, amb
grans dificultats, en el si del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides. En efecte, l’11 d’agost de 2006
el Consell de Seguretat va aprovar per unanimitat la
resolució 1.701 (2006) i el 14 d’agost va entrar en
vigor el cessament de les hostilitats.
La resolució 1.701 (2006) va propiciar el cessament
de totes les accions armades, el desplegament de
les forces armades libaneses al sud del país i l’ex-
tensió de l’autoritat del Govern de Beirut a tot el ter-
ritori libanès. A més, aquesta resolució va exhortar
el Govern libanès «que asseguri les seves fronteres
i altres punts d’ingrés per impedir l’entrada al Líban
d’armes o material connex sense el seu consenti-
ment». Alhora, el Consell de Seguretat va instar Is-
rael i el Líban a buscar una solució del conflicte bi-
lateral sobre la base dels elements següents: el
respecte de la Línia Blava; els arranjaments de se-
guretat entre els dos països; l’aplicació dels acords
de Taïf i de les resolucions 1.559 (2004) i 1.680
(2006) del Consell de Seguretat; i el consentiment
necessari del Govern per a la presència de forces
estrangeres o el subministrament d’armes al Líban.
Per acabar, mitjançant la resolució 1.701 (2006),
el Consell de Seguretat va autoritzar l’augment d’e-
fectius de la FPNUL a un màxim de 15.000 soldats.
Des de l’òptica israeliana, la resolució 1.701 (2006)
comporta el desarmament d’Hezbol·lah i la imposi-
ció d’un embargament d’armes. Alhora, la presèn-
cia de l’exèrcit libanès al sud del riu Litani ha de re-
dundar en la fi del control que Hezbol·lah exercia
sobre el sud del Líban. Amb això, desapareix –o al-
menys disminueix– de manera significativa el risc
d’accions violentes adreçades cap al nord d’Israel.
Amb la resolució a la mà, el Govern d’Israel pot ad-
duir que, si més no, ha aconseguit una part dels ob-
jectius declarats a l’inici de les hostilitats.

El final de la guerra va redundar
en un enfortiment formal de
l’Estat libanès davant el poder 
i la influència exercits fins lla-
vors per Hezbol·lah i les seves
diferents ramificacions

Convençudes que la prolongació
de l’enfrontament deixava de ser
útil, les autoritats dels Estat
Units van decidir acceptar una
solució diplomàtica que s’estava
preparant, amb grans dificultats,
en el si del Consell de Seguretat
de les Nacions Unides
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Per al Govern libanès, la resolució adoptada el pas-
sat 11 d’agost va significar, en primer lloc i per so-
bre de qualsevol altra consideració, el cessament de
les hostilitats i les seves greus conseqüències en ter-
mes humans i materials. Però a més, l’adopció i pos-
terior aplicació de la resolució va significar l’exten-
sió de l’autoritat del Govern i de les institucions del 
Líban a la totalitat del territori libanès i la seva pre-
sència efectiva al sud del riu Litani. Així, el final de
la guerra va redundar en un enfortiment formal de l’Es-
tat libanès davant el poder i la influència exercits
fins llavors per Hezbol·lah i les seves diferents ra-
mificacions.
No obstant això, per a Hezbol·lah i els seus dirigents,
l’adopció de la resolució 1.701 (2006) va significar
una bona sortida d’un conflicte que de cap mane-
ra podien guanyar mitjançant l’ús de la força, però
del qual sortien victoriosos senzillament perquè les
seves milícies no havien estat derrotades. Per bé que
la resolució disposa una cessió, si més no sobre el
paper, del control efectiu que Hezbol·lah exercia
en nombroses zones del Líban, ofereix també la
possibilitat que la popularitat i influència del Partit
de Déu es canalitzi mitjançant la via política opor-
tuna, de tal manera que els dirigents d’Hezbol·lah
s’incorporin plenament a la vida política del país i
abandonin de forma definitiva la força armada.
Calia un mes de guerra per arribar a aquest com-
promís? Sense cap mena de dubte, la resposta és
negativa. Ja la primera setmana es va veure que la
solució militar no era possible i que caldria arribar
a una sortida diplomàtica. Des del primer moment
i en consonància amb diversos socis europeus, el
Govern espanyol va sostenir que la solució dels
problemes de la regió no es trobaria unilateralment
mitjançant el recurs de la força armada. Fins i tot la
ministra d’Afers Exteriors israeliana, Tzipi Livni, mal-
grat la resistència del primer ministre Olmert i alguns
dels membres del seu gabinet, va fer esforços, des
del primer moment, per trobar una solució diplo-
màtica a un conflicte que s’estava saldant amb un
gran nombre de víctimes i una enorme destrucció
a tots dos costats de la frontera. Però el desig d’al-

guns dirigents israelians d’acabar amb Hezbol·lah i,
indirectament, d’assestar un cop dur a l’Iran va pre-
valer sobre les crides a la sensatesa i al seny.

Les conseqüències del conflicte

Israel

Per a Israel la guerra constitueix tot un desengany po-
lític i militar. No s’han complert els seus objectius i
el preu que s’ha pagat per aquesta aventura militar
és excessivament elevat. No és d’estranyar que la po-
blació israeliana tingui, de forma majoritària, un sen-
timent de frustració acompanyat de la sensació que,
en el fons, han perdut la guerra. L’alto al foc no va dei-
xar un Israel més fort i més segur, sinó un país temorós
i dividit internament sobre la política que s’ha de se-
guir per garantir la supervivència de l’Estat. 
Tant el Govern com l’exèrcit van sortir debilitats de
l’enfrontament, i molt criticats per la forma en què es
van prendre les decisions polítiques i militars relati-
ves a la conducció de les hostilitats. Per primera ve-
gada en la seva història, les forces armades israelia-
nes van sofrir una pèrdua de prestigi i credibilitat, i
es va qüestionar el seu potencial i la seva capacitat
per assegurar la supervivència de l’Estat d’Israel. Per
la seva banda, el Govern israelià i el partit del primer
ministre, Kadima, van perdre el seu projecte polític prin-
cipal, és a dir, el pla de desconnexió unilateral de Cis-
jordània. Els esdeveniments de l’estiu passat van po-
sar de manifest que la política d’abandonament
unilateral de territoris ocupats no garanteix ni la se-
guretat ni la pau. Sense programa polític i amb ín-
dexs de popularitat molt baixos, la coalició de Go-
vern es debat, des de llavors, entre la temptació de
continuar amb l’ocupació i la colonització del terri-
tori o l’opció negociadora.

El Líban

Per al Líban el balanç de la guerra és tràgic. Els 
danys causats durant els 33 dies de combats van ser
enormes i els treballs de reconstrucció duraran for-
ça anys. En un mes, el país va perdre bona part del
que s’havia aconseguit des de l’acabament de la
guerra civil.
En un primer moment, Hezbol·lah va sortir enfortit
del conflicte. El seu prestigi al món àrab va créixer es-
pectacularment. Per a la persona del carrer, Hez-
bol·lah ha retornat al poble àrab l’orgull i l’honor, en

L’alto al foc no va a deixar un
Israel més fort i més segur, sinó
un país temorós i dividit interna-
ment sobre la política que s’ha
de seguir per garantir la supervi-
vència de l’Estat.
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fer front amb èxit relatiu a la poderosa maquinària mi-
litar israeliana. Malgrat tot, a mesura que passaven les
setmanes, la divisió al Líban es va fer més evident en-
tre les forces que componen el moviment del 14 de
març (Hariri, Joumblatt, Siniora, i els grups cristians
de Gaega i Gemayel) i l’oposició, formada fonamen-
talment per Hezbol·lah, Amal i el grup del general
Aoun. Des del final de la guerra, Gemayel ha inten-
tat treure partit del seu prestigi reclamant més quo-
tes de poder per a la comunitat xiïta libanesa i aspi-
rant a poder constituir una minoria de bloqueig en el
si del Govern libanès. No obstant això, la majoria go-
vernamental i el primer ministre Siniora al capdavant
no semblen disposats a alterar les regles de repar-
timent de poder acordades després de la indepen-
dència i modificades lleugerament mitjançant els
acords de Taïf del 1989.
Així, el Líban s’enfronta a una profunda crisi institucional
que divideix el país en dues meitats i la solució de la
qual és força complicada. Només l’acord i el diàleg
nacional poden donar una sortida pacífica a la situa-
ció actual. Juntament amb l’enorme complexitat interna
de la societat i la política libanesa, hi ha un altre fac-
tor que no es pot ignorar: la dimensió exterior de la
crisi que travessa el Líban. Mentre que l’oposició rep
el suport de l’Iran i de Síria, el Govern del primer mi-
nistre Siniora compta amb el dels països occidentals
(especialment els Estats Units i França), i d’alguns pa-
ïsos àrabs moderats com ara Egipte o l’Aràbia Sau-
dita. Aquest vessant exterior dificulta enormement la
resolució de la crisi en imposar condicions que no res-
ponen únicament al debat intern entre Govern i opo-
sició, sinó al conflicte que enfronta aquests països en-
tre si. Per això, alguns dels punts de fricció més
rellevants, com ara la constitució del tribunal interna-
cional que hauria de jutjar els responsables de l’as-
sassinat de l’antic primer ministre Rafiq Al-Hariri, així
com altres crims de naturalesa política, tenen una
lectura més en clau externa que interna.

Els països àrabs

En esclatar la guerra, els governs àrabs moderats es
van enfrontar a un dilema. D’una banda, la solidari-
tat àrab els va dur a condemnar l’agressió israelia-
na i a mostrar al Líban el seu suport. Però, de l’al-
tra, aquests governs no van veure de mal ull que Israel
donés una lliçó militar a Hezbol·lah i, de retruc, a l’I-
ran. L’agressivitat de l’esmentat grup i el seu islamisme
militant mai no han estat ben vistos per governs com
ara l’egipci o el jordà, que temen les conseqüències

de la influència d’un Hezbol·lah triomfant sobre els
seus propis partits de caire islamista. Al contrari, la
derrota del Partit de Déu podria haver tingut una in-
fluència positiva en el conflicte que els enfronta als
Germans Musulmans. De la mateixa manera, la der-
rota hauria privat l’Iran d’un dels seus principals
avantatges de poder i influència a la regió, i hauria
coartat amb això el seu paper de «potència regional»
al Pròxim Orient.
Aquest dilema, que va presidir els primers dies de
la guerra, explica que els estats àrabs moderats tin-
guessin una reacció moderada davant de «l’agres-
sió d’Israel». Malgrat això, la resistència d’Hezbol·lah
i la creixent xifra de víctimes civils i danys materials
causats al Líban van augmentar les dificultats per
mantenir aquesta posició. En algunes capitals àrabs
es va començar a percebre un distanciament cada
cop més gran entre el «carrer àrab» i els seus go-
vernants. Amb el pas del temps, la pretesa derrota
d’Hezbol·lah es va convertir en una victòria. La de-
nominada matança de Qana en va marcar el límit. A
partir d’aquell moment, els governs àrabs van fer un
front comú amb el Líban i van criticar sense embuts
l’agressió d’Israel.

Les lliçons que cal extreure del conflicte

El final de la guerra entre Israel i el Líban permet ex-
treure una sèrie d’ensenyances o conclusions que, en-
cara que no siguin noves, convé subratllar.
No hi ha solució militar als conflictes del Pròxim
Orient. L’aposta militar israeliana s’ha saldat amb un

fracàs, com ho va ser la invasió del Líban anterior o
com ho serà qualsevol aposta militar en el futur. La
solució dels conflictes que assolen la regió només po-
drà assolir-se mitjançant les negociacions. Tots aquells
que aposten per la violència com a mitjà de solució
de les controvèrsies només engendren més violèn-
cia i més radicalització entre les parts.

Tots els conflictes del Pròxim
Orient estan interconnectats. 
No és possible solucionar-ne un
de manera aïllada sense tenir en
compte els altres. L’única solució
possible ha de ser, per tant, una
solució global
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Tots els conflictes del Pròxim Orient estan intercon-
nectats. No és possible solucionar-ne un de mane-
ra aïllada sense tenir en compte els altres. L’única so-
lució possible ha de ser, per tant, global. 
Aquesta interconnexió no ha de redundar en una
igualació absoluta dels conflictes ni en una equipa-
ració total de les solucions. N’hi ha un que és al cen-
tre de totes les crisis: el conflicte entre Israel i Palestina,
que resulta de l’ocupació dels territoris palestins per
Israel. No ens enganyem, aquesta és realment la gran
ferida oberta en el si del món àrab i com a tal és per-
cebuda per la seva població. Sense avenços en el pro-
cés de pau, no hi ha solució possible per a la resta
de conflictes. La qüestió palestina constitueix el cen-
tre de tot i hi hem de dedicar els primers esforços.
La seva solució, tanmateix, no serà possible si no acon-
seguim avançar, també, en la resolució de la resta dels
conflictes i, molt especialment, en els anomenats
«bàndol sirià» i «bàndol libanès».
Un dels problemes amb què ens trobem en aquests
moments és que la crisi i la debilitat interna que tra-
vessen els principals actors de la zona fan poc pro-
bable que l’impuls de pau pugui partir de la regió.
Cal, per tant, un impuls exterior per mobilitzar les 
energies i les forces favorables a la pau existents al
Pròxim Orient.
Els darrers anys, els Estats Units no han demostrat vo-
ler impulsar el procés de pau. Aquesta actitud potser
es pot explicar per la multiplicitat de fronts oberts a
la regió, per la seva concepció del conflicte arabois-
raelià o pel pes que atorguen al «bàndol palestí». Això
no obstant, és just reconèixer que la secretària d’Es-
tat, Condoleezza Rice, ha propiciat els darrers mesos
el manteniment d’una sèrie de contactes bilaterals

entre el primer ministre israelià i la presidència palestina.
Davant els Estats Units, actor rellevant a la regió, Eu-
ropa és cridada a tenir un paper decisiu en el pro-
cés de pau. Per primera vegada en molts anys, des-
prés de l’ampliació de la FINUL, la presència europea
no es redueix a l’ajut financer o a la cooperació. Per
primera vegada Europa és present de forma activa
sobre el terreny i assumeix una responsabilitat po-
lítica de primer ordre. La presència de diversos mi-
lers de soldats francesos, italians, espanyols, ale-
manys i d’altres estats europeus obliga la Unió
Europea a assumir, d’una vegada per sempre, que
és una part activa i rellevant a la regió. 
El seu gran repte és forjar un front unit, i una polí-
tica comuna i autònoma inspirada pel multilateralisme.
Sense això, el seu potencial d’actuació com a ac-
tor internacional de primer ordre es posaria en dub-
te. Des d’aquesta òptica, la UE pot tenir un paper
fonamental per assolir que el Quartet exerceixi ple-
nament les seves responsabilitats i s’obri als prin-
cipals actors de la regió. La constitució d’un Govern
d’unitat palestí pot ser l’ocasió de reforçar la posi-
ció europea, consolidar una posició comuna i tre-
ballar a favor de la pau. Si no es fa així, el més pro-
bable és que la violència i el flagell de la guerra tornin
a castigar el Pròxim Orient.

La constitució d’un Govern 
d’unitat palestí pot ser l’ocasió
de reforçar la posició europea,
consolidar una posició comuna 
i treballar a favor de la pau
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George Emile Irani

Director Programa d’Àfrica i el Pròxim Orient

Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax),

Madrid

Amb l’Iraq i la situació de Palestina, el Líban va ser
un factor d’inestabilitat a l’est de la Mediterrània. El
2006 va ser l’any en què el «país dels cedres», com
es coneix el Líban, es va situar de nou a l’ull de l’hu-
racà de l’Orient Mitjà. No és la primera vegada que
els actors regionals o internacionals utilitzen aquest
petit país mediterrani com a camp de batalla per ser-
vir els seus interessos.

Antecedents de la guerra del Líban del 2006

Hi ha diversos factors que expliquen els esdeveni-
ments que van fer que l’estiu del 2006 esclatés la 
guerra entre les Forces de Defensa Israelianes (IDF)
i Hezbol·lah (el Partit de Déu): la situació que es vi-
via en el si del Líban després de l’assassinat de l’an-
terior primer ministre Rafiq al-Hariri; l’emergència de
l’Iran com a actor clau a l’Orient Mitjà arran de la 
guerra dels Estats Units a l’Iraq; el paper de Síria, 
que mai no ha acceptat la seva retirada forçosa del
Líban la primavera del 2005; la preocupació d’Israel
per la realitat palestina i la incapacitat de l’adminis-
tració dels Estats Units de dur a terme la guerra glo-
bal contra el terrorisme, i la situació fora de control
que es viu a l’Iraq i l’Afganistan.
Des de la fi de la guerra civil del Líban (1975-1989),
el país va passar per un període de reconstrucció sor-
prenent encapçalat pel difunt primer ministre Rafiq al-
Hariri. Gràcies als seus contactes i amistats interna-
cionals, Hariri va retornar al Líban el respecte que havia
perdut i la posició que solia ocupar. Malgrat això,

l’inconvenient principal de la seva estratègia va ser
que es va centrar en la reconstrucció material a cos-
ta de la reconciliació entre els libanesos.
En realitat, la reconciliació entre les diferents comu-
nitats del país mai no va arribar a produir-se. Els cris-
tians, en especial, es van sentir derrotats i traïts,
mentre que els sunnites i els xiïtes van aconseguir més
poder i capacitat d’influència. A diferència del que va
passar a Sud-àfrica i en altres països llatinoamericans,
al Líban mai no es va arribar a establir una comissió
per a la veritat i la reconciliació que s’encarregués de
«supervisar el passat».
L’altre gran problema present a l’escenari libanès era
la presència i influència cada cop més gran que Hez-
bol·lah (el Partit de Déu) exercia al país. El partit va
emergir el 1982 arran de la invasió d’Israel al Líban
i es va convertir en un eix de la resistència contra l’o-
cupació israeliana. La direcció del partit, gràcies a l’a-
jut de Síria i l’Iran, va aconseguir crear una àmplia xar-
xa d’institucions que donaven resposta a les diferents
necessitats socials i humanitàries de la població del
sud del Líban. Hezbol·lah es va convertir en el poder
militar i social per antonomàsia en aquesta zona, do-
minada principalment per xiïtes libanesos. Les crides
a favor de l’enviament de tropes libaneses a la fron-
tera amb Israel sempre van trobar resistència. El pre-
sident del Líban, Émile Lahoud (el més gran aliat de
Síria al país), sempre havia argumentat que el fet
d’enviar tropes libaneses a la frontera equivaldria a
actuar com a defensors de la seguretat d’Israel. La
guerra de l’estiu del 2006 entre Israel i Hezbol·lah de-
mostra fins a quin punt aquest raonament era erro-
ni. Això explica que, després de pràcticament un mes
des de l’inici de la campanya israeliana, el Govern li-
banès s’oferís a enviar a la frontera 15.000 militars
del seu exèrcit. Tanmateix, un cop assolit aquest punt,
es tractava d’una opció inviable, ja que Israel es ne-
gava a retirar-se llevat que es desplegués en el seu

La guerra torna a la Mediterrània

A l’ull de l’huracà: la guerra de 
l’estiu del 2006 al Líban
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lloc una força internacional destacada. Així mateix, ca-
lia tenir present la qüestió d’Hezbol·lah, del seu ar-
mament i de com integrar aquesta milícia a l’exèrcit
libanès, una missió complicada per a un país dèbil i
desmembrat.
Després de l’assassinat de Rafiq al-Hariri (el febrer
del 2005), el Consell de Seguretat de les Nacions Uni-
des va adoptar la resolució 1.559, en què s’exigia la
sortida del Líban de totes les tropes estrangeres (en
aquest cas, de Síria) i el desmantellament d’Hez-
bol·lah com a milícia. S’argüia que Israel havia finalit-
zat la seva ocupació del sud del Líban i que, per tant,
el moviment de resistència Hezbol·lah havia quedat
deslegitimat. Amb tot, Hezbol·lah no ho va interpre-
tar de la mateixa manera. Des del punt de vista de la
milícia de domini xiïta, Israel seguia ocupant la zona
de les granges de Chebaa (una zona del sud del Lí-
ban d’entre 20 i 25 quilòmetres) i això justificava
mantenir les armes.
A causa de la debilitat del Govern central libanès, el
país s’havia convertit en un terreny propici perquè els
grups armats creessin un estat dins de l’Estat. Aquest
va ser el cas de l’Organització per a l’Alliberament de
Palestina (OAP) al Líban durant almenys 25 anys, fins
que a mitjan anys vuitanta es va obligar Arafat i els
seus homes a abandonar Beirut. Posteriorment, va
aparèixer un grup libanès que comptava amb el su-
port de l’Iran i de Síria: Hezbol·lah.

L’Iran i Síria: obstruccionistes de la regió?

Amb l’arribada al poder de la revolució islàmica a l’I-
ran el 1979, la política regional de l’Orient Mitjà va
canviar. L’aiatol·là Ruhol·lah Khomeini desitjava ex-
portar la seva branca del fonamentalisme islàmic a tot
l’Orient Mitjà i al món musulmà. El Líban, a causa de
l’àmplia comunitat xiïta, es va convertir en un dels ob-
jectius predilectes de les aspiracions iranianes. El
1982, després que Israel envaís el Líban, el règim ira-
nià es va aprofitar dels errors que van cometre les IDF
per consolidar la seva influència al «país dels ce-
dres».
El 2003, la invasió de l’Iraq pels Estats Units va con-
solidar l’Iran com a un dels actors amb més pes a la
regió. El mantell d’influència xiïta s’estenia des de
Teheran fins a Bàssora i Beirut. El règim iranià va
aprofitar la fragmentació de l’Iraq per estendre el seu
domini i la seva presència al sud d’aquest país.
Teheran es manté a l’espera de veure com juga les
seves cartes l’administració Bush (tant en la qüestió

de l’Iraq com en la del programa d’armes nuclears ira-
nià) per determinar la seva actitud a l’Iraq i l’Orient
Mitjà. Hezbol·lah és un instrument pràctic que afavoreix
les polítiques disruptives de l’Iran contra els interes-
sos dels Estats Units a la regió. 
Un altre actor destacat és Síria. El règim sirià mai no
ha reconegut formalment el Líban com a entitat so-
birana. Una prova d’això és l’absència d’ambaixades
entre Síria i el Líban. El 1976, amb el suport dels Es-
tats Units i d’Israel, el president sirià Hafiz al-Assad
va enviar les seves tropes al Líban per mantenir un
estat de tensions controlades. Per conservar la seva
supremacia, els sirians van enfrontar entre si les di-
ferents faccions libaneses que n’eren proclius. Amb
el suport tàcit de Washington, el protectorat sirià so-
bre el Líban es va prolongar durant trenta anys. 
Rafiq al-Hariri, el difunt primer ministre, va posar en
dubte el paper preeminent de Síria al Líban. Hariri, que
mai no s’havia entès bé amb Émile Lahoud, el presi-
dent libanès nomenat des de Síria, es va indignar da-
vant la intenció d’aquesta última de renovar el man-
dat presidencial de Lahoud, un moviment anti-
constitucional. Per invertir aquesta situació, Hariri va
buscar el suport dels seus aliats europeus i dels Es-
tats Units per fer pressió davant l’ONU i que aques-
ta adoptés una resolució que exigís la retirada de les
tropes síries del Líban i el desarmament d’Hezbol·lah.
La primavera del 2005, després l’assassinat de Ha-
riri, Síria es va veure obligada a retirar les tropes del
Líban. Així mateix, el règim sirià s’enfronta a la pos-
sibilitat que un tribunal internacional investigui els
assassinats que han tingut lloc al Líban des de la 
mort de Hariri, incloent-hi, evidentment, el del primer
ministre.

Israel en l’atzucac libanès: Plus ça change!

Des de l’arribada d’Ariel Sharon al poder a Israel i al
llarg del seu mandat, la qüestió palestina es va con-
vertir en el principal focus d’atenció, sobretot pel
que fa a la dimensió demogràfica del conflicte. Sha-
ron va decidir construir un mur (o «tanca de separa-
ció», segons la descripció oficial de les autoritats is-
raelianes) al voltant de la major part de Cisjordània i
va crear, d’aquesta manera, una nova realitat sobre
el terreny. Així mateix, va voler debilitar els vincles re-
gionals de Hamàs. Des del començament de la se-
gona Intifada (el 2001), els grups prosirians i pro-
iranians, com Hamàs i Hezbol·lah, tenien forjada una
estreta aliança política i militar. A principis del 2006,

3 Claves catala ES07:00 Med. en cifrasgraf  18/1/08  09:19  Página 31



C
la

us
M

ed
. 2

00
7

32
la victòria de Hamàs en les eleccions legislatives pa-
lestines va forçar els israelians a tractar de desfer-se
de Hamàs i minar-ne la legitimitat com a força elegi-
da democràticament a Palestina. Estem davant d’un
escenari en què els líders amb poc poder intenten
acordar un compromís inassolible: Ehud Olmert a
Israel, Mahmud Abbas a Palestina i Fouad Siniora al
Líban. No és una bona conjuntura si el que es desit-
ja és assolir una pau duradora a l’est de la Mediter-
rània. La decisió militar d’Israel de derrotar Hamàs a
Gaza i Cisjordània i Hezbol·lah al Líban encaixa amb
els objectius plantejats per l’administració Bush dins
del marc de la guerra global contra el terrorisme.
Aquesta guerra es va veure debilitada pel ressorgi-
ment dels talibans a l’Afganistan i per la divisió de l’I-
raq originada per la guerra civil desenfrenada que es
lliura a Bagdad i al sud del país.

Els Estats Units, Europa i els àrabs dels Estats
Units

Els objectius de l’administració Bush per combatre
el terrorisme i establir la democràcia a l’Orient Mitjà
estan fets miques. Percebent una possible decisió dels
Estats Units de reduir la seva presència militar a l’I-
raq i davant de la influència creixent de l’Iran a la
zona, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, va de-
cidir atacar el Líban. La visió que compartien els Es-
tats Units i Israel pretenia imposar un Nou Orient
Mitjà, un fet que sona més aviat com un oxímoron, i
d’especial perill.
En els cercles intel·lectuals àrabs s’especulava que
aquesta nova política tradicional tenia molta sem-
blança amb idees que s’atribueixen a determinats
cercles israelians i americans que volien dividir 
l’Orient Mitjà àrab en funció de les ètnies o les con-
fessions religioses: un estat xiïta al sud de l’Iraq; un
estat kurd al nord de l’Iraq; un dèbil estat sunnita
sota la protecció d’Egipte i l’Aràbia Saudita, entitats
alauites, sunnites i druses a Síria, i, finalment, la par-
tició del Líban en enclavaments cristians, sunnites, 
xiïtes i drusos. El propòsit d’aquesta balcanització
(d’acord amb aquests cercles) era garantir l’hegemonia
d’Israel com a Estat jueu en una regió fragmentada
des del punt de vista confessional. No hi ha dubte que
és una recepta per al desastre que presagia episo-
dis de guerra i terrorisme interminables tant a la re-
gió com a la resta del món.
La guerra de l’estiu del 2006 entre Hezbol·lah i les
IDF va ser un vaticini de les noves realitats que emer-

geixen al Pròxim Orient. En primer lloc, la guerra del
Líban va ser la confrontació més llarga entre l’exèr-
cit israelià i qualsevol milícia irregular. En general,
els enfrontaments entre els exèrcits regulars àrabs i
el d’Israel es prolongaven d’una a dues setmanes. Com
a conseqüència de la guerra de l’estiu del 2006,
Hezbol·lah s’ha postulat com un actor important en
el futur de la política libanesa i de la regió. 
En segon lloc, a través de l’ús d’Hezbol·lah com a ins-

trument regional, l’Iran va aflorar com a potència clau,
especialment com a protector dels xiïtes del Pròxim
Orient. A més, l’Iran serà un interlocutor ineludible per
als Estats Units i la Gran Bretanya a l’hora de deter-
minar el futur de l’Iraq. Independentment del fet que
l’Iraq acabi sumint-se en una guerra civil, l’Iran és un
dels actors principals que cal tenir en compte. 
En tercer lloc, l’antic ordre regional àrab controlat per
països de majoria sunnita, com ara Egipte, l’Aràbia
Saudita o Jordània comença a decaure. L’Aràbia Sau-
dita ha perdut la seva capacitat d’influència des dels
atacs terroristes de l’11-S (la majoria dels terroristes
eren nacionals d’aquest país). L’any 2006, Egipte
també es trobava en un procés de transició que po-
dia desestabilitzar l’Estat. La victòria d’Hezbol·lah al
Líban va actuar com a impulsora de l’èxit polític de
grups com ara els Germans Musulmans d’Egipte i Jor-
dània o Hamàs a Palestina. Jordània va patir les con-
seqüències de les guerres de l’Iraq, Palestina i el Lí-
ban. Les perspectives de la monarquia haiximita es
determinaran per la inestabilitat de la regió i la inter-
venció internacional.
Finalment, Europa i Occident van haver d’acceptar un
canvi significatiu de paradigma: els interlocutors àrabs
d’Occident han canviat, ja no són els mateix. Els grups
del Pròxim Orient que desitjaven instaurar la democràcia
i la liberalització a la regió han sortit derrotats de la gu-
erra del Líban. Occident haurà d’aprendre a acceptar
una visió islamista més radical de la regió i a dialogar-
hi. Per molt poc atractiva que resulti aquesta opció, Oc-
cident no tindrà més remei que adoptar una nova es-
tratègia per al Pròxim Orient. Això és especialment
rellevant en el cas de l’administració Bush, la visió ma-
niquea del món de la qual és la imatge reflexa de la per-
cepció islamista de les relacions amb els Estats Units.

La guerra del Líban va ser la 
confrontació més llarga entre 
l’exèrcit israelià i qualsevol 
milícia irregular
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Guanyadors i perdedors de la guerra de l’estiu
del 2006 entre Israel i Hezbol·lah

La confrontació va finalitzar amb l’adopció de la re-
solució 1.701 del Consell de Seguretat de les Na-
cions Unides (l’11 d’agost). La comunitat interna-
cional hi definia els principis pels quals s’havia de regir
una solució duradora de la crisi. Aquesta resolució
exigia «el cessament de totes les hostilitats» entre Hez-
bol·lah i Israel, i reiterava «el suport ferm» de la co-
munitat internacional «al ple respecte de la Línia Bla-
va (que separa Israel i el Líban)». També sol·licitava
«una aplicació completa de les disposicions relle-
vants dels acords de Taïf (1989)», que van posar fi
a la guerra civil libanesa, i el desarmament «de tots
els grups armats del Líban». La resolució 1.701 tam-
bé implicava l’alliberament dels soldats israelians que
havien estat segrestats i dels presoners libanesos, així
com el traçat de les fronteres, especialment a la zona
de les granges de Chebaa. Finalment, la resolució
1.701 de l’ONU requeria el desplegament de 15.000
soldats que s’havien de sumar al contingent de la For-
ça Provisional de les Nacions Unides al Líban (FPNUL)
al sud del Líban. França, Espanya i Itàlia van cobrir
la meitat d’aquesta xifra.
Els principals perdedors de la guerra de l’estiu del
2006, la més llarga de les araboisraelianes, van ser
el Govern israelià, els ciutadans libanesos (les ava-
luacions inicials dels costos derivats de la guerra as-
cendien a 2.464 miliards de dòlars), la guerra global
contra el terrorisme (GWOT) de l’administració Bush
i la campanya dels Estats Units per fomentar la de-
mocràcia al Pròxim Orient.
Per a molts observadors dels Estats Units, Europa i
el Pròxim Orient el principal vencedor va ser el se-
cretari general d’Hezbol·lah, Hassan Nasrallah. Nas-
rallah es va convertir en un heroi al món àrab en

aconseguir fer front a l’exèrcit més poderós del Prò-
xim Orient durant més de quatre setmanes. Per des-
comptat, això va ser així amb un gran cost material i
humà. L’inconvenient de la victòria de Nasrallah és la
decisió que ha de prendre Hezbol·lah: ser el braç de
l’Iran al Líban o acceptar formar part de la recons-

trucció de l’Estat libanès. D’acord amb fonts libane-
ses, Hezbol·lah va col·laborar en el desplegament de
l’exèrcit libanès al sud del país i continua respectant
la presència de la FPNUL. El grup xiïta va declarar que
no es desarmaria mentre hi hagués soldats israe-
lians al Líban.
La guerra lliurada durant l’estiu del 2006 va ser un
clar advertiment al Govern i a l’exèrcit israelià, a més
de ser la primera guerra important entre un exèrcit re-
gular sofisticat i un moviment guerriller conegut per
haver utilitzat el terrorisme en els seus inicis.
El que es va fer evident és que la política de retira-
da unilateral de Gaza i Cisjordània promoguda per
Ehud Olmert havia rebut un cop significatiu i havia per-
dut la seva credibilitat davant de l’opinió pública is-
raeliana. El resultat final és que els colons de Cis-
jordània s’han endut part de la victòria, ja que el més
probable és que la seva veu i les seves preocupacions
siguin recollides per l’opositor principal d’Olmert,
Benjamin Netanyahu. No es pot excloure un canvi en
l’executiu israelià. El mateix és aplicable a les tàcti-
ques i estratègies de guerra de les IDF. En resum, Is-
rael no acceptarà l’statu quo actual i el 2007 farà tot
el que estigui a les seves mans per derrotar de ma-
nera rotunda el seu acèrrim enemic xiïta del Líban.
Pel que fa a l’administració Bush, la decepció liba-
nesa s’ha afegit a la guerra civil que es lliura a l’Iraq
i a la situació inestable que es viu a l’Afganistan. 
Per acabar, cal destacar que, com a resultat de la 
guerra de l’estiu del 2006 que va tenir lloc al Líban,
la campanya dels Estats Units per dur la democrà-
cia al Pròxim Orient va rebre un revés considerable.

Després de la guerra del Líban: 
situació i perspectives

El Líban s’ha de reconstruir de nou, amb la garantia
sòlida que les seves fronteres meridionals no s’uti-
litzaran en cap moment com a plataforma d’atac
contra Israel. Això implica la introducció d’una força
internacional de manteniment de la pau destacada
o l’extensió del mandat de les tropes de l’ONU
(FPNUL) sota el capítol VII de la Carta de les Nacions
Unides.
La guerra del 2006 va tenir com a resultat una
nova recomposició a la regió. L’Iran va aconsegu-
ir mantenir la seva influència tant a l’Iraq com al Lí-
ban i farà el possible per continuar amb el seu pro-
grama d’armament nuclear. Aquests factors (els
xiïtes de l’Iraq i el Líban i el programa nuclear) se-

Nasrallah es va convertir en un
heroi al món àrab en aconseguir
fer front a l’exèrcit més poderós
del Pròxim Orient durant més de
quatre setmanes
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ran l’avantatge amb què comptarà l’Iran a l’hora
d’una possible negociació o confrontació amb els
Estats Units.
Una possible reconfiguració de les àrees d’influèn-
cia regionals atorgaria a l’Iran el dret de protectorat
sobre l’Iraq, especialment sobre la regió dominada
pels xiïtes. Permetria a Israel mantenir el control del
que queda de Cisjordània. Així mateix, es podria
convidar Egipte i Jordània a participar en aquest
condomini.
El règim de Síria sobreviurà, amb les ales tallades però
conservant una certa influència indirecta sobre el Lí-
ban. Els Estats Units i França tindran veu i vot en el
futur del Líban, encara que això depengui del resul-
tat dels canvis presidencials de tots dos països (l’ad-
ministració Bush i Nicolas Sarkozy). Els líders sirians
continuen esperant amb impaciència les conclusions
de la comissió de l’ONU que investiga l’assassinat del
primer ministre libanès Rafiq al-Hariri i que ha de de-
cidir la creació d’un tribunal especial.
Les conseqüències per als Estats Units i la seva gu-
erra global contra el terrorisme són un increment en
el nombre d’allistaments a les files d’Al-Qaida i els seus

seguidors, en especial després dels desastres del Lí-
ban i l’Iraq. Això explica la urgència amb què els Es-
tats Units i la comunitat internacional van voler po-
sar fi a la guerra entre Israel i Hezbol·lah al Líban i van
contribuir a la reconstrucció del país. El Líban ne-
cessita amb celeritat un Govern central amb un ex-
èrcit ben preparat. El gran repte consisteix a trobar
una solució duradora que satisfaci totes les parts. Els
acords regionals tindran un impacte molt considera-
ble sobre el futur del Líban i l’estabilitat de la regió.

La influència dels Estats Units serà clau a l’hora de
determinar-los, però haurà de tenir en compte els in-
teressos regionals d’Israel, l’Iran, l’Aràbia Saudita,
Síria, Egipte i Jordània.
Queda pendent que els libanesos assoleixin un acord
final al voltant dels tres aspectes bàsics següents: la
viabilitat dels acords de Taïf i si són encara aplicables
a la situació actual, especialment davant dels canvis
originats com a conseqüència de la guerra del 2006
entre Israel i Hezbol·lah; el paper que hauria de des-
envolupar el Líban en el conflicte entre Israel i Palestina,
i si el Líban hauria d’implantar polítiques econòmiques
concebudes per a la guerra o per a la pau.
A principis del 2007, quines són les perspectives per
a aquest petit país mediterrani? Estabilitat o guerra
civil? El jurat encara no ha emès una sentència per
al Líban. Es produirà un període d’inestabilitat fins que
s’elegeixi un nou president a l’octubre. Com a terre-
ny de joc de les tensions regionals i internacionals,
el Líban haurà d’esperar el resultat que tinguin els es-
deveniments següents: els resultats de les conver-
ses que tenen lloc entre l’Iran i l’Aràbia Saudita; els
esforços de Síria per sortir del seu aïllament i el ti-
pus de paper que desenvoluparà Damasc com a
desestabilitzador del Líban, l’Iraq i Palestina; un li-
deratge israelià més fort, i els resultats del debat ac-
tual que es desenvolupa als Estats Units al voltant de
l’actitud que cal adoptar davant el règim iranià: di-
plomàtica o militar.

Bibliografia

MERMIER, F. i PICARD, E. (dirs.), Liban. Une guerre de
33 jours, París, La Decouverte, 2007.

«The Sixth War: Israel's Invasion of Líban», The MIT
Electronic Journal of Middle East Studies, vol. 6,
estiu 2006, http://web.mit.edu/cis/www/mitejmes 

Yawmiyyat al Harb al Israeiliyya ala Lubnan 2006, Be-
irut, Al Markaz al Arabi lil Maaloumaat, As Safir,
2006.

Les conseqüències per als Estats
Units i la seva guerra global 
contra el terrorisme són un 
increment en el nombre 
d’allistaments a les files 
d’Al-Qaida i els seus seguidors

3 Claves catala ES07:00 Med. en cifrasgraf  18/1/08  09:19  Página 34



C
la

us
M

ed
. 2

00
7

35

Youssef Courbage 

Institut National d’Études Démographiques, París

Malgrat que tot feia presagiar el contrari, i encara que
el buit cultural i «de civilització» sembla que és més
intens que mai, la demografia del sud de la Mediter-
rània comença a confluir amb la del nord, però sen-
se arribar a ser com dues gotes d’aigua. Hi ha diversos
casos particulars: de vegades hi ha una gran sem-
blança (Líban, Tunísia), en altres casos la conver-
gència és a tocar i necessitarà alguns anys, potser
una dècada com a màxim (Marroc, Algèria, Líbia, Tur-
quia), o de vegades sembla una realitat encara llu-
nyana (Egipte, Síria, Israel, Palestina).
La taula 1 aporta alguns indicadors pertinents sobre
la realitat demogràfica actual: població, fecunditat i
la seva transició, mortalitat infantil i els seus elements
relacionats: alfabetització de nens i nenes, urbanització,
PIB per capita. Per no saturar la taula amb massa da-
des, no hi hem inclòs altres indicadors comuns, fà-
cils de trobar en anuaris demogràfics internacionals.
En les línies següents concedim una importància
molt particular a l’índex de fecunditat, és a dir, al
nombre de fills que una dona porta al món durant el
seu període de fecunditat. Per fixar els conceptes,
aquest índex ha variat molt al llarg de la història, i sem-
pre en funció del lloc. La xifra oscil·la entre els vuit fills
(en alguns països de l’Àfrica subsahariana) i poc més
d’un de sol, com en algunes regions d’Europa: el
nord d’Itàlia i l’antiga Alemanya de l’Est. Abans de la
transició demogràfica, fa uns trenta anys, els països
àrabs se situaven a nivells molt elevats (menys el Lí-
ban i Israel), i la diferència entre el Magreb i el Maix-
req era inexistent, per dir-ho d’alguna manera, com
es desprèn de la columna de fecunditat màxima.
D’entrada, destaca una diferència clara entre el Ma-
greb (inclosa Líbia) i el Pròxim Orient (excepte el Lí-

ban). Clarament es veu l’efecte de les influències
culturals d’Europa. Tenen molta més força en els pri-
mers que en els països del Pròxim Orient: la geografia,
la història colonial i postcolonial, l’idioma, la ràdio, la
televisió i els diaris, així com la utilització gairebé 
obligada dels idiomes europeus i, sobretot, l’efecte
dels mediadors culturals que són els emigrats ma-
grebins que s’han orientat gairebé en la seva totali-
tat a Europa, han contribuït mitjançant un conjunt de
processos difusos, directes o indirectes, a modificar
en profunditat el comportament familiar als països d’o-
rigen i al fet que es reavaluïn les intencions de fe-
cunditat. Amb tot, en els detalls les diferències en-
tre els països magrebins no són trivials. 
El Marroc, malgrat les condicions demogràfiques,
culturals i econòmiques menys satisfactòries, ha es-
tat un país capdavanter en la demografia del món àrab.
Evidentment, Tunísia i el Líban van començar el can-
vi demogràfic abans. Però, més enllà de determinats
factors específics dels dos països, tots dos es van
beneficiar, respecte del Marroc, d’un efecte de vo-
lum demogràfic: les coses canvien amb més facilitat
als països petits que als grans. Així, malgrat el gran
perfil rural, l’escàs nivell de vida i una mortalitat infantil
i juvenil molt elevades, el Marroc va iniciar la seva tran-
sició demogràfica a mitjana dècada dels setanta,
amb deu anys d’antelació a la majoria de països
àrabs. Avui en dia, el Marroc encara conserva els
estigmes d’un subdesenvolupament més marcat que
en altres llocs, i el nivell de vida és baix. El món rural
ja no és el dominant, sobretot a causa de l’efecte de
la promoció administrativa de certes zones que han
passat de ser rurals a ser cada cop més urbanes. La
mortalitat infantil és molt elevada, del 40%, deu ve-
gades més que als països desenvolupats. Gairebé tots
els nens i les nenes d’edats compreses entre els 15
i els 24 anys han estat ja alfabetitzats a la resta de
països, mentre que aquí encara pateixen les llacunes

Migracions africanes i estratègia mediterrània

Canvis i perspectives de la població al
sud de la Mediterrània
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d’un sistema educatiu que no ha pogut generalitzar
l’ensenyament: en aquesta franja d’edat, 4 de cada
10 nenes són analfabetes. Tanmateix, malgrat el seu
fràgil rendiment, el Marroc està ben situat en la tran-
sició demogràfica. El seu índex de fecunditat de 2,43
fills per dona és força baix tenint en compte els al-
tres indicadors. S’aproxima ràpidament al de Tunísia.
La població endarrereix cada cop més l’edat del ma-
trimoni i ha adoptat de manera massiva la planifica-
ció familiar: la norma dels dos fills tendeix a imposarse
(l’índex de fecunditat desitjat, d’1,8 fills, és fins i tot
més baix, inferior en el 27% a la fecunditat efectiva).
Sense que l’hagi suscitat, el Govern acompanya efi-
caçment aquesta evolució cap a una major modera-
ció demogràfica.
A Algèria, després de l’antimaltusianisme militant
que s’explica en gran part per la compensació dels
efectes devastadors de la guerra, el poder va can-
viar de color sobtadament i va optar el 1983 per una
política de població obertament antinatalista. Alguns
anys després, el contracop petrolier del 1986 va
afavorir d’una manera encara més decisiva el des-
cens de la fecunditat. Ha estat un procés que ha con-
tinuat interrompudament fins al 2000, quan l’índex
de fecunditat va assolir un nivell mínim de 2,38 fills
per dona, només a menys de tres dècimes del llin-
dar de substitució de les generacions: 2,10. No
obstant això, el descens no només s’ha aturat, sinó
que, gràcies a la millora de les condicions econò-
miques i de seguretat, la fecunditat està a l’alça amb
un creixement del 10% el 2005.
Tunísia ha reunit tots els avantatges per assolir una
transició demogràfica. La voluntat política de reduir
el creixement demogràfic és antiga i es remunta als
anys seixanta. Malgrat això, no ha estat tant la voluntat
política –posada en relleu amb massa freqüència–,
cosa que va ser decisiva, com les aspiracions de la
població que s’havia entossudit a limitar la seva des-
cendència. I ho ha aconseguit de tal manera que
avui la fecunditat tunisiana està al mateix nivell que
la de França: 2,0 fills per dona. Mitjançant l’endarre-
riment de l’edat del matrimoni, una de les més tardanes
del món, i la recurrència generalitzada a la contra-
cepció i ocasionalment a l’avortament, els tunisians
han abaixat els seus índexs fins als nivells europeus.
Fa uns anys, els demògrafs no dubtaven a evocar un
índex encara més baix, de solament 1,5 fills. Aquest
frenesí s’explica en part pel desig d’escolaritzar els
fills com més temps millor, de donar-los una forma-
ció superior, preferentment privada i a l’estranger.
Tanmateix, malgrat aquesta aspiració, Tunísia enca-

ra pateix alguns retards. Una proporció significativa
de joves al voltant dels vint anys (sobretot noies, el
8%) no ha tingut l’oportunitat de freqüentar l’escola
i és clarament analfabeta. L’entusiasme maltusià té
efectes perversos en un país on les estructures fa-
miliars han evolucionat menys que la resta (endogà-
mia i preferència explícita pels fills mascles). D’a-
questa manera, com en els països hipermaltusians
d’Àsia, el feticidi femení (que s’intueix quan la relació
de naixements de nens respecte a les nenes supe-
ra la norma biològica habitual d’1,05) comença a
manifestar-se i completa la negligència, molt corrent
en aquelles latituds, cap a les nenes respecte dels
nens (destacada per una mortalitat anormal de ne-
nes de 0 a 4 anys respecte la dels nens).
Pel que fa a la demografia, Líbia és el país pitjor co-
negut d’aquesta regió. Les estimacions canviants
poden arribar a desesperar l’usuari. Si ens fiem de les
dades internacionals (Banc Mundial, ONU, US Cen-
sus Bureau, Population Reference Bureau, CIA, etc.),
Líbia apareix clarament com un país del Maixreq amb
una fecunditat semblant a la de Síria o Egipte. En can-
vi, si ens fiem –per què no ho hauríem de fer?– de
l’última i única enquesta demogràfica duta a terme 
en aquest país, ens trobem davant d’un país que
sembla poc obert a la globalització, amb una realitat
demogràfica força moderna, que es materialitza amb
un índex de fecunditat moderat: 2,85 el 2005. Líbia,
infrapoblada i rendista, ha viscut la transició demo-
gràfica com els països productors de petroli del golf
arabopèrsic. Des de fa molt de temps, el pronatalis-
me oficial ha pogut ser recompensat gràcies a una
generosa redistribució de la renda. La població, en-
cara que molt urbanitzada i instruïda, mantenia els cos-
tums de la família nombrosa. Les coses van canviar
després del contracop petrolier i l’embargament in-
ternacional. Aquestes circumstàncies van arruïnar el
nivell de vida i van comportar un dolorós però ne-
cessari ajust demogràfic a les noves realitats. Hau-
ria estat interessant veure, ara que ha tornat la pros-
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peritat gràcies al petroli car i que el país torna a ser
ben considerat, si la fecunditat que s’orientava irre-
meiablement a la baixa s’ha estabilitzat o redreçat. La-
mentablement, les dades que Líbia difon amb tant de
recel ens obliguen a ajornar la resposta a aquesta
qüestió doblement interessant en el pla teòric i en el
pràctic.
Del més poblat dels països del sud de la Mediterrà-

nia, Egipte, no hi ha un millor coneixement de la seva
població. Amb tot, malgrat el caràcter aleatori, les da-
des suggereixen un immobilisme demogràfic fort,
amb una fecunditat que no baixa pràcticament des
dels anys noranta. No obstant això, és en aquest
país més que en cap altra part del sud de la Medi-
terrània on la «inquietud» demogràfica ha estat més
tenaç, amb independència del règim, fos el monàr-
quic de Faruq o el republicà de Nasser i els seus suc-
cessors. D’altra banda, Nasser va aconseguir sortir-
se amb la seva. Entre el 1965 i el 1970, any de la seva
mort, la fecunditat egípcia va descendir. És el mínim
que s’esperava d’un país en què només el 4% de la
superfície és cultivable. La gran progressió des d’a-
questa data, l’estabilització de la fecunditat en un ni-
vell alt el 2005 –dues vegades més elevat que al Lí-
ban i 2/3 més que a Tunísia– demostra que les
restriccions del medi ambient (espais desèrtics, enor-
mes densitats de població, etc.) o econòmiques (re-
cursos naturals limitats i un nivell de vida mediocre)
no són prou per impedir que la fecunditat es mantingui
alta i que la població creixi a un ritme que li permeti
duplicar-se en una generació. Egipte desmenteix la
teoria de la modernització, ja que la fecunditat dis-
minueix en les dones analfabetes o poc instruïdes. En
canvi, la de les dones formades resta constant. El nom-
bre de fills desitjats és elevat: al voltant de tres fills,
prop del 50% més que als països del Magreb. Egip-
te és sens dubte el país que ofereix la més bella re-
futació al maltusianisme i demostra que els positive

checks del reverend són una impostura.
Israel és el país més pronatalista i poblacionista d’a-
questa regió, actituds a les quals s’adhereixen grans
segments de la població. La fecunditat jueva a Israel,
2,69 fills (2005), és molt elevada davant de qualsevol
criteri de comparació: els jueus de la diàspora (1,5
fills), els països àrabs del Magreb o musulmans (Iran,
Turquia, etc.). Molt elevada per a un país en què el
nivell de vida també és alt i on la població és instruïda.
La fecunditat no baixa pràcticament gens des dels
anys vuitanta tant per als jueus com per als pales-
tins que tenen la nacionalitat israeliana: 3,72 fills. Les
rivalitats internes i el complex obsidional, que fàcil-
ment adquireix un caire demogràfic, expliquen aques-
tes patinades de la transició.
Evidentment, les sis dècades de conflicte araboisraelià
tenen relació amb la fecunditat palestina, així com amb
la seva brutal caiguda a partir de l’any 2000. La Pa-
lestina dels territoris ocupats (Cisjordània, Jerusa-
lem Est i Gaza) i dels àrabs israelians és l’arquetip de
la relació entre nacionalisme, conflicte i fecunditat. En-
cara que ja era molt elevada el 1987 (malgrat una es-
colarització i una urbanització excepcionals), la fe-
cunditat palestina augmenta durant la primera Intifada.
Els índexs de fecunditat sobrepassen els 7 fills a
partir del 1988, i culminen en 7,57 el 1990 (8,76 a
Gaza). A Israel, a l’altra banda de la «línia verda», la
fecunditat dels palestins que són ciutadans israe-
lians s’estabilitza després d’haver baixat, amb la taxa
consegüent de creixement natural tres cops més ele-
vada que la de la majoria jueva. Les dones palesti-
nes s’havien convertit en els indicadors de les fron-
teres nacionals i tenien el deure de produir els fills que
els reclamava la nació. Era una època, ja passada, en
què Iàsser Arafat descobria que la matriu de les pa-
lestines era una «arma biològica», i implorava a les pa-
relles que tinguessin 12 fills, 2 per a ells i 10 per a
la lluita.
La retirada dels colons israelians de Gaza el 2005 va
deixar un territori disputat per excel·lència, Cisjordà-
nia, on la demografia es va convertir en un aspecte
clau. La fecunditat dels palestins s’havia mantingut
constant al voltant dels 6 fills fins a l’any 2000, abans
de baixar de manera brutal a 3,4 el 2002 i el 2003.
La segona Intifada no és l’únic element que entra en
joc a l’hora d’explicar aquesta caiguda, ja que el des-
cens la va precedir. Els anys següents només con-
firmen un moviment iniciat abans de l’aixecament.
Aquest descens té motius econòmics: l’acordonament
dels territoris palestins i la dificultat de la circulació
van precipitar la caiguda del nivell de vida. Tanmateix,
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el descens de la fecunditat es remunta a l’any 2000
i precedeix la gran degradació de les condicions
econòmiques. Unes altres causes hi han influït. En
aquest context on la importància de les xifres és fo-
namental i la demografia és consubstancial al con-
flicte, el descens de la fecunditat té connotacions po-
lítiques potents. Revela la divergència entre els valors
individuals i els socials. Per als palestins, la transició
demogràfica no posseeix les mateixes connotacions
que per als marroquins, els egipcis o, fins i tot, els si-
rians. A Palestina, la transició comporta un element
d’evident risc polític, ja que, al contrari que els pa-
lestins, els israelians que ocupen Cisjordània i Jeru-
salem Est compten amb els avantatges del dinamis-
me demogràfic. La seva fecunditat augmenta encara
que el seu nivell sigui ja molt elevat (4,75 fills). La im-
migració es manté i la mortalitat és molt baixa.
Aquesta forta fecunditat és deguda a la visió expan-
sionista, nacionalista i religiosa que predomina a les
colònies, a Cisjordània i a Jerusalem Est. També es
deu als milers de dòlars invertits a les colònies, ja que
alleugereixen la càrrega dels fills i serveixen de re-
compensa per a aquestes opcions de família. Men-
tre que el nivell de vida a les colònies israelianes
augmentava gràcies a les ajudes directes i les sub-
vencions, el dels palestins s’enfonsava cada cop
més. El 2000, la fecunditat palestina, que havia des-
cendit a 4,18 (3,40 a Cisjordània), era menor que la
dels colons israelians: 4,51.
Un altre factor d’inquietud carregat d’emocions és Je-
rusalem. Molt més que a la resta de Cisjordània, la re-
sistència a l’ocupació/annexió s’havia abastit d’una
gran fecunditat. Però el 2005, per primera vegada, la
fecunditat dels 245.000 palestins de la Ciutat Santa
va descendir per sota –això sí, en una fracció decimal–
de la dels 475.000 jueus: 3,94 davant de 3,95 fills per
dona.
Davant d’un Israel l’expansionisme del qual és també
demogràfic, la Síria oficial o la de la societat civil es
declara igual de poblacionista i natalista. En els pro-
pòsits oficials o en les converses amb el ciutadà cor-
rent, la qüestió demogràfica adquireix de cop una for-
ta càrrega emocional. Una herència del passat que
sempre pesa sobre la psique siriana. Les guerres en-
tre israelians i àrabs han accentuat la pulsió pobla-
cionista, i la xifra d’habitants s’ha elevat a la catego-
ria de dada estratègica d’un conflicte antic.
Nacionalisme i demografia van de la mà.
A Síria, la demanda de fills sempre ha estat forta. 
L’Estat no tenia necessitat d’intervenir-hi. Els sirians van
votar per unanimitat per la família nombrosa (4,6 fills

avui en dia). Síria era i és un dels pocs països on el
nombre ideal de fills és més elevat que el nombre
efectiu. L’evolució demogràfica serà lenta.
Trobem aquí un dilema. Les comunitats i regions més
properes al règim, la muntanya costera alauita (2,10
fills per dona el 2004), el Djebel drus (1,80 fills), el Go-
lan (2,66 fills) i Damasc (2,45 fills), tenen una baixa fe-
cunditat, com els cristians disseminats pel conjunt del
territori (fecunditat desconeguda, potser de 2 fills o me-
nys per dona), i són les més amenaçades per la de-
mografia «explosiva» de la majoria (3,83 fills a Alep, 5,46
a Al-Raqqa, 6,21 a Dayr al-Zawr), de dues a tres ve-
gades més elevada.
El poder sap que és il·lusori lliurar la batalla de les xi-
fres, la guerra dels bressols, tant per a la seva comu-
nitat d’origen com per a les comunitats que li són
afins. La forta procreació no es deriva de les tradicions
alauites, druses, ismaïlites o cristianes. D’entre les
grans minories, només els kurds són hiperfecunds.
Tanmateix, la comunitat majoritària, els àrabs sunnites,
pot ser un gegant numèric, però és un gegant amb peus
de fang: una categoria artificial, un agregat còmode que
ajuda els estadistes, però sense cap consistència so-
ciològica. En canvi la resta de les comunitats són me-
nys nombroses, però estan més unides.
El règim actual, pragmàtic, ha practicat el laisser-
faire sense intervenir en la demografia. Si bé és
cert que el control de la fecunditat hauria pogut
contribuir a frenar el desequilibri entre masses de-
mogràfiques majoritàries i minoritàries, proclamar-lo
hauria estat políticament matusser i hauria ferit les
sensibilitats religioses. La demografia a Síria també
continuarà estant marcada pels seus equilibris in-
estables. La fecunditat, que va assolir rècords mun-
dials amb vuit fills a la meitat dels anys vuitanta, hi
va disminuir a partir del 1986. Els sirians es van
proposar tenir menys fills, fins i tot a les zones ru-
rals i en els bastions conservadors (Alep). Tanma-
teix, des del principi dels anys noranta, la fecundi-
tat quasi no baixa: 3,5 el 2005.
El Líban té la fecunditat més fràgil de la regió, infe-
rior a la de Tunísia, a la de Turquia i a la dels israe-
lians jueus. Però aquest resultat no hauria pogut ar-

Paradoxalment, la guerra i la
postguerra del Líban (1975-2007)
han apropat les comunitats. Si
més no per mitjà de la demogra-
fia, a l’espera d’un hipotètic
apropament polític

3 Claves catala ES07:00 Med. en cifrasgraf  18/1/08  09:19  Página 38



C
la

us
M

ed
. 2

00
7

39

ribar si uns continuessin tenint una fecunditat molt
més elevada que els altres. Paradoxalment, la guer-
ra i la postguerra del Líban (1975-2007) han apro-
pat les comunitats. Si més no per mitjà de la demo-
grafia, a l’espera d’un hipotètic apropament polític.
La família libanesa s’ha nuclearitzat a totes les regions
musulmanes, especialment a les xiïtes, però també
a les regions cristianes. Les zones xiïtes manifesten
una forta propensió a la «modernitat», si aquesta es
representa per l’indicador de fecunditat que encar-
na l’esperit de les evolucions familiars i mentals.
La velocitat de la transició de la fecunditat entre el 1971
i el 2005 ha estat més elevada entre els xiïtes (-3,2%
per any de disminució) que entre la resta de grups: 
-2,3% per als maronites, -2,3% per a la resta de cris-
tians, -3% per als sunnites. La modernització que
afecta directament el comportament de la reproduc-
ció, com la instrucció sobretot, la residència a la ciu-
tat o als voltants, l’obertura al món i als mitjans de co-
municació, l’esperit de globalització i els comportaments
reproductors, ha deixat de ser un privilegi exclusiu
dels cristians.
La transició demogràfica també té el seu costat ne-
gatiu: el de ser dictada per la pobresa. La guerra
(1975-1990) i, sobretot, la postguerra (1991-2007)
han suscitat l’empobriment sense discriminació del
conjunt de les confessions, cosa que ha obligat les
agrupacions familiars a limitar la seva preferència per
la família nombrosa. Ara la unitat familiar xiïta, acostu-
mada a tenir de 6 a 8 fills fa una generació, ha d’a-
contentar-se amb 2 o 3 fills.
Aquestes convergències demogràfiques són, potser
i en contra d’una actualitat  política que mostra uns fets

totalment diferents, el signe que anuncia convergèn-
cies polítiques i ideològiques. Si pels seus compor-
taments demogràfics els xiïtes es posen al mateix ni-
vell que la resta de libanesos, és perquè comparteixen
amb ells molts valors. En qualsevol cas, són més a prop
de la resta de libanesos, cristians, sunnites o drusos,
que dels sirians, que porten al món quasi quatre fills,
o dels israelians jueus, que en porten tres. 
Turquía és candidata a entrar a la Unió Europea mal-
grat les nombroses incerteses que hi ha en suspens:
Xipre, la qüestió armènia i kurda, els drets humans,
etc. La demografia turca, en canvi, no se sol esmen-
tar entre els grans problemes. Amb tot, en el pla de-
mogràfic, Turquia es manté fermament ancorada a l’O-
rient Mitjà. Una fecunditat que es manté elevada –la
més alta d’entre els països del Consell d’Europa–, no-
més superada pel protoestat de Kosovo. Recent-
ment, un reputat demògraf americà va singularitzar Tur-
quia com un dels pocs països del Tercer Món en
què la fecunditat «va a pas de tortuga» (stalling). Les
causes reals d’aquesta aturada en la transició no
són clares. Però deixant de banda la fecunditat, Tur-
quia té altres característiques demogràfiques poc
favorables per a la integració a Europa. Algunes són
força conegudes, com l’analfabetisme femení, que és
significatiu fins i tot entre les dones joves, i el fort ru-
ralisme. Així mateix, no s’ha posat gaire en relleu el
fet que les nenes paguen un tribut força alt al con-
trol de la fecunditat: la sobremortalitat de nenes
abans dels cinc anys era molt elevada a final de la dè-
cada anterior: la mitjana de nenes de menys de cinc
anys que morien rondava una xifra el 20% superior
al previst per la norma biològica.

TAULA 1 Alguns indicadors recents dels països del sud de la Mediterrània

Índex de Màxim de Taxa de Taxa Població PIB
PAÍS Població fecunditat fecunditat mortalitat infantil d’alfabetització urbana per càpita

(fills per (fills per (per 1.000 nens (15-24 nenes (15-24 paritat de p.
(milers) dona) dona) naixements vius) anys) anys) (%) adquisitiu $

2007 2005 Any 2005 2005 2005 2005 2005

Marroc 32.784 2,43 7,40 1972 40 80,8 60,5 55 4.360

Algèria 33.861 2,57 8,36 1962 32 94,1 86,1 49 6.770

Tunísia 10.312 2,02 7,25 1962 20 96,4 92,2 65 7.900

Líbia 6.085 2,85 7,62 1982 24 98,0 97,0 86 9.900

Egipte 76.853 3,36 7,07 1962 33 90,1 78,9 43 4.440

Síria 19.988 3,50 7,80 1982 18 94,3 90,2 50 3.740

Líban 3.653 1,69 5,74 1948 17 98,6 98,9 87 5.740

Palestina 2.867 3,70 8,00 1962 21 99,1 98,8 57 979

Israel 6.967 2,84 4,16 1952 4 100,0 99,6 91 25.280

Turquia 75.161 2,35 6,90 1952 39 98,0 93,3 59 8.420

Fonts: Càlculs fets sobre la base de resultats de diverses enquestes: World Fertility Survey (WFS), Demographic and Health Surveys (DHS), Pan Arab Project for Child Development (PAPCHILD), Pan Arab Pro-
ject for Family Health (PAPFAM) i les obres següents: Nacions Unides, World Population Prospects as Assessed in 2006, Nova York, 2007; US Census Bureau, IDB Data Access - Spreadsheet, 2006; Population
Reference Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2006; Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, París, INED, 2002.
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et d'Économie Appliquée (INSEA), Rabat

Entre els darrers dies del mes d’agost i el principi del
mes d’octubre del 2005, es van produir nombrosos
assalts a les fronteres espanyoles de Ceuta i Melilla
(en àrab: Sabta i Mlila) protagonitzats per centenars
d’emigrants subsaharians. Aquests emigrants viuen
al Marroc durant períodes de temps cada vegada
més llargs, amb menys recursos cada cop, i veuen com
s’esvaeixen les esperances de passar a l’altra banda
del Mediterrani a causa de l’enfortiment de les me-
sures de seguretat d’ambdós costats d’aquest mar.
L’objectiu dels esmentats assalts era travessar per la
força les tanques col·locades per les autoritats es-
panyoles al voltant dels seus enclavaments en terri-
tori marroquí. El resultat va espantar els espanyols, va
atemorir els socis de la Unió Europea i va inquietar
els marroquins. Aquests esdeveniments van signifi-
car una confrontació directa amb una situació que, si
certament era previsible, va adquirir una envergadu-
ra inimaginable tant sobre el terreny com per les imat-
ges que van propagar els mitjans de comunicació i
les repercussions que van tenir en l’opinió pública
d’Europa i l’Àfrica.
Tanmateix, els dos països directament afectats, el
Marroc i Espanya, van aprofitar ràpidament l’ocasió per,
en el cas del Marroc, ressaltar la imatge de víctima de
la seva geografia i sol·licitar un nou «pla Marshall» per
a l’Àfrica, l’única cosa que podria contribuir a reduir la
propensió a l’emigració dels africans del sud del Sà-
hara, i en el cas d’Espanya, per sol·licitar més impli-
cació i solidaritat de la resta dels països de la UE. Amb-
dós països van basar les seves argumentacions en
l’afirmació que «feien tot el que calia» per reduir els flu-

xos migratoris cap a Europa, encara que evidentment
de manera infructuosa.
D’altra banda, aquests països van reclamar als països
d’origen i de trànsit d’emigrants –Algèria especial-
ment– més responsabilitat i més fermesa en el con-
trol dels seus nacionals que emigren i/o dels emigrants
que transiten pel seu territori i que creuen les seves
fronteres. Una responsabilitat i una fermesa, doncs,
en la gestió d’un assumpte en què també estan molt
implicats.
Des d’una perspectiva més global, el que va succeir
durant la tardor del 2005 sembla que ha produït una
ona expansiva important sobre la importació del fe-
nomen migratori a l’Àfrica, sobre les seves causes
i possibles evolucions si no es fa res significatiu
per encarrilar els detonants i els mecanismes d’a-
questa situació. A Europa, aquesta ona expansiva es
tradueix en la recerca de més convergència políti-
ca, com també en l’augment de mitjans per reforçar
els controls establerts fins llavors per protegir les fron-
teres del sud, i al Magreb es comença a percebre
una certa tendència a actuar segons un enfoca-
ment que engloba cada cop més els objectius de
la política europea sobre aquesta matèria, encara que
el discurs oficial presenti multitud de matisos, des
de Líbia fins al Marroc.
Amb tot, hi ha dos elements essencials que cal tenir
en compte a partir del procés iniciat:

• L’augment explosiu de la xifra d’emigrants que van
arribar a Espanya en situació irregular durant el 2006
i, sobretot, el desplaçament majoritari de les arriba-
des a les Illes Canàries en lloc de les costes anda-
luses, aspectes que indiquen que les mesures de
protecció centrades en la seguretat han estat in-
operants. 
• La temptativa per fer-se càrrec, de manera conjun-
ta, de la qüestió migratòria euroafricana des d’un

Migracions africanes i estratègia mediterrània

Migracions transmediterrànies 
i estratègies euroafricanes 
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marc intergovernamental implica tant els països d’a-
collida com els d’origen i de trànsit. Els seus contorns
encara no estan del tot delimitats i determinats polí-
ticament i institucionalment, i es produeix després d’un
llarg període en què els espanyols, i sobretot els ma-
rroquins, van ser considerats els responsables prin-
cipals –si no els únics– de tot el que succeïa en ma-
tèria de migracions a l’oest de la Mediterrània.

Una altra fractura migratòria: el «viatge en
cayuco» o la ruta marítima Dakar-Tenerife

El pràctic acordonament de l’estret de Gibraltar con-
tra el pas irregular d’emigrants consisteix en una
conjunció de controls a terra i al mar, tant a territo-
ri espanyol com a terra marroquina –controls que han
resultat també més efectius a les costes saharianes
marroquines davant de les Illes de Fuerteventura i Lan-
zarote. Aquesta situació ha desembocat quasi au-
tomàticament en «l’obertura» de la ruta marítima Da-
kar-Illes Canàries, de més recorregut i més arriscada,
però més directa i menys costosa. Encara que era
previsible des de feia temps, aquesta obertura ha
constituït una veritable sorpresa per la rapidesa amb
què s’ha produït i pel nombre d’emigrants que hi ha
optat, especialment durant l’estiu del 2006.
Atesos els fets, l’enorme reducció en el flux d’emi-
grants que travessen l’estret de Gibraltar cap a Eu-
ropa s’explica amb claredat, i ha estat sobrerament
compensada pel desplaçament dels corredors mi-
gratoris cap a l’Àfrica Occidental, des de Mauritània

a Guinea. En aquest sentit, l’entrada en escena de
Mauritània, des del novembre del 2005, i del Sene-
gal després, a partir de la primavera del 2006, es tra-
dueix més en particular en el que sembla un augment
explosiu d’arribades irregulars d’emigrants a territo-
ri espanyol, i en la confirmació de les Illes Canàries
com a porta principal d’entrada a Europa des del flanc
meridional. 
D’aquesta manera, al llarg del 2006 han arribat a les
Illes Canàries més de 31.000 emigrants subsaharians
(com s’indica a les taules contigües), gairebé qua-
tre vegades més que la xifra registrada a l’arxipèlag
el 2002 –any en què es va estimar que s’havia as-
solit llavors un pic històric, en aquest sentit, des del
començament de l’actual fenomen migratori. La ma-
joria d’aquests emigrants ha arribat a l’illa de Tene-
rife, la més poblada i turística de l’arxipèlag, a bord
de cayucos en què solen viatjar de 100 a més de 170
persones, mentre que les pasteres o els forabords
que arriben a les costes andaluses en transporten
de mitjana entre 20 i 40.
Pel que fa al 2006, aquestes taules confirmen el
nou procés de migracions procedents de l’Àfrica
que s’ha produït des de la tardor del 2005, i que ha
consistit en el desplaçament de les rutes migratò-
ries a més de 2.500 km de les costes andaluses, fet
que ha obligat Espanya a ampliar la zona de vigilància
i d’intervenció a espais que mai no han format part
de la seva esfera d’influència política, econòmica o
cultural, amb tot el que això comporta de dificultats
diplomàtiques.
Així, les rutes migratòries mantenien l’eix tradicio-

TAULA 2
Evolució de les detencions d’emigrants (de qualsevol nacionalitat) a l’arribada a Espanya (per les vies marítimes del
Sud) del 1993 al 2006

Via d’arribada Estret de Illes % d’arribades per
Any Gibraltar Canàries Total les Canàries/total

1993 4.952 * 4.952 -

1994 4.189 * 4.189 -

1995 5.287 * 5.287 -

1996 7.741 * 7.741 -

1997 7.348 * 7.348 -

1998 7.031 * 7.031 -

1999 7.178 875 8.053 10,86

2000 16.885 2.387 19.272 12,38

2001 14.405 4.112    18.517 22,20

2002 6.748 9.756     16.504 59,11

2003 9.794 9.382   19.176 48,92

2004 7.425 8.426      15.851 53,15

2005 7.066 4.715 11.781 40,02

2006 6.976 31.106 38.082 81,68

Font: Mehdi Lahlou, amb dades extretes de diaris espanyols, entre ells El País, i de l’informe del 2006 de l’Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
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nal de Sud a Nord fins al final del 2005, passant
pel Sàhara (a través de Gao i Kidal a Mali o Aga-
dèz al Níger), Algèria, el Marroc i desembocant fi-
nalment a Espanya a través de l’estret de Gibral-
tar, però amb una variant: en arribar al Marroc (o
des de l’any 2003 aproximadament, a l’altura del
sud-oest algerià), la ruta es bifurcava cap a l’Atlàntic
en direcció a les Illes Canàries. Des de llavors,
s’adverteix una direcció de sud a oest o d’est a oest,
que drena les poblacions emigrants de la majoria
dels països del Sahel per dirigir-les directament a
les Illes Canàries, que s’han convertit en un tram-
polí cap a l’Espanya continental i Europa. La dife-
rència substancial rau en el fet que, on abans ca-
lia travessar una zona fortament vigilada i fàcilment
controlable (15 km de mar entre Tànger i Tarifa, per
exemple), ara hi ha més de 1.200 km entre les
costes senegaleses i les canàries, en unes aigües
que necessiten flotes senceres per ser mínima-
ment vigilades.
Algunes de les raons aparents de tot això són les

següents:

• Els esdeveniments sanguinaris del setembre i
l’octubre del 2005 a les fronteres de Ceuta i Me-
lilla, al nord del Marroc. Aquests esdeveniments
es van cobrar la vida d’11 immigrants (5 immi-
grants van morir per l’impacte de bala en condi-
cions similars el 3 de juliol de 2006 a la fronte-
ra de Melilla), i han provocat un gran temor, no
únicament entre les comunitats d’emigrants que
viuen en aquell país. També, han posat de mani-
fest que el risc de morir per bala en un enfron-
tament amb les forces de seguretat marroqui-
nes i espanyoles no es pot descartar en l’aventura
de l’emigració, fet que ha estimulat un cert ins-
tint de conservació entre els emigrants i les se-
ves famílies. 

• Un dels components terrestres essencials és que
les forces de seguretat/defensa espanyoles han
enfortit el Sistema Integrat de Vigilància Exterior
(SIVE) i han elevat els murs de protecció que
envolten les ciutats de Ceuta i Melilla.

• El clar reforçament dels controls a les fronteres
d’Algèria amb Mali i Nigèria, que les autoritats al-
gerianes van dur a terme durant els mesos d’oc-
tubre i novembre del 2005, i que va comportar,
per primera vegada, expulsions massives d’emi-
grants subsaharians en situació irregular (sobre-
tot al voltant de la ciutat de Maghnia).1

• El despertar relatiu de la rebel·lió tuareg en una
de les zones més importants de pas fronterer, la
de Kidal, entre Mali, Nigèria i Algèria, amb la cor-
responent mobilització de tropes (com la del mes
de maig del 2006), i la corresponent desarticu-
lació d’algunes xarxes de transport d’emigrants.
Totes dues circumstàncies representen un fac-
tor por que cal tenir en compte tant en els ma-

El nou procés de migracions
procedents de l’Àfrica que s’ha
produït des de la tardor del
2005, i que ha consistit en el des-
plaçament de les rutes migratò-
ries a més de 2.500 km de les
costes andaluses, ha obligat
Espanya a ampliar la zona de
vigilància i d’intervenció espais
que mai no han format part de la
seva esfera d’influència política,
econòmica o cultural

1 Alger. Agència de premsa AP, 5 de desembre de 2005.

TAULA 3 Evolució de les arribades d’immigrants a les Illes Canàries entre el 2005 i el 2006

Illes 2005 2006

Tenerife 637 17.261

Gran Canària 1.416 5.460

Gomera 72* 3.371

Fuerteventura 2.249 2.232

Hierro 0 1.974

Lanzarote 329 822

La Palma 48 0

Total 4.751 31.106

Font: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: Informe del 2006. Gener del 2007 i *diari El País (Madrid), 28 d’agost de 2006.
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teixos emigrants com, sobretot, en els encarre-
gats de dur-los a la seva destinació. 

• La proliferació de maniobres militars americanes
al Sahel emmarcades en un programa denominat
Iniciativa Pan Sahel (PSI), implantat pels Estats
Units a l’Àfrica per lluitar contra el terrorisme. En
el transcurs dels sis primers mesos de l’any 2006
es van fer dues maniobres conjuntes entre els Es-
tats Units i Mali a la regió de Gao,2 cosa que va
convertir la zona en un perill per al pas d’emi-
grants, atesa la presència de nombroses forces mi-
litars, ben equipades, i sobretot, sota supervisió es-
trangera.

Les polítiques migratòries 
i el nou context regional

En un context nou, la situació política nova reflecteix
que tots els països del Magreb s’aproximen a les
postures europees actuals, mentre que fins al
2002/2003 només el Marroc es concebia com a
porta d’entrada principal a Europa. En aquest sentit,
es pot considerar que ja no hi ha cap relació entre
el que es fa al Magreb en matèria migratòria des del
2002 i el que es feia en aquesta zona abans que la
UE comencés a considerar aquesta qüestió una pe-
dra de toc per a les seves relacions amb un cert
nombre de tercers països.
Això no obstant, l’enfocament d’aquest assumpte pel
que fa a Líbia i sobretot pel que fa a Tunísia o Algè-
ria està menys mediatitzat, perquè la pressió europea
sobre aquests tres països era fins fa poc molt me-
nor i en tot cas més esporàdica, ja que el Marroc sem-
pre ha estat a primera línia. Aquest país era el primer
objectiu, el 1998, del Consell de la UE quan va po-
sar en marxa el Grup d’Alt Nivell d’Asil i Immigració,
estructura que va elaborar sis plans d’acció, un dels
quals per al Marroc –que va ser en aquelles circum-
stàncies col·locat al mateix nivell que Somàlia, Sri
Lanka, Afganistan o Albània en l’escala de les rela-
cions exteriors de la UE, i des de llavors el Marroc ha
estat en el punt de mira, sotmès a fortes pressions
d’Espanya principalment, unes pressions que van
assolir el punt culminant el juny del 2002 amb motiu
del Consell Europeu a Sevilla. Aquestes pressions no-
més han variat en la forma, ja que la relació amb el

Marroc del Govern de centredreta que va dirigir Es-
panya fins al març del 2004 era molt descortesa, i amb
l’arribada a Madrid d’un Govern socialista l’abril del
2004 ha passat a ser amistosa, sense que per això
deixi de ser igualment vigilant i ferma. D’altra banda,
aquest mateix Govern ha intentat implicar progressi-
vament els seus socis de la UE en la consecució
dels seus objectius en matèria d’immigració, i con-
vertir-los alhora en objectius comuns respecte als 
països d’origen, de trànsit i d’acollida d’emigrants
africans.

La política migratòria marroquina: un apropament
progressiu a l’enfocament europeu en matèria de
seguretat 

A partir sobretot del 2002 es comença a insinuar l’es-
tratègia europea cap al Marroc en matèria de ges-
tió de fluxos migratoris mitjançant l’alternança d’o-
feriments de consells amistosos originaris de França,
principalment, i una pressió diplomàtica més o me-
nys accentuada provinent en gran part d’Espanya, i
tot això en un ambient regional crispat a causa de
la «guerra contra el terrorisme», el principi de la cam-
panya angloamericana contra l’Iraq, el conflicte re-
current entre el Marroc i Algèria a causa de l’antic
Sàhara espanyol, i, per acabar, el patètic episodi de
l’illot de Perejil/Leila situat al nord del Marroc.3 En
paral·lel, hi ha la persistència de les dificultats eco-
nòmiques i financeres del Marroc, país que va ex-
perimentar, a partir del juliol del 1999, un rejoveni-
ment i una renovació d’una part del seu personal
polític i decisori, començant pel rei. La conjunció
d’aquests elements constitueix una autèntica ganga
per a Europa, que no deixarà d’aprofitar-la: es con-
sidera el Marroc, en el millor dels casos, l’alumne
avantatjat de la regió que no pot fer altra cosa que
seguir la ruta migratòria traçada per Europa, i en el
pitjor dels casos, com una mena de punt dèbil del
Magreb, al qual se li poden multiplicar les deman-
des i elevar el nivell d’exigència sense el menor risc.
En aquest assumpte, la primera actuació marroqui-
na important va ser legislativa. Va consistir, a princi-
pis del gener del 2003, en la proposició del Govern
de Rabat (que acabava de constituir-se el 2002)
d’un projecte de llei sobre «emigració i immigració 
irregular al Marroc» que el Parlament marroquí va

2 Ja s’havien fet maniobres similars els anys 2003, 2004 i 2005. El 2006, van començar el 10 de febrer i duraren fins al 24 de març. Es van
reprendre posteriorment a partir del 10 de maig fins al 15 de juny.

3 El 12 de juliol de 2002, un destacament de prop de 6.000 soldats de l’exèrcit espanyol va evacuar per la Porta de Ceuta (Bab Sebta) sis gen-
darmes marroquins que havien desembarcat en aquest illot, situat a menys de 200 metres de les costes del Marroc i poblat per cabres.
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adoptar per unanimitat amb posterioritat als atemp-
tats terroristes de Casablanca el 16 de maig del ma-
teix any.
El text, més conegut amb el nom de Llei 02-03, en-
tra en vigor després de la seva promulgació el no-
vembre del 2003, i rep d’alguns juristes marroquins
el qualificatiu de llei d’excepció. Però sobretot, en no
respondre a cap lògica d’ordre intern, pot ser con-
siderada una llei de cosobirania marroquina i euro-
pea, en el sentit que s’inscriu en primer lloc dins de
la voluntat de la UE de protegir-se de les migracions
il·legals a través d’un dels seus punts essencials de
pas cap a Europa.
Amb els esdeveniments de la tardor del 2005, 
el Marroc incrementa en gairebé 9.000 persones
–exèrcit i policia– els efectius per intentar millorar el
control de les seves fronteres terrestres i marítimes.
A més, acull a Rabat la primera conferència euroa-
fricana per tractar la qüestió migratòria el juliol del
2006, i fa operacions de «cop d’efecte» esporàdiques
i molt mediatitzades que consisteixen a transferir emi-
grants subsaharians amb residència il·legal a diver-
ses ciutats del país cap a la frontera amb Algèria.4

Tunísia, la llei del febrer del 2004

Tunísia, sense veure’s sotmesa a les mateixes pres-
sions degudes als fets ni a les mateixes exigències
de la UE en la matèria –ja que aquest país es troba
una mica al marge de les rutes migratòries procedents
de l’Àfrica subsahariana i ja no és un punt de parti-
da significatiu–, no es va sentir per això menys obli-
gada a adaptar la seva legislació al marc de les evo-
lucions produïdes a la regió des del 2002.
En aquest context, el 3 de febrer de 2004 (menys de
tres mesos després de la promulgació de la Llei 
02-03 del Marroc) va anunciar una llei que modificava
i completava la que estava vigent fins al moment (llei
del 14 de maig de 1975), relativa als passaports i do-
cuments de viatge.5 Aquesta llei comprenia un con-
junt de disposicions penals per sancionar fermament
les migracions clandestines. 
Per defensar la conveniència d’aquesta llei, el Govern
tunisià va argumentar que «la seguretat de la conca
mediterrània incumbia tots els països del seu perímetre
i evidentment també Tunísia, i que tots els països
havien pres mesures penals per reprimir les migra-

cions clandestines». Així mateix, va justificar l’elusió
dels principis generals del dret penal a Tunísia per la
gravetat de les infraccions relacionades amb les mi-
gracions clandestines a causa de les nombroses
pèrdues de vides humanes que ocasiona, i pels atacs
a l’ordre públic i a la seguretat del territori. En aquest
mateix context, es va establir un vincle entre les xar-
xes de tràfic il·legal d’emigrants i el terrorisme, fet que
confirma gairebé punt per punt els arguments del
Govern marroquí sobre aquest tema.
De fet, la llei tunisiana del febrer del 2004 respon a
un objectiu principal: l’harmonització del dret intern
amb els compromisos adquirits per Tunísia en la llui-
ta contra les xarxes de tràfic il·lícit d’emigrants, des-
prés d’haver ratificat el protocol contra el tràfic il·le-
gal d’emigrants per terra, mar i aire, complementari
de la Convenció de les Nacions Unides contra la
criminalitat transnacional organitzada i de l’acord
d’associació entre Tunísia i la UE. Tot això també és
força revelador en relació amb un doble fenomen: el
de la importància que han adquirit les migracions
clandestines i el de la voluntat de l’Estat tunisià de
no participar-hi gaire. Aquesta darrera constatació es
deriva de la importància atorgada a les noves dis-
posicions migratòries en una llei el títol de la qual no
invoca la repressió de les migracions clandestines,
sinó que només designa la reglamentació dels pas-
saports.
D’altra banda, la importància d’aquest fenomen es re-
flecteix en el caràcter particularment repressiu de la
llei, sobre el qual molts juristes, també tunisians, dub-
ten que sigui conforme amb els principis generals del
dret penal tunisià i amb els tractats sobre drets hu-
mans fonamentals ratificats regularment per Tunísia.6

Líbia: la política migratòria com a un instrument de
«reinserció internacional»

Líbia disposa al Magreb d’una situació a part pel que
fa a la qüestió migratòria. És el segon país més ex-
tens de la regió (1,76 milions de km2), però sobre-
tot un dels que presenten menor densitat de pobla-
ció del món (amb una població total de quasi 5,5
milions d’habitants i una densitat mitjana de 3,1 ha-
bitants per km2). Amb el descobriment de petroli al
subsòl del país i de manera similar al que va passar
a la península Aràbiga, s’ha convertit en un país de

4 Aquestes operacions comencen el 23 de desembre de 2006 i són seguides de prop per la Comissió de Drets Humans del Parlament Europeu,
i el Marroc ha de defensar-se de l’acusació que les autoritats policials han vulnerat els drets dels emigrants. 

5 Journal Officiel de la République Tunisienne, núm. 11, 6 de febrer de 2004.
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gran immigració, tant de ciutadans àrabs (marro-
quins, tunisians, egipcis, sudanesos, etc.) com sub-
saharians (txadians, malinesos, nigerians, etc.). 
Tanmateix, l’origen d’aquestes migracions ha canviat
moltes vegades en funció de les consideracions po-
lítiques de cada moment expressades a Trípoli durant
els últims tres decennis, i sobretot durant els anys no-
ranta.7 Les estadístiques oficials obtingudes del cens
de població libi del 1995 deixaven constància d’un
efectiu de prop de 100.000 sudanesos i 40.000
subsaharians, davant dels 5.000 sudanesos i alguns
centenars de subsaharians de fa vint anys. Segons
els investigadors, «encara que espectacular, aquest
creixement ha estat clarament subestimat». Els càl-
culs realitzats a principis de l’actual decenni estima-
ven que la xifra de ciutadans de l’Àfrica Occidental i
Central residents a Líbia era d’1,5 milions (The Bal-
timore Sun, 26 d’octubre de 2000), 500.000 dels
quals eren txadians (APP, 1 d’octubre de 2000). 
A finals de l’any 2004, l’informe de la comissió tèc-
nica enviada per la Comissió Europea a Líbia infor-
ma que les autoritats líbies calculen una xifra de
600.000 treballadors legals instal·lats al seu territo-
ri i una xifra d’entre 750.000 i 1,2 milions d’immigrants
irregulars. 
En realitat, el cas de Líbia en la qüestió migratòria del
Magreb és un dels més simptomàtics sobre la con-
fusió imperant en aquest assumpte, començant per
la banda europea, des dels anys 2002/2003. Líbia
no és un país d’emigració i, des del començament del
seu enriquiment vinculat al petroli, ha estat percebuda
com una terra d’immigració encara més concorreguda,
ja que aquest era un dels objectius de la política pa-
nafricana seguida pels seus dirigents fins a finals de
l’any 1990.8

El lloc que Líbia obté progressivament en aquest
àmbit –que quedarà àmpliament justificat per molts
drames ocorreguts entre els anys 2003 i 2005,
però sobretot per l’afluència massiva i sorprenent
d’emigrants subsaharians cap a Sicília que havien
partit de les costes líbies entre els mesos de se-
tembre i octubre del 2004– és una expressió avan-
çada d’un realisme polític inèdit en les relacions in-

ternacionals, i això a tots dos costats de la Medi-
terrània.
Líbia té, des de fa alguns anys i especialment des
de la segona guerra de l’Iraq tal com es va desen-
volupar a partir del 20 de març de 2003, un gran
interès en el seu «retorn a la comunitat internacio-
nal», i li preocupa molt poder accedir al capital es-
tranger i a les tecnologies europees i americanes per
tornar a posar en marxa la capacitat de producció
que l’esmentat retorn li permetria. A més, no hi ha
dubte que també té un gran interès a canviar les re-
lacions pel que fa a les migracions amb els països
des dels quals tradicionalment rebia treballadors
sense que això li representés un cost polític signi-
ficatiu. Sobre aquest tema, les instruccions europees
a Líbia tendeixen a facilitar-li aquest procés sense
que hagi d’aportar gaires justificacions.
En un període de preus rècord per a l’energia i d’in-
quietud sobre el seu aprovisionament en la matè-
ria, Europa se sent necessàriament atreta pel petroli
libi i les possibilitats d’inversió i d’intercanvi que
representa. 
A més, com que Líbia forma part del Magreb, és a dir,
d’aquest espai efectiu i potencial de trànsit d’immi-
grants irregulars subsaharians, res no impedeix que
l’estratègia europea d’externalització de la gestió dels
fluxos migratoris a partir de l’Àfrica no només 
l’englobi en el seu recorregut, sinó que fins i tot la 
consideri com una zona d’experimentació en aques-
ta matèria, ja que els mateixos responsables libis 
sembla que ho sol·licitin.
Això és precisament el que explica que aquest país,
encara que es consideri ell mateix com el més afri-
cà del nord d’Àfrica, encara que no formi part del Pro-
cés de Barcelona, que no estigui vinculat per cap
acord polític o comercial amb Europa –com els
acords per a la constitució d’una zona de lliure co-
merç duts a terme entre els tres països del Magreb
central i la UE–, ni sigui un dels signants de la Con-
venció de Ginebra relativa a l’estatut dels refugiats,
se situï actualment, en canvi, en un dels llocs més
avançats de la regió pel que fa a la cooperació amb
Europa en matèria de migracions.

6 Aquesta anàlisi la manté principalment una jurista tunisiana (el nom de la qual s’omet per raons evidents) en un document presentat en una reunió
magrebina, sota l’ègida de la representació Magreb de l’Organització Internacional del Treball (OIT) a Alger, a començament d’abril del 2005.

7 D’aquesta manera, segons les circumstàncies polítiques regionals i l’evolució de les relacions internacionals, Líbia manifesta la seva preferèn-
cia per una o per una altra nacionalitat d’origen migratori, cosa que ha comportat un vaivé constant entre països, i especialment entre el món
àrab i l’Àfrica subsahariana.

8 Això s’ha vist concretament confirmat per l’informe de la missió tècnica de la Comissió Europea enviada a Líbia a finals del 2004: «La política
panafricana de Líbia ha estat i és una de les principals raons que contribueixen a atreure milers d’immigrants de totes parts de l’Àfrica que fugen
de la guerra, la fam, les malalties, la sida, etc., procedents principalment de la regió subsahariana i de la Banya d’Àfrica. Per a molts Líbia és un
país de destinació, encara que pocs tenen la possibilitat d’establir s’hi legalment com a treballadors estrangers.»
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Algèria: la indiferència insostenible

L’obertura de les fronteres saharianes d’Algèria repre-
senta una opció central de l’estratègia de les seves au-
toritats públiques sobre política nacional de planifica-
ció del territori; tot i això, és també un país d’emigració
important, encara que la xifra d’emigrants algerians si-
gui actualment molt menor que la d’emigrants marro-
quins, i encara que la xifra de transferències d’aquests
emigrants sigui molt menor en relació amb el PIB al-
gerià que en el cas del Marroc.
Tanmateix, durant molts anys, aquest país ha conside-
rat que la problemàtica migratòria subsahariana no li con-
cernia, encara que gairebé la totalitat dels emigrants ir-
regulars que transiten pel Marroc en el seu camí cap
a Europa ha passat i continua passant per territori al-
gerià, tant pel costat d’Oujda (al nord-est del Marroc)
com al llarg de la frontera sud-est que separa els dos
països.
Aquesta postura, que alguns responsables algerians
basen en la idea completament errònia que  sosté que
Algèria és més un país d’immigració que de trànsit
per als subsaharians, està relacionada amb els dife-
rents problemes que hi ha en les relacions entre el
Marroc i Algèria (dels quals el Sàhara no és el me-
nor9), amb les temptatives tant algerianes com mar-
roquines de no semblar insolidaris amb el continent
negre, i també amb una actitud europea menys apres-
sant pel que fa a Algèria en comparació amb els as-
sumptes que afecten el Marroc.
No obstant això, la posició algeriana va canviar pro-
gressivament, també a partir del 2002/2003, a favor
de l’inici de les reunions del grup dels 5+5, la sig-
natura l’abril del 2002 de l’acord per a la creació
d’una zona de lliure comerç entre Algèria i la UE (que
va entrar en vigor a partir del setembre del 2005) i,
finalment, els esdeveniments relacionats amb la si-
tuació que el Marroc va viure entre l’agost i l’octubre
del 2005, que el Marroc, Espanya i la Unió Europea
van aprofitar com a font d’arguments per parlar més
obertament de les responsabilitats algerianes res-
pecte de les migracions subsaharianes i per sol·lici-
tar més implicació de les autoritats d’Alger en el con-
trol de les fronteres del sud del Magreb i en la lluita
contra les xarxes de tràfic d’emigrants.

Espanya: afrontar la síndrome canària

Atemorida pels intents d’emigracions en massa de la
tardor del 2005, rebutjats amb la valuosa ajuda de les
autoritats marroquines, Espanya, que va viure durant l’es-
tiu del 2006 al ritme de les arribades de cayucos a l’ar-
xipèlag canari,10 va ser qui va prendre la iniciativa, jun-
tament amb el Marroc i després amb França, d’organitzar
una gran conferència governamental euroafricana des-
tinada a abordar tots els aspectes relacionats amb la
gestió dels fluxos migratoris procedents de l’Àfrica i amb
les qüestions relacionades amb el desenvolupament d’a-
quest continent. Que l’existència d’aquests fluxos i el
seu desenvolupament es deu tant a certs dèficits eco-
nòmics i socials cada cop més accentuats com a les
violacions dels drets humans en la majoria dels països
d’origen (generalment vinculades a aquests dèficits),
ha esdevingut cada cop més evident a la gran majoria
de les parts implicades en aquesta problemàtica.
Espanya, en qualsevol cas, parteix d’algunes consta-
tacions comunes –compartides avui pels marroquins
a l’Àfrica i pels francesos, italians o alemanys a Euro-
pa–, que es poden resumir en tres punts: l’emigració
és un dels grans reptes al qual s’enfronten les socie-
tats i els governs africans i europeus en aquest inici del
segle XXI; la persistència dels desequilibris demogrà-
fics i les desiguals perspectives de benestar entre les
societats permeten presagiar la permanència, i proba-
blement l’acceleració de la propensió a emigrar, no
tan sols entre l’Àfrica i Europa, sinó també entre els ma-

9  Sobre aquest tema el president algerià va pronunciar un discurs que va marcar els ànims d’una manera especial, just després de la visita del
rei del Marroc a Algèria l’abril del 2005. Va declarar que la qüestió de les fronteres entre Algèria i el Marroc (és a dir, l’obertura o el tancament)
depenia de les «relacions bilaterals entre Sa Majestat (el rei del Marroc) i jo (ell mateix)», subratllant en el mateix discurs que «en canvi, el pro-
blema del Sàhara Occidental depèn de les Nacions Unides». Agència de premsa AP, París, 5 d’abril de 2005. 

10 Al llarg del mes d’agost del 2006, més de 4.600 emigrants en cayucos van desembarcar a les Illes Canàries des de les costes de l’Àfrica
Occidental. D’aquesta quantitat total, més de 1.500 ho van fer entre el 17 i el 20 d’agost. Extret de diaris espanyols durant aquest període,
entre els quals, El País i El Mundo.

El Marroc, Espanya i la UE van
aprofitar com a font d’arguments
per parlar més obertament de 
les responsabilitats algerianes
respecte de les migracions 
subsaharianes i per sol·licitar
més implicació de les autoritats
d’Alger en el control de les 
fronteres del sud del Magreb 
i en la lluita contra les xarxes 
de tràfic d’emigrants
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teixos països africans segons els seu nivell de desen-
volupament relatiu; la propensió a emigrar s’alimenta dels
factors estructurals que hi ha tant en els països d’ori-
gen com en els d’acollida. En base a això, Espanya, que
es troba actualment entre els països europeus amb més
necessitat d’un flux demogràfic exterior, manté una sè-
rie d’objectius polítics respecte dels països africans:11

• Reforçar la capacitat de control de les fronteres na-
cionals des d’una perspectiva de millora d’equips i
de la formació de funcionaris.

• Detectar i perseguir eficaçment les màfies que con-
trolen el tràfic més enllà de les fronteres nacionals.

• Disposar d’acords de readmissió entre els països de
sortida, de trànsit i d’acollida.

• Facilitar l’acollida temporal i la repatriació dels im-
migrants nacionals o de tercers països des del res-
pecte a la seva dignitat i als drets humans.

Si prenem en consideració els fets, des del mes de
maig del 2006 els responsables espanyols van aler-
tar la resta dels països de la UE dels riscos als quals
s’exposava en el seu conjunt, a causa de l’afluència
massiva d’emigrants subsaharians registrada fins lla-
vors des de les costes de Mauritània primer i del Se-
negal després. Paral·lelament, i per afrontar el problema
des de l’arrel, els responsables corresponents van
formalitzar una vasta ofensiva diplomàtica, que impli-
cava un pla d’ajuda al desenvolupament de l’Àfrica de-
nominat «Pla Àfrica». L’esmentat pla havia d’afectar el
Senegal, Gàmbia, Cap Verd, Guinea Bissau, Guinea
i Nigèria, amb un pressupost d’una mica més de 600
milions d’euros. 
L’acció de l’agència Frontex no va aconseguir disposar
dels suports inicialment previstos ni de mitjans sig-
nificatius. Això, juntament amb l’augment de la pres-
sió migratòria no només sobre Espanya al llarg del
2006 –malgrat la posada en marxa del «Pla Àfrica»
i de la celebració de la conferència euroafricana de
Rabat–, sinó també sobre Itàlia (l’illa de Lampedu-
sa va rebre gairebé 22.000 emigrants africans du-
rant el 2006) i sobre Malta, va fer que aquests tres
països es dirigissin a la resta d’estats de la UE per
intentar persuadir-los que la immigració clandestina
procedent de l’Àfrica cap a les costes meridionals
europees era un problema el tractament del qual, ma-
terial i polític, no havia de ser només de la incum-
bència dels països d’entrada (Le Monde, 31 d’agost
de 2006).
Des de principi del setembre del 2006, Espanya i Ità-

lia –a les quals s’uneix França– tornen a sol·licitar que
la solidaritat europea davant la immigració clandestina
sigui un assumpte prioritari en les següents cimeres de
la UE. «Hem decidit adreçar-nos a la UE perquè l’ac-
ció comuna davant la immigració s’inclogui en l’ordre
del dia de la cimera informal de Lahti (Finlàndia) a l’oc-
tubre, i en el de la cimera de Brussel·les al desembre.
[...] Una acció comuna no consisteix únicament en pa-
trulles comunes, sinó en la cooperació amb els països
propers dels quals provenen aquests immigrants per
ajudar-los a nivell econòmic.»12

Amb tot, el conjunt d’elements indica el següent:

• Amb interessos i necessitats diferents en matèria de
població i de mercat de treball, els països europeus
que no són al mateix nivell de desenvolupament i vi-
talitat econòmica ni al mateix nivell d’evolució de-
mogràfica, són molt lluny de tenir tots la mateixa ac-
titud a l’hora d’abordar la qüestió migratòria, encara
que s’estigui instal·lant un cert consens pel que fa
al principi de la lluita contra la immigració irregular.

• Pel que fa a la Conferència Euroafricana de Rabat del
juliol del 2006, encara que s’ha pogut publicar un do-
cument relativament coherent respecte dels objecti-
us inicials de l’esmentada manifestació, la impressió
que es desprèn d’allò que es refereix al seguiment de
les recomanacions és que hi va haver sobretot un dià-
leg de sords, en el sentit que els europeus parlaven
d’«acords de readmissió i de la necessitat de més con-
trols fronterers al sud» mentre que els africans pre-
tenien parlar més aviat d’ajudes al desenvolupament
i de facilitació de l’emigració legal.

• Mentrestant, l’explosió d’arribades d’emigrants sub-
saharians a les Illes Canàries ha demostrat que la
propensió a la sortida des del sud del Sahel i des
de l’oest africà augmentarà i que l’allunyament de les
zones de sortida i l’elongació de les rutes migratò-
ries (avui en dia essencialment marítimes) obligarà
els espanyols, i amb ells tots els europeus –quan ho
decideixen conjuntament– a aportar encara més
mitjans materials, humans i financers per obtenir un
resultat enormement hipotètic, llevat que es decideixi
recórrer a l’ús de mitjans de guerra. I això més que
més perquè cap dels estats de l’Àfrica subsaharia-
na sembla capaç d’assegurar un control una mica
seriós de les seves fronteres, suposant que aques-
ta sigui la voluntat política, un fet que per moltes raons
internes és lluny de ser el cas.

11 Objectius que va mantenir durant la Conferència Governamental Euroafricana de Rabat del juliol del 2006.
12 Romano Prodi, president del Consell de Ministres italià. Agència de notícies France Press, 10 de setembre de 2006.
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El mapa de la Mediterrània ha deixat la seva em-
premta de manera sostinguda en la demografia eu-
ropea, des de les migracions procedents de l’Euro-
pa meridional, transformades en mobilitat de ciutadans
europeus gràcies a la integració progressiva de la UE
i a les ampliacions successives (algun dia es podrà
dir el mateix dels immigrants turcs o dels Balcans?),
fins a les migracions postcolonials després del final
de les aventures colonials i dels imperis.
Els debats públics sobre la integració van comen-
çar els anys vuitanta per aquests darrers fluxos.
Amb el tancament de les fronteres a la immigració
de tipus laboral el 1973 i el 1974, les famílies es
van reunir amb els treballadors immigrants i aques-
tes poblacions es van convertir en sedentàries de
manera duradora. Aquestes poblacions van adqui-
rir progressivament el dret a la ciutadania en els 
països d’acollida, en virtut dels diferents drets de na-
cionalitat dels països europeus que a la dècada
dels vuitanta van evolucionar i van donar més im-
portància a l’ius soli, i també en virtut d’una impor-
tant liberalització de la legislació en matèria de la 
doble nacionalitat, tret d’algunes excepcions. Con-
vertits en «nous» ciutadans dels països europeus,
sovint tenen la doble nacionalitat, atès el dret de na-
cionalitat dels seus països d’origen, segons el qual
la nacionalitat té caràcter perpetu, en especial als
països del Magreb.
Actualment, dels poc més de 15 milions d’estrangers
extracomunitaris que té la UE, els tres milions de
turcs en són la població majoritària, seguits pels na-

turals de l’antiga Iugoslàvia. El Magreb és un altre fo-
cus d’emigració important cap a Europa amb 2,3 mi-
lions de persones, principalment marroquins i alge-
rians, sense comptar els que tenen la doble
nacionalitat. Aquestes poblacions s’han repartit du-
rant molt de temps per diversos països en funció
dels vincles històrics i de les xarxes socials creades
pels emigrants (turcs a Alemanya, magrebins a Fran-
ça, ciutadans de la Commonwealth al Regne Unit...).
No obstant això, des de fa alguns anys, assistim a una
diversificació d’aquestes rutes migratòries; per ex-
emple, amb l’arribada a Londres d’immigrants origi-
naris de països francòfons de l’oest d’Àfrica i amb la
transformació des dels anys noranta de països tra-
dicionalment d’emigració, com ara Espanya, Itàlia,
Portugal, Grècia o Irlanda, en països d’immigració.
Aquesta població, diversificada socialment i cultu-
ralment, que pot haver adquirit o no la nacionalitat del
país en què s’instal·la, actualment ha arrelat a les so-
cietats europees, on és una font important de diver-
sitat ètnica, cultural i religiosa que no és aliena a Eu-
ropa.
És també aquesta diversitat de les societats europees
un recurs per a la construcció euromediterrània?
Aquestes comunitats immigrants o resultants de la im-
migració, es podrien considerar actors socials, polí-
tics, econòmics o culturals de l’espai euromediterra-
ni en construcció?

Comunitats immigrants: riqueses 
i mancances d’Europa

Els emigrants són actors inscrits en espais socials que
se superposen entre el país d’origen, el país d’ins-
tal·lació o, fins i tot, aquell en què es prolonga la
seva migració. Se’ls reconeix un paper important en
el desenvolupament dels seus països d’origen mit-

Migracions africanes i estratègia mediterrània

La integració de les comunitats
immigrants a Europa: 
un repte euromediterrani? 
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jançant les transferències de diners massives de les
quals són la font, i també a causa de la circulació i
la difusió de capitals humans, culturals i polítics que
contribueixen a la transformació de les societats del
Sud. Però per tal que els emigrants es converteixin
en autèntics actors socials de les dues ribes del Me-
diterrània, cal que s’integrin plenament en els diferents
àmbits dels països de la UE: social, econòmic, cul-
tural i polític. Ara bé, les expectatives europees de pro-
grés en la matèria, en particular sota l’impuls de les
institucions europees, que des de final dels anys vui-
tanta han treballat per formular un projecte de ciuta-
dania activa dissociada de la nacionalitat i converti-
da a la filosofia de la diversitat cultural i religiosa (en
particular per mitjà de la lluita contra la discriminació),
no s’han materialitzat. Des de principis de l’any 2000,
a la constatació d’una crisi del model nacional a Eu-
ropa, se li ha sumat la percepció d’una crisi dels mo-
dels d’integració nacionals, acompanyada del retorn
de discursos xenòfobs, racistes i islamòfobs i de la
constatació de la discriminació que afecta els mem-
bres de les minories ètniques i religioses als països
europeus.

Aquest és l’origen d’una problemàtica que afecta
molts: no pertànyer ja al país d’origen i no sentir-se
reconeguts al país d’acollida. Més que ser actors
capaços de forjar una societat civil euromediterrània,
es troben desprotegits als dos costats de la Medi-
terrània, atrapats entre el dèficit democràtic dels pa-
ïsos del sud i el dèficit de ciutadania i de participa-
ció dels països del nord. Deixant de banda una elit
d’emprenedors amb la doble nacionalitat que es mos-
tra activa i que inverteix en projectes d’empresa, de
serveis, de salut o de formació, l’absència d’una lli-
bertat de circulació real a la Mediterrània, reforçada
per un dèficit d’oportunitats socioeconòmiques als 
països europeus que podrien permetre a la majoria
ancorar-se en una mobilitat social ascendent, impe-
deix la creació d’un autèntic pont entre les dues ban-

des la Mediterrània.

La integració enfront de la discriminació, 
la participació i les opinions públiques

Els membres de les comunitats immigrants a Euro-
pa comparteixen la mateixa sort en la seva trajectò-
ria d’integració als països europeus: la de la discri-
minació, fins i tot en l’accés al mercat de treball.
Encara que sovint és difícil de mesurar d’una forma
eficaç, en particular per la falta d’eines estadístiques
adequades per fer una comparació precisa a esca-
la europea, el fet que caracteritza l’accés al mercat
de treball i la mobilitat social de les comunitats im-
migrants a Europa és la discriminació. Tant els es-
trangers com els membres de les minories ètniques
s’enfronten a l’access racism o aconsegueixen feines
inferiors a la seva qualificació, cosa que dóna lloc a
un brain waste que representa un cost important per
a les societats europees. La desocupació dels im-
migrants, particularment la dels joves i la de les do-
nes, és de dues a tres vegades superior a la dels na-
cionals en alguns països europeus com ara els Països
Baixos, Bèlgica, Dinamarca o França. La diferència
no és tan acusada als països del sud d’Europa que
afronten una immigració més recent, atreta espe-
cialment per un mercat de treball informal i l’econo-
mia submergida. Però la discriminació no es limita a
l’accés a la feina, sinó que també afecta l’habitatge,
l’educació i el lleure, i se superposa a la segregació
urbana i a la relegació social, i les reforça. Les revoltes
als barris perifèrics de les ciutats franceses de finals
del 2005 en són un exemple.
Aquestes revoltes també han suscitat una altra qües-
tió molt important a Europa: les poblacions sorgides
de la immigració no han estat incorporades de for-
ma efectiva a la societat institucional dels països eu-
ropeus. Sens dubte menys marcat al Regne Unit que
en altres llocs (ateses les polítiques d’integració
d’inspiració multicultural posades en marxa des dels
anys setanta), aquest divorci entre les comunitats
procedents de la immigració i les institucions de les
societats dominants debilita la integració, ja erosio-
nada per la vivència de les discriminacions. Els mit-
jans de comunicació, les altes administracions, or-
ganismes com ara la policia o l’exèrcit i fins i tot
l’esfera política local i nacional hi estan implicats.
Això dóna lloc sovint a relacions conflictives entre les
noves generacions de poblacions sorgides de la im-
migració i institucions com ara la policia. Aquests
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conflictes són en molts casos l’origen de les revol-
tes urbanes a Europa.
Ciutadans de dret, sovint no són ciutadans reals: al
dèficit d’accés als drets socials i econòmics, s’hi afe-
geix una escassa participació política i una repre-
sentació gairebé inexistent. Ha calgut esperar les
eleccions al Senat del 2004 per poder ser testimo-
nis de l’elecció de tres senadores procedents de la
immigració magrebina a França, malgrat que es rei-
vindiqui tant el model d’integració republicà. A pesar
d’un dret de nacionalitat basat exclusivament en l’i-
us sanguinis fins a la reforma del 2000, dos càrrecs
electes del Bundestag alemany (de 605 diputats)
van néixer a Turquia. A Bèlgica hi ha set diputats i vuit
senadors procedents de la immigració i dotze a la Gran
Bretanya. En l’àmbit local, s’observa més aviat un
augment de càrrecs electes procedents de la immi-
gració en aquells llocs on el dret de vot no està re-
lacionat amb la nacionalitat, com als Països Baixos,
o a Bèlgica des de les eleccions municipals del 2006.
A la resta de llocs, la qüestió del dret de vot no avan-
ça.
Les opinions públiques no són alienes a aquest blo-
queig. A França, el dret de vot local per als estrangers
era una proposta del candidat Mitterrand per a les
eleccions presidencials del 1981, però mai no es va
arribar a complir (malgrat una votació a l’Assemblea
Nacional el 2000 que el Senat mai no va ratificar). Amb
el temps, s’observa una progressió de les opinions
desfavorables a aquest dret per als estrangers. El
2003, el 38% dels francesos s’hi oposaven. Aquest
percentatge va arribar al 57% el 2006. Aquest fet con-
trasta amb les opinions favorables a països amb una
experiència recent en immigració com, per exemple,
Espanya (62%) o Itàlia (54%), segons un sondeig del
2004. El temor expressat al voltant d’un vot confes-
sional o ètnic impermeable als valors de la ciutada-
nia o de la democràcia majoritària, juntament amb el
temor a una dissolució de la identitat nacional, és el
que explica aquestes actituds. No obstant això, els

treballs de recerca mostren que l’ètnia o la religió no
són vectors de vot, els quals, tanmateix, continuen as-
sociats principalment a les relacions de classe. Les
poblacions procedents de la immigració donen su-
port tradicionalment als partits socialdemòcrates, i els
intents de constituir llistes identitàries, com per exem-
ple la llista «europalestina» a França a les eleccions
europees del 2004, han fracassat.

La frontera identitària d’Europa

Transmès pels discursos dels mitjans de comunica-
ció i dels responsables polítics, el diagnòstic que els
nous ciutadans sorgits de la immigració rebutgen la
integració identifica finalment l’islam com un obsta-
cle per a la seva incorporació socioeconòmica i po-
lítica als països europeus. Ara bé, mentre que a la
dècada dels noranta les poblacions a les quals es
dirigien les polítiques d’integració eren identifica-
des en funció del seu origen postcolonial i nacional
(els magrebins a França) o ètnic i racial (Asians i
Blacks al Regne Unit), avui en dia s’identifiquen ar-
reu com a musulmans –d’altra banda, sense expli-
car gaire si amb això s’entén que l’islam és una en-
titat religiosa, una entitat cultural o una entitat política,
o les tres coses alhora.
Al mateix temps, els atemptats de l’11 de Setembre
van esborrar les distincions entre islam, musulmans,
islamisme i terrorisme. De sobte, la por global sus-
citada per l’islam (war on terror) ha transformat la re-
ligió musulmana en identitat global que als ulls dels
creadors d’opinió a Europa situa en el mateix pla
qualitatiu la violència terrorista contra els valors de la
democràcia liberal i el hiyab com a violència moral con-
tra els principis de la ciutadania occidental. D’això es
deriva que avui en dia als països europeus es con-
siderin els musulmans com a no integrables. Aquests
discursos sobre l’islam es troben ben ancorats en les
ambigüitats heretades del període colonial, segons
les quals «l’islam no només és un vincle entre els
musulmans, sinó una barrera entre ells i nosaltres» i
«fa la societat islàmica gairebé completament im-
permeable a la nostra societat cristiana i racionalis-
ta». Aquest text no prové d’un discurs sobre el vel a
França, a Alemanya, o més recentment al Regne Unit,
on la qüestió es va plantejar el 2006 a l’àmbit esco-
lar, ni sobre l’eventual ingrés de Turquia a la UE, sinó
de la descripció que es fa dels musulmans a Algè-
ria el 1923, al llibre L’histoire universelle des pays et
des peuples.
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Tot això desemboca en una diferència profunda en-
tre la forma en què els musulmans europeus es con-
sideren membres de ple dret de les comunitats na-
cionals de les quals són ciutadans en la seva majoria
i la forma en què són percebuts per l’opinió públi-
ca. Els resultats d’un estudi dut a terme per la Ga-
llup World Poll mostren una identificació molt mar-
cada dels musulmans que viuen a les capitals
britànica, francesa i alemanya amb la nació, alhora
que consideren que la religió és una dimensió im-
portant de les seves vides. Demostren una gran lle-
ialtat cap al Regne Unit, França i Alemanya (res-
pectivament el 74%, el 73% i el 72%). A aquesta
pregunta, només entre el 35% i el 45% d’una mos-
tra de britànics, francesos i alemanys (no musul-
mans) responia que percebien els seus conciutadans
musulmans com a lleials.
Per efecte reflex, com més s’ha identificat aquests
nous ciutadans com a musulmans, més els europeus
han recorregut a una nova identitat anomenada «ju-
deocristiana», un terme que ha suscitat un consens
particular després del 2002 i els debats sobre el trac-
tat constitucional de la UE. Aquest fet és una rup-
tura en la gramàtica identitària d’Europa tal com
s’havia desenvolupat fins als anys noranta. La idea
d’una ciutadania europea, finalment instituïda malgrat
les limitacions del Tractat de Maastricht, consistia a
trobar una alternativa al nacionalisme únic, a l’an-
coratge dels drets i deures dels ciutadans en una con-
cepció encara homogènia de la identitat nacional. Des
de l’any 2004, el projecte ha arribat a un punt d’in-
flexió. En convertir la construcció europea d’un sim-
ple mercat a una construcció política i ciutadana, la
integració de la UE ampliada s’ha convertit en una
qüestió d’identitat. I precisament per aquesta iden-
titat problemàtica, la constitucionalització de la UE
ha fracassat després dels referèndums francès i
neerlandès del 2005.
Tot això crea una situació paradoxal que caracterit-
za avui en dia les polítiques d’integració i d’identitat
a Europa. En primer lloc, assistim a una crisi profunda
del que és nacional com a espai alhora de convi-
vència, de repartiment dels recursos de l’estat del
benestar, d’accés a la igualtat de drets, de media-
ció entre les institucions i els ciutadans, d’estructu-
ració dels reptes públics en polítiques públiques i de
configuració del poder en el context de la integra-
ció europea, de la globalització (inclosa la interna-
cionalització de les migracions). Alhora, assistim
també a una aparició de discursos nacionalistes per
entendre la solidaritat en el si de societats globalit-

zades i plurals.
En segon lloc, es constata una crisi dels models
d’integració (multiculturalisme britànic, republica-
nisme francès, liberalisme neerlandès), alhora que
emergeixen reivindicacions de les minories proce-

dents de la immigració sobre el ple accés a una ciu-
tadania substancial de primera classe i el rebuig de
les discriminacions racials i ètniques.
Per acabar, la crisi de convivència, tal com la per-
cep l’opinió pública, s’acompanya de la instrumen-
talització de la immigració i de l’islam per donar sen-
tit a una crisi global, l’única resposta política rendible
a la qual és el retorn a la identitat nacional. Aquest
fet ha dut a la creació d’un nou ministeri a França,
oficialment responsable de la «immigració, la inte-
gració i la identitat nacional». 
Assistim, doncs, a una reorientació de la qüestió. Ja
no es tracta de saber com les comunitats immi-
grants a Europa poden ser actors de l’espai euro-
mediterrani o convertir-s’hi, sinó de veure com es pot
construir l’espai euromediterrani sense reconèixer
que l’Europa actual és una societat multicultural.
Primera destinació de les immigracions internacio-
nals de tot el món (per davant dels Estats Units des
del 2004), l’Europa de la diversitat continua blo-
quejada políticament, malgrat que l’any 2007 s’ha de-
dicat a la «igualtat d’oportunitats per a tots». 
No és insubstancial que aquesta qüestió es plan-
tegi en el context d’una reflexió més àmplia sobre
el futur de l’espai euromediterrani. La discrimina-
ció ètnica i l’enfortiment d’actituds i de discursos
hostils a l’islam als països de la UE s’han conver-
tit en qüestions que avui en dia superen àmplia-
ment l’estricte espai nacional o europeu i es plan-
tegen a escala regional mediterrània. L’opinió
pública i els mitjans de comunicació dels països
d’origen són particularment sensibles a la sort
dels emigrants que resideixen a Europa. Als països
àrabs, el tractament mediàtic de les revoltes fran-
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ceses de final del 2005 o la crisi de les caricatu-
res del profeta Mahoma, publicades pel Jylland-
Posten el setembre del mateix any, en són dos ex-
emples. En contrapartida, els atemptats de l’11 de
setembre de 2001 a Nova York i Washington, de
l’11 de març de 2004 a Madrid i del 7 de juliol de
2005 a Londres tenen dures conseqüències, tant
per al tractament de la seguretat, de la diversitat
ètnica i religiosa d’Europa com per a l’opinió pú-
blica europea. Aquest fet projecta en el si d’Europa
la fractura percebuda entre Europa i els països
del sud de la Mediterrània.

Reformar la ciutadania a Europa

Com es pot invertir aquesta tendència? L’emer-
gència d’una societat civil euromediterrània no serà
possible sense una reforma de la ciutadania a Eu-
ropa, paral·lela a les reformes polítiques i econòmi-

ques necessàries als països del Sud. Podem es-
bossar tres línies de treball diferents d’aquesta
reforma, per adaptar les societats nacionals euro-
pees a la seva diversitat ètnica, cultural i religiosa i
Europa al seu nou entorn regional. 
La primera de les línies de treball es refereix al lloc
que s’ha de concedir a la identitat nacional en les
polítiques d’integració i a la definició de la ciuta-
dania de societats multiculturals i globalitzades. La
segona afecta la manera de mesurar les desigual-
tats materials quan es produeixen en societats on
creixen les discriminacions racials, ètniques i reli-
gioses. La tercera hauria de permetre adaptar els
marcs institucionals de les pertinences ciutadanes
a la globalització, inclosa la de les migracions in-
ternacionals. Aquí es tracta de subratllar la inter-
dependència que hi ha entre cada un dels eixos pro-
posats, que insten respostes institucionals i
polítiques, sense desenvolupar-los ara profunda-
ment.

El lloc de la identitat nacional en les polítiques d’in-
tegració:

• Dissociació entre nacionalitat i ciutadania: si més
no en l’àmbit local, una dissociació d’aquest tipus
es podria basar en les disposicions que el Trac-
tat de Maastricht reserva ara per ara únicament als
naturals dels països membres de la UE. Genera-
litzada allà on encara no s’ha aplicat, aquesta dis-
sociació podria ser un vector important de reco-
neixement de la igualtat de pertinença a les
societats europees dels membres de les comuni-
tats immigrants. La participació política en l’àmbit
local és un vector molt important per a una millor
integració.

• Proposar campanyes sobre la multiculturalitat: cal
que l’opinió pública tingui clars els falsos pretex-
tos mantinguts pels mitjans de comunicació i els
discursos electoralistes sobre la immigració, la di-
versitat cultural i religiosa i la integració de les po-
blacions procedents de la immigració. No es trac-
ta de reproduir campanyes únicament secundades
per les institucions europees, sinó d’iniciar debats
nacionals i locals sobre aquestes qüestions i des-
polititzar-les.

• Reforçar la capacitat de les associacions resultants
de la immigració: les associacions són una con-
nexió essencial entre les institucions públiques,
l’estat i el mercat de treball. Són una corretja de
transmissió per a l’adquisició dels recursos ne-
cessaris per a la participació. Són, a més, l’espai
intermedi entre les cultures procedents de la im-
migració i la societat dominant. 

Lluitar contra les desigualtats materials en un con-
text de diversitat:

• Lluitar contra les discriminacions directes i indi-
rectes: els drets polítics i la participació no serveixen
de res si no van acompanyats d’uns drets so-
cioeconòmics fonamentals. Mitjançant el foment de
polítiques antidiscriminatòries voluntàries, els po-
ders públics dels països europeus han de de-
mostrar que és imperatiu no reduir la ciutadania a
una simple petició de principi, sinó plantejar la
qüestió de la igualtat de drets i d’oportunitats en
societats multiculturals on s’estén el racisme i la
xenofòbia, com imposen ara els textos de l’article
13 del Tractat d’Amsterdam. Cal lluitar contra les
discriminacions indirectes i ampliar el camp d’a-
questes polítiques a les institucions públiques.
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L’emergència d’una societat civil
euromediterrània no serà possi-
ble sense una reforma de la 
ciutadania a Europa, paral·lela 
a les reformes polítiques i econò-
miques necessàries als països 
del Sud
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• Garantir la representació de les minories a les
institucions públiques: cal lluitar contra l’access ra-
cism a les institucions públiques si es pretén que
aquestes institucions, proveïdores de serveis i es-
coles de ciutadania, s’ancorin en la realitat socio-
lògica de les societats europees. Aquestes insti-
tucions no han de fer la impressió d’estar tancades
per als membres de les minories resultants de la
immigració. Això afecta l’ensenyament, els mitjans
de comunicació, l’alta administració, les institu-
cions com ara la policia, les col·lectivitats territo-
rials, la sanitat i les institucions polítiques.

• Posar en marxa un programa social transversal
de lluita contra l’empobriment i la precarietat: la
qüestió racial està profundament relacionada amb
la qüestió social, tant en la formació d’actituds ra-
cistes en les societats europees com en la rele-
gació de comunitats immigrants a les perifèries ur-
banes o a les inner cities. La desocupació és el nucli
de la qüestió, com també l’habitatge. Cal evitar que
les polítiques d’integració específiques siguin per-
cebudes per la resta de la població socialment
desfavorida com una injustícia de repartiment so-
cial. Cal evitar la competència entre els diferents
grups beneficiaris de l’estat del benestar.

Ancorar la ciutadania en la complexitat de les societats
globalitzades:

• Facilitar la doble nacionalitat: encara que els drets
europeus sobre la nacionalitat han liberalitzat la do-
ble nacionalitat, encara hi ha excepcions i, per so-
bre de tot, assistim a una repolitització del tema en
un moment de retorn de discursos nacionalistes
o que consideren l’islam com un «problema de ju-
rament de lleialtat». Ara bé, de fet, els usos de la
doble nacionalitat han canviat considerablement des
dels anys vuitanta i ja no afecten una eventual
competència entre diverses lleialtats. La doble na-
cionalitat és abans de tot un factor d’empowerment
favorable a la realització de projectes socials, eco-
nòmics o culturals als dos costats de la Mediter-
rània. 

• Facilitar la lliure circulació d’immigrants: és cert que
la qüestió de l’obertura de les fronteres és parti-

cularment sensible a Europa en un moment mar-
cat pel discurs sobre la lluita contra la immigració
il·legal, les formalitats i la recerca d’una immigra-
ció elegida; tanmateix, també ho és que la rigide-
sa de les fronteres exteriors d’Europa per als 
immigrants del sud de la Mediterrània impedeix la
circulació pendular, en particular la de curta durada,
que permet una inversió que beneficia tant les 
societats d’acollida com els països d’origen.

Aquestes línies de treball són interdependents les
unes de les altres en la perspectiva d’una construcció
euromediterrània de la qual les comunitats immigrants
assentades a Europa es podrien convertir en actors.
Una agenda d’aquest tipus requereix l’expressió d’u-
na voluntat política clara, per poder emprendre així
una reforma d’aquest grau de profunditat. Hi està en
joc la credibilitat de la ciutadania com a institució de
pertinença comuna, i fins i tot el projecte europeu com
a alternativa als límits de la democràcia nacional en un
context de multiculturalitat i de migracions. En el mo-
ment en què els països europeus que disposen d’u-
na àmplia experiència en migracions travessen una
crisi de consciència dels seus models d’integració
tradicionals, una reforma d’aquest tipus permetria su-
perar les nombroses contradiccions que inspiren les
polítiques d’integració. Una reforma d’aquest tipus és
igualment necessària en un moment en què els «nous
països d’immigració» han d’anticipar el sedentarisme
sostenible d’una part important dels seus immigrants.
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Introducció

El Mediterrani sempre ha exercit una gran fascinació,
i no tan sols per la seva bellesa com a mar. Els ro-
mans el consideraven una mena de gran llac interior
situat al centre del seu imperi: el Mare Nostrum. Pos-
teriorment, Europa l’ha considerat el bressol de la ci-
vilització. Grècia, Roma, el judaisme i la cristiandat:
totes aquestes fonts i aquests components de la
cultura i civilització europees han emergit i han florit
al llarg de les seves ribes.
Més recentment, la Mediterrània s’ha utilitzat com un
concepte de valor analític o de rellevància analítica
en diversos contextos: història, geografia, comerç, cli-
ma, migracions, etc. Tanmateix, la Mediterrània ja no
està sota la tutela d’un únic imperi, com va succeir
en un moment determinat a l’època dels romans. Els
otomans en van ocupar les ribes orientals i meridio-
nals, Grècia i la major part dels Balcans, i els àrabs,
abans que ells, van dur els seus dominis fins Anda-
lusia, Malta i Sicília. No obstant això, ni els àrabs ni
els otomans no van aconseguir crear un gran impe-
ri mediterrani.
Avui en dia, i durant els darrers segles, un gran nom-
bre de països, incrementat recentment per la frag-
mentació de Iugoslàvia, pobla les seves ribes. Quan
es consideren temes com el desenvolupament eco-
nòmic, l’energia i les polítiques nacionals en aquests
àmbits, el concepte regional «Mediterrània» com a en-
titat unificadora perd gran part del seu significat ana-

lític. La raó rau bàsicament en el fet que cada país
té estructures econòmiques diferents, un llegat de re-
cursos diferent i, sovint, fa front a circumstàncies di-
ferents.
Així mateix, la llista de països mediterranis és llar-
guíssima, com queda reflectit a la nota a peu de 
pàgina.1 Pel que fa al tema que tractem en aquest
article, la situació energètica i la seva evolució el
2006, aquests països difereixen entre si en un gran
nombre d’aspectes destacats.
En primer lloc, tenen un volum de població diferent.
França, Itàlia, Turquia, Espanya i alguns països més
són en un extrem de la comparativa segons la mida,
mentre que a l’altre extrem hi ha Malta, per exemple.
A més, aquests països es troben en fases de des-
envolupament diverses. Alguns realment pertanyen a
allò que els economistes tendeixen a denominar el
Nord, fent referència a la regió industrialitzada, força
rica, del planeta. De la nostra llista, França, Itàlia i Es-
panya, entre d’altres, pertanyen a aquest grup. En can-
vi, Egipte, Tunísia, Algèria, Síria, Jordània i Palestina
quedarien inclosos en el grup de països que formen
el Tercer Món. Les diferències entre els ingressos per
capita dels diversos països de la regió són notables.
Alguns països del Mediterrani són membres de la UE
i/o de l’Organització de Cooperació i Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE); dos més, Algèria i Líbia, són
membres de l’Organització dels Països Exportadors
de Petroli (OPEP); nou pertanyen a la Lliga Àrab, i uns
quants no tenen cap vincle institucional dels es-
mentats. De manera general, es pot dir que la pre-
sència internacional i el pes polític d’aquests països
en l’esfera mundial difereix cas per cas.
Per tots aquests motius, és obligat que el nostre en-
focament sigui selectiu i no cobreixi la totalitat dels

L’impacte de l’increment del preu del petroli

L’elevat preu del petroli 
i els països mediterranis 

1 En ordre circummediterrani, els països són els següents: Portugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia,
Montenegro, Macedònia, Albània, Grècia, Xipre, Turquia, Síria, el Líban, Jordània, Israel, Palestina, Egipte, Líbia, Tunísia, Algèria i el Marroc. En són
un total de 25.
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25 països mediterranis. A més, els països que s’es-
mentin a les diferents seccions poden variar segons
l’aspecte tractat i la disponibilitat de dades.

Energia

Pel que fa a l’energia, és fonamental distingir entre
els països exportadors de petroli i els països im-
portadors de petroli. A la regió, únicament hi ha tres
països exportadors de petroli: Algèria, Líbia i Síria.
Egipte solia formar part d’aquest grup, encara que
com a exportador menor. Tanmateix, les dades pre-
liminars del 2006 suggereixen que ha esdevingut un
importador de petroli net al marge, encara que està
començant a exportar gas natural. La gran majoria
de països mediterranis, 22 dels 25 de la llista, són
importadors de petroli, encara que en quantitats
molt diferents. Les xifres d’importació de petroli cor-
responents al 2005 són les següents (en milions
de barrils per dia, Mb/d):

Les importacions de petroli dels països àrabs medi-
terranis el 2005, que podem considerar que corres-
ponen als volums d’importació en el cas dels països
no exportadors de petroli, són les següents (en Mb/d):

No sembla que les xifres d’importació arribin a ser
gaire diferents el 2006 per als països europeus me-
diterranis esmentats més amunt. El motiu és que
les xifres de demanda dels països europeus que
pertanyen a l’OCDE i dels que no pertanyen a l’OC-

DE mostren un estancament pràcticament absolut en
la demanda entre el 2004 i el 2006. Segurament
aquestes mateixes característiques són aplicables als
països europeus mediterranis, entre els quals els
més grans són membres de l’OCDE. Les xifres de
demanda de petroli són les següents (en Mb/d):

El lleuger creixement del 0,4% el 2005 va desapa-
rèixer completament el 2006. També cal assenyalar
que la demanda de petroli als països que no perta-
nyen a l’OCDE, molts dels quals formen part del
grup mediterrani, ha crescut el 4% entre el 2004 i el
2005, mentre que durant aquell mateix període de dos
anys va descendir el 0,1% en el grup de països que
pertanyen a l’OCDE. Aquestes dades confirmen el pa-
tró general: la demanda de petroli creix més ràpida-
ment als països més pobres que als països indus-
trialitzats del Nord, especialment a Europa i el Japó.2

Els països àrabs mediterranis, tant si són importadors
com exportadors de petroli, mostren alts índexs de crei-
xement del consum de petroli segons es reflecteix a
les xifres següents. Els índexs de creixement de la de-
manda en aquest grup durant el 2005, que s’aproxi-
ma força, segons el meu parer, al comportament ob-
servat durant el 2006,3 són els següents (en %):

De nou, s’observen dos patrons recognoscibles: un
creixement més gran de la demanda de petroli als 
països exportadors de petroli (amb l’excepció nota-

2 L’excepció notable a aquest patró són els Estats Units, la demanda de petroli dels quals tendeix a créixer més ràpidament que a Europa i el Japó.
3 Tret del Líban, on l’economia va patir una recessió a causa de la guerra d’Israel contra el país l’estiu del 2006.

TAULA 4 Importacions de petroli el 2005 (Mb/d)

França 1,90 

Grècia 0,43 

Itàlia 1,70 

Portugal 0,32 

Espanya 1,60

Turquia 0,65

Font: BP Statistical Review of World Energy, juny 2006.

TAULA 5 
Importacions de petroli dels països àrabs 
mediterranis el 2005 (Mb/d)

Jordània 0,108 

Líban 0,127 

Marroc 0,163 

Tunísia 0,095 

Font: Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli (OPAEP), Annual Statistical Report, 2006.

TAULA 6 Demanda de petroli als països mediterranis (Mb/d)

2004 2005 2006

Europa OCDE 15,47 15,52 15,45 

Europa no OCDE 0,70 0,72 0,73

Total 16,17 16,24 16,18

Font: Agència Internacional de l’Energia (AIE).

TAULA 7 Índexs de creixement de la demanda dels països
àrabs mediterranis

Algèria 8,5

Egipte 7,0

Jordània 5,9

Líban 6,8

Líbia 8,3

Marroc 6,5 

Síria 2,0

Tunísia 5,5 

Font: OPAEP, Annual Statistical Report, 2006.
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ble de Síria) que als països importadors, i índexs alts
que oscil·len entre el 6% i el 7%, força superiors als
d’Europa, als països importadors àrabs. Aquests pa-
trons globalment no són gaire sorprenents perquè hi
ha una forta influència dels ingressos sobre la de-
manda als països exportadors de petroli, i perquè
tant els països àrabs exportadors com els importa-
dors del grup són països en vies de desenvolupament.

Preu del petroli

L’any 2006, el preu del petroli en el comerç interna-
cional va presentar una mitjana superior al 2005. Les
oscil·lacions del preu durant el 2006 no van mostrar
una clara tendència lineal ascendent. La primera mei-
tat del 2006, el preu va pujar i va assolir un màxim
de 78 dòlars per barril ($/b) durant els primers dies
de l’atac israelià sobre el Líban. A continuació va ini-
ciar un descens i es va situar al voltant dels 60 $/b
a finals d’any. El preu mitjà anual del petroli el 2006,
comparat amb anys anteriors rellevants, va ser el se-
güent (en dòlars):

El preu del Brent és el preu de referència aplicable
a la regió mediterrània. Els països importadors de la
regió gairebé no adquireixen petroli procedent del Mar
del Nord, sinó que l’importen principalment dels pa-
ïsos del Golf i de Rússia. Les fórmules rellevants per
calcular el preu utilitzen el Brent com a referència i
apliquen un coeficient de descompte que reflecteix
la qualitat inferior del cru importat en relació amb el

Brent. En general, els canvis en la tendència del preu
del Brent al llarg del temps són força similars als
canvis en la tendència del preu de les varietats de cru
importades. Però els nivells de preu són diferents, òb-
viament. Podem pressuposar que el conjunt del preu
mitjà del cru importat a la Mediterrània és el 10% in-
ferior al preu del Brent. Amb tot, això no és aplicable
al preu mitjà d’exportació del cru d’Algèria i Líbia, ja
que s’hi inclouen varietats de primera qualitat: petroli
extralleuger i amb baix contingut de sulfur. En aquest
cas, sent conservadors, estimem que la referència
apropiada és el preu complet del Brent.

Efectes en la balança de pagaments

El 2006, el preu mitjà del Brent es va incrementar del
19,5%, cosa que va significar una pujada inferior a la
registrada el 2005, quan el preu del Brent va pujar el
45,5% respecte dels nivells del 2004. Això va repre-
sentar una enorme càrrega per a la balança de paga-
ments dels països importadors. Si prenem com a base
l’any 2001, l’increment del preu del Brent fins al 2006
és d’un espectacular 165%.
Suposant que les importacions netes dels països eu-
ropeus mediterranis fossin pràcticament idèntiques el
2006 i el 2005, l’increment en la factura d’importació
el 2006 seria el següent (en milions de dòlars):

Aquests increments, que oscil·len entre 1.260 milions
i 8.000 milions de dòlars, són importants, però as-
sumibles. Cal dir que seran sens dubte inferiors 
per als països europeus més petits, dels quals mal-
auradament no tenim estadístiques actualitzades.
Això no significa que les càrregues sofertes per
aquests països més petits siguin més lleugeres que
les dels països grans. En general, com més petita és
l’economia d’un país que importa tot el petroli que con-
sumeix, més fort i significatiu és l’impacte que té una
pujada del preu.
En tots els països, amb independència de la mida,
aquesta càrrega pot avaluar-se millor si s’observa l’in-
crement en la factura d’importacions entre el 2001 i

TAULA 8 Preu mitjà anual del petroli (2001-2006)

WTI* Brent

2001 26,0 24,9 

2004 41,5 38,0

2005 56,7 55,3

2006 66,2 66,1

Font: Barclays Capital. (*)West Texas Intermediate.

TAULA 9 Increment en la factura d’importació el 2006

França 7.989,80

Grècia 1.695,06

Itàlia 6.701,40

Portugal 1.261,44

Espanya 6.307,20

Turquia 2.562,30

Existeix un creixement més gran
de la demanda de petroli als paï-
sos exportadors de petroli (amb
l’excepció notable de Síria) que
als països importadors, i índexs
alts que oscil·len entre el 6% i el
7%, força superiors als d’Europa,
als països importadors àrabs

3 Claves catala ES07:00 Med. en cifrasgraf  18/1/08  09:19  Página 56



C
la

us
M

ed
. 2

00
7

57

el 2006. Un període de cinc anys no és gaire prolon-
gat per a una avaluació en aquest context, ja que es
requereix com a mínim aquest temps per aplicar els
ajustos econòmics necessaris.
Els volums d’importació de petroli nets el 2001 dels
sis països europeus considerats aquí són els següents
(en Mb/d):

Si el 2006 s’haguessin importat les mateixes quanti-
tats, la factura d’importació del 2006 hauria estat la
següent (en milions de dòlars):

En tots els casos, l’increment va significar multiplicar
per 2.654 les xifres del 2001. No obstant això, els vo-
lums d’importació no van ser iguals el 2001 que el
2006. En tres països –França, Itàlia i Portugal–, els vo-
lums del 2006 van ser de 62.000, 58.000 i 7.000 bar-
rils al dia menys, respectivament. Això va reduir la fac-
tura d’importació en 1.346 milions de dòlars a França,
1.170 milions de dòlars a Itàlia i 152,1 milions de dò-
lars a Portugal, en comparació amb les xifres que
s’haurien obtingut si els nivells s’haguessin mantingut
en les xifres del 2001. En uns altres tres països –Grè-
cia, Espanya i Turquia–, els volums d’importació van
ser més alts el 2006, fet que va significar un increment
en la factura d’importació de 369 milions de dòlars,
2.091 milions de dòlars i 108 milions de dòlars, res-

pectivament.
És interessant comparar l’increment en les factures d’im-
portació a causa de l’augment del preu entre el 2001
i el 2006 (ignorant els canvis pels volums d’importa-
ció superiors o inferiors) amb els dèficits de la balan-
ça corrent el 2006. Es pot observar que, en alguns ca-
sos, com a França i Itàlia, l’increment de la factura
d’importació es reflecteix en un elevat percentatge
del dèficit de la balança corrent el 2006. Però a Grè-
cia, Turquia i Espanya, el dèficit sembla que es deu a
uns altres factors a banda de la pujada del preu del
petroli importat. Les xifres són les següents:

Els països àrabs importadors de petroli dels quals es
disposa de dades també mostren, com és natural, in-
crements en les factures d’importació. Una diferèn-
cia principal respecte dels països europeus medi-
terranis membres de l’OCDE és que el consum de
petroli, i per tant les importacions, ha crescut any rere
any tal com s’ha mostrat anteriorment. La factura
d’importació del 2006, comparada amb la del 2001,
mostraria així un increment a causa del doble impacte
del preu i dels volums. En la majoria d’aquests pa-
ïsos, per no dir a tots, l’energia està subvencionada
en l’àmbit domèstic. Un preu internacional més ele-
vat no recau totalment sobre els consumidors, i això
mitiga l’impacte negatiu que l’augment del preu aca-
ba tenint sobre la demanda. Igualment, l’expansió
econòmica dels països en vies de desenvolupament
requereix més energia que als països industrialitzats
i, per tant, és un motor de creixement de la deman-
da d’energia.
S’assumeix que el consum de petroli a Jordània, el
Líban, el Marroc i Tunísia, i per tant els volums d’im-
portació, va créixer igual l’any 2006 que el 2005 i que
el preu mitjà d’importació del petroli va ser del 10%
inferior al preu mitjà del Brent a causa de la diferèn-
cia de qualitat. Tenint això en compte, la factura d’im-
portació del 2006 podria ser la següent (en milions
de dòlars):

TAULA 11 Factura d’importació de petroli estimada el 2006
(amb els volums d’importació del 2001)

França 43.916 (un increment de 27.368 des del 2001)

Grècia 8.921 (un increment de 5.559 des del 2001)

Itàlia 39.888 (un increment de 24.617 des del 2001)

Portugal 7.099 (un increment de 4.424 des del 2001)

Espanya 32.703 (un increment de 20.368 des del 2001)

Turquia 13.927 (un increment de 8.651 des del 2001)

TAULA 10 Volums d’importació de petroli nets el 2001

França 2,023 

Grècia 0,411 

Itàlia 1,867 

Portugal 0,327 

Espanya 1,508 

Turquia 0,645 

TAULA 12 Impacte de l’increment de la factura d’importació
de petroli en el dèficit de la balança corrent

(2) Diferència 2006-2001 
(1) Déficit de la en la factura d’impor-
balança corrent tació de petroli % (2)/(1)

$ milions de dòlars $ milions de dòlars %

França 31.200 27.370 87,7

Grècia 29.600 5.560 18,8

Itàlia 42.100 24.610 58,4

Espanya 110.700 20.370 18,4

Turquia 31.900 8.650 27,1

Font: The Economist, Les dades anteriores corresponen a càlculs propis 

En general, com més petita és
l’economia d’un país que impor-
ta tot el petroli que consumeix,
més fort i significatiu és l’impac-
te que té una pujada del preu
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Si els volums del 2006 s’haguessin importat al preu
del 2001, les factures d’importació haurien presentat
els resultats següents (en milions de dòlars):

L’efecte de la pujada del preu del petroli (excloent l’e-
fecte del creixement del volum) sobre la balança de
pagaments és, per tant, a la ratlla de 930 milions de
dòlars per a Jordània, 1.100 milions de dòlars per al
Líban, 1.420 milions de dòlars per al Marroc i 820 mi-
lions de dòlars per a Tunísia. L’efecte del volum es cal-
cula tenint en compte els següents increments de les
importacions entre el 2001 i el 2006 (en b/d):

Si s’hagués aplicat el preu del 2006, el cost hauria
estat de 238 milions de dòlars (Jordània), 260 milions
de dòlars (Líban), 326 milions de dòlars (Marroc) i 174
milions de dòlars (Tunísia). Queda patent que l’impacte
del creixement del volum sobre la balança comercial
va ser menys significatiu que la càrrega que va sig-
nificar la pujada del preu en el comerç internacional.
Tres dels països mediterranis són exportadors de
petroli nets: Algèria, Líbia i Síria. La pujada del preu
del Brent el 2006 va ser del 19,5% comparada amb
l’any 2005, com s’ha esmentat anteriorment. Els vo-
lums d’exportació (cru més productes) van ser els se-
güents el 2005: Algèria, 1,435 milions de barrils dia-
ris; Líbia, 1,469 milions de barrils diaris, i Síria, 0,367
milions de barrils diaris. Els ingressos bruts estimats
per a aquell any són: per a Algèria, de 29.570 milions
de dòlars; per a Líbia, de 29.651 milions de dòlars,
i per a Síria, de 6.667 milions de dòlars. Aquests ma-
teixos volums d’exportació el 2006 haurien generat

uns ingressos bruts el 19,5% superiors per a cada
un d’aquests tres països. Aquest increment hauria do-
nat com a resultat les xifres següents: Algèria, 5.766
milions de dòlars; Líbia, 5.782 milions de dòlars, i Sí-
ria, 1.300 milions de dòlars. Les xifres són força més
espectaculars si comparem l’increment dels ingres-
sos entre el 2001 i el 2006. El preu del petroli (Brent)
va pujar ni més ni menys que el 165%. Els mateixos
volums exportats als preus del 2001 el 2006 haurien
significat uns ingressos bruts de només 13.334 mi-
lions de dòlars davant dels 35.336 milions de dòlars
obtinguts (Algèria), de 13.371 milions de dòlars da-
vant dels 35.433 milions de dòlars obtinguts (Líbia),
i 3.006 milions de dòlars davant dels 7.967 milions
dòlars obtinguts (Síria). Aquestes xifres reflecteixen
millor la magnitud del canvi de tendència.

Uns altres efectes macroeconòmics

La pujada del preu del petroli, ha tingut un impacte
significatiu en l’índex de creixement de la macroeco-
nomia? La majoria dels observadors van quedar sor-
presos davant de l’aparent fortalesa de l’economia
mundial, que no va patir una recessió profunda tal com
havia passat a la dècada dels setanta, i encara amb
més intensitat a principis dels vuitanta.
Potser fortalesa sigui un diagnòstic equivocat. El que
en realitat va succeir va ser la continuació d’un pa-
tró que ja hi havia abans que el preu augmentés. La
Xina va continuar creixent a un ritme elevat i, para-
doxalment, ho va fer a un ritme accelerat a partir del
2000. Molts països en vies de desenvolupament,
juntament amb els Estats Units, van mantenir nivells
relativament alts de creixement econòmic, mentre
que Europa va continuar en uns nivells mediocres.
Això pel que fa a la situació mundial en general. A la
regió mediterrània, durant el 2006 van continuar ma-
nifestant-se patrons anteriors. Els països exporta-
dors de petroli, especialment Algèria, que també es
va beneficiar d’una important pujada del preu del
gas natural exportat, van experimentar una gran ex-
pansió. A Europa, Espanya va continuar creixent més
ràpidament que França i Itàlia. Al món àrab, Egipte i
Jordània van mostrar uns bons índexs de creixement,
encara que el Líban, a la segona meitat d’any, va pa-
tir els efectes de la guerra desencadenada per Israel.
Davant d’aquesta realitat, hom pot preguntar-se el se-
güent: les oscil·lacions del preu del petroli a escala
mundial són irrellevants en gran mesura en el pla
macroeconòmic? La resposta a aquesta pregunta
no pot ser un sí rotund. Hem pogut comprovar els

TAULA 13 Estimació de la factura d’importació el 2006

Jordània 2,65 

Líban 3,07 

Marroc 3,98 

Tunísia 2,32 

TAULA 14 Estimació de la factura d’importació el 2006 
(a preus del 2001)

Jordània 1,72

Líban 1,97

Marroc 2,56 

Tunísia 1,50

TAULA 15 Increment de las importacions 2001-2006 
(en b/d)

Jordània 11.000

Líban 12.000

Marroc 15.000

Tunísia 8.000
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efectes gens negligibles que van tenir a la balança
de pagaments, tant per als països importadors com
exportadors de petroli, en el període de cinc anys du-
rant el qual el preu del petroli va experimentar una for-
ta pujada. Com s’ha esmentat més amunt, la pujada
del preu del petroli durant aquell període va ser ni més
ni menys que del 165%, cosa que significa multipli-
car per 2,65. El 2006, aquest increment anual va
ser del 19,5%, un percentatge important però con-
siderablement inferior. L’impacte quantitatiu a la ba-
lança de pagaments, segons s’ha calculat en una
secció anterior, es pot considerar reduït. A la majo-
ria dels països no els caldria eliminar aquests efec-
tes mitjançant una política deflacionista i si, tot i així,
es consideressin necessaris ajustos macroeconò-
mics, l’esforç requerit per aplicar-los no seria gaire
exigent.
Si es tenen en compte totes aquestes xifres durant
un període més llarg (2001-2006), les conclusions
podrien ser diferents. L’impacte sobre l’índex de crei-
xement econòmic dels països importadors de petro-
li el 2006 no es pot atribuir completament a les os-
cil·lacions del preu del petroli entre el 2005 i el 2006.
Podria ser perfectament el resultat de canvis que
s’han produït durant anys anteriors. Els impactes ma-
croeconòmics se solen dilatar en el temps (després
de tot, les qüestions macroeconòmiques es desen-
volupen a llarg termini). El que va passar el 2006 amb
tota probabilitat té les arrels en el que va passar el
2003 o el 2004. El problema és que no es pot ava-
luar quantitativament quant s’han reduït els índexs de
creixement econòmic als països importadors (si és que
s’han reduït) el 2006 en comparació amb les xifres
que haurien presentat si no s’hagués produït una
pujada del preu del petroli. Per fer-ho caldrien dades
fiables sobre els índexs de creixement econòmic del
2006, que encara no es disposen de la majoria dels
països de la regió mediterrània, a més de tenir un mo-
del que incorporés totes les variables rellevants.

La següent qüestió té a veure amb l’impacte infla-
cionista en l’economia nacional a causa dels canvis
internacionals en el preu del petroli. Hi ha diversos
motius per pensar que l’impacte podria ser reduït. En
alguns països, el trasllat de la pujada mundial del
preu del petroli als preus que paga el consumidor na-
cional es mitiga mitjançant els elevats impostos es-
pecials aplicats als productes derivats del petroli.
Aquest és clarament el cas d’Espanya, Portugal,
França o Itàlia el 2006. L’increment del 19,5% del preu
del Brent no va significar una pujada superior al 5%
a les benzineres. En els casos en què els preus ha-
gin augmentat un percentatge superior, caldrà bus-
car-ne la causa en una pujada dels impostos espe-
cials i/o en restriccions de subministrament a les
refineries. I l’impacte d’una pujada del preu dels pro-
ductes derivats del petroli sobre l’índex d’inflació de-
pendrà del percentatge que representen aquests
productes en la demanda total, tenint en compte
també els efectes secundaris. El percentatge de con-
sum és actualment típicament reduït als països des-
envolupats. De fet, un impacte inflacionista més sig-
nificatiu que el del petroli a Europa durant el 2006
va ser degut a una major pujada dels preus del gas
i l’electricitat.
Als països en vies de desenvolupament, com ara
Egipte o Tunísia, l’Administració controla els preus de
l’energia. El 2006 es van permetre alguns incre-
ments, encara que no van reflectir l’abast total de la
pujada internacional dels preus. A Egipte, el 2006
aquesta política va tenir com a resultat un increment
addicional de la càrrega fiscal imposada pels subsi-
dis energètics. I aquesta càrrega està arribant a ni-
vells insostenibles.
Jordània va adoptar un enfocament diferent, proba-
blement seguint la recomanació del Banc Mundial
(BM) o del Fons Monetari Internacional (FMI). Va
permetre que els preus dels productes derivats del
petroli pugessin en l’àmbit nacional, però va com-
pensar els usuaris més pobres amb subvencions a
la suma total.
Com a conclusió: només es podrà avaluar comple-
tament i correctament l’impacte de les oscil·lacions
del preu del petroli quan hi hagi dades disponibles.
Aquesta avaluació hauria de fer-se per a cada país
per separat. Tal com s’ha esmentat a la introducció,
el fet de pertànyer a la Mediterrània no implica una
homogeneïtat en les condicions econòmiques, ni
pel que fa a l’estructura, ni al rendiment ni a les po-
lítiques.

C
la

us
M

ed
. 2

00
7

59

La majoria dels observadors van
quedar sorpresos davant de l’a-
parent fortalesa de l’economia
mundial, que no va patir una
recessió profunda tal com havia
passat a la dècada dels setanta, i
encara amb més intensitat a
principis dels vuitanta
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Mustapha K. Faïd

President

SPTEC, Pétrole & Gaz – Études et Conseil, París

Algèria, que disposa d’importants recursos i d’in-
fraestructures d’una fiabilitat provada, exporta uns
65 bcm (65.000 milions de m3) de gas a l’any. Aques-
ta xifra representa més del doble de les quantitats ex-
portades, mitjançant gasoductes i en forma liquada,
en una desena d’anys.
Aquesta expansió de les exportacions s’ha dut a ter-
me amb dificultats, de caire financer per descomp-
tat, però també de caire organitzatiu, particularment
a l’hora d’aplicar els programes, tant els relatius a la
liqüefacció com els referents a la construcció de no-
ves capacitats de producció i de transport.
Cal destacar que l’esforç d’inversió relatiu a l’augment
de les capacitats d’exportació de gas ha estat més
que més meritori perquè s’ha dut a terme en un con-
text polític i econòmic si més no difícil. Aquest ob-
jectiu, establert a principis dels anys noranta, no tan
sols ha estat assolit, sinó que s’ha superat. 
La meta que es marca Sonatrach és ara d’un nivell
superior segons les diferents accions dutes a terme
en tots els àmbits per augmentar les vendes de gas:
desenvolupament de camps, noves infraestructures
de transport, constitució de partenariats, però tam-
bé adquisicions de participació en sectors postex-
tracció, i/o de posicionament en certs mercats a Eu-
ropa, en particular a Itàlia, França, Espanya i el Regne
Unit.
«El nostre potencial gasista revisat constantment a l’al-
ça, combinat amb unes perspectives molt promete-
dores d’augment de la demanda a Europa, referma
l’objectiu que les nostres exportacions anuals de gas

natural assoleixin els 85 Gm3 o fins i tot els 100
Gm3 en el període 2010-2015», declaren els res-
ponsables de Sonatrach. 

Objectius del desenvolupament  

Tanmateix, aquest desenvolupament no es pot fer
sense canvis radicals en matèria d’acompanyament
i d’enfocament comercial. Abasta tres objectius:

L’increment de la quota de gas algerià en els seus
mercats tradicionals més pròxims del sud d’Europa

És previst que aquest augment, que respon a un fort
creixement de les necessitats d’aquesta regió, en
particular en la producció d’electricitat, es dugui a ter-
me essencialment mitjançant gasoductes, i això per
diversos motius:

- una gran part (10 a 15 bcm/any) d’aquest desen-
volupament es durà a terme al cost més baix, afe-
gint estacions de compressió en les instal·lacions
existents: el Transmed Enrico Mattei a l’est i el ga-
soducte Maghreb Europe Duran Farell (GME) a
l’oest.

- l’enfortiment de la relació amb aquests mercats per
mitjà de nous enllaços físics,1 a més de contribuir
a una major seguretat en l’abastament del consu-
midor europeu, conferiria més valor al gas perquè
el preu de cost seria menor que en el cas d’una ca-
dena de Gas Natural Liquat (GNL). 

- la construcció d’aquests nous gasoductes cap a l’est
i l’oest, que arribaran directament als mercats pre-
vistos, garantirà una major diversificació dels mitjans
d’explotació.

L’impacte de l’increment del preu del petroli

Perspectives del gas algerià    

1 El Medgaz connecta Algèria directament amb Espanya. El Galsi connecta Algèria amb el nord d’Itàlia a través de Sardenya.
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La capacitat d’exportació per gasoductes assoliria així
els 60 bcm a finals d’aquesta dècada, cosa que equi-
val a un augment del 60%.

El manteniment o fins i tot l’augment de les quotes en
mercats que ja disposen d’abastament de GNL i la di-
versificació dels mercats en la mesura del possible.

Així, hi ha programada la construcció d’una planta de
liqüefacció de quatre milions de tones anuals a Bet-
hioua en el marc del projecte de desenvolupament in-
tegrat del camp de Gassi Touil i s’està duent a terme
l’adquisició de vaixells metaners de gran capacitat. 
La crida a favor d’una associació és una primícia per
a Algèria ja que assistiríem a la participació de les em-
preses espanyoles Repsol i Gas Natural en el des-
envolupament de jaciments, en la liqüefacció i en la
comercialització de GNL.
Entre els mercats que podrien considerar-se amb
noves capacitats de GNL, a més del mercat del sud
d’Europa, hi ha, per una banda, el Regne Unit i el nord
d’Europa i, per l’altra, els Estats Units. 
El mercat britànic, convertit en un clar importador i
causant del canvi profund del mercat europeu, i el del
nord d’Europa poden assolir-se de maneres dife-
rents:
- per al mercat del Regne Unit, o bé a través de la

capacitat reservada en la planta de regasificació de

Grain Isle on Sonatrach ja subministra certes quan-
titats, o bé a través de la planta de regasificació de
Zeebrugge a Bèlgica i, després, utilitzant el gaso-
ducte interconnector que uneix l’Europa continen-
tal amb el Regne Unit, la capacitat del qual va aug-
mentar el 2006.

- per al mercat del nord d’Europa, a més de la ter-
minal de Zeebrugge, es podrien utilitzar les termi-
nals de regasificació en construcció i/o previstes als
Països Baixos. 

Pel que fa al mercat dels Estats Units, el potencial de
GNL dels quals és molt important, s’abastaria mit-
jançant les plantes de regasificació existents i/o les
nombroses unitats actualment en projecte.
El fet que Sonatrach hagi reservat, fa poc, una capa-
citat de regasificació a la terminal de Montoir signifi-
ca, per si calgués indicar-ho, la voluntat de la socie-
tat algeriana d’aprofitar qualsevol nova oportunitat
comercial fins i tot en el mercat francès.
Tenint en compte el tancament de GL4Z (ex Camel)
i les dificultats per substituir les unitats de GNL des-
truïdes a Skikda el gener de 2004, la capacitat d’ex-
portació de GNL seria només de 30 bcm anuals apro-
ximadament a finals d’aquesta dècada. D’acord amb
aquesta hipòtesi, les capacitats d’exportació (gaso-
ductes i liqüefacció) de les quals disposaria Algèria
per al 2010 serien, per tant, d’uns 90 bcm a l’any.

TAULA 16 Capacitat existent i projectada per gasoducte

Capacitat existent Capacitat projectada/Horitzó Total
Gasoductes bcm/any % bcm/any bcm/any %

TransMed 24,80 66,1 +6,50a b / 2008 31,30 52,2

GME 12,70 33,9 c 12,70 21,2

Medgaz - - 8,00d / 2009-2010 8,00 13,3

Galsi - - 8,00e / 2010-2011 8,00 13,3

Total 37,50 100,0 22,50 60,00 100,0

a. Afegit d’estacions de compressió. b. En curs de realització. c. La capacitat podria ser de 18,0 bcm/any en la fase final. d. En projecte. e. En estudi.

TAULA 17 Capacitat de les plantes de liqüefacció

Capacitat

Plantes de liqüefacció Trens (Mt/any) (bcm/any)

Arzew GL4Z (1964) 1 1,1 1,5

Bethioua GL1Z (1978) 6 7,8 10,5

GL1K1 (1981) 6 7,8 10,5

Skikda GL1KI (1972) 0 0 0

GL1KII (1981) 3 3,0 4,0

Capacitat existent Total 19,7 26,5

Bethioua (Projecte Gassi Touil) GL3Z (2009) 3 4,0 5,5

Total 23,7 32,0
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No hi ha cap dubte que, davant de totes les oportu-
nitats esperades o previsibles acompanyades de va-
loracions diferents i molt variables d’un mercat a un
altre (sud d’Europa, nord d’Europa, els Estats Units
i fins i tot el mercat canadenc o sud-americà), So-
natrach, sola o amb socis comercials, podrà accedir
als arbitratges sobre la base del preu.

Suport d’aquest desenvolupament mitjançant la crea-
ció d’un partenariat comercial 

El desenvolupament previst s’acompanya de la voluntat
de crear un partenariat comercial, que justifica una
ambició a mitjà i a llarg termini. Tindria la finalitat
d’assegurar-se una part de la renda disponible en el
mercat final, afavorir les relacions a llarg termini, pren-
dre en consideració una flexibilitat recíproca en les
relacions comercials, reduir el risc comercial i mini-
mitzar en certa mesura els efectes conjunturals i la
peremptorietat de les obligacions, i conèixer el fun-
cionament i les condicions del mercat.

Accions

La iniciativa desenvolupada per Algèria aquests dar-
rers anys combina dos aspectes, un relatiu al «diàleg
o la concertació», i l’altre relacionat amb l’enfocament
comercial.

Diàleg o concertació 

El Ministeri d’Energia i de Mines, juntament amb So-
natrach, ha dut a terme diversos fòrums, conferèn-
cies, trobades oficials i/o informals per intentar sus-
citar l’interès dels socis comercials i explicitar
l’enfocament d’Algèria en matèria de cooperació en
l’àmbit de l’energia. Aquestes trobades, per a em-
preses però també per a governs i institucions, han
tingut com a resultat diversos acords de partenariat.
A més, han servit per deixar entreveure una evolu-
ció de la part algeriana en l’assumpció de les pre-
ocupacions i de les obligacions dels socis comer-
cials. Aquest esforç d’obertura i/o de relació hauria
de prosseguir normalment.

Aspecte comercial

Sembla que el mercat aprecia l’evolució de la col·la-
boració que s’ha produït amb l’inici d’implicació de
Sonatrach en les fases de postextracció. No obstant

això, també sembla que es continuen suscitant in-
quietuds. 
La primera té a veure amb els problemes que sepa-
ren Algèria, com altres productors de gas d’altres zo-
nes, de la Comissió Europea. Aquestes preocupa-
cions, potser massa mediatitzades per les parts i
segurament no «de bona fe» d’una i altra banda, són
dispars i responen a lògiques diferents amb una es-
cala de temps distinta. La diferència entre les parts es
focalitza especialment en la clàusula de destinació.
En el si de la Comissió, se sosté que l’obertura del mer-
cat, multiplicant els actors, afavorirà la seguretat de l’a-
bastament, entre altres aspectes. 
Aquesta obertura, però, no ha de limitar-se només als
compradors, sinó que també ha de ser efectiva als pro-
veïdors. I la dependència del gas de la UE respecte de
les importacions s’hauria d’incrementar, passant del
40% el 1999 al 50% el 2010, o fins i tot al 70% el
2020.
Així mateix, la Comissió Europea, en el marc d’una vi-
sió geoestratègica de la seguretat d’abastament, intenta
reduir en la mesura del possible la dependència de la
UE respecte a la importació procedent dels seus tres
proveïdors tradicionals de gas natural (Rússia, Algè-
ria i Noruega). D’aquí ve la necessitat absoluta de la
Comissió de cercar una mena d’atomització del tram
superior de la cadena d’aquest sector amb la partici-
pació de revenedors de gas en el mercat. 
Per al productor, que busca la millor valoració del seu
gas, una destinació lliure significa que ja no es be-
neficiaria de totes les rendes que li permet el mercat
i que la multiplicació d’intermediaris no faria sinó
augmentar la pressió que suporta a favor de la bai-
xada dels preus. Aquesta situació podria arribar a pro-
vocar una «competició gas-gas» entre energia pro-
cedent d’una mateixa font.
Per tant, les preocupacions a què ha de fer front Al-
gèria són legítimes. No obstant això, s’observa que So-
natrach adopta una actitud força pragmàtica en fun-
ció de les oportunitats de mercat que se li ofereixen.
Citarem, entre d’altres: les vendes de GNL en spot; l’a-
liança d’empreses (joint venture) de comercialització
de GNL amb Gaz de France; la compra d’una partici-
pació en la terminal espanyola de recepció de GNL del
Ferrol; la compra d’una participació del 30% en l’em-
presa de comercialització espanyola Cepsa Gas Co-
mercializadora per vendre gas a clients elegibles, la qual
cosa és una primícia per a Algèria; el partenariat d’un
30% amb l’empresa Cepsa, en la producció d’elec-
tricitat, amb un abastament de gas algerià a quatre fà-
briques de cogeneració d’una capacitat de 200 MW
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a Espanya; la reserva de capacitats en diverses terminals
de regasificació al Regne Unit, a Espanya i a França;
la reserva de capacitat de transport als gasoductes
Medgaz i Galsi, respectivament cap a Espanya i Itàlia
amb l’òptica d’una comercialització neta en aquests mer-
cats; la compra de participació en el capital de GALP
a Portugal, i el posicionament en els mercats de dis-
tribució italià, espanyol i francès.
«L’evolució de l’entorn del gas ens porta a desenvolu-
par una estratègia dinàmica que ens permet adaptar-
nos contínuament a les exigències i condicions del
mercat», ha afirmat el responsable del sector.
L’altra inquietud que es viu a escala europea s’origina
més aviat en el context actual. I és que, davant una Rús-
sia que mostra el seu poder i que ha perdut molta de
la seva fiabilitat, la imatge d’Algèria com a proveïdor de
gas podria ser més positiva als ulls de diversos actors
de l’escena energètica.
La idea de la creació d’una Organització de Països Ex-
portadors de Petroli (OPEP) del gas, que sembla que
Putin defensi, i els nombrosos contactes entre Rússia
i Algèria, en particular el contracte (que, segons sem-
bla, soluciona més que res una controvèrsia relativa al
deute algerià amb l’antigua URSS) signat fa pocs me-
sos entre Sonatrach i les empreses russes, planteja dub-
tes, segons els compradors europeus, sobre la posi-
ció d’Algèria.
És cert que Algèria pot veure’s una mica atreta pels
cants de sirena russos, que desitgen tenir-la sota la seva
influència, per l’actitud de vegades poc cooperativa, com
a mínim, de nombrosos països europeus. Per això cal
no oblidar que les relacions amb Europa són múltiples
i massa importants per a Algèria com perquè aquest
país considerés adoptar una postura susceptible de fre-
nar qualsevol forma de partenariat.

El partenariat per a Sonatrach

Algèria s’enfronta avui en dia a la necessitat de su-
perar un nou repte en matèria de desenvolupament

del gas, tant en el pla de les quantitats com en el pla
de l’estratègia comercial. Aquest impuls s’haurà de
dur a terme en un context marcat per les profundes
mutacions que experimenta actualment el panorama
energètic mundial. Aquestes són generades tant pels
canvis geopolítics, econòmics i tecnològics en curs
com per les preocupacions cada cop més marcades:
dels països grans consumidors d’energia, en matè-
ria de seguretat i de diversificació d’abastament, així
com en matèria de protecció de l’entorn, i d’un bon
nombre de països productors que s’enfronten a greus
crisis econòmiques, socials i/o polítiques. 
Per a Sonatrach, l’enfortiment de posicions en els
mercats del gas i la recerca de noves vetes de mer-
cat i/o oportunitats requereixen un enfocament de par-
tenariat adaptat als canvis en curs en el panorama 
energètic mundial.  Intens i diversificat, aquest parte-
nariat donaria suport a un desenvolupament autosos-
tingut, acumulatiu i no limitat a la dimensió de la ren-
da minera resultant de la funció preus i, per tant,
variable en el temps. Un enfocament purament finan-
cer, a través d’una adquisició de participació en el ca-
pital d’una empresa energètica europea, pot resultar
poc interessant o si més no insuficient. L’obertura in-
clouria sistemes d’accés creuats i/o integraria opera-
cions de valoració i de transformació industrial amb va-
lor afegit. Així, la renda minera aniria acompanyada
d’un benefici industrial.
Algèria, que disposa d’importants avantatges en ma-
tèria de recursos, de diversitat de mitjans d’exportació
i de la proximitat dels mercats de consum, veuria re-
forçat llavors el seu paper, en particular al mercat eu-
ropeu, el creixement de la demanda del qual no es po-
dria satisfer sense recórrer a contribucions addicionals
dels proveïdors tradicionals i a noves fonts de gas. 
Sonatrach intenta fer el pas per així actuar directa-
ment i plenament en el mercat consumidor. Tot por-
ta a pensar que ens dirigim cap a una major partici-
pació en la cadena postextracció de l’empresa
algeriana, segura dels seus punts forts i en el marc
d’un partenariat concret i ambiciós.
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Abdenour Keramane

Exministre d’Indústria i Energia d’Algèria

Director de la revista Medenergie

L’energia, un factor de cooperació 
euromediterrània

La Conferència Euromediterrània celebrada a Barce-
lona el 27 i 28 de novembre de 1995 va servir per pren-
dre consciència sobre la importància del problema de
l’energia com a element estructurador de la coope-
ració euromediterrània. Així mateix, va suposar un in-
centiu per reforçar els vincles en matèria energètica,
posar en marxa infraestructures importants i, d’una ma-
nera més particular, dur a terme interconnexions elèc-
triques i de gas entre les dues ribes de la Mediterrà-
nia. Des d’aleshores s’han multiplicat les reunions al
més alt nivell, s’ha avançat en el diàleg sobre les po-
lítiques energètiques i s’ha creat un clima favorable per
a les inversions i les activitats de les companyies en-
ergètiques, cosa que ha suposat un impuls indiscu-
tible per a la cooperació energètica.
L’Observatori Mediterrani de l’Energia (OME), una
associació que agrupa els actors energètics i les
companyies que operen a les dues ribes de la Me-
diterrània, es va crear a principis de la dècada de 1990
i constitueix un marc permanent de diàleg, presa de
decisions i elaboració d’estudis que exerceix un pa-
per decisiu a l’hora de reforçar aquesta cooperació.  
Certament, els vincles energètics entre el sud i el nord
de la Mediterrània són molt forts i s’intensifiquen
any rere any. Per convèncer-se d’això, n’hi ha prou
de recordar que la Unió Europea depèn dels països
productors de la Mediterrània per al 36% de les se-
ves importacions de gas natural i per al 20% de les
seves importacions de petroli. Per part d’aquests
últims, el nivell de dependència és encara més gran:

les seves exportacions es dirigeixen en una propor-
ció del 86% del gas natural i del 49% del petroli cap
als països europeus i de l’Europa mediterrània prin-
cipalment (92% i 53%, respectivament, per a aquests
últims).
El context energètic internacional dels últims anys, mar-
cat per les tensions geopolítiques i les incerteses
sobre la seguretat dels recursos energètics, ha re-
forçat la determinació d’Europa de desenvolupar el
diàleg en el si de la conca mediterrània, ha accele-
rat les iniciatives de cooperació i ha posat en marxa
nous projectes. Aquest article es proposa fer balanç
de la situació i esbossar algunes reflexions i pers-
pectives sobre el futur d’aquesta cooperació.

El context energètic internacional

Des de fa uns quants anys, el context energètic
mundial està marcat per nous factors, principalment
la globalització i la liberalització dels mercats de l’e-
nergia; el Protocol de Kyoto i el post Kyoto, amb el
desenvolupament d’una combinació energètica i la
diversificació de les fonts d’energia; i el continu aug-
ment dels preus del petroli i els seus derivats.
Aquest context enterbolit posa en primer pla de les
preocupacions la qüestió primordial de la seguretat
dels subministraments, encara que les causes de la
crisi que actualment viu el món en l’àmbit energètic
no siguin de caràcter polític, sinó més aviat de ca-
ràcter tècnic: la insuficiència en matèria de capaci-
tat de producció i de refinació per manca d’inversions
durant els últims 20 anys. Aquest aspecte, però, no
és obstacle perquè la més mínima tensió de caràc-
ter geopolític comporti un augment dels preus. 
A finals del 2006, els preus van tornar al seu nivell
de finals del 2005 i es van situar a un nivell mitjà de
60 $/b (dòlars per barril), després d’haver assolit la
cota més alta de 78,30 $/b el mes d’agost. Aquests

L’impacte de l’increment del preu del petroli

Política europea i dimensió energètica
mediterrània 
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preus, que corresponen a una cistella OPEP de 55
$/b, sembla que experimenten una certa estabilitat i
satisfan els membres de l’esmentada organització, en-
cara que segons analistes experimentats la tendèn-
cia apunta lleugerament a la baixa, a mesura que es
facin noves inversions i s’acomodi el marge de la
producció en relació amb la demanda (dos milions de
barrils diaris com a mínim). 
En aquest sentit, convé tenir en compte la reivindicació
dels països productors en el sentit que es consideri
la seguretat dels subministraments i la seguretat de
la demanda com a dues cares de la mateixa mone-
da.1 Malgrat que hi ha indicis que apunten cap a un
retorn al nacionalisme econòmic –i no només en l’àm-
bit de l’energia–, no hi ha risc de radicalització ni d’u-
tilització de l’energia amb fins polítics. L’existència del
Fòrum Internacional de l’Energia, que es reuneix pe-
riòdicament, constitueix sens dubte un gran avantat-
ge per a la cooperació energètica a escala mundial. 

No obstant això, la pobresa energètica segueix sent
un problema crucial atès que, com subratlla la pu-
blicació World Energy Outlook, 2.500 milions d’ha-
bitants del planeta utilitzen fusta, carbó de llenya, re-
sidus agrícoles i dejeccions animals per cobrir la
majoria de les seves necessitats energètiques quo-
tidianes per a la preparació d’aliments i la calefacció,
amb unes conseqüències greus per a la salut, el
medi ambient i el desenvolupament econòmic. Arreu
del món, 1.600 milions de persones viuen sense
electricitat, sobretot a l’Àfrica, molt a prop d’Europa.

La política europea

En aquest context, Europa ha desenvolupat durant el
2006 una activitat especialment intensa en l’àmbit de

l’energia, que s’ha convertit en una prioritat en les ci-
meres europees i en reunions amb els països no per-
tanyents a la UE. A principis del mes de març del
2006, la Comissió Europea va difondre un docu-
ment titulat Llibre verd. Una estratègia europea per
a una energia segura, competitiva i sostenible, que
apunta les següents prioritats: completar la posada
en marxa de mercats interns d’electricitat i gas amb
el desenvolupament d’una xarxa europea, tenint en
compte la possibilitat d’un regulador i d’un centre de
control únics (Agència Internacional de l’Energia,
(AIE) 2005); una nova legislació per a les reserves
de gas; una estratègia global i integrada per afron-
tar els desafiaments del canvi climàtic amb una com-
binació energètica apropiada; l’adopció d’un full de
ruta a llarg termini per a les energies renovables; un
pla d’innovació tecnològica; una política exterior en-
ergètica comuna que inclogui un nou partenariat
amb Rússia, i un diàleg més intens amb els països
proveïdors.
L’elaboració d’una política energètica europea és un
desafiament a llarg termini, especialment a causa de
les profundes divergències sobre la combinació 
energètica que cal adoptar (carbó, nuclear). Per això,
la UE es proposa dur a terme de manera regular, a
partir del gener del 2007, una revisió estratègica del
sector de l’energia  de la UE que abraci els proble-
mes identificats en el Llibre verd. Aquest document
oferirà un marc clar, transparent i objectiu per a les
decisions nacionals sobre la combinació d’energies
i sobre el futur paper de l’energia nuclear. També
servirà de base per a aquesta visió comuna, per tal
que els estats membres parlin amb una sola veu.
La crisi que es va produir a finals del 2005 entre
Rússia i Ucraïna sobre el preu del gas, que per sort
va durar poc, va significar el tret de sortida d’una ac-
ció radical de tots els països europeus, en ordre dis-
pers, per garantir la seguretat dels seus subminis-
traments de petroli i gas, més quan la demanda dels
països asiàtics emergents continua creixent a un rit-
me sostingut, sobretot la de la Xina (Yang, 2007) i
l’Índia (Ouki, 2007). Pel que fa a Europa, es preveu
que pràcticament es doblin les importacions europees
de gas natural entre el 2005 i el 2020 i que passin
de 290 Gm3 a uns 565 Gm3, segons les previsions
de la Direcció General de Transports i Energia (DG-
TREN) de la Comissió. 
Els contactes amb Noruega, un dels principals ex-

1 Mohammad Barkindo, en qualitat de secretari general de l’OPEP, «Security of Supply and Security of Demand Are Two Sides of the Same
Coin», Oil Outlook to 2025, Doha, X Fòrum Internacional de l’Energia, 22-24 d’abril de 2006.

El context energètic internacio-
nal dels últims anys, marcat per
les tensions geopolítiques i les
incerteses sobre la seguretat dels
recursos energètics, ha reforçat
la determinació d’Europa de 
desenvolupar el diàleg en el si de
la conca mediterrània
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portadors de gas del món i també un dels tres prin-
cipals proveïdors de la UE (juntament amb Rússia i
Algèria), han permès arribar a un acord proclamat pel
comissari europeu d’Energia, Andris Piebalgs, i el
ministre noruec d’Energia, Odd Roger Enoksen, el 15
de setembre. Aquest acord consisteix en el lliura-
ment de 125.000 milions de metres cúbics de gas
natural a la UE en l’horitzó del 2010 (en lloc dels
85.000 actuals), fet que converteix Noruega en «un
proveïdor de gas important i fiable per a la UE durant
molts anys», va assegurar Enoksen.
En la cimera de Lahti (Finlàndia), el 20 d’octubre de
2006, els dirigents europeus van debatre sobre les ba-
ses d’un acord de partenariat a llarg termini amb Rús-
sia fonamentat en l’interès mutu i equilibrat, un acord
que contingui ferms compromisos de transparència 
i reciprocitat en la relació energètica mútua. Els eu-
ropeus defensen «regles de mercat, l’obertura dels 
mercats, un accés no discriminatori a les xarxes de tràn-
sit» d’hidrocarburs. Per la seva part, Moscou pretén
assegurar-se que el seu gegant gasístic Gazprom no
quedi relegat a un paper de simple proveïdor, sinó que
pugui accedir a tota la cadena del subministrament eu-
ropeu (Issaev, 2006).
La UE, cada vegada més dependent de l’exterior en
matèria energètica, importa només de Rússia més del
25 % del seu consum de gas i petroli, i vol comptar
amb un subministrament fiable, sobretot després de
les advertències dels Estats Units sobre la depen-
dència europea del gas rus. Per la seva part, Rússia
desitja un «acord global ambiciós basat en nous ob-
jectius estratègics» amb la UE, no limitat únicament
a l’energia, sinó que englobi el conjunt de les rela-
cions entre totes dues.
El 14 de novembre es va signar a Milà un acord
qualificat d’històric entre el grup petrolier italià Eni i
Gazprom, que permetrà al gegant rus de vendre di-
rectament el seu gas a Itàlia a partir del 2007. Com
a contrapartida, Gazprom ha prolongat el seu con-
tracte de subministrament de gas al grup italià fins
al 2035, fet que suposa la confirmació d’Eni com el
primer client del grup rus. Gazprom vendrà directa-
ment gas al mercat italià a partir del 2007, per un vo-
lum que arribarà als 3.000 milions de metres cúbics
a partir del 2010 i durant tot el període de vigència
del contracte. La nova aliança estratègica entre Eni
i Gazprom comprèn nombrosos projectes a desen-
volupar conjuntament tant a Rússia com a l’estran-
ger pel que fa a producció, transport per canalitza-
cions i gas natural liquat (GNL) per proveir el mercat
mundial de gas.

En diverses ocasions, els responsables de la Comissió
Europea han lamentat les divisions de la UE en ma-
tèria d’energia, la falta de coordinació i fins i tot d’u-
na política energètica exterior que permeti a Europa
dirigir-se als seus proveïdors amb una sola veu. Fins
i tot s’ha creat una certa psicosi després de la firma
d’acords entre països productors de gas, que dona-
rien a entendre que es podria generar un «càrtel del
gas», una «OPEGas», com alguns s’aventuren a de-
nominar aquesta eventual futura organització.

En l’àmbit de l’electricitat, l’any 2006 ha estat mar-
cat per la gegantina avaria del 4 de novembre. Va aca-
bar sent una avaria sense precedents en trenta anys
que va afectar milions de llars europees, i més con-
cretament d’Alemanya i França, però també de Bèl-
gica, Itàlia, Espanya, Portugal i els Països Baixos. Va
durar al voltant d’una hora la nit del 4 al 5 de novembre.
L’avaria, provinent d’Alemanya, es va deure a una so-
bretensió de la xarxa deguda a una interrupció en el
subministrament en una línia de molt alta tensió a Ale-
manya, fet que, després de l’activació dels disposi-
tius de seguretat automàtics («desllastat») va afectar
altres xarxes europees que subministren corrent a
Alemanya, com la de França. Després d’una anàlisi
preliminar, sembla que les disfuncions que van pro-
vocar l’avaria del 4 novembre de 2006 són similars
a les que ja s’havien constatat anteriorment, en par-
ticular després de l’apagada esdevinguda a Itàlia el
23 de setembre de 2003, per a les quals els regu-
ladors italians i francesos ja havien proposat solucions.
L’informe preliminar del Grup d’Autoritats Regulado-
res Europees de l’Electricitat i el Gas (ERGEG) va
arribar a la conclusió que cal intensificar urgentment
la cooperació entre els gestors de xarxes europeus
per garantir una major seguretat de proveïment a Eu-
ropa. S’espera un informe definitiu el febrer del 2007.
D’altra banda, a petició del comissari europeu d’E-
nergia, Andris Piebalgs, i després de la revisió es-
tratègica del sector de l’energia a la UE prevista per
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Els responsables de la Comissió
Europea han lamentat les divi-
sions de la UE en matèria 
d’energia, la falta de coordinació
i fins i tot d’una política energè-
tica exterior que permeti a
Europa dirigir-se als seus 
proveïdors amb una sola veu
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al 10 de gener de 2007, l’ERGEG proposarà a la Co-
missió Europea una sèrie de mesures a integrar en
el tercer paquet legislatiu sobre l’energia que hauria
de presentar el mes de juliol vinent. Entre aquestes
propostes figura una separació més clara entre pro-
ductors i gestors de xarxes de transport i distribució,
mesura que podria arribar a implicar fins i tot una es-
cissió pura i simple entre tots dos.

El reforç de la cooperació energètica 
a la Mediterrània

En aquesta situació de crisi marcada per l’angoixa i
l’activitat febril, la UE va iniciar una sèrie d’accions vers
els països mediterranis. D’aquesta manera, segons va
anunciar la comissària europea de Relacions Exteriors
i Política Europea de Veïnatge, Benita Ferrero-Wald-
ner, durant l’obertura d’una conferència europea so-
bre l’energia, la UE espera concloure ràpidament un
acord de cooperació energètica amb Algèria. S’ha en-
viat un projecte de memoràndum a les autoritats al-
gerianes i es preveuen converses amb vista a l’esta-
bliment d’un partenariat energètic. El 10% del gas
consumit per la UE prové d’Algèria, i davant la pers-
pectiva d’una duplicació de les exportacions algeria-
nes, aquest nivell s’aproximarà a l’exportat per Rús-
sia, principal soci de la UE en matèria energètica. 

Durant el mes de novembre del 2006, alts responsa-
bles d’Espanya, Itàlia, Portugal, Alemanya i França van
viatjar successivament a Alger per debatre sobre el lliu-
rament de quantitats suplementàries de gas i, en al-
guns casos, per signar contractes. El mateix comissari
d’Energia va efectuar el desplaçament durant el ma-
teix període, fet que constitueix una manifestació evi-
dent de l’interès de la UE en aquest país mediterrani
tan pròxim a Europa, productor important i exportador
de gas tant per gasoductes com a través de GNL.

A més de les instal·lacions existents, es preveuen
nous projectes per reforçar les infraestructures i aug-
mentar les capacitats d’exportació de gas d’Algèria
per poder satisfer la creixent demanda europea: l’ex-
tensió de les canalitzacions Enrico Mattei (de 25 a
32 Gm3) i Pere Duran Farell (d’11,5 a 15 Gm3), la
construcció de dues noves línies a través del Medi-
terrani i les ampliacions i construccions de noves fà-
briques de GNL.
El projecte del gasoducte Medgaz, el segon que vin-
cula Algèria i Espanya, va avançar significativament
el novembre del 2006, amb la visita a Espanya d’u-
na delegació de dirigents de Sonatrach, seguida de
la del ministre espanyol d’Indústria, Turisme i Co-
merç a Alger. Les tres companyies espanyoles –Cep-
sa, Iberdrola i Endesa– van signar contractes de
compravenda de gas amb Sonatrach. Amb una ca-
pacitat inicial de 8.000 milions de metres cúbics per
any en una primera fase, Medgaz transportarà el gas
natural de Beni Saf, a la costa algeriana, fins a Almeria,
per un recorregut de 200 km en aigües amb una
profunditat de fins a 2.160 m. En territori espanyol,
es connectarà al gasoducte Almeria-Albacete. Segons
el calendari provisional del consorci, la posada en mar-
xa del gasoducte es preveu per a principis de l’any
2009.
Respecte a les exportacions d’Algèria a Itàlia, Sona-
trach va procedir el passat 15 de novembre a la fir-
ma de cinc acords de compravenda de gas natural
amb Edison (per un volum de 2 Gm3/any), Enel (per
2 Gm3/any), Hera (per 1 Gm3/any), Ascopiave (per
0,5 Gm3/any) i Worldenergy (per 0,5 Gm3/any). La
cerimònia de la signatura va tenir lloc durant la visi-
ta oficial a Algèria de Romano Prodi, president del
Consell de Ministres italià. La signatura d’aquests
cinc contractes obre la via a la construcció del se-
gon gasoducte que comunicarà Algèria amb Itàlia a
través de Sardenya, amb una capacitat total de 8
Gm3/any. Les obres haurien de començar el 2007 i
la posada en marxa del servei es preveu per a finals
del 2009.
D’altra banda, Romano Prodi, que havia manifestat cer-
ta inquietud en el moment de la signatura de l’acord
de partenariat entre Sonatrach i Gazprom el mes
d’agost passat, va aprofitar la seva visita a Algèria per
assegurar-se un proveïment addicional de gas natu-
ral i per obtenir informació sobre aquest acord, que
havia inquietat una mica la comunitat europea. En re-
alitat, l’acord entre Sonatrach i Gazprom és un con-
tracte clàssic de cooperació entre dues companyies
petrolieres basat en el que havia conclòs entre So-
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Durant el mes de novembre 
del 2006, alts responsables
d’Espanya, Itàlia, Portugal,
Alemanya i França van viatjar
successivament a Alger per 
debatre sobre el lliurament de
quantitats suplementàries de 
gas i, en alguns casos, per 
signar contractes
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natrach i Eni. No inclou cap clàusula la naturalesa de
la qual pugui suscitar cap inquietud a Europa ni en
cap altra lloc. 
De la mateixa manera, la UE pretén reforçar les se-
ves relacions amb altres països exportadors de la
conca mediterrània, com ara Egipte (sisè exportador
de GNL cap a la UE) i Líbia, que no està vinculada
a la UE per cap acord d’associació. Síria també sem-
bla que està emergint com un exportador potencial
de gas, gràcies als recents descobriments de gas al
seu territori i al seu potencial de trànsit per al sub-
ministrament de gas a la UE procedent de l’Iraq,
Egipte i altres països del Golf. A Egipte s’han pro-
gramat una extensió del gasoducte regional cap a la
Mediterrània oriental, denominat «gasoducte àrab», i
dues noves fàbriques de GNL d’emissions netes. Es
tracta de projectes d’exportació de gas egipci cap als
països veïns de l’est de la Mediterrània com ara Jor-
dània, Palestina, Israel, el Líban i Turquia, però tam-
bé Espanya. Hi ha altres projectes que concerneixen
quatre fàbriques d’exportació de GNL (Damietta,
Idku-est d’Alexandria) amb les companyies europees
Unión Fenosa, BPAmoco amb ENI, British Gas amb

Edison International, i Shell. 
A Líbia, gràcies al desenvolupament de l’extracció de
gas en plataformes d’alta mar i en terra ferma, el gas
s’enviarà a Itàlia a través de la canalització submari-
na Greenstream, i es duran a terme extensions i
construccions de noves fàbriques de GNL.
D’altra banda, la UE maniobra per integrar progres-
sivament els mercats d’electricitat del Magreb (Algèria,
Marroc, Tunísia) i de gas del Maixreq (Egipte, Jordà-
nia, Síria, Líban, Palestina, Israel) al mercat europeu
de l’energia. Els països implicats han creat el marc
de negociació adequat, en aquest cas el Comitè Me-
diterrani de l’Electricitat (MEDELEC), que ha confiat
a un grup d’especialistes de les grans xarxes elèc-
triques el plantejament del repte de les interconne-
xions entre les xarxes elèctriques, a saber: determi-
nar l’interès i les condicions d’un funcionament
coordinat dels sistemes d’electricitat nacionals i de-

finir un marc de coherència en el si del qual cada ope-
rador, respectant les regles comunes, preservi la lli-
bertat de les seves eleccions per desenvolupar el seu
propi sistema. Aquestes condicions també són ne-
cessàries perquè existeixi un funcionament continu-
at de les interconnexions i per a l’establiment de mer-
cats regionals d’electricitat.   
En l’àmbit financer, s’han posat en marxa instruments
i s’ha invitat el Banc Europeu d’Inversions perquè es
constitueixi en actor principal del desenvolupament
dels països socis mediterranis, afavorint les inver-
sions d’interès comú als països de la Mediterrània en
matèria d’energia, comunicacions i protecció del
medi ambient, i en concret amb l’establiment de la «Fa-
cilitat Euromediterrània». 
Finalment, pel que fa a les iniciatives portades a ter-
me el 2006, cal assenyalar la proposta d’Itàlia, re-
cordada l’1 de desembre amb ocasió del III Fòrum Me-
diterrani de l’Energia celebrat a Palma de Mallorca,
d’establir una estructura permanent que garanteixi
l’observança de les recomanacions de la Cimera Eu-
romediterrània de la Indústria Energètica celebrada
a Roma l’1 de desembre de 2003. Aquestes reco-
manacions es coneixen amb el nom de Rome Euro-
Mediterranean Energy Platform (REMEP) i els seus
objectius consisteixen a incrementar el desenvolu-
pament de les infraestructures energètiques de trans-
port entre els països de les dues ribes de la Medi-
terrània i entre els mateixos països del Sud, a més de
desenvolupar xarxes locals de distribució als països
que uneixen en el seu si elements fonamentals per ga-
rantir subministraments energètics estables i a baix
cost per a la UE i els països productors, així com la
seguretat dels mercats dels països exportadors del
nord d’Àfrica i la promoció de l’estabilitat i el desen-
volupament socioeconòmic de la regió.

Conclusions: per a una cooperació 
més àmplia i sostenible 

D’aquesta manera, a poc a poc sembla perfilar-se l’ar-
quitectura del que es podria anomenar una visió co-
muna euromediterrània sobre les qüestions energè-
tiques. No obstant això, qualsevol observador objectiu
té dret a fer-se la pregunta següent: es tracta d’una
autèntica cooperació o simplement d’intercanvis co-
mercials? Aquests intercanvis importants, aquestes
infraestructures imponents, aquests vincles multifor-
mes teixits entre els països de la conca mediterrània,

La UE pretén reforçar les seves
relacions amb altres països
exportadors de la conca medite-
rrània, com ara Egipte i Líbia,
que no està vinculada a la UE
per cap acord d’associació
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són fruit d’una vertadera cooperació o constitueixen
simplement un corrent d’intercanvis que s’ha creat en
interès mutu? Es pot considerar la intensificació dels
intercanvis comercials (més concretament d’expor-
tacions d’hidrocarburs i importacions de béns d’equip
i coneixements tècnics) com un element determinant
de la cooperació energètica en el sentit que la va de-
finir la Conferència de Barcelona (Keramane, 2005)?
Durant l’any 2006 és indubtable que la UE ha pres
consciència de la seva vulnerabilitat perquè s’ha ha-
gut d’enfrontar a problemes inesperats de submi-
nistrament de gas a curt termini. Els estats membres
de més envergadura han portat a terme accions aïlla-
des orientades als països proveïdors per blindar la se-
guretat dels seus subministraments, sense coordinació
i sense una política global i coherent definida en
comú. No obstant això, amb la publicació a principis
del 2007 de la revisió estratègica del sector de l’e-
nergia, s’haurà fet un pas important cap a l’adopció
d’una gestió global que prepari el terreny per a una
veritable política energètica europea.  
Els contactes amb països productors s’han accele-
rat i multiplicat el 2006, encara que d’una manera una
mica dispersa, i s’ha de considerar que són bons
elements a favor d’una millor comprensió mútua i una
cooperació més intensa. Perquè, al cap i a la fi, per
evitar les crisis cal parlar el mateix idioma, no només
entre els països europeus sinó també entre Europa i
els seus proveïdors de productes energètics. Quan
Europa invoca el concepte de la seguretat de pro-
veïment, els productors reclamen la seguretat de la
demanda per justificar les importants inversions ne-
cessàries per fer front a una creixent demanda ener-
gètica. No caldria substituir aquest concepte de se-
guretat per les nocions d’interdependència i de
solidaritat, més enllà de la mateixa Europa, almenys
a la conca mediterrània, que sembla prou madura
perquè s’hi porti a terme una acció d’aquest tipus? 
En un altre ordre de coses, si la qüestió de l’energia,
amb raó, se situa cada vegada més al centre de les
relacions internacionals, no caldria integrar les qües-
tions energètiques en un marc més ampli, com per
cert suggereix Rússia? Un marc més ampli de des-
envolupament sostenible, que englobi la protecció del
medi ambient, la lluita contra la pobresa energètica,

la recerca i la transferència de tecnologia de Nord a
Sud, un autèntic partenariat industrial.
Això implica que es busquin i es reforcin la concer-
tació, la cooperació i el partenariat no solament en
matèria energètica, sinó també en el pla industrial i
tecnològic. Una cooperació euromediterrània amb
una implicació més gran dels països i actors del sud
i de l’est de la Mediterrània. La posada en marxa
d’un mercat euromagrebí de l’electricitat pot ser un
molt bon exemple de cooperació energètica i indus-
trial amb efectes sostenibles.
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En aquest article es descriuen les economies de
coneixement en desenvolupament de la zona
mediterrània. A la primera part s’examina la importància
d’aquest concepte per al creixement i l’ocupació a
la regió, mentre que a la segona es presenten elements
d’estudis comparatius, basats en la metodologia
d’avaluació del coneixement del Banc Mundial. A
continuació es detallen diferents iniciatives significa-
tives en el camp de l’economia del coneixement a
escala nacional. L’article conclou amb unes
consideracions breus sobre la importància de la
cooperació internacional en aspectes de l’economia
del coneixement.

Els reptes de la regió mediterrània

La regió mediterrània va ser una font de coneixement,
innovació i modernització globals a principis del mil·leni
passat. En canvi, la Revolució Industrial no hi va arribar
amb tota la força i la situació socioeconòmica de la
regió va anar deteriorant-se a poc a poc. Les evolucions
recents, malgrat ser encoratjadores en alguns llocs,
encara no han aconseguit situar la regió a l’alçada
d’altres regions del món pel que fa al desenvolupament
i al creixement, alhora que emergeixen desafiaments

nous. Així mateix, els països mediterranis en la globalitat
s’han endinsat en un dilatat període de transició
demogràfica, política, econòmica, social i cultural,
marcat per un profund procés de mutació que
comporta desafiaments nombrosos i importants.
Potser el problema més important a què s’enfronten
les economies de la regió mediterrània és el repte
d’oferir bons llocs de treballs als seus ciutadans per
absorbir ràpidament la creixent població. Fer front a
aquest desafiament no és una tasca simple ni que
s’hagi de postergar. Tot i que la regió és heterogènia
quant al desenvolupament del mercat laboral, la major
part de la zona es caracteritza per uns elevats índexs
de desocupació i, en alguns casos, també per uns
salaris reals a la baixa. El problema de la creació
d’ocupació a la regió de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica
(MENA)2 mostra xifres preocupants. Cal la creació
d’uns 47 milions de llocs de treball durant els propers
10 anys només per poder atendre els nous demandants
de feina (OIT). A més, s’haurien de crear uns altres
6,5 milions de llocs addicionals per reduir l’índex de
desocupació regional a la meitat (Banc Mundial). Per
tant, la població activa actual hauria de créixer prop
del 60% durant els propers 10 anys. Però ni tan sols
les economies emergents de l’est d’Àsia aconseguiren
aquestes xifres durant el pic dels seus períodes de
creixement d’ocupació.
Un altre desafiament cada cop més important a què
s’enfronten els països mediterranis és el de la
competència global creixent. La Xina i l’Índia són clars
exemples de països emergents que contribueixen a
produir un shock fort extern per als productors
mediterranis. Aquests «països-continent» tenen una
influència cada vegada més gran en els tipus d’activitats

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

L’economia del coneixement i els països
mediterranis: reptes i oportunitats
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1 Les deduccions, interpretacions i conclusions expressades en aquest article no reflecteixen necessàriament el punt de vista dels directors
executius del Banc Mundial, ni dels governs que representen. El Banc Mundial no garanteix la precisió de les dades incloses a l’article.

2 Els països inclosos en la classificació MENA del Banco Mundial són: Aràbia Saudita, Algèria, Bahrein, Cisjordània i la franja de Gaza, Egipte,
Unió Emirats Àrabs, Iran, Iraq, Israel, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Malta, Marroc, Oman, Qatar, República Àrab Síria, Tunísia, Iemen i Djibuti.
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industrials en què molts països mediterranis havien
desenvolupat especialitzacions internacionals, com
per exemple, el sector tèxtil i la indústria del cuir, i
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
i la programació de software. A més, aquesta com-
petència serà cada vegada més forta a mesura que
l’economia mundial acceleri el seu procés d’integració.
La necessitat de millorar els nivells de competitivitat
s’ha convertit en un repte important per als països
emergents.
Davant d’aquests desafiaments i en aquest context,
s’observa una clara necessitat d’una forma nova de
desenvolupament econòmic.

Economia del coneixement 
per als països mediterranis

El coneixement marca la diferència en tots els nivells
de desenvolupament. Quan el coneixement es posa
en marxa amb la finalitat d’accelerar el procés de
desenvolupament i d’aprofundir-hi, i quan s’aplica a
tots els tipus d’innovació, fins i tot els més modestos
en forma de difusió tecnològica bàsica, es converteix
en un recurs fonamental per generar riquesa i ocupació
(vegeu el gràfic 1, on es comparen les tendències
de coneixement entre Corea i Ghana i es ressalten
les diferències a causa del coneixement).

Ha sorgit un model nou de desenvolupament econòmic
basat en el coneixement: en la seva creació, dis-
seminació, adaptació i transformació en el sector
productiu. La funció central del coneixement en el
creixement econòmic és àmpliament reconeguda en
els països desenvolupats i l’experiència dels qui han
destacat en aquest paradigma nou ha dut a encunyar
l’expressió «economies del coneixement» (KEs).
Una economia del coneixement, segons es defineix
en el programa Coneixement per al Desenvolupament
(K4D) de l’Institut del Banc Mundial, descansa en
quatre pilars diferents: 1. Una força laboral amb
formació i qualificada capaç de millorar contínuament
i d’adaptar les seves habilitats per crear coneixe-
ment i fer-lo servir de manera eficaç. Els sistemes
d’educació i formació inclouen l’educació bàsica
(primària i secundària), la formació professional,
l’educació superior i la formació continuada; 2. Una
infraestructura d’informació moderna i adequada per
facilitar la comunicació, la disseminació i el processa-
ment eficaços de la informació i el coneixement. Les
TIC constitueixen la infraestructura de les economies
mundials basades en la informació de la nostra era.
3. Un sistema innovador i eficaç d’empreses, centres
de recerca, universitats, consultories i altres organitza-
cions capaços d’estar al corrent dels nous coneixe-
ments i les noves tecnologies, d’intervenir en el
proveïment creixent de coneixement global i d’assi-
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Font: Programa K4D

La importància del coneixement per al creixement i la creació de riquesa
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milar-lo i adaptar-lo a les necessitats locals, i, 4. Un
incentiu econòmic i un règim institucional que permetin
la mobilització i l’assignació eficaç de recursos,
estimulin la iniciativa empresarial i fomentin la creació,
la disseminació i els usos eficaços del coneixement
existent.
Els països mediterranis necessiten aprofitar aquesta
font nova de coneixement i ocupació. Fins ara, les
inversions en educació, infraestructura de la informació,
recerca i desenvolupament (R+D) i innovació, han
estat insuficients o inapropiades a la majoria dels
països mediterranis. Així mateix, un marc econòmic i
institucional inadequat pot impedir que aquestes
inversions produeixin els resultats desitjats. Per tant,
els països mediterranis corren el risc de quedar encara
més endarrerits en l’economia mundial. Cal acció per
impulsar la reforma, incrementar la intensitat i adaptar
les inversions relacionades amb el coneixement,
especialment tenint en compte els reptes concrets a
què s’enfronten els països mediterranis.

Estudis comparatius per a la regió mediterrània
sobre l’economia del coneixement 

És possible obtenir una visió general bona de la situació
actual als països mediterranis mitjançant la Metodologia
d’Avaluació del Coneixement (KAM, Knowledge

Assessment Methodology). El programa K4D de
l’Institut del Banc Mundial ha elaborat una base de
dades i un conjunt d’índexs per mesurar 
el progrés dels països en els quatre pilars de 
l’economia del coneixement. La metodologia KAM
(www.worlbank.org/kam) és una eina web que ofereix
una visió completa de l’ampli espectre de factors que
intervenen en l’economia del coneixement. També
ofereix una avaluació bàsica sobre la disposició dels
països i regions cap a l’economia del coneixement no
del seu rendiment). Prenent com a base el marc de
quatre pilars, està dissenyada per ajudar els països
a identificar els seus punts forts i dèbils comparant
el seu rendiment, tant en el temps com en relació amb
el altres països. La metodologia KAM permet als
responsables de polítiques determinar els problemes
i les oportunitats del país, i concretar les àrees que
poden requerir atenció política o inversions per poder
assolir la transició a una economia del coneixement.
Les comparacions en la metodologia KAM es fan
prenent com a base 80 variables estructurals i
qualitatives que serveixen com a referència per als
quatre pilars de l’economia del coneixement. Atès que
les variables presenten diferents intervals i escales,
totes estan normalitzades d’acord amb una escala
ordinal del 0 (nivell més baix) al 10 (nivell superior).
En l’actualitat, la metodologia KAM s’aplica a 128
països i a 9 grups regionals. Les comparacions es
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Estudis comparatius entre Algèria, Egipte i Síria (comparació: regió MENA)

4 Dossier catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:14  Página 73



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

7
74

publiquen en el web en forma de gràfics i il·lustracions
que ressalten les similituds i diferències entre països.
També es poden consultar detalls tècnics sobre el
procediment de normalització KAM i les fonts de les
dades a la seva pàgina web.
El «tauler de puntuació bàsic» de KAM és una
instantània del rendiment d’un país o regió específic
en els quatre pilars de l’economia del coneixement.
Inclou 14 variables estàndard: 2 variables de rendiment
que puntuen el país segons el seu creixement de

PIB i el seu Índex de Desenvolupament Humà, i 12
variables de coneixement, com es pot veure en el
gràfic 2. Aquestes 12 variables s’han seleccionat
perquè en general solen estar disponibles a llarg
termini i s’actualitzen periòdicament per a la majoria
dels països. Existeixen dades més sòlides sobre països
concrets, però no sobre un nombre suficient  ni sobre
períodes prou prolongats per poder utilitzar-los en
comparacions.
El gràfic 3 mostra la situació diferent dels països

Règim econòmic Innovació Educació TIC
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GRÀFIC 4 Desglossament de l’Índex d’Economia del Coneixement per país en cada pilar
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GRÀFIC 3 L’índex KEI als països mediterranis al llarg del temps
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mediterranis d’acord amb l’Índex d’Economia del
Coneixement (KEI) total. L’índex KEI resumeix el ren-
diment en els quatre pilars de l’economia del conei-
xement i s’obté a partir de la mitjana simple dels valors
normalitzats, des de 0 (inferior) fins a 10 (superior),
dels 12 indicadors de coneixement, amb tres variables
per a cada un dels quatre pilars de l’economia del
coneixement. L’eix horitzontal traça el rendiment dels
països i les regions a l’índex KEI el 1995, mentre
que l’eix vertical marca el rendiment dels països i les
regions a l’índex KEI durant l’any més recent (actualitzat
el novembre de 2006). La puntuació total obtinguda
s’ha sotmès a proves econo  mè triques que revelen
que hi ha una relació causal esta dísticament important
entre el nivell d’acumulació de coneixement, segons
es mesura mitjançant l’índex KEI, i el creixement
econòmic futur.
Com es pot veure en aquest gràfic 3, hi ha bàsicament
dos grups diferents a la zona mediterrània: «grup
principal» que, si es considera en el context mundial,
es troba pràcticament dins de la mitjana i està format
per Jordània, Turquia, el Líban i Tunísia, i un segon
grup de països mediterranis, format per Síria, Algèria,
Egipte i el Marroc, que es troba darrere d’aquesta
puntuació total, però que, de manera esperançadora,
està fent esforços per guanyar terreny (ho demostra
el fet que se situen per sobre de la línia de 45 graus,
que vol dir que la seva puntuació ha millorat des de
1995). Un país de la regió, Israel, es posiciona prop
dels països desenvolupats.
El gràfic 4 ofereix una perspectiva interessant sobre

els punts forts i dèbils de cada un dels països
mediterranis pel que fa als quatre pilars que conformen
l’índex KEI.
El gràfic 4 anterior detalla de manera específica cada
una de les diferents dades que configuren la puntuació
total de l’índex KEI, i pot comparar-se amb els gràfics
5 i 6 que mostren més detalladament cada una de
les diferents puntuacions per a dos grups contrastats
de països mediterranis.

Avanç de les reformes en l’economia del
coneixement a la zona mediterrània: aspectes
destacats dels països

De quina manera els diferents països mediterranis
poden impulsar el seu creixement per convertir-se en
economies basades en el coneixement?
A continuació es detallen les iniciatives de tres països
com a exemple: Tunísia, Jordània i Dubai. Aquest
darrer, tot i que pròpiament no forma part dels països
mediterranis, constitueix un cas il·lustratiu de com
crear una economia del coneixement.

Tunísia i l’economia del  coneixement

Tunísia és un exemple d’una economia que ha
desenvolupat una forta base industrial en sectors com
ara l’electrònica i el tèxtil, i que ha atret inversors
estrangers amb gran eficàcia. L’èxit d’aquests sectors
es deu en gran part a una política pragmàtica centrada
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GRÀFIC 5 Estudis comparatius entre Jordània, Israel i el Líban (comparació: regió MENA)
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en la millora significativa de l’entorn empresarial, uns
elevats incentius fiscals i la inversió en la formació
de mà d’obra. Malgrat tot, aquests sectors i, per
tant, l’economia, estan experimentant certes dificultats
relacionades amb la pèrdua de competitivitat. Per
contrarestar aquest efecte, el govern de Tunísia ha
engegat recentment un ambiciós programa d’economia
del coneixement. L’economia del coneixement s’inclou
com un dels eixos principals del Pla Nacional de
cinc anys, amb determinats objectius potents i la
publicació d’un informe anual sobre economia del
coneixement.
En relació amb els diferents pilars que conformen
l’economia de mercat, Tunísia ha fet un progrés prou
bo en el pilar de les TIC; per exemple, amb el parc
tecnològic d’Elgazala, que constitueix el principal
projecte TIC. Inspirat en el concepte de tecnòpolis,
el seu objectiu s’ha centrat a atreure diverses empreses
estrangeres i nacionals al voltant d’una infraestructura
d’instituts i centres de recerca. Els resultats quant a
ocupació no poden passar per alt. No obstant, la
meitat de l’ocupació està vinculada al sector públic
i l’economia en general amb prou feines se n’ha vist
beneficiada, perquè el parc tendeix a constituir una
mena d’enclavament dins del sistema econòmic. El
govern de Tunísia vol crear sis parcs tecnològics en
altres sectors i altres ciutats del país.
L’àmbit R+D també ha rebut un impuls i representa
actualment l’1% del PIB (en comparació amb el 0,4%
del 1998). Tanmateix el finançament procedeix
principalment de l’Estat. El sector privat s’ha beneficiat

de l’avenç tecnològic a través del suport del programa
de la UE «Programme de mise à niveau» (4.000
empreses durant el període 2000-2005).
Des d’una perspectiva més general, la inversió en TIC
ha estat del 3,3% el 2001 i del 7% a finals del 2006,
amb la creació de 30.000 llocs de treball entre el
2002 i el 2006. El país compta amb un total aproximat
de 850.000 usuaris d’Internet. Malgrat les recents
inversions, encara queda molt per fer.
L’educació continua sent un problema en el context
tunisià, perquè malgrat que s’ha destinat una quantitat
important de finançament al sistema educatiu, aquestes
inversions no han arribat necessàriament a donar els
fruits, al menys fins ara. En les següents dades pot
observar-se l’impuls concedit a l’educació: el nombre
de matrícules universitàries va ascendir del 23% el
2001 al 32% el 2004, i la inscripció en programes
d’estudis de curta durada va passar del 21% el 2001
al 25% el 2004. El nombre de matrícules en estudis
de Ciència i Tecnologia va suposar el 13% del total.
En canvi, i de manera alarmant, el percentatge de
titulats entre els desocupats es va incrementar del
35% el 2002 al 70% el 2005. Això apunta un greu
desajustament entre el sistema educatiu per un costat
i el sector productiu per l’altre, la qual cosa també
implica problemes en el règim econòmic i institucional.
Efectivament, el règim econòmic i institucional a Tunísia
és problemàtic. Entre els aspectes qüestionables
cal destacar, en particular, una governança amb
importants debilitats en les variables de participació
i responsabilitat, tal com reflecteix el control constant
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exercit sobre Internet. També es podria sospitar
d’alguna forma de relació opaca i partidista entre els
segments que estableixen les normes i els segments
empresarials, amb condicions mediocres de com-
petitivitat local, i una solidesa del sistema bancari
discutible. Aquestes condicions de governança poc
transparents expliquen per què hi ha dificultats òbvies
per convèncer les empreses estrangeres per tal que
reinverteixin els beneficis en el país i justifiquen també
l’influx insuficient de noves empreses tecnològiques.
Finalment, existeix una centralització excessiva que
impedeix el desenvolupament d’iniciatives locals,
sobretot en els entorns urbans. No obstant, el nivell
d’implicació del govern de Tunísia en una economia
basada en el coneixement és impressionant.

Jordània i les innovacions en l’educació

La Iniciativa d’Educació de Jordània (IEJ) va partir d’un
desafiament extraordinari plantejat en una reunió del
Fòrum Econòmic Mundial (WEF) celebrada el gener
del 2003. L’objectiu de la IEJ és accelerar el
desenvolupament social i econòmic a Jordània
mitjançant una àmplia aplicació de mitjans informàtics,
plans d’estudi i formació en línia per tal de potenciar
el desenvolupament d’una «economia del coneixement»
i obtenir un creixement econòmic sostenible. La IEJ
presenta quatre objectius principals: millorar l’oferta
educativa a Jordània a través de col·laboracions
publicoprivades, potenciar la innovació entre el
professorat i els estudiants mitjançant l’ús eficaç de
les TIC, facilitar les competències necessàries al sec-
tor local de TI i crear un model de reforma que pugui
servir per a altres països. La implementació de la
iniciativa es va iniciar amb el disseny, desenvolupa-
ment i desplegament d’un programa d’estudis de
matemàtiques de secundària per a graus K-12 destinat
a més de cent centres d’ensenyament. El contingut,
en format web, és interactiu i multimèdia.
Un estudi de McKinsey demostra que el 2005, la IEJ
comptava amb més de 30 socis actius dels sectors

públics i privats, inclosos Cisco, Dell i Microsoft, així
com organitzacions del sector públic com ara USAID
i el British Council. A l’actualitat hi ha un centenar de
persones completament connectades a la xarxa , amb
accés a laboratoris d’informàtica i formació en línia.
S’ha preparat una formació en línia completa a l’àrea
de matemàtiques (primària i secundària), i també s’està
provant l’ensenyament d’àrab en línia, l’anglès com a
llengua estrangera i les TIC en diversos nivells de
les Discovery Schools. A més, s’estan creant
programes d’educació cívica i de ciències en línia per
introduir-se en aquestes escoles.
Els resultats preliminars són positius, malgrat que
encara és massa aviat per poder jutjar l’impacte general
a llarg termini. Pel que fa a l’aprenentatge, en la fase
inicial de formació i tecnologia en línia de la IEJ han
participat 2.300 professors i 50.000 estudiants en
les 100 Discovery Schools. La intenció a llarg termini
és estendre el model d’aprenentatge IEJ a totes les
escoles públiques de Jordània i catalitzar el canvi a
través de la societat. Avaluacions informals dutes a
terme per educadors externs i membres del Ministeri
d’Educació auguren uns resultats pro-metedors.
Tanmateix, encara queda molt per fer per formar el
professorat i els directors de centres d’ensenyament
i per estendre la tecnologia i la formació en línia perquè
tinguin un abast més gran. Un segon objectiu previst
per la IEJ és desenvolupar el sector de les TIC a
Jordània fomentant partenariats amb empreses
multinacionals. Cinc empreses locals s’han beneficiat
d’una relació estreta de treball amb socis mundials,
i s’han transferit uns 3,7 milions de dòlars a empreses
locals com a resultat directe dels programes de la IEJ
(segons McKinsey).

La transició de Dubai a una economia del coneixement

En quatre dècades, Dubai ha passat de ser un
enclavament de cultiu de perles i comerç a ser una
economia del coneixement totalment desenvolupada
d’abast mundial i amb un impacte regional significatiu.
La seva economia, de la mateixa manera que la dels
altres set regnes o emirats que van constituir la Unió
dels Emirats Àrabs el 1971, es basava en el cultiu
de perles, la pesca, el comerç i, en menor mesura,
l’agricultura. El 1958, el descobriment de reserves
petrolíferes a la zona d’Abu Dabi va marcar un important
punt d’inflexió. Tanmateix, encara que Dubai comptava
amb la segona reserva més gran després d’Abu Dabi,
aquesta era força menys rica i, al voltant de 1991,
els dirigents de Dubai van començar a adonar-se que
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els volums d’extracció, i per tant els ingressos,
començarien a davallar notablement a partir de 2010.
Per tal que Dubai pogués prosperar a llarg termini,
l’economia havia de diversificar-se, i dues generacions
successives de dirigents visionaris van posar en marxa
un programa multifase i multidimensional per situar
Dubai davant de l’economia del coneixement. La
primera fase va tenir com a objectiu convertir l’emirat
en un hub nodal de transport i logística que vinculés
el sud d’Àsia, Orient Mitjà i Àfrica. Aquest projecte
va suposar la construcció del port dragat més gran
del món (actualment ocupa la desena posició quant
a trànsit de vaixells de transport de contenidors), la
creació d’una línia aèria de referència mundial (Emirats)
i, arran de l’èxit de l’aeroport internacional de Dubai,
la construcció d’un segon aeroport, Jabel Ali, el més
gran del món, que quan s’acabi rebrà més de 120
milions de passatgers en trànsit cada any  (enfront
dels 85 milions que rep Heathrow actualment). L’èxit
de l’estratègia com a hub de transport ha anat
acompanyat d’una estratègia turística que, con-
tràriament al que se esperava, ha obtingut un èxit
remarcable. L’emirat va rebre més de 15 milions de
turistes l’any passat i ha construït diversos centres
turístics i atraccions de primer nivell (com ara Palm
City, Dubailand, el centre comercial més gran del món,
parcs temàtics, centres de vacances, estadis, etc.)
per tal de seguir atraient turisme.
La segona fase del desenvolupament de Dubai es
va centrar en la formació sobre competències clau
en àrees noves com ara la tecnologia, els mitjans de
comunicació, les telecomunicacions, el comerç
electrònic i altres àmbits especialitzats intensius en
tecnologia i coneixement. Aquesta estratègia la va
posar en marxa l’actual dirigent de Dubai, el xeic
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, i es va formular
en dos plans successius: els plans estratègics de
2010 i de 2020. La formació de competències s’ha
aconseguit a través d’un desenvolupament especialitzat
i de la creació de zones de lliure comerç dissenyades
per atreure la inversió estrangera i empreses d’aquests
àmbits de tot el món. Aquestes zones es van establir

amb importants i ben formulats incentius financers i
econòmics per a les empreses, juntament amb una
estratègia per facilitar la realització de negocis i
l’adaptació de normes i millores pràctiques globals.
Aquesta estratègia es va estructurar en primer lloc
al voltant d’una zona franca de tecnologia, comerç
electrònic i mitjans de comunicació (TECOM) formada
per tres entitats: Dubai Internet City, Media City i
Knowledge Village. Dubai Internet City ofereix un
ecosistema basat en l’economia del coneixement que
està dissenyat per fomentar el desenvolupament
empresarial de les empreses TIC.
Aquest complex compta amb la infraestructura de TI
més completa del Pròxim Orient i el sistema de telefonia
comercial per Protocol d’Internet més ampli del món.
Dubai Media City es va posar en marxa el gener del
2001, ha atret més de 850 empreses i s’ha convertit
en un hub de mitjans de comunicació líder a la regió.
Knowledge Village ofereix una infraestructura idònia
per desenvolupar, compartir i aplicar coneixements,
a més de proporcionar serveis de formació de primera
línia mundial en gestió, negocis, recursos humans i
suport a l’educació. Vist el gran èxit d’aquests primers
experiments, s’han creat o s’estan creant altres zones
de tecnologia especialitzada. En destaquen Dubai
Technology Park, DuBiotech i Dubai Industrial City.
Dubai Technology Park pretén atreure la inversió
estrangera per a projectes de recerca en l’àmbit del
petroli i el gas, la dessalinització i la gestió medi-
ambiental. DuBiotech, també conegut com a Dubai
Biotechnology and Research Park, estarà al servei
del sector de la biotecnologia en la seva globalitat.
Dubai Industrial City (DINC) ofereix instal·lacions de
fabricació per a sectors de gran valor afegit i es troba
estratègicament situat prop de les instal·lacions
portuàries i de l’aeroport. Se centra en sectors de
maquinària i equips mecànics, equips de transport,
metalls de base, productes alimentaris (menjar i
beguda), productes químics i minerals. També inclou
una zona de formació professional per adquirir les
capacitats industrials necessàries per crear
emprenedors potencials, una base de personal
qualificat, així com una àrea comercial.
Com a tercera i última fase del seu desenvolupament,
Dubai ha buscat atreure empreses financeres mundials
i convertir-se en un hub financer internacional. Això
s’ha vist propiciat per la massiva repatriació del capital
d’Orient Mitjà cap a la zona després dels atacs de
l’11 de setembre de 2001, i també pel recent boom
del preu del petroli. Dubai, després d’algunes
picabaralles amb les autoritats centrals de la Unió
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dels Emirats Àrabs, va obtenir permís perquè el seu
centre financer estigués exempt de pràcticament tota
la legislació mercantil de la federació, i s’ha establert
un sistema comercial independent i de línia occidental
per al seu districte financer, els negocis del qual es
gestionaran en dòlars i en anglès. Això ha inclòs la
«importació» de reguladors i àrbitres occidentals
independents, un gest d’especial importància per a
l’èxit com a centre financer internacional. Tanmateix,
aquesta fase ha portat en si mateixa nombroses
dificultats, que quasi van dur el projecte al col·lapse
el 2002, quan alguns drets de promoció immobiliària
del centre financer s’assignaren a empresaris de la
zona sense seguir el procés de subhasta establert, i
encara que no hi va haver indicis que això constituís
un acte il·legal, el regulador occidental va deixar clar
que qualsevol operació que pogués tan sols percebre’s
com un tracte de favor podria perjudicar la reputació
del centre. La reacció del responsable del centre
financer de Dubai va ser acomiadar el regulador. Això
va suscitar una gran polèmica que quasi es va convertir
en una estampida de les empreses financeres
internacionals presents. No obstant això, al final es va
aconseguir reprendre el projecte.

Impulsar un canvi en l’àmbit local: les ciutats
com a punts d’accés per a la reforma

Segons s’il·lustra en el cas de Dubai i en molts altres
exemples d’economies avançades i emergents, la
innovació i el creixement solen començar en sectors
o emplaçaments específics. Aquests punts es
caracteritzen per una acumulació d’una massa crucial
de talent, recursos i emprenedors. A més, solen
presentar una infraestructura adequada (energia,
transport) i un entorn permissiu, si no compromès,
amb les iniciatives empresarials. Quan s’ajunten
aquestes condicions, poden emergir sectors
competitius, desenvolupar-se grups industrials, etc.
Existeixen nombrosos exemples als països avançats.
La funció dels governs és facilitar el sorgiment
d’aquests punts. En general, això requereix aliar els
elements que poden marcar una diferència. Seguint
un enfocament pragmàtic, alguns països han creat
deliberadament enclavaments de creixement sota la
forma de zones de processament d’exportacions i
parcs tecnològics (vegeu els exemples de Tunísia 
i Dubai), que puguin oferir incentius financers i
regulatoris a les empreses locals i estrangeres que
desitgin establir-se a la zona, juntament amb instal·la-

cions de formació. Es pot començar amb fabricació
poc especialitzada,  per després anar ampliant-la a
programes competitius intel·ligents.
La creació i ampliació amb èxit d’aquests punts
d’entrada faciliten la propagació dels processos de
reforma i  corroboren la confiança, en superar les re-
sistències i convèncer els escèptics. Per això són tan
importants les iniciatives amb èxit, ja que si no s’assoleix
l’èxit anunciat, les comunitats implicades comencen
a tenir dubtes. Això passa principalment quan es fan
grans inversions en projectes ambiciosos que no
produeixen fruits amb la rapidesa o el grau esperats.

La necessitat d’una cooperació internacional
més intensa

La principal forma de cooperació internacional per
impulsar iniciatives d’economia del coneixement a la
zona mediterrània és, òbviament, l’intercanvi d’ex-
periències i que es comparteixin coneixements. Són
nombrosos els actes i els llocs que permeten la
celebració d’aquests intercanvis i processos
d’aprenentatge.
La Conferència Euromediterrània de Ministres
d’Indústria celebrada a Rodes el setembre del 2006
va ser un bon exemple de quina manera, en el pla
regional, la Unió Europea dóna suport al desen-
volupament dels països mediterranis i a la innovació
(a través de Medibtikar). Efectivament, la innovació
va ser una de les principals conclusions d’aquesta
conferència, així com la millora de la competitivitat
en el sector empresarial.
Les oficines a París i Marsella de l’Institut del Banc
Mundial ofereixen assessorament i ajuda als governs
de la zona MENA (i especialment del Magreb) perquè
desenvolupin els seus plans i estratègies d’economia
del coneixement i organitzin seminaris sobre temes
específics com ara els parcs tecnològics (Tunis, 19-
20 de juny del 2007). El Fòrum Mediterrani de
Desenvolupament (MDF), la cinquena edició del qual
es va celebrar a Beirut del 6 al 9 d’abril de 2006,
constitueix un aparador que pot impulsar el progrés
a la regió. L’MDF5 va ser una conferència regional
de primer nivell centrada en les reformes i a fer que
aquestes funcionin a l’Orient Mitjà i al nord d’Àfrica.
L’MDF5 va estar organitzat pels think tanks de la zona
MENA, el Lebanese Center for Policy Studies com a
soci amfitrió, el Grup Banc Mundial i el Programa de
Nacions Unides per al Desenvolupament.
No obstant això, els seminaris, conferències, intercanvi
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de coneixement, etc., no són suficients per fer front
als desafiaments de la regió: cal una més gran
participació operativa. Les activitats d’aquest tipus
pro-mogudes per la Unió Europea han estat durant
força temps el principal vehicle, amb el Procés de
Barcelona, el programa MEDA i el Banc Europeu
d’Inversions. Aquestes activitats han d’ampliar-se
considerablement per potenciar en particular totes
les maneres d’interconnexió Nord-Sud, sobretot en
els plans empresarial, educatiu i individual, i incloent
les comunitats emigrades que, tal com han demostrat
la Xina, l’Índia, Israel i Irlanda, constitueixen un factor
de desenvolupament essencial des del punt de vista
d’una perspectiva d’economia del coneixement.
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Abdelkader Djeflat

Catedràtic d’Economia

Universitat de Ciències i Tecnologia de Lilla

Coordinador de la xarxa Maghtech

Des de la Declaració de Lisboa per convertir Europa
en l’«economia del coneixement més dinàmica del món
per al 2010» i els diversos informes d’institucions
internacionals sobre l’economia del coneixement,
especialment del Banc Mundial i el Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), la
producció de coneixement s’ha convertit en una
preocupació principal per als països de la Mediterrània.
Aquesta preocupació és encara més important perquè
el termini de constitució de la zona de lliure intercanvi
euromediterrània en l’horitzó 2010-2012, després dels
Acords d’Associació, es va acostant. L’any 2006
constitueix l’equador del recorregut per als països del
Magreb: Algèria, el Marroc i Tunísia. L’any 2006
constitueix un any important pel fet que és el primer
després de la celebració del desè aniversari dels acords
de Barcelona el novembre del 2005. Un esdeveniment
en què es van subratllar importants insuficiències en
els acords de Barcelona, particularment pel que fa a
la seva posada en marxa, i en què es van adoptar
resolucions importants, concretament en matèria de
cooperació científica i tecnològica. Per tant, cal
preguntar-se si aquest any s’han començat a executar
totes aquestes resolucions i si la col·laboració
euromediterrània en l’àmbit científic i tècnic efectivament
ha començat. També ens trobem en l’últim any del VI
Programa Marc Europeu de Recer-ca, Desenvo-
lupament Tecnològic i Demostració (FP6), i en un any
en el qual es fa balanç del camí recorregut i es prepara
el setè FP, el programa en què la dimensió de la
cooperació en matèria de recerca científica i tecnològica
amb els països tercers mediterranis (PTM) adquireix tota
la seva importància. En el moment en què el terme

innovació el converteix en la paraula clau de la
competitivitat mundial i augmenta l’arribada massiva de
productes asiàtics al mercat mediterrani, la Unió Europea
(UE), i tot seguit la Mediterrània, prenen consciència
de l’encara gran distància que les separa dels Estats
Units en matèria d’inversions en R+D (23% de les
despeses globals mundials enfront del 36,7% imputable
als Estats Units). A més, també es pateix el retard dels
països del sud d’Europa en aquest mateix pla, sobretot
de Portugal i Grècia, un retard que augmentarà amb
la incorporació dels nous països europeus. La posició
de la Mediterrània en la classificació disminueix encara
més si es té en compte la fragilitat dels països del sud
de la Mediterrània. La nostra intenció en la primera
part d’aquest informe és presentar una avaluació de la
situació en matèria de recerca i desenvolupament
tecnològic. En la segona part analitzarem les
perspectives que s’obren davant la zona de la
Mediterrània. Els límits d’espai i la profunditat de la
matèria ens han portat a centrar l’anàlisi al Magreb, com
a exemple il·lustratiu d’aquesta problemàtica del Sud,
sabent que a la resta de PTM, amb l’excepció d’Israel
i Turquia en certa mesura, la situació no revesteix
diferències significatives respecte a la d’aquell. 

Les apostes, els desafiaments i els obstacles
a la producció tecnològica als països
mediterranis: una avaluació de la situació

En vista dels fets i les xifres, la Mediterrània continua
patint aquest abisme entre la riba sud i la riba nord,
no només des del punt de vista del nivell de
desenvolupament, sinó també i sobretot pel que fa a
la recerca i el desenvolupament tecnològic i a la
producció de coneixement en general. Si l’expressió
fractura digital està àmpliament consagrada en termes
bibliogràfics i d’ús, el terme fractura tecnològica i
cognitiva es pot aplicar en aquest cas sense dubtar.

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

La producció de coneixement: recerca i
desenvolupament tecnològic a la regió
mediterrània
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Malgrat que els indicadors convencionals en matèria
de recerca i desenvolupament tecnològic no gaudeixen
d’una acceptació unànime, nosaltres els utilitzarem aquí
donada la disponibilitat de dades relatives a aquests
indicadors.

Les institucions i les infraestructures de recerca. Si
al nord de la Mediterrània la qüestió està àmpliament
tancada, al sud la majoria de països continua retocant
les seves configuracions institucionals. La majoria de
països ha elevat el desenvolupament científic i
tecnològic a la categoria de prioritat nacional. En la
majoria dels casos, han constituït institucions estatals
per fomentar la recerca i el desenvolupament tec-
nològic. Aquestes institucions adquireixen la forma de
ministeris, secretaries d’estat i comissions nacionals.
S’han promulgat textos legislatius per donar cobertura
a aquest procés, com ara la Llei del 1998 a Algèria
per al desenvolupament científic i tecnològic. S’han
elaborat plans i programes de recerca científica i
tecnològica, com els programes temàtics de suport
a la recerca científica (PROTARS 1/1999 i PROTARS
II/2000) i la Vision et Stratégie de la recherche Horizon
2025 al Marroc, publicat el 2006. També és el cas
del Programa Nacional de Recerca i Innovació (PNRI)
de Tunísia, que es va crear per donar resposta a les
necessitats d’innovació tecnològica de les empreses.
Passa el mateix amb el Pla Quinzenal de Des-
envolupament de la Recerca (1998-2002) posterior
a la Llei del 1998 a Algèria i a la Vision Algérie 2030,
que integra un apartat important dedicat al
desenvolupament científic i tecnològic. La renovació
institucional s’ha vist acompanyada en la majoria dels
països d’un reforç de les infraestructures de recerca.
A Tunísia el 2005 es cataloguen 30 centres de
recerca, 139 laboratoris i 634 unitats de recerca,
dels quals la majoria es dediquen a les ciències pures.
A Algèria es cataloguen 638 laboratoris el 2006,
dels quals el 47% es dedica a les ciències i a les
tecnologies. El 2006 hi havia uns 2.300 projectes en
curs, dels quals 1.540 (el 70%) es portaven a terme
en estructures tutelades pel Ministeri d’Educació i de
Recerca Científica (MESRS) i mobilitzaven el 76% del
potencial nacional d’investigadors. El MESRS va

posar en marxa més de 19 programes nacionals de
recerca (PNR) el 1999.
El potencial humà. Segueix sent la clau d’una política
de producció de coneixement i d’un sistema de R+D
competent. Malgrat les reserves que es poden plantejar
pel que fa a la qualitat, el potencial humà que es
consagra a la recerca augmenta. El Marroc disposa
el 2004/2005 de 10.135 investigadors permanents,
dels quals dos terços (6.256) es dediquen a les
ciències pures i la tecnologia. Tunísia disposa el
2005/2006 de 25.445 investigadors que equivalen
a 14.650 ETP (equivalent temps complet), xifra que
constitueix un augment del 13,4% respecte a l’any
anterior. És a dir, 4,28 investigadors més per cada
1.000 persones actives. A Algèria el nombre
d’investigadors arriba a la xifra de 15.000 per a totes
les disciplines en l’any universitari 2006/2007, dels
quals el 77% treballa en laboratoris de recerca.
Inversions en R+D. En aquest aspecte, el desequilibri
segueix sent important als dos costats de la
Mediterrània, però es continuen fent esforços d’inversió
en R+D per arribar al llindar de l’1% del PIB establert
per les institucions internacionals com el PNUD. Amb
l’excepció d’Israel, que destina més del 4% del seu
PIB a R+D (el 4,8% el 2001) i està al mateix nivell
que els primers països del món, com ara Suècia,
amb el 4,27%, Finlàndia, amb el 3,06%, i Japó, amb
el 3,06%, la resta dels països mediterranis no supera
l’1% del PIB. Així, es pot destacar el 0,79% al Marroc
el 2003, on la proporció corresponent al sector privat
segueix sent insignificant (el 12% el 2003), el 0,77%
a Tunísia el 2004 i el 0,75% a Algèria, on la proporció
corresponent al sector privat també és molt baixa. En
dòlars americans per habitant (USD PPA), Tunísia
registra 52 USD PPA/habitant el 2003 enfront dels
649 de Noruega, els 617 de França, i els 305 d’Itàlia.
Pel que fa als països emergents, la xifra arriba a 77
en el cas del Brasil i a 66 en el cas de la Xina. A escala
mundial, el quadre de tendències sobre innovació de
la UE indica que entre els països que representen més
del 0,1% de la despesa mundial en recerca i
desenvolupament, només Turquia (0,18%) i Israel
(0,80%) al sud de la Mediterrània compten amb uns
resultats no menys-preables. La resta dels països
que apareixen a la llista presenta una situació
relativament fràgil: Egipte (0,03%), Tunísia (0,02%).
Al nord, França (4,21%) és la primera de la
classificació, seguida d’Itàlia (1,68%). La resta dels
països mediterranis presenta uns resultats relativament
modestos, amb els casos d’Espanya (0,84%), Portugal
(0,14%) i Grècia (0,10%).

Si al nord de la Mediterrània la
qüestió està àmpliament tancada,
al sud la majoria de països
continua retocant les seves
configuracions institucionals
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Els resultats

Bàsicament, s’apreciaran en funció dels nivells de
producció científica i de producció tecnològica. Les
restriccions d’espai no ens permeten utilitzar altres
indicadors, com ara l’exportació de productes d’alta
tecnologia.
La producció científica. La producció científica posa
clarament de manifest la fractura cognitiva entre el
nord i el sud de la Mediterrània esmentada anteriorment.
Malgrat els esforços econòmics reals esmerçats pels
poders públics, aquesta producció segueix sent
insuficient. No obstant això, hi ha un paràmetre en
constant evolució: les publicacions pràcticament s’han
duplicat el 2003 respecte del 1996 en els tres països
del Magreb: Algèria, Tunísia i el Marroc. Al Marroc,
tercer en la classificació de l’Àfrica després d’Àfrica del
Sud i Egipte, la producció científica en l’àmbit tecnològic
segueix sent relativament escassa: de les 1.400 tesis
presentades el 2004, les ciències exactes representen
el 48% del total, i les ciències de l’enginyeria només
l’1%. D’altra banda, del 60% al 70% de la producció
científica es porta a terme en col·laboració amb països
estrangers, sobretot europeus. A Algèria, les dades
indiquen que les publicacions científiques dels in-
vestigadors nacionals no superen el 5,41 de
publicacions per milió d’habitants el 2002, de les quals
tres quartes parts són publicacions conjuntes, en la seva
majoria col·laboracions amb França i països de l’OCDE.
Convé destacar que una quantitat important dels autors
d’aquestes publicacions conjuntes són investigadors
algerians de la diàspora instal·lats a l’estranger. A
Tunísia, les publicacions científiques arriben a les 1.010
unitats el 2004, el doble de les registrades l’any 2000
(540). La majoria d’aquestes publicacions pertany a
l’àmbit de les ciències pures. Les ciències i la informàtica
es troben en ple creixement: les publicacions en
aquestes matèries s’han multiplicat per 10 des del
1993, encara que comparativament segueixin sent
molt insuficients. El 2003, la xifra és de 425 enfront de
les 31.971 de França, les 24.696 d’Itàlia o les 16.826
d’Espanya. En els recomptes per milió d’habitants,
Tunísia, amb 40 publicacions, es troba molt per darrere
de França, amb 524, però per davant d’Egipte (24) i
el Marroc (15). En termes de cites d’articles sobre
ciències i informàtica, Tunísia, amb 619, està molt per
darrere del Marroc, amb 926, i d’Egipte, amb 3.319, i
molt allunyada de Turquia, amb 10.130, o de Grècia,
amb 11.996. La recerca ha assolit un alt nivell
d’internacionalització, ja que el 69% de les publicacions
es fan en col·laboració amb països estrangers.  

La producció tecnològica. La insuficiència de la
producció tecnològica al sud de la Mediterrània no és
difícil de reflectir. Al Marroc, 24 laboratoris o col·lectius
de laboratoris van registrar 48 patents en els últims 10
anys en matèries diferents a la informàtica i les
matemàtiques. Però en conjunt, el 2004 es van registrar
561 patents, de les quals 104 van ser registrades per
institucions nacionals, és a dir, que ciutadans particulars
en van registrar el 72%. A Tunísia, des del 1990 es van
registrar 579 patents, de les quals el 16% va corres-
pondre a institucions de recerca, el 20% a empreses
i el 64% a individus particulars. El 2005 no es van
superar les 56 patents. Si comptem les patents
registrades a la USPTO, l’Oficina de Patents i Marques
dels Estats Units, aquesta proporció no supera en
gran mesura el 0,1% per milió d’habitants el 2002, una
xifra idèntica a la d’Egipte. La comparació respecte a
Bèlgica (70,4%), França (68,1%), Itàlia (30,3%) i
Espanya (8%) resulta molt desfavorable. No obstant això,
alguns països del nord de la Mediterrània també
experimenten dificultats, si observem els resultats de
Portugal (1,3%) o de Grècia (1,8%). A Algèria, només
s’han registrat quatre patents davant la USPTO entre
el 1977 i el 2005. Aquesta xifra augmenta a 31 per al
Marroc, 14 per a Tunísia i 154 per a Turquia. No obstant
això, hi ha sectors que comencen a destacar pel seu
dinamisme en matèria d’innovació i que constitueixen
una vertadera success story. Alguns exemples són els
casos de l’empresa pública algeriana SAIDAL, els
grups privats Poulina, de Tunísia, o el grup ONA
(Omnium North Africa), al Marroc.

Els reptes 

Una de les constatacions que es poden fer amb
seguretat i que explica el retard que pateix la riba sud
de la Mediterrània és l’absència de sistemes nacionals
d’innovació complets, operatius i competents. Està
acceptat que en la majoria dels casos, els sistemes
d’innovació es troben encara en fase embrionària i
estan desarticulats o són massa parcials.  
Els reptes respecte a la mobilitat i a la fuga de
competències. Encara que els dos reptes semblen
diferents, en realitat estan relacionats. Els obstacles
a la mobilitat de competències contribueixen in-
directament al seu èxode. Cada vegada és més clar
que aquesta mobilitat planteja grans problemes a la
producció de coneixement i, sobretot, a la seva
socialització. Si bé la falta de mobilitat de competències
només va progressar tímidament el 2006, les sortides
definitives continuen sent preocupacions importants.
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Aquest fenomen, que afecta igualment els països del
nord de la Mediterrània, ha afectat Algèria més que
la resta dels països del Magreb. Aproximadament
420.000 algerians van abandonar el seu territori
nacional els anys noranta.
Els reptes relatius a la poca atracció de R+D de
firmes internacionals. La regió euromediterrània
segueix sent relativament pobre en termes d’atracció
per a les firmes innovadores, tant pel que fa a volum
com a sectors. Un cas molt diferent al dels altres
països és el d’Israel, un país que es beneficia d’estar
a l’ombra d’importants firmes multinacionals que hi han
establert les seves instal·lacions de R+D (Intel, IBM,
Motorola, BMC, Marvell, CISCO, HP, Nestlé, etc.) i
que hi han invertit 1.500 milions de dòlars en recerques
en col·laboració. 
La relació entre universitat-món dels negocis i la
valoració dels resultats de recerca. El problema de la
valoració de la recerca segueix sent una preocupació
central per als responsables dels diferents països
del Sud. S’han establert institucions per gestionar
aquesta situació, amb poc èxit fins ara. Al Marroc, el
Centre Nacional de Recerques Científiques ha posat
en marxa programes d’acostament entre la universitat
i el món empresarial, com ara el programa «Valoració
de la investigació», implantat amb un pressupost de
7,7 milions d’euros i una durada de tres anys. 
El finançament de la recerca i el desenvolupament.
El finançament de la innovació segueix sent un aspecte
central, a la vista de la fragilitat del capital de risc a
la regió del sud de la Mediterrània. A Tunísia, el capital
de risc per a les activitats d’alta tecnologia no va
representar més del 22% del capital de risc total
entre 2002-2003, en comparació amb el 69,8% de
Dinamarca, el 63,4% d’Alemanya, el 57,4% de França,
el 44,7% d’Espanya i el 33,7% d’Itàlia. No obstant això,
s’han posat en marxa algunes iniciatives per solucionar
aquest retard en R+D. El Marroc va crear el 2004 un
fons de suport a la innovació, l’INNOV’ACT, destinat
bàsicament a petites i mitjanes empreses, amb la
subvenció d’institucions internacionals com la GTZ
(Alemanya) i la SFI (Banc Mundial). El capital de risc
s’ha multiplicat per 10 entre el 1990 i el 2002 per
arribar als 132 milions de dòlars americans (el 0,3%
del PIB), fet que col·loca el Marroc en una bona
posició dins de l’entorn de la conca mediterrània.
S’han creat altres fons de llançament inicial i de
capital de risc, com ara el Sindibad. A Algèria, el
FINALEP, un banc de capital de risc, acaba d’iniciar
la seva activitat.
La governança de la innovació. El retard que ha patit

Europa respecte a altres parts del món està relacionat
amb l’absència d’una governança apropiada. Aquesta
problemàtica es va plantejar el 2006 amb motiu del
taller organitzat per l’Agència Europea d’Innovació a
l’Haia durant el mes d’abril. Les qüestions fonamentals
que es plantegen en la recerca al nord de la Me-
diterrània es refereixen a com definir el millor sistema
de governança per a la innovació. Això afecta
plenament la recerca i el desenvolupament dels països
del Sud.

Perspectives i solucions plantejades

La presa de consciència per part dels països del sud
de la Mediterrània, tant per part dels poders públics
com per part dels actors econòmics, ha conduït a una
intensificació dels esforços de producció del
coneixement, així com de recerca i desenvolupament

tecnològic. Aquest esforç es va intensificar el 2006,
particularment per la conjuntura que s’ha explicat
anteriorment, però també per la creixent importància
atorgada pels països del sud de la Mediterrània a la
necessitat d’integrar-se en l’economia del coneixement.
L’abril del 2006, Algèria va organitzar la seva primera
conferència nacional sobre economia basada en el
coneixement, per iniciativa de la xarxa Maghtech
(Maghreb Technologie) i la Universitat de Mestghanem. 

Les iniciatives nacionals

La simplificació de procediments i la millora del clima
per a la innovació. Els tres països del Magreb han
començat un cicle de reformes destinades a la
simplificació de procediments que permeti assolir
una major celeritat en l’acte de la inversió i la
transformació d’una idea en projecte i tot seguit en
inversió. A títol il·lustratiu, i segons l’informe del Banc
Mundial (Doing Business, 2006), el Marroc ha reduït

La presa de consciència per part
dels països del sud de la
Mediterrània, tant per part dels
poders públics com per part dels
actors econòmics, ha conduït a
una intensificació dels esforços
de producció del coneixement,
així com de recerca i
desenvolupament tecnològic

4 Dossier catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:14  Página 84



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

7
85

el nombre de procediments per registrar una marca
o una patent d’invenció a 4, enfront dels 6,6 de la resta
de països de la subregió i els països de l’OCDE, que
presenten una mitjana de 4,7 procediments. 
La creació de xarxes. Tot i que encara feble, la creació
de xarxes comença a adquirir importància. A més de
les xarxes antigues, com la xarxa Maghtech, de clara
vocació magrebina, n’han sorgit d’altres a la majoria
dels països del sud de la Mediterrània, un fenomen
àmpliament facilitat per la introducció massiva de les
TIC en aquestes economies. L’any 2006 hi ha vuit
xarxes temàtiques i sis pols de competències al
Marroc. A Algèria es van crear sis xarxes temàtiques
i el seu nombre experimenta un creixement vertiginós.
La participació i l’interès creixent de la DIAST (diàspora
científica i tècnica). Cada vegada es plantegen més
programes per implicar la diàspora en la transferència
de know-how, com el programa TOKTEN (Transfer Of
Knowledge Through Expatriate Nationals). Aquest
programa preveu la transferència de coneixements
per mitjà dels nacionals expatriats, i funciona en més
de 40 països d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Hi ha altres
programes nacionals: a Tunísia es pot citar el programa
de cooperació amb els investigadors tunisians residents
a l’estranger, posat en marxa pel MSRTDC, i al Marroc
hi ha el programa FINCOME (Fòrum Internacional de
Competències Marroquines a l’Estranger). 
Partenariats entre la universitat i el món econòmic per
a la valoració de la recerca. A Algèria, per gestionar
aquestes relacions es va crear l’agència ANVREDET
(Agència Nacional per a la Recerca i el Des-
envolupament Tecnològic). Al Marroc les estructures
d’interrelació entre universitat i empresa es creen en
el marc del pla de desenvolupament 2000-2004. En
l’actualitat hi ha 15 estructures d’aquest tipus. A
Tunísia aquesta vinculació implica igualment empreses
estrangeres. Dassault Systèmes ha signat un acord
de col·laboració pedagògica amb la Universitat de
Tunis segons el qual li proporcionarà les aplicacions
de software per al desenvolupament de productes.
Inici de les inversions en R+D per part d’empreses
multinacionals als països del sud de la Mediterrània.
A Algèria hi ha diverses societats estrangeres que duen
a terme recerques en matèria d’hidrocarburs. Al
Marroc es poden esmentar diverses empreses que han
establert instal·lacions en R+D: ST Microélectronics,
també Matra Automobile Engineering–Casablanca,
l’empresa Lead Design en l’àmbit dels circuits integrats,
i finalment la societat Teuchos, filial del grup europeu
Safran en matèria de components per a la propulsió
aeroespacial.

La cooperació multilateral 

Com s’ha indicat anteriorment, la UE pren consciència
del retard acumulat després del balanç amb matisos
sobre els acords de Barcelona el 2005, el naixement
del projecte per al Gran Orient Mitjà dels Estats
Units i la firma de l’acord de lliure comerç entre el
Marroc i els Estats Units. En conseqüència, decideix
accelerar el ritme de la cooperació científica i
tecnològica amb els PTM i accentua els seus esforços
per donar suport a la recerca i el desenvolupament
tecnològic. La UE, en el seu informe MED7 elaborat
després de les trobades mantingudes el 2005,
considera que la cooperació científica i tecnològica
és un dels elements bàsics per a la cooperació
euromediterrània. La política europea de recerca per
al període 2007-2013 es pren en consideració a
través de l’elaboració de l’FP7 com una ocasió per
renovar la seva cooperació euromediterrània i per
permetre als països tercers mediterranis de convertir-
se en actors plens de la societat del coneixement que
Europa pretén construir. 
Aquest esforç ja va ser visible el 2006 en el VI Programa
Marc (FP6) que va acabar aquell mateix any, i dins del
qual el Marroc va participar amb 53 projectes. Aquest
programa li va permetre reforçar les seves plataformes
tecnològiques, els seus centres d’excel·lència i els
seus pols de competències, així com desenvolupar la
informació científica i tècnica. En la proposta de la
Comissió per a l’FP7, la cooperació internacional
apareix explícitament en el programa Cooperació
(32,4 milions d’euros), en què les activitats d’interès
mutu s’identificaran clarament, i també les empreses,
i es privilegiarà l’enfocament multidisciplinari. S’han
identificat 10 temàtiques, entre les quals destaquen
l’energia, les TIC, el medi ambient i els transports. El
programa Personal (4,7 milions d’euros) suposarà
un sistema de beques d’entrada i sortida, i s’aplicarà
una sèrie de mesures per limitar la «fuga de cervells».
El programa Capacitats (4,2 milions d’euros) anirà
destinat a les mesures horitzontals de manteniment
del diàleg polític i a la coordinació de les polítiques
nacionals. 
En la reunió de Casablanca celebrada el maig del
2005 es va subratllar la necessitat de construir
sistemes d’innovació competents. La integració del
sistema nacional d’innovació en l’espai euromediterrani
apareix com un mitjà necessari per reforçar el
creixement sostenible als dos costats de la Me-
diterrània, especialment en el context de l’establiment
de la zona de lliure comerç amb vista al 2012.
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L’establiment d’un espai euromediterrani per a la
innovació o Euro-med Innovation Space (EMIS) no es
només considera una cosa essencial, sinó també
necessària per al creixement i el desenvolupament
sostenible. L’EMIS formarà part de la política més
àmplia de la UE per desenvolupar la seva política
d’innovació a Europa i l’FP7. De la mateixa manera,
es tracta d’una manera de reforçar el bon veïnatge
després de les recomanacions del procés de Lisboa.  
Individualment, els països del sud de la Mediterrània
es beneficien en grau diferent d’aquesta cooperació
europea. A Algèria la cooperació científica i tècnica
amb la UE segueix sent relativament escassa. Els
principals projectes se situen en el marc EUMEDIS
(interconnexió de les xarxes de recerca) i en el marc
Tempus (reforma de l’ensenyament superior, programa
de beques). Però Algèria espera reforçar l’esmentada
cooperació durant el període 2006-2010 dins del
marc d’una llei en tramitació i gràcies a la firma
pròximament d’un acord amb la UE. El Marroc ha
posat en marxa una estratègia molt completa per
desenvolupar les seves relacions científiques i
tècniques amb la UE. El 2005 va entrar en vigor un
acord de cooperació científica i tècnica signat el
2003. El Marroc desitja disposar de 20 milions d’euros
en el marc MEDA per al període 2007-2013. Tunísia
llança un concurs de propostes als seus investigadors
per participar en l’FP7. L’Acord d’Associació entre el
Líban i la UE es va signar el 2000 i es va posar en
marxa un primer pla d’acció el 2006. Les principals
institucions d’ensenyament implicades són la
Universitat Americana de Beirut, la Universitat Libanesa
i la Universitat Saint-Joseph. El programa CEDRE
amb França és el principal programa bilateral, i ha
finançat un centenar de projectes.
Entre la resta dels projectes que compten amb suport
de la UE, el projecte ESTIME té com a objectiu contribuir

a l’acostament entre els espais europeu i mediterrani
de recerca, proporcionant indicacions precises sobre
la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
als països de la Mediterrània. Inclou vuit països de la
Mediterrània (el Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte, el
Líban, Síria, Jordània i els territoris palestins) i es
beneficia d’un finançament de la Comissió Europea des
de setembre del 2004 fins a febrer del 2007. En aquest
context es van organitzar diverses trobades durant
l’any 2006 amb l’objectiu d’avaluar el camí recorregut
en el sentit de l’acostament, així com els problemes i
els reptes que implica: el juliol del 2006 a Alger, el
novembre del 2006 a Casablanca i el desembre del
2006 a Beirut. També es poden citar els projectes
Euro-MEDANet1 i Euro-MEDANet2, que van treballar
per la cooperació científica i tecnològica en l’espai
euromediterrani. El seminari internacional de restitució
que va tenir lloc el mes de març del 2006, organitzat
per l’IRD i la UE, va examinar les condicions i la posada
en marxa d’una cooperació reforçada a la Mediterrània.
Aquesta cooperació multilateral s’ha afegit a una
cooperació bilateral entre els països del Nord i del
Sud relativament activa però que ha afectat més l’àmbit
científic que el tecnològic.
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La integració del sistema
nacional d’innovació en l’espai
euromediterrani apareix com un
mitjà necessari per reforçar el
creixement sostenible als dos
costats de la Mediterrània
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Saouma BouJaoude

Departament d’educació

Universitat Americana de Beirut

Les relacions entre Europa i els països del sud i l’est
de la Mediterrània (PSEM) es van formalitzar el 1995
a través dels acords de Barcelona, malgrat que ja
existien vincles entre països europeus i mediterranis
des de feia centenars d’anys. El fet que la
Mediterrània posseeixi una importància econòmica,
cultural, política i de seguretat per a Europa va
portar a la proposta d’establiment d’un Partenariat
Euromediterrani que fomentés la cooperació entre
Europa i determinats països del sud i l’est de la
Mediterrània. La Conferència Euromediterrània de
Ministres d’Afers Estrangers, que es va celebrar a
Barcelona el 27 i el 28 de novembre del 1995,
constitueix el punt de partida del Partenariat, que
representa la creació d’un marc de relacions
polítiques, econòmiques i socials entre els estats
membres de la Unió Europea (UE) i els socis del sud
i l’est de la Mediterrània. En l’actualitat, el Partenariat
està compost per 35 membres, 25 dels quals són
estats membres de la UE i els 10 restants són països
socis mediterranis (Algèria, Egipte, Israel, Jordània,
el Líban, el Marroc, l’Autoritat Palestina, Síria, Tunísia
i Turquia) . Així mateix, Líbia té la condició
d’observador des del 1999. En la Declaració de
Barcelona, els socis euromediterranis estableixen els
següents tres objectius principals per al Partenariat:
1) la definició d’un espai comú de pau i estabilitat
a través del foment del diàleg polític i en matèria de
seguretat; 2) la creació d’una zona de prosperitat
compartida mitjançant la col·laboració econòmica i
financera i l’establiment gradual d’una zona de lliure
comerç, i 3) l’acostament entre els pobles gràcies

a la col·laboració social, cultural i humana amb la
finalitat de fomentar l’entesa entre les cultures i els
intercanvis entre les societats civils.
El tret més rellevant d’aquest document és la
importància que el Partenariat atribueix als aspectes
socials, culturals i humans i, més concretament, al
desenvolupament de recursos humans. En la
declaració se subratlla la predisposició dels països
europeus a contribuir a la millora de l’educació en
tota la regió de la Mediterrània i, en especial, als
països socis, per mitjà de la instauració d’un sistema
que garanteixi un diàleg ininterromput sobre les
polítiques educatives i que se centri en la formació
professional, l’ús de la tecnologia en l’educació,
l’educació superior i la recerca, prestant especial
atenció al paper de la dona en l’educació. Els líders
del Partenariat Euromediterrani van renovar el seu
compromís cap als objectius descrits en la Declaració
de Barcelona en una reunió que es va celebrar a la
mateixa ciutat els dies 27 i 28 de novembre del
2005. Pel que fa a l’educació, es van comprometre
a donar suport a la reforma educativa, fomentar
projectes que millorin la igualtat entre gèneres i
crear una mà d’obra qualificada.1

A la primeria del segle XXI, com pot contribuir aquest
Partenariat Euromediterrani a la millora de la qualitat
i la rellevància de l’educació, així com a l’accés a
l’educació, en la regió euromediterrània? Per
respondre a aquesta pregunta, es procedirà a
descriure l’estat de l’educació a la regió en un intent
d’identificar els reptes actuals als quals aquesta ha
de fer front. A continuació, es presenten propostes
per donar resposta als esmentats reptes per tal de
fomentar el potencial perquè tant els habitants dels
països del sud i l’est de la Mediterrània com els
d’Europa en surtin beneficiats gràcies a la millora de
la qualitat i la rellevància de l’educació.

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

Competències educatives del segle XXI
per al desenvolupament de la
Mediterrània: qualitat i rellevància
curricular

1 Vegeu http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/87165.pdf 
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Situació de l’educació a la regió
euromediterrània 

Durant les dues últimes dècades, els països del sud i
l’est de la Mediterrània2 han experimentat un augment
considerable del nivell d’accés a l’educació primària.3

Es pot dir el mateix sobre l’accés a l’educació
secundària, encara que amb certes reserves, ja que varia
substancialment entre els països de la regió. Per
exemple, mentre que el 2004 la taxa neta de
matriculació4 en l’educació secundària va ser del 82%
a Jordània, al Marroc va ser del 35%, i a la resta de
països els índexs es van situar entre aquestes dues xifres.
El problema més preocupant sembla que es troba en
l’etapa preescolar, atès que la taxa neta de matriculació
va ser relativament baixa a la regió, amb un índex més
alt al Líban (72%) i les dades de la resta de països van
oscil·lar entre el 5% i el 46% (taula 18). Aquesta
situació va associada a ràtios d’alumnes per professor
relativament altes (a excepció del Líban). En comparació
amb un nombre determinat de països europeus, en
concret d’aquells que tenen frontera amb la Mediterrània,

els països del sud i l’est de la Mediterrània estan per
darrere en les taxes netes de matriculació en l’etapa de
l’educació preescolar i secundària (taula 18) i en totes
les etapes pel que fa a les ràtios d’alumnes per
professor.
La qualitat de l’educació i les diferències entre gèneres
segueixen constituint un problema als països del sud
i l’est de la Mediterrània5 malgrat que recentment s’han
aconseguit alguns avenços en els dos aspectes
(Programa de les Nacions Unides per al Desen -
volupament/Oficina Regional dels Estats Àrabs
(PNUD/RBAS, 2002, 2003, 2005, 2006). La qualitat
de l’educació en diversos dels països del sud i l’est de
la Mediterrània es destaca en els resultats de les proves
PISA i TIMSS del 2003. L’informe PISA 2003 indica
que, en comparació amb els països europeus, les
puntuacions de Turquia i Tunísia, dos socis del Par-
tenariat Euromediterrani, van ser baixes en els apartats
de coneixements i resolució de problemes en ciències
i matemàtiques (taula 19). Així mateix, l’informe TIMSS
2003 revela que els estudiants de l’Autoritat Palestina,
Egipte, Tunísia, el Marroc, Jordània i el Líban, que

TAULA 18 Ràtios d’alumnes/professor i taxes netes de matriculació en les etapes preescolar, primària i secundària en
diversos països euromediterranis l’any 2004

Educació preescolar Educació primària Educació secundària

Ràtio Taxa Ràtio Taxa Ràtio Taxa 
alumnes/ neta de alumnes/ neta de alumnes/ neta de

País professor matriculació professor matriculació professor matriculació

Algèria 26 5 27 97 21 66

Xipre 18 56 19 96 12 93

Egipte 24 13 22 94 17 79

França 18 100 19 99 11 95

Grècia 13 67 12 99 9 84

Israel … 95 15 98 10 89

Itàlia 12 99 11 99 11 91

Jordània 20 27 20 93 18 82

Líban 16 72 14 93 8 …

Líbia 10 … … … … …

Malta … 88 18 94 10 86

Marroc 17 46 28 86 18 35

Autoritat Palestina 27 19 27 86 27 89

Espanya 14 96 14 99 11 95

Síria 22 10 18 92 … 58

Tunísia 19 22 22 97 20 64

… Dades no disponibles

2 Israel s’inclou dins dels països europeus en el Compendi mundial de l’educació 2006 (UNESCO, 2006). Les estadístiques que s’inclouen en
aquest document mostren que els indicadors d’Israel s’assemblen als dels països europeus en matèria de taxes netes de matriculació, ràtios
d’alumnes per professor i igualtat de gènere.

3 Vegeu www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/mideastafrica.php.
4 La taxa neta de matriculació es defineix com el «nombre d’alumnes del grup d’edat oficial d’un determinat nivell d’educació i matriculats en el

mateix nivell, expressat com a percentatge del total de població d’aquest grup d’edat» (UNESCO, 2006).
5 Vegeu www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/mideastafrica.php
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també són socis del Partenariat Euromediterrani, van
obtenir un resultat baix en les proves de ciències i
matemàtiques de vuitè grau en comparació amb els
països europeus (taula 20). Amb tot, això no implica
que tot siguin bones notícies pel que fa als coneixements
en ciències i matemàtiques a Europa, ja que els resultats
dels informes PISA i TIMSS posen en relleu una gran
falta d’uniformitat en els resultats dels alumnes d’aquests
països. Els resultats del Project Rose6 mostren que
l’actitud i l’interès dels estudiants cap a les ciències en
molts països europeus són inferiors als de la majoria
els països en desenvolupament.
Els socis del sud i l’est de la Mediterrània també se
situen per darrere dels països europeus pel que fa a
l’accés a les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC). La taula 21 indica que Algèria,
Líbia, Egipte, Tunísia, Jordània, el Marroc, Turquia i el
Líban compten amb un nombre inferior d’usuaris
d’Internet per cada 1.000 habitants i un nombre inferior
d’abonats a línies de telefonia fixa i mòbil per cada
1.000 habitants, en comparació amb els països
europeus de la costa mediterrània. A més, molts dels
PSEM encara han de fer front a problemes d’igualtat

de gènere a causa de l’efecte de la complexa interacció
de factors culturals, socials, econòmics i polítics. No
obstant això, malgrat tots els obstacles presents, al llarg
de l’última dècada les dones de la regió han aconseguit
millores significatives, encara que no suficients
(PNUD/RBAS 2006).
Com es reflecteix en la descripció anterior sobre la
situació de l’educació en els PSEM i a Europa, hi ha
diferències significatives entre aquestes dues regions
pel que fa a l’accés i a la qualitat de l’educació. En
conseqüència, la col·laboració en aquestes dues àrees
beneficiaria les dues parts i podria ajudar a assolir els
objectius del Fòrum Mundial de l’Educació - Marc
d’Acció de Dakar. «L’educació per a tothom: complir amb
els nostres compromisos col·lectius» (UNESCO, 2000),
que destaquen el dret universal a l’accés a una educació
de qualitat i recomanen insistentment que tots els
països prenguin mesures destinades a complir amb els
objectius de la iniciativa «Educació per a tothom». Els
participants en la conferència de Dakar es van
comprometre, entre altres coses, a satisfer les
necessitats educatives de tots els joves i adults, a
eliminar la desigualtat de gènere a primària i secundària,

Puntuació en ciències en vuitè grau Puntuació en matemàtiques en vuitè grau

Itàlia 491 484

Israel 488 496

Xipre 441 459

Autoritat Palestina 425 390

Egipte 421 406

Tunísia 403 410

Marroc 396 387

Líban 393 433

Mitjana internacional 474 467

TAULA 20 Puntuació en ciències i matemàtiques en alumnes de vuitè grau segons l’informe TIMSS 2003

Puntuacions mitjanes en Puntuacions mitjanes en Puntuacions mitjanes en
coneixements científics en coneixements matemàtics l’escala de resolució de problemes

alumnes de 15 anys en alumnes de 15 anys en alumnes de 15 anys

França 511 511 519

Grècia 481 445 449

Espanya 487 485 482

Itàlia 486 466 470

Turquia 434 423 408

Tunísia 385 359 345

Mitjana global 500 500 500

TAULA 19 Puntuacions mitjanes en ciències, matemàtiques i resolució de problemes en alumnes de 15 anys segons l’informe
PISA 2003

6 Vegeu www.ils.uio.no/forskning/rose/
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i a crear un entorn educatiu segur i sa que porti a un
aprenentatge de qualitat. De la mateixa manera, van
expressar la seva intenció de desenvolupar sistemes
educatius receptius, participatius i responsables, de
millorar la condició social, l’ànim i la competència
professional dels professors, i d’utilitzar les TIC per
assolir els objectius de l’«Educació per a tothom»
(Billeh, BouJaoude i Sulieman, 2002). La UNESCO
(2001, 2002) també va animar els països a donar una
major prioritat a l’educació secundària, i en especial a
la reforma del contingut curricular, l’ensenyament i els
exàmens, vinculant-la amb el món laboral amb la finalitat
d’augmentar la seva rellevància, i a replantejar-se el
paper dels docents, els representants escolars i altres
càrrecs del personal educatiu. 
Tot i així, com pot contribuir el Partenariat Euromediterrani
a millorar l’accés a l’educació i la qualitat de l’educació
a la regió? En la resta de l’article es discuteixen mesures
que es podrien aplicar en el marc d’aquesta
col·laboració.

Accés a l’educació

En la majoria dels països socis del Partenariat
Euromediterrani existeixen dos aspectes relacionats
amb l’accés a l’educació que val la pena considerar:
la necessitat de millorar l’accés a l’educació secundària
i preescolar per a tots els estudiants i la importància
de fer front a la problemàtica relacionada amb la igualtat
de gènere. Els PSEM com el Marroc, Síria, Algèria i
Tunísia presenten una taxa neta de matriculació de 35,
58, 64 i 66, respectivament, en comparació amb la de

84 de Grècia —la més baixa dels europeus— segons
s’indica a la taula 18. Aquest accés relativament baix
a l’educació secundària resulta problemàtic, atès que
avui dia comptar amb una ciutadania educada és una
de les condicions necessàries per al desenvolupament
social i econòmic. Així mateix, les taxes de matriculació
en l’etapa preescolar són molt baixes als països socis
si les comparem amb les dels europeus, una situació
que posa en desavantatge els estudiants i disminueix
les seves possibilitats d’èxit en la primària. Per solucionar
aquest problema, es pot adoptar una sèrie de mesures.
En primer lloc, proporcionar fons als països per construir
escoles a les zones més necessitades dels diferents
països associats. Aquests fons han d’estar vinculats a
estratègies i plans nacionals per fomentar la col·laboració
més àmplia possible per part de la comunitat, incloent-
hi el sector empresarial. Cal destacar, però, que la
construcció d’escoles pot no resoldre per si mateixa
els problemes d’accés si no va acompanyada de cam-
panyes destinades a convèncer els pares del valor de
l’educació a l’hora de millorar el seu benestar social i
econòmic i el dels seus fills i, més concretament, de
les seves filles. En segon lloc, és possible que calgui
desenvolupar programes especials per a grups de
joves les edats dels quals no els permetin de sumar-
se a les classes normals. Per exemple, es podrien
dissenyar programes per a nens que necessitin una
preparació accelerada per unir-se als cursos habituals,
atès que no van tenir l’oportunitat d’assistir a un sistema
d’educació formal a l’edat que els corresponia. De la
mateixa manera, és possible que facin falta altres
programes per a adults joves que treballin i no puguin
assistir a les classes normals. I, en tercer lloc, l’accés
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Usuaris d’Internet Abonats a línies de telefonia fixa
Països per cada 1.000 habitants i mòbil per cada 1.000 habitants

Algèria 26 215

Líbia 36 …

Egipte 54 235

Tunísia 84 480

Jordània 114 419

Marroc 117 357

Turquia 142 751

Líban 169 429

Grècia 177 1.465

Espanya 336 1.321

Xipre 361 1.282

França 414 1.299

Israel 471 1.499

Itàlia 501 1.541

Font: http://devdata.worldbank.org/data-query

TAULA 21 Usuaris d’Internet i abonats a línies de la telefonia fixa i mòbil el 2004
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de les nenes a l’educació hauria de ser una prioritat dins
dels programes destinats a millorar l’accés a l’educació.
Els fons que es facilitin als països socis podrien estar
condicionats a iniciatives concebudes per obtenir
resultats específics, com ara millorar l’accés de les
nenes a l’educació o aconseguir que aquesta es
desenvolupi en un entorn més favorable per a elles.7

Totes les intervencions anteriors s’han de dur a terme
tenint en compte el context cultural per disminuir la
possibilitat que es produeixin reaccions adverses a
causa de males interpretacions que podrien anar en
detriment de programes i mesures benintencionats. 

Qualitat de l’educació i rellevància curricular

Augmentar l’accés a l’educació podria solucionar el
problema del «grau» en què l’educació s’ofereix als
alumnes a la majoria dels països socis del Partenariat
Euromediterrani. No obstant això, encara que la millora
de l’accés és una cosa necessària, no és suficient per
permetre que els estudiants es moguin amb facilitat dins
el segle XXI. El que en realitat fa falta és un canvi en
el «tipus»8 d’educació que se’ls ofereix als esmentats
països. Tots aquests estudiants haurien de tenir accés
a una educació de qualitat que sigui rellevant i respongui
a les seves necessitats i a les de la societat, que els
proporcioni les competències adequades per al segle
XXI i que els ajudi a desenvolupar tècniques d’estudi
que puguin utilitzar al llarg de tota la vida. Les
recomanacions que es proposen a continuació podrien
beneficiar tant els estudiants europeus com els dels
països socis del Partenariat.
Resnick aporta un conjunt de consideracions destinades
a millorar l’educació9 (2001). Proposa nou principis
educatius que tenen el potencial de definir la naturalesa
de l’educació en la nostra època a partir de la síntesi
d’investigacions portades a terme en els àmbits de la
psicologia i l’educació. Aquests principis consisteixen
a: 1) organitzar els esforços; 2) establir uns objectius
clars; 3) realitzar avaluacions justes i creïbles; 4)
reconèixer els èxits; 5) aplicar rigor acadèmic en un
currículum que fomenti el pensament; 6) parlar amb
responsabilitat; 7) socialitzar la intel·ligència; 8) fomentar
l’autogestió del coneixement, i 9) fomentar l’aprenentatge
professional. Aquests principis es poden aplicar per

dissenyar programes que persegueixin preparar individus
competents, pensants i reflexius, capaços de viure i
treballar en un món científic i tecnològic en constant
evolució com el del segle XXI. A continuació es
descriuen amb més detall aquests principis.
Les escoles del segle XXI haurien de transmetre el
missatge que l’esforç, no només l’aptitud, ajuda a
aconseguir bons resultats a tots els estudiants. Per tant,
aquestes escoles han de donar suport a tots els alumnes
perquè desenvolupin les destreses, les actituds i els
coneixements necessaris per tenir èxit en totes les
assignatures i en la vida. A més, els centres educatius
basats en l’esforç han d’establir uns objectius am-
biciosos i ben definits que siguin compartits pels
estudiants, la direcció de l’escola, els docents, els
pares i la comunitat. Aquests objectius impliquen que
els estudiants assoleixin un nivell mínim, però elevat, en
totes les àrees curriculars, en especial en matemàtiques,
ciències i tecnologia, ja que aquestes últimes els
ofereixen les eines necessàries per desenvolupar-se
amb facilitat en un món predominantment científic i
tecnològic. Finalment, aquest tipus de centres no han
de tolerar la mediocritat, atès que aquesta pot ser la
porta que doni pas a l’ampliació de la bretxa que separa
aquells que tenen accés a coneixements adequats i útils
d’aquells que no.
No obstant això, un context en el qual s’espera dels
alumnes que inverteixin esforços per aconseguir resultats
alts que constitueixen un repte per a ells exigeix establir
un mètode d’avaluació just i creïble que compti amb
l’aprovació de totes les parts implicades. En el marc
competitiu de la nova comunitat global, la societat en
general, i més concretament les empreses, no es poden
permetre haver de reeducar els alumnes que acaben
de sortir de l’institut, sinó que han d’esperar que aquests
dominin els coneixements i les competències adquirits,
i que hagin desenvolupat actituds positives que els
serveixin com a base per seguir creixent i que els
permetin passar d’un camp a un altre i adaptar-se a
situacions noves. Ja no n’hi ha prou d’ensenyar el «què»
del coneixement; el que fa falta és posar en relleu el
«com» per preparar estudiants que puguin actuar com
a productors actius del coneixement en lloc de
consumidors passius. Si els alumnes s’esforcen per
assolir els alts nivells que se’ls exigeixen i si les
avaluacions són justes i creïbles, caldria reconèixer i

7 Vegeu l’informe del Partenariat Euromediterrani Acting for gender equality (2006) si voleu més informació sobre diverses activitats finançades
per la Comissió Europea i destinades a reduir les desigualtats de gènere als estats socis del Partenariat Euromediterrani.

8 Consulteu Jurdak, M. (1994). Selected Lectures from the 7th International Congress on Mathematics Education, Quebec, Canadà, agost del
1992, si voleu més informació sobre les diferències entre nivell i tipus d’educació.

9 Consulteu també www.instituteforlearning.org i Billeh, V., BouJaoude, S. i Sulieman, S. (2002).
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recompensar la consecució real. Que els alumnes
rebin un feedback formatiu amb sentit, i que es
reconeguin i es recompensin els seus resultats, són
processos essencials a l’hora d’orientar-los perquè
produeixin un treball independent i de qualitat.
El currículum educatiu de les escoles basades en
l’esforç del segle XXI no es pot seguir centrant en
conceptes bàsics del passat. El pensament crític i la
capacitat de resolució de problemes han de ser les
eines bàsiques del nou mil·lenni. És inacceptable que
s’ensenyin i s’aprenguin continguts irrellevants per a la
vida dels estudiants i per a la societat, i també ho és
que s’ensenyi a pensar i resoldre problemes sense
tenir en compte els continguts bàsics. L’acte de pensar
i una base sòlida de coneixements són dues coses
inseparables: és impossible ensenyar continguts sense
incorporar tècniques de pensament, i viceversa. Ser
«intel·ligent» és una activitat social que requereix posseir
la capacitat de resoldre problemes i de raonar, així
com la preparació per utilitzar aquestes competències
amb la finalitat de resoldre problemes acadèmics i
quotidians, com els relacionats amb el medi ambient.
Aquestes habilitats es desenvolupen quan els professors
esperen que els estudiants les apliquin i els donen
l’oportunitat de posar-les en pràctica. En darrer lloc,
ensenyar a pensar críticament de la mà de continguts
no hauria de ser una cosa que es restringís únicament
al programa escolar dels alumnes més avantatjats,
com passa en l’actualitat en molts centres. En lloc
d’això, hauria de constituir un component integral dels
plans educatius de totes les escoles. En poques
paraules, tots els estudiants del segle XXI necessiten
desenvolupar el pensament crític i posseir una base de
coneixements sòlida per poder convertir-se en ciutadans
productius i competents.
El contingut dels programes educatius de tots els
nivells d’ensenyament ha de ser estricte i s’ha
d’organitzar al voltant de conceptes principals que

afavoreixin que els estudiants pensin i resolguin
problemes reals i significatius. Si incloure la capacitat
de pensar amb rigor en els plans educatius és
aconsellable en totes les assignatures, és indispensable
en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. El ritme al qual
es genera el coneixement científic i al qual es des-
envolupen els avenços tecnològics fa necessari posar
l’accent en el domini dels conceptes fonamentals, les
habilitats de raonament crític i resolució de problemes,
i les habilitats que permeten continuar l’aprenentatge
al llarg de tota la vida. Així mateix, obliga els estudiants
a aprendre i aplicar la indagació i la investigació científica,
així com comprendre la relació entre ciència, tecnologia
i societat.
Hi ha estudis que han tret a la llum la relació entre la
participació a classe i la consecució. S’ha demostrat
que no n’hi ha prou d’animar als alumnes a intervenir
a classe, sinó que el que és realment important és que
les seves aportacions siguin rellevants per a la comunitat
educativa, estiguin ben raonades i es fonamentin en
coneixements precisos i adequats. Un discurs rellevant
és aquell que es dóna dins d’una comunitat d’estudiants,
que es basa en proves significatives per a la disciplina
i que segueix un raonament lògic adequat. Si s’utilitza
correctament, aquest tipus de discurs desenvolupa la
capacitat de raonar dels alumnes i els permet construir
un coneixement personal i valuós. El discurs rellevant
modela el procés de la indagació científica i tecnològica
perquè els seus arguments tenen en compte l’ex-
periència dels altres juntament amb les proves noves
i, a partir de tot això, formula nous postulats. Ajudar els
estudiants a utilitzar-lo en tots els nivells educatius té
un paper decisiu a l’hora de preparar-los per ser
ciutadans responsables i seguir qüestionant i aprenent
al llarg de tota la vida.
Els principis educatius que s’han debatut anteriorment
no donaran fruits positius si el procés d’aprenentatge
està controlat per terceres persones, en especial el
professor. Un raonament ben fonamentat i l’ús d’un
discurs rellevant són essencials si es vol ajudar els
estudiants a desenvolupar un conjunt d’estratègies
d’autoavaluació que els ajudin a gestionar el seu
aprenentatge personalment. L’autoavaluació i l’auto-
correcció, com a habilitats metacognitives són trets
característics de persones competents i eficients, que
són constants en el seu intent de seleccionar aquells
coneixements i habilitats nous que els resultaran útils
per estar al dia en un món en constant canvi. El
desenvolupament d’aquest tipus d’habilitats és
especialment important en el món en què viuen els
estudiants, en el qual es produeixen contínuament
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Tots aquests estudiants haurien
de tenir accés a una educació de
qualitat que sigui rellevant i
respongui a les seves necessitats i
a les de la societat, que els
proporcioni les competències
adequades per al segle XXI i que
els ajudi a desenvolupar
tècniques d’estudi que puguin
utilitzar al llarg de tota la vida
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10 Vegeu www.21stcenturyskills.org/

avenços científics i tecnològics: un món que els obliga
a actualitzar el coneixement i les habilitats que els fan
falta en el món laboral.  
Finalment, les escoles del segle XXI s’han de beneficiar
del que es coneix com a formació professional com a
aprenent, ja que aquest tipus de formació pot tenir
implicacions en l’educació. La formació professional
ajuda els estudiants a guanyar coneixements in-
terdisciplinaris complexos, a familiaritzar-se amb les
normes dels grups professionals, a desenvolupar
habilitats pràctiques en un context natural i, el que és
més important, a crear productes reals sota la supervisió
d’experts. Les escoles treuen partit de la recreació
d’entorns que s’assemblen a les condicions reals de
producció del coneixement i de treball. D’aquesta
manera maximitzen l’aprenentatge dels alumnes i
aconsegueixen que la formació que reben sigui més
rellevant amb vista a la seva vida i el món laboral. 
Les recomanacions respecte a les reformes educatives
que avança la iniciativa Partnership for the 21st Century
Skills10 i la reforma en l’educació en ciència i tecnologia
que promulguen Bybee i Fuchs (2006) evoquen les
presentades per Resnick (2001). Les recomanacions
de Bybee i Fuchs identifiquen la necessitat de comptar
amb docents preparats, rigorosos plans educatius ben
definits i coherents, avaluacions adequades i as-
sessorament que es correspongui amb els objectius
del segle XXI. Igualment, assenyalen que és essencial
preparar els ciutadans perquè siguin capaços de raonar
críticament, utilitzar tècniques de comunicació com-

plexes i resoldre problemes semiestructurats i quotidians.
D’acord amb Bybee i Fuchs, «s’assemblarien al tipus
d’habilitats que els alumnes podrien adquirir després
d’haver fet activitats formatives destinades a
proporcionar-los pràctiques sobre els processos
d’indagació científica i disseny tecnològic» (pàg. 350). 
Al seu torn, la iniciativa Partnership for 21st Century Skills
recomana posar l’èmfasi en la comprensió profunda del
contingut acadèmic fonamental, en l’aprenentatge de
conceptes i tècniques de comunicació i informació, en
el foment del pensament crític i la capacitat de resolució
de problemes, i en el desenvolupament de les habilitats
interpersonals i autodirectives. Així mateix, destaca la
necessitat d’augmentar els coneixements sobre les
TIC, que es defineixen com «l’interès, l’actitud i 
l’habilitat de les persones per utilitzar adequadament
la tecnologia digital i les eines de comunicació per
accedir, gestionar, integrar i avaluar la informació,
generar nous coneixements i comunicar-se amb els
altres per participar de manera eficaç en la societat»
(Van Joolingen, 2004). Finalment, el Partnership for 21st

Century Skills proposa que l’educació i l’aprenentatge
s’implementin en el context del segle XXI, que requereix
que l’aprenentatge acadèmic es dugui a terme a partir
d’exemples, aplicacions i experiències del món real i que
utilitzi les eines i els enfocaments adequats per mesurar
el rendiment escolar en funció del contingut i les
habilitats del nou mil·lenni. Aquests mètodes
contribueixen a disminuir la bretxa que separa el
coneixement i les habilitats que la major part dels

La xarxa Medinnov es va constituir el 2005 a iniciativa de Marseille

Innovation, de la xarxa ANIMA amb la participació de delegacions de 8

països del Mediterrani signataris de la Carta de la xarxa Medinnov.

Conscient que la innovació és una contribució vital a la competitivitat de

les empreses i de la importància d’un millor accés a la informació i al

finançament, Medinnov reuneix tècnics (laboratoris de recerca i

empreses que pertanyen als diferents sectors tecnològics),

responsables polítics (autoritats polítiques, ministeris, agències

encarregades d’R+D), o orientadors (agències de promoció de la

inversió, institucions financeres. 

La missió de la Xarxa Euromediterrània de la Innovació és federar les

iniciatives de les diferents estructures citades anteriorment amb l’òptica

de facilitar, fomentar i accelerar el procés d’innovació a la zona

mediterrània creant sinèrgies entre els actors públics i privats de la

innovació i les xarxes nacionals preexistents en el sector. El procés

d’innovació a la regió mediterrània podrà rebre suport a través de la

millora del coneixement recíproc dels treballs de recerca i

desenvolupament, del foment de la relació recerca-innovació-indústria, de

facilitar projectes conjunts de recerca i innovació entre equips de l’espai

euromediterrani i del foment del retorn dels científics mediterranis als

seus països d’origen aportant tots els seus coneixements (experiència

internacional, xarxa relacional, capacitat emprenedora i de gestió).  

En el context de Medinnov, Marseille Innovation ha organitzat,

conjuntament amb el Pol Elgalaza de les Tecnologies de la Comunicació

a Tunísia, la quarta edició de les Trobades Mediterrànies de Negocis TIC,

Telecom & Multimedia a Tunís, els dies 16 i 17 de maig del 2006.

Aquestes trobades són la cita periòdica de les PYMES, institucions i

universitats que desitgen millorar les seves activitats en el context

mediterrani.

Més informació a:

Medinnov www.medinnov.com

Carta de la xarxa Medinnov

www.medinnov.com/doc/medinnov05/charte_medinnov.pdf 

Col·loqui Medinnov 2005

www.medinnov.com/cmedinnov05.html 

MEDINNOV. XARXA EUROMEDITERRÀNIA DE LA INNOVACIÓ
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alumnes adquireixen i els que són realment necessaris
en les comunitats i els llocs de treball en l’actualitat, la
bretxa que separa el seu estil de vida i el seu
aprenentatge. El món en el qual viuran els alumnes en
un futur molt pròxim, i en el qual molts d’ells ja viuen
avui dia, els obligarà a tenir accés a la tecnologia i a
saber desenvolupar-se en un món dirigit per aquesta
tecnologia, que requereix fer tasques múltiples i adaptar-
se constantment al canvi.  
L’ús adequat de les TIC a les aules és una recomanació
recurrent en els informes sobre l’educació al segle XXI
que s’han resumit en aquest article. No obstant això,
com es pot aconseguir d’una manera que beneficiï de
la mateixa manera els socis de la UE i de l’espai
euromediterrani? El primer pas consisteix a garantir
l’accés a les TIC al major nombre d’alumnes possible,
independentment de la seva procedència social, una
cosa que requerirà la cooperació dels països europeus,
així com del seu suport financer i tecnològic. El segon
pas, i el més essencial, és la integració significativa de
les tecnologies electròniques i de la informació en la
preparació dels professors perquè les puguin introduir,
al seu torn, en la seva activitat docent. Aquesta integració
hauria de permetre que els professors dominessin les
eines necessàries per preparar estudiants capaços de
raonar de manera crítica, resoldre problemes i adaptar,
adoptar, inventar i avaluar la tecnologia per poder
seguir aprenent i prenent decisions de manera
independent al llarg de tota la vida. 
Incloure de manera rellevant les tecnologies
electròniques i de la informació possibilitarà que els
estudiants aprenguin com i per què utilitzen les
tecnologies, apreciïn el paper de la tecnologia en la
societat moderna, comprenguin els riscos i els
avantatges de la seva aplicació, i siguin conscients
dels dilemes ètics associats amb el desenvolupament
i l’ús d’innovacions tècniques en tots els àmbits de la
vida. Encara més, el sistema educatiu no tan sols hauria
de formar els estudiants sobre les destreses tècniques
necessàries per utilitzar la tecnologia, sinó que hauria
d’assegurar que aquesta s’utilitza com a vehicle per
fomentar el raonament i l’aprenentatge. Cal integrar la
tecnologia en la formació i l’aprenentatge a través de
les diferents eines disponibles. Per exemple, en lloc 
de simplement oferir als estudiants accés a Internet i
deixar que naveguin de manera asistemàtica, se’ls
hauria d’animar a portar a terme recerques dirigides a
accedir a fonts d’informació, a avaluar el contingut de
les mateixes fonts, a trobar respostes a problemes

reals i a resoldre problemes mitjançant el mètode de
la indagació, de manera explícita i en totes les
assignatures. S’hauria de posar l’èmfasi a contribuir a
fer que els alumnes utilitzin Internet i les diferents
tecnologies que faciliten la indagació en l’àmbit de la
ciència (Hofstein i Lunetta, 2004), com els laboratoris
informàtics i de computació, (CBL i MBL) per
desenvolupar les seves habilitats científiques i
matemàtiques i aconseguir que l’aprenentatge científic
s’assembli al màxim al que passa quan aquest
coneixement es genera en laboratoris i altres àmbits

d’investigació.
En resum, la millora de la qualitat i la rellevància del
contingut curricular exigeix iniciatives similars a tots
els països de la Mediterrània sense que això impliqui
obviar la cultura específica de cap d’aquests països.
És evident que l’augment de la qualitat fa necessari que
els estudiants desenvolupin un coneixement profund
dels continguts, adquireixin i posin en pràctica la seva
capacitat de pensament crític i de resolució de
problemes, i dediquin els esforços necessaris a
l’aprenentatge. Així mateix, també resulta essencial
que els educadors garanteixin que tant el contingut
curricular com les pràctiques docents i l’assessorament
segueixen una mateixa línia i persegueixen aconseguir
l’accés universal a l’educació. Per damunt de tot, és
fonamental que es predefineixi què es considera «bàsic»
en l’àmbit de l’educació. Per al nou mil·lenni, seria
primordial incloure en els aspectes bàsics un ús rellevant
de la tecnologia, uns continguts establerts amb rigor,
el foment d’una capacitat de raonament ben fonamentat
i de resolució de problemes, i la presentació d’habilitats
que permetin seguir aprenent al llarg de tota la vida
sense oblidar els continguts bàsics més tradicionals.
I això es deu al fet que els estudiants del segle XXI viuran
en un «món que els exigirà que portin a terme tasques
múltiples, un món polifacètic, un món dirigit per la
tecnologia, divers i vibrant»11 que els exigirà que agafin
les regnes de la seva formació.
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11 Vegeu www.21stcenturyskills.org/

La millora de la qualitat i la
rellevància del contingut
curricular exigeix iniciatives
similars a tots els països de la
Mediterrània sense que això
impliqui obviar la cultura
específica de cap d’aquests països
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Paral·lelament, la docència s’hauria d’adaptar a les
exigències de la vida del segle XXI. Un ensenyament
descontextualitzat tindrà com a resultat un coneixement
inert que no serà pràctic ni durador. La formació s’ha
d’utilitzar com un pont que permeti salvar la distància
que separa l’escola de la vida real mitjançant la
introducció de la realitat a la classe i portant la classe
a la vida quotidiana. Aquesta connexió augmenta la
rellevància del currículum, que s’hauria de concebre
d’acord amb els elements bàsics del segle XXI perquè
els estudiants aprenguin de manera cooperativa i
resolguin problemes acadèmics i reals, com els
relacionats amb el medi ambient. Les mesures que
farien possible la consecució d’aquest tipus de plans
educatius del segle XXI podrien requerir la valoració i
avaluació de coneixements acadèmics i pràctics tractant
la docència i l’aprenentatge com si fos una formació
professional, posant en relleu i avaluant la capacitat dels
alumnes per resoldre problemes reals i emulant el món
modern a través de la introducció de la tecnologia
com a part fonamental del procés de formació i
aprenentatge, en lloc de considerar-lo com un afegit.
Finalment, encara que els docents estiguin d’acord en
la importància dels canvis que s’han descrit, aquests
últims no tindran lloc si no es fonamenten sobre una
voluntat política de canvi.
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Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). 

Delegació a Andalusia, Sevilla

La Declaració de Barcelona de 28/11/1995 marca
un abans i un després de les relacions euromedi-
terrànies, ja que crea un marc de referència per a la
cooperació política, econòmica i social, amb vista a
una associació global euromediterrània. Entre les
seves reco-manacions reconeix la importància de la
cooperació científica i l’establiment de xarxes de
cooperació científica entre la Unió Europea (UE) i
els Països Socis Mediterranis (PSM) com un element
fonamental de suport al desenvolupament econòmic.
En línia amb aquesta percepció, es va decidir crear
un Comitè de Seguiment de la Cooperació Científica
Euromediterrània (Monitoring Committee of Euro-
Mediterranean Scientific Cooperation, MoCo), format
per alts càrrecs dels 25 governs de la UE i dels 10
països que formen l’Associació Euromediterrània
(Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Síria,
Tunísia, Palestina i Turquia). 
La cooperació científica euromediterrània té dos
components fonamentals: les accions de cooperació
bilateral entre els països membres i els PSM, i les
accions finançades per la UE a través de diversos
instruments, principalment el programa MEDA, creat
com a conseqüència de la Declaració de Barcelona,
i el Programa Marc (FP) de Recerca de la UE.
La cooperació científica entre la UE i els PSM
finançada amb fons comunitaris té entitat pròpia
almenys des de 1992, a través del programa INCO
creat durant el 3r Programa Marc, que ha continuat
en els FP successius. Fins ara s’hi ha invertit al voltant
de 500 M €, que han finançat més de 600 projectes

comuns en àrees que globalment han cobert temes
d’interès comú, des de la sanitat fins al des-
envolupament de tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC).

La importància de la cooperació científica

La percepció general dels ciutadans sobre els
beneficis que es deriven de la recerca científica, el seu
caràcter universal i la seva llunyania dels models
ideològics que propicien conflictes entre països o
comunitats religioses, permet considerar els models
de cooperació en aquest camp com a un terreny
experimental del qual es deriven recomanacions sobre
els mecanismes de cooperació que es propicien en
la Declaració de Barcelona.
D’altra banda, el caràcter cosmopolita i internacional
de les relacions científiques fa que siguin un model
de relació basat en el respecte mutu i el reconei-
xement de les capacitats de les parts que col·laboren.
En aquest sentit, són un referent per als altres dominis
de cooperació que es marquen en la Declaració de
Barcelona. No obstant això, l’activitat científica no es
pot realitzar al marge dels models culturals i les
circumstàncies concretes de les societats,
especialment els modes d’actuació de les seves
administracions públiques. 
Cal assenyalar que el desenvolupament de la
cooperació científica euromediterrània pateix dels
obstacles propis de la falta d’infraestructures
adequades per canalitzar el seu funcionament; malgrat
això, s’han creat nombroses xarxes de cooperació
impulsades pels programes bilaterals (Estat-Estat) o
multilaterals (programa marc o grans programes
regionals) que han donat lloc a un important actiu
d’èxits sobre els quals construir projectes d’interès
mutu i plans de futur d’integració euromediterrània
(Espai Comú Europeu de Recerca ERA i Espai

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

La cooperació científica
euromediterrània: fets, obstacles i
solucions per mitjà de l’ús de les TIC.
Casos pràctics
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Europeu d'Innovació Mediterrani EMIS). 
Hi ha camps de recerca que representen autèntiques
oportunitats de col·laboració basades en l’interès
mutu. D’altra banda, una part importantíssima de la
comunitat científica dels PSM s’ha format i manté
estretes relacions amb universitats i centres de recerca
de la UE. Hi ha, doncs, elements que permeten
suposar que aquest tipus de col·laboració es pot
desenvolupar plenament. No obstant això, la realitat
és diferent i els nivells de cooperació i estrenyiment
de relacions ofereixen resultats per sota dels esperats.
Hi ha la percepció generalitzada que no s’usen
eficaçment tots els instruments i recursos a l’abast
d’aquesta política de cooperació científica. Cal
preguntar-se, per tant, què és el que falla.

L'impuls i els actors

El MoCo, en la 9a Reunió al Caire el 2003, va analitzar
els obstacles existents per incrementar la cooperació
UE-PSM, i va proposar realitzar estudis sobre la
situació real de la cooperació, que permetessin
llançar accions de creació o reforçament de les
estructures de suport per a la cooperació, a més
d’identificar problemes científics d’interès comú UE-
PSM. Fruit d’aquestes recomanacions, al llarg d’aquests
últims quatre anys s’han executat els projectes
EUROMEDANET, ESTIME, MED7 i ASBIMED, les
conclusions dels quals permeten elaborar un
diagnòstic de les carències i els obstacles, però
també de les oportunitats que ofereix la cooperació
científica i tecnològica euromediterrània. 
Així, podem assenyalar l'absència d'informació cen-
tralitzada sobre la cooperació en ciència i tecnologia
euromediterrània no només en els PSM, sinó també

en els països membres de la UE, a més de la dificultat
d’accés a aquesta informació via Internet. Aquest fet,
per raó, sens dubte, del caràcter espontani de les
relacions científiques entre persones i institucions,
dificulta enormement la definició d’estratègies
sostenibles a llarg termini que puguin enquadrar-se en
els objectius de Barcelona.
D’altra banda, molts programes de cooperació bilateral
són conseqüència d’acords polítics firmats entre
governs que aporten un simple marc de referència
generalment sense continguts precisos que cobreixin
interessos comuns o demandes del sistema d’R+D+I,
si exceptuem la política de beques i mobilitat
d’investigadors conjuntament amb altres instruments
de formació, enormement importants per als països de
la riba sud del Mediterrani.
A més, cal destacar que hi ha un domini evident de la
iniciativa acadèmica en aquestes relacions enfront de
la gairebé inexistent demanda industrial de cooperació
científica procedent dels països del sud. Al contrari del
que succeeix en les relacions amb Xina i Índia.
No obstant això, és clara la percepció d’interessos
científics comuns entre ambdues ribes del Mediterrani,
especialment en els camps del patrimoni cultural, salut
pública (gestió de pandèmies, malalties d’origen
genètico-consanguinitat…), el canvi climàtic global, la
gestió de l'aigua i l'agricultura, les energies renovables
o l'aplicació de les TIC, per assenyalar només alguns
dels camps més importants. Reflex d’això és l’augment
de les copublicacions.
Un altre aspecte interessant és el rol que representen
les grans institucions científiques europees, com ara
el CNRS (França), CNR (Itàlia) i CSIC (Espanya), les
quals tenen projectes bilaterals amb les seves
institucions homòlogues en els PSM, tal com el CNRST
(Marroc), el CNRSL (Líban), l'Acadèmia de Ciències
d'Egipte, o el TUBITAK a Turquia. Aquests programes
tenen continuïtat en el temps, per la qual cosa poden
incloure objectius a llarg termini i garantir estabilitat en
les relacions, a més de servir de portal dels PSM en
els programes multilaterals finançats pels successius
Programes Marc de la UE.
No obstant això, la relació entre cooperació bilateral
d'estat a estat, o d’institució a institució i la
multilateral cofinançada per la UE, el Programa
Marc i MEDA, no està clarament definida. La
comunitat científica dels països del sud està molt
familiaritzada amb els programes de cooperació
bilateral, que té gran tradició, mentre que percep
com a complexos i inaccessibles els instruments i
oportunitats dels Programes Marc, si exceptuem, el

La percepció general dels
ciutadans sobre els beneficis que
es deriven de la recerca científica,
el seu caràcter universal i la seva
llunyania dels models ideològics
permet considerar els models de
cooperació en aquest camp com a
un terreny experimental del qual
es deriven recomanacions sobre
els mecanismes de cooperació
que es propicien en la Declaració
de Barcelona
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programa INCO que cobria ex-clusivament els
temes d’interès comú.

Els obstacles

La gestió del temps

Un dels majors obstacles en l’organització de la
cooperació científica euromediterrània és la gestió del
temps. El «tempo» de la cooperació és el de l’administració
més lenta entre els participants. Aquest és un fenomen
general, però en el cas de la recerca, com també en el
dels negocis, l’ús eficient del temps és crític. Una idea
és nova quan apareix, però si se’n demora l’estudi i el
desenvolupament, perd novetat i possibilitat d’impacte. 
Quan l’activitat científica desenvolupada per entitats
públiques està seriosament limitada pel procés
administratiu, es perden els referents d’activitat
puntera, els resultats dels quals competeixen pel
reconeixement en l’àmbit global.

La gestió administrativa i financera

En general, les estructures existents en els PSM
estan concebudes per a la gestió dels recursos
procedents de fonts nacionals. Excepte en comptats
casos, no hi ha procediments eficients per al maneig
de fons de procedència internacional, ja sigui per les
precaucions monetàries en el control de transferències
i canvis, ja sigui perquè els protocols de tractament
d’aquests fons allarguen excessivament la seva
disponibilitat, i/o produeixen pèrdues considerables
d’aquests durant el procediment. 
Alguns investigadors plantegen fins i tot que els
diners procedents de la UE siguin gestionats des
d’institucions pertanyents a la mateixa UE per evitar
demores en la seva utilització, la qual cosa,
evidentment, no ajuda a potenciar la transformació de
les institucions mateixes. Per això, és una obstinació
universal de la comunitat científica guanyar autonomia

i crear models de gestió adaptats a la funció
investigadora i fugir de la subordinació dels pro-
cediments i la gestió del temps i els recursos que
marquen les administracions públiques ordinàries.
Aquesta falta d’acoblament entre gestió i funció causa
seriosos problemes de tot tipus en el desenvolupament
dels processos de col·laboració internacional.

L’activitat innovadora 
i la gestió del coneixement

Un altre tema important és l’anàlisi de la funcionalitat
innovadora de la cooperació, és a dir el seu ús com
a font de coneixement útil per al sistema productiu.
Exceptuant el cas d'Israel, on hi ha nombrosos
programes bilaterals i multilaterals orientats a la
innovació, en gairebé tots els PSM els projectes de
col·laboració sorgeixen de forma més o menys
espontània en l’acadèmia, amb poca presència dels
sectors industrials. Aquest panorama està canviant
lentament, amb la creació de «Pols de Competència»
a Tunísia i al Marroc, o de «Ciutats Científiques» i
«Parcs Tecnològics» a Egipte o Jordània, on s’intenta
crear espais compartits entre la indústria i l’acadèmia.
Aquests comencen a adquirir protagonisme en
l’escenari de la cooperació internacional. Aquesta
tendència ha d'estimular-se i la UE pot ajudar a
consolidar-la a partir del coneixement ad-
quirit en experiències nacionals o la política de
desenvolupament regional definida per la Direcció
General REGI de la Comissió Europea.

La gestió del coneixement i el paper de les TIC
en l’àmbit de la cooperació científica
euromediterrània

Actualment, el rol del coneixement en les orga-
nitzacions ha canviat a causa dels nous paradigmes
associats a la societat de la informació i la nova
economia basada en el coneixement, que òbviament,
també afecten la cooperació internacional en ciència
i tecnologia euromediterrània. 
Els actius amb els quals es compta són, principalment,
la qualitat de la comunitat científica a un costat i
l’altre del Mediterrani, les xarxes de relació establertes
des de fa temps, que han donat excel·lents fruits en
termes de publicacions científiques i programes de
formació de personal investigador i, sobretot, la
necessitat de cooperar en problemes d’interès comú. 
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És clara la percepció d’interessos
científics comuns entre ambdues
ribes del Mediterrani,
especialment en els camps del
patrimoni cultural, salut pública
el canvi climàtic global, la gestió
de l'aigua i l'agricultura, les
energies renovables o l'aplicació
de les TIC
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La recerca genera necessitat de comunicació, intercanvi
i debat que no poden estar subordinats a procediments
administratius. Es fa doncs, necessària la difusió dels
resultats d’aquestes xarxes i de les iniciatives que
executen per mitjà de la posada en pràctica de
metodologies i tècniques específiques de gestió del
coneixement, amb una estratègia de comunicació
dirigida a aquells actors involucrats en els àmbits
educatiu, de recerca, i d’activitat industrial, així com a
les diferents administracions i els decisors polítics.

En aquest context les TIC són una solució
imprescindible, ja que permeten:

• Detectar l’existència d’una sèrie de «Comunitats de
pràctica» (CoP) (Wenger i alt., 2002) en l’àmbit
científic i tècnic: grups d’individus (científics, tècnics,
industrials… o d’altres tipus) no necessàriament
estructurats entorn d’un nucli formal que, en el pla
individual o col·lectiu, manifesten interès per una
determinada àrea o disciplina;

• i el reforçament d’aquestes CoP en ciència i
tecnologia per mitjà de la provisió d’una sèrie
d’infraestructures que garanteixin la connectivitat
en forma de plataformes tecnològiques (punts
d’accés a xarxes de banda ampla, Internet, web
semàntic…), requisit imprescindible per ajustar el
temps de la cooperació al dels seus continguts. 

Exemple d’èxit en la implementació d’aquesta «dualitat
complementària» entre plataforma i continguts es pot
trobar en iniciatives com ara EUMEDIS i CULTNAT.
Amb tot això, es posa clarament de manifest que,
avui dia, la resolució de problemes i la seva dimensió
global en l’àmbit internacional fan necessària la
utilització d’eines de comunicació que permetin un
diàleg fluid i una actualització contínua de continguts

0
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* Distribució en nombre i percentatge dels Programes de Cooperació Bilateral en Ciència i Tecnologia (sobre un còmput total de 124 identificats, a data 22 de juny de 2006), per part de països membres de la UE,
i altres països europeus com ara Croàcia, Macedònia, Noruega i Islàndia. S’hi inclou també Turquia en ser país candidat a la incorporació a la UE.

GRÁFIC 7 Programes de Cooperació bilateral en ciència i tecnologia*

Específicament, durant els últims
anys, hi ha hagut un increment
apreciable en la creació de xarxes
virtuals de cooperació en forma
de comunitats de pràctica, les
quals estan subjectes a un procés
de transformació continu des de
la seva creació
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Distribució en nombre i percentatge dels Programes de Cooperació Bilateral en Ciència i Tecnologia
(sobre un còmput total de 124 identificats, a data 22 de juny del 2006), per Països Socis
Mediterranis (PSM). S'inclou també Turquia en ser PSM.

GRÀFIC 8 Programes de cooperació bilateral 
en ciència i tecnologia  
a països socis mediterranis
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Figura radial sobre la importància relativa entre les àrees temàtiques de cooperació bilateral en
ciència i tecnologia UE-PSM. Com a criteri se segueix l’adopció dels codis definits Syllabus pel de la
UE. Destaquen  aquells  que engloben tots els àmbits de recerca tecnològics (73 Programes -
19,73%), seguits  immediatament pels de Ciències Naturals (69 Programes - 18,65%).També es pot
apreciar que la resta de les àrees temàtiques segueixen una distribució semblant. Mostratge realitzat
amb data 22 de juny de 2006.

GRÀFIC 9 Importància relativa entre les àrees
temàtiques de cooperació bilateral 
en ciència i tecnologia UE-PSM

de la més diversa índole, i proveir un accés a aquestes
eines al marge de l’emplaçament geogràfic, zones
horàries i fronteres organitzacionals, és a dir,
l’heterogeneïtat en les cultures organitzacionals en
l’àrea euromediterrània, entre les ribes Nord i Sud, lluny
de plantejar problemes enriqueix aquest tipus
d’estructures.
Específicament, durant els últims anys, hi ha hagut
un increment apreciable en la creació de xarxes
virtuals de cooperació en forma de comunitats de
pràctica, les quals estan subjectes a un procés de
transformació continu des de la seva creació. Alhora,
es desenvolupen en un context polític, ambiental i
socioeconòmic que en determina en gran manera
l’evolució en el temps, i per tant, la sostenibilitat.
Aquesta no tan sols dependrà de l'impacte dels
resultats obtinguts, sinó també del mesurat en
termes d’alguns indicadors, com ara la motivació
dels seus membres en l’activitat del dia a dia dins
de la xarxa, la «flexibilitat» i un cert caràcter informal
en l'intercanvi de coneixement en l’àmbit inter-
organitzacional. També és molt important la
confiança en la utilització d’aquestes eines TIC,
que dependrà en gran mesura de la formació rebuda
per part dels usuaris en les primeres fases de
llançament i ús.
D’altra banda, no hi ha un «full de ruta» que indiqui
quines són les etapes per a l’articulació ideal d’aquest
tipus de xarxes, des del punt de vista del seu gover-

nament. Basats en l’experiència, una cosa és clara:
si al capdavant hi ha persones i/o institucions
coordinadores amb una reputació acreditada en
l’àmbit científic i tecnològic, assistides per un comitè
assessor d’experts i gestors adequats, es garanteix
la governabilitat i, com una de les seves possibles
conseqüències, la sostenibilitat d’aquest tipus de
xarxes (CoP).
Com a cas particular, la provisió dels anomenats
mecanismes de col·laboració ubics i segurs pot tenir
com a principal objectiu generar la base intel·lectual
i de coneixement basada en la definició i la identificació
d’una sèrie d’indicadors que, a posteriori, permetin
realitzar un exercici de comparació (benchmarking)
i avaluació (assessment) de les polítiques en ciència
i tecnologia d’aquestes xarxes. Aquest ha estat un dels
principals objectius dels projectes que es descriuen
a continuació: ASBIMED i MED 7.

El Projecte ASBIMED 

Els membres de les organitzacions que componen les
xarxes de cooperació internacional en ciència i
tecnologia usen uns mitjans de col·laboració
generalment basats en programes de cooperació
bilateral i/o multilateral, subdividits al seu torn en
projectes, sota el paraigua d’una mateixa estratègia
comuna de gestió del coneixement aplicada a una
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determinada temàtica cientificotecnològica.
El Projecte ASBIMED, coordinat pel Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC), va tenir com 
a principal objectiu la realització d’una anàlisi 
dels tòpics i instruments de cooperació cientifico-
tecnològica bilateral entre els 25 països membres
més Romania i Bulgària (recents incorporacions al 
club europeu al gener del 2007), i Turquia (vistos
com a conjunt, en el qual, a més, s’inclouen altres
països com ara Croàcia, Macedònia, Noruega i
Islàndia), amb els Països Socis Mediterranis (PSM),
a fi d’identificar les activitats bilaterals de cooperació
en ciència i tecnologia dels països membres i
identificar les activitats que podrien solapar-se en
els objectius estratègics de la implementació de
l'Àrea de Recerca Europea (ERA) o complementar-
los en el camp de la cooperació euromediterrània i
de l'agenda MEDA en cooperació en recerca,
desenvolupament i innovació.
Encara que en principi el període d’estudi considerat
era 1998-2003, s’ha ampliat també a programes i
projectes puntuals de cooperació internacional en
ciència i tecnologia fora d’aquesta cronologia per raó
del seu interès. 
Específicament, ASBIMED va intentar estudiar i

identificar els aspectes següents:

• Les temàtiques prioritàries desenvolupades per la
cooperació bilateral, i la intensitat d’aquesta,
expressada en el nombre comú de publicacions,

intercanvi d’estudiants, projectes i finançament
emprat. Addicionalment, la participació conjunta en
projectes del 5è Programa Marc de la Unió Europea
es analitzar, com un indicador preliminar de
cooperació tradicional:

• Els instruments emprats –beques de viatge, intercanvi
d’estudiants, projectes en comú, accés a
infraestructures, seminaris, etc.–, les seves
implementacions i la seva rellevància;

• El pressupost emprat en la cooperació bilateral i la
distribució entre prioritats i instruments;

• El sectors industrials o socials beneficiats per la
cooperació bilateral. El grau d'innovació introduït en
el teixit socioeconòmic per la cooperació bilateral
en ciència i desenvolupament;

• Les institucions, el caràcter (universitats, hospitals,
centres de recerca, companyies, etc.), personalitats
i experts involucrats en la cooperació bilateral.

El Projecte ASBIMED ha subministrat informació per
a l’elaboració d’un «estat-de-l’art» sobre la cooperació
internacional de caràcter bilateral en ciència i tecnologia
existent entre els països membres de la UE + Turquia
amb els PSM, i la cooperació existent entre aquests
últims (PSM-PSM), la qual pot ser usada per garantir
una efectivitat més gran en termes de mobilització de
recursos per donar suport, entre altres objectius, a la
participació dels PSM amb possibilitats d’èxit en el Setè
Programa Marc de la UE, i al mateix temps, refinar els
criteris per a la implementació del programa MEDA.
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Institucions organitzadores pertanyents
Tallers temàtics Lloc i data al consorci de socis del Projecte MED 7

Sistemes i Processos de Producció Innovadors (Casablanca, el Marroc, Direcció de Tecnologia-Ministeri de Ciència i 

6-7 maig 2005) Educació Superior del Marroc

Gestió de riscos de l’Aigua i (Atenes, Grècia, Fundació Nacional per a la Recerca Científica 

Energies Renovables 16-17 maig 2005) de Grècia (NHRF)

Salut Pública (Tel Aviv, Israel, Direcció Israeliana per a la Cooperació

25-26 Cientificotècnica entre Israel-Europa per als 

maig 2005) Programes Marc de la UE (ISERD)

Agroalimentació i (Montpeller, França, Centre de Cooperació Internacional per a la Recerca

Agricultura Industrial 9-10 juny 2005) Agronòmica per al Desenvolupament  (CIRAD) – França

Patrimoni Cultural (St. George's Bay, Malta, Consell per a la Ciència i Tecnologia de Malta – (MSCT)

16-17 juny 2005)

Conferència de Síntesi/Avaluació (Nàpols, Itàlia, Departament d'Activitats Internacionals – Divisió III –  

25-26 juny 2005) Mediterrani i Orient Mitjà (CNR) – Itàlia

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Brussel·les, Bèlgica, Consell Superior d'Investigacions Científiques

Transport (incloent Aeronàutica) 15 setembre 2005) (CSIC) - Espanya

Recerca Socioeconòmica i Humanitats

TAULA 22 Resum dels tallers temàtics organitzats en el si del Projecte MED 7
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Amb tota aquesta informació, el consorci que
constituïa el projecte va elaborar diferents informes
sobre cada país mediterrani i una visió global sobre
els actius, els obstacles i les oportunitats en co-
operació de caràcter bilateral UE-PSM en ciència i
tecnologia.
La identificació i conscienciació dels mecanismes de
cooperació abans al·ludits és un prerequisit per
abordar els objectius marcats:

• Donar suport a relacions externes, fins i tot a les de
política de desenvolupament de la comunitat
euromediterrània.

• Reforçar la coordinació i complementarietat amb
activitats que duguin a terme objectius per mitjà
d’instruments de política exterior comunitària (MEDA
i el seu MoCo, entre d’altres).

• Donar suport a esforços conjunts específics per
part de la Comunitat i els països membres cap a
l’obertura de l’Àrea de Recerca Europea (ERA), cap
a la resta de l’àrea euromediterrània.

La cooperació bilateral entre els països membres i els
PSM té una tradició més antiga que les accions dutes
a terme des de la fundació de la Direcció General per
a la Cooperació Internacional en Ciència i Tecnologia
(DG-RTD). No obstant això, la coordinació entre
aquestes accions nacionals i europees gairebé no ha
existit. La participació dels PSM en el Programa Marc
no ha de realitzar-se ignorant l’existència de les xarxes
existents i dels dominis d’excel·lència creats per
cooperacions bilaterals anteriors al programa INCO,
dins dels Programes Marc.
S’ha observat també que alguns dels esquemes de
cooperació entre els països membres, o fins i tot
algunes de les seves regions, amb un determinat
PSM, dupliquen un esforç similar realitzat per un altre
país membre. Aquesta situació reflecteix en si mateixa
la necessitat urgent que els països membres coordinin
la política de cooperació cientificotecnològica.
En els resultats obtinguts de l’estudi, destaquen
alguns gràfics representatius del grau i intensitat
d’aquesta cooperació. Altres gràfics, taules i mapes
pertanyents als informes generals i particularitzats 
per país soci mediterrani (PSM) poden trobar-se a la
Intranet del Web del projecte, així com al CD
multimèdia recopilador editat per a la difusió.

El Projecte MED 7

El Projecte MED 7, organitzat sota els auspicis del
MoCo i coordinat pel CSIC, va tenir com a principal
objectiu identificar els tòpics rellevants, les prioritats
i els instruments tècnics més convenients per fomentar
la cooperació científica i tecnològica euromediterrània
durant el Setè Programa Marc-FP7 (2007-2013). 
Tècnicament, el Projecte MED 7 va consistir en
l’organització de sis Workshops temàtics (més un
d’avaluació) en els quals es va recollir l’opinió d’experts
rellevants en les matèries considerades de l’àmbit
euromediterrani, procedents tant dels països membres
de la UE com dels PSM. També hi van assistir
representants i personalitats, tant del MoCo com de
la Comissió Europea. 
Aquestes reunions es van dur a terme en diversos
emplaçaments geogràfics de la Mediterrània, segons
s’il·lustra en la taula resum següent:
Entre altres recomanacions, es va reconèixer que la
transició cap a una economia basada en el co-
neixement en els països socis mediterranis (PSM)
requereix:

• Un marc econòmic i institucional capaç de promoure
l’ús eficient del coneixement i el floriment d’iniciatives
innovadores d’activitat empresarial;

• El suport a l’educació de la població a fi de crear,
compartir i usar el coneixement generat;

• La inversió en infraestructures d’informació i sistemes
dinàmics;

• L’establiment dels sistemes nacionals de recerca i
innovació apropiats que generin les sinergies amb
el sector industrial, centres de recerca, i en general,
l’aparell socioeconòmic en els PSM.
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S’han de crear models de gestió
adaptats a la funció investigadora
i fugir de la subordinació dels
procediments i la gestió del
temps que marquen les
administracions públiques
ordinàries en l’àmbit
euromediterrani
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Tots els resultats del Projecte MED 7 es recullen en forma
d’una sèrie d’informes que contenen la resta de les
recomanacions obtingudes, tant referides espe-
cíficament a les àrees temàtiques considerades, com
a altres generals en forma sintètica. Els informes es
poden trobar a la Intranet del Web del Projecte MED
7, o bé al CD multimèdia editat per a la seva difusió.  

Conclusions

S’han de crear models de gestió adaptats a la funció
investigadora i fugir de la subordinació dels pro-
cediments i la gestió del temps que marquen les
administracions públiques ordinàries en l’àmbit
euromediterrani. Aquest desacoblament entre gestió
i funció ja ha causat seriosos problemes de tot tipus
en el desenvolupament dels processos de col·laboració
internacional en ciència i tecnologia.
Cal augmentar la utilització de les eines i els
mecanismes de cooperació en ciència i tecnologia
euromediterranis com a font de coneixement útil per
al sistema productiu.
La gestió i difusió del coneixement obtingut per les
comunitats de pràctica (CoP) en ciència i tecnologia
en el context euromediterrani s’ha de dur a terme per
mitjà de la posada en pràctica de metodologies i
tècniques especifiques; amb una estratègia de
comunicació dirigida als actors involucrats en
educació, recerca i activitat industrial, així com cap a
les diferents administracions i polítics.
En aquest sentit, tot el discurs anterior justifica el suport
al disseny, implementació i manteniment d’eines TIC que
permetin, d’una banda, l’enfortiment i el sorgiment de
noves xarxes de cooperació, alhora que són utillatges
imprescindibles en el procés d’avaluació de les polítiques
de cooperació en ciència i tecnologia  associades.
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Ummuhan Bardak

Especialista en Mercat Laboral

Fundació Europea de Formació, Torí

El coneixement es considera una de les pedres
angulars del desenvolupament humà, una via que
permet ampliar les capacitats i les opcions de les
persones, es considera cada vegada més un factor
dinàmic de la producció, així com un notable impulsor
de la productivitat i el creixement sostenible. La
transformació de les estructures socials existents,
per mitjà del coneixement com a recurs fonamental
per al creixement econòmic, l’ocupació i com a factor
de producció, constitueix la base que permet descriure
una societat moderna com a una «societat del
coneixement». La transformació social es produeix a
través del desenvolupament a gran escala en els
àmbits de l’educació, la sanitat, l’agricultura i la
governança, la qual cosa al seu torn duu a la creació
d’ocupació, a alts nivells de productivitat i a la
prosperitat rural. En aquesta societat, la difusió,
producció i aplicació del coneixement es converteixen
en el principi organitzador de tots els aspectes de
l’activitat humana (cultura, societat, economia, política
i vida privada) i les antigues formes de competitivitat,
com ara la mà d’obra i el capital, queden desbancades
per aspectes com ara les patents, la recerca i el
desenvolupament, i la disponibilitat de treballadors del
coneixement (o la possibilitat de poder-se’ls permetre). 
La transformació social, juntament amb la globalització,
ha incrementat la mobilitat del capital humà i d’individus
molt qualificats a mesura que el coneixement
constitueix una part integral de l’economia mundial.
Els programes de mobilitat s’han convertit en un

element important dins de l’educació superior i el
treball professional, tant en l’àmbit nacional com en
l’internacional. Segons els impulsors d’aquestes
iniciatives, la mobilitat és positiva. No obstant això,
paral·lelament a aquest punt de vista, hi ha una
percepció més pessimista sobre la mobilitat
internacional, que consisteix en el seu suposat efecte
de «fuga de cervells». Un flux net de persones d’un
país a un altre que sigui sostingut i continuat pot
amenaçar els fonaments de la capacitat científica i
d’innovació del país, a més d’originar la concentració
de l’activitat econòmica a l’estranger a costa dels
països d’origen. En els últims temps, aquestes
preocupacions han estat alimentades en major grau
pel concepte de la societat del coneixement. Ja que
avui dia la riquesa i el benestar material d’una nació
depenen molt més de la seva capacitat per generar
nous coneixements i innovació, el fet de perdre els
productors propis de coneixement clau es considera
molt més perjudicial en temps d’economies basades
en el coneixement que en les societats agrícoles
d’antany. 
L’excel·lent consideració que reben la interna -
cionalització i la mobilitat internacional, d’una banda
i, simultàniament, de l’altra, la por a fomentar la fuga
de cervells, semblen contradictòries, però els resultats
depenen d’un ampli ventall de variables complexes:
l’emigració temporal amb tornades ocasionals enfront
de la migració permanent, el moviment multidireccional
enfront de l’unilateral, i el fet de ser un fenomen global
que afecta igual països desenvolupats i en vies de
desenvolupament. Per tant, la complexitat dels fluxos
fa impossible arribar a qualsevol conclusió senzilla. És
evident que les condicions que regeixen la mobilitat
han canviat enormement en termes de noves formes

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

La circulació de cervells i la societat 
del coneixement a la regió mediterrània1

1  Els països mediterranis que s’inclouen en aquesta anàlisi són Algèria, Egipte, Jordània, Marroc, Líban, Síria i Tunísia.
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de comunicació, transport, geopolítica, relacions
interculturals i comerç, i s’han perdut algunes de les
característiques tradicionals que portaven a l’èxode
intel·lectual. La major capacitat per interactuar a
distància contribueix a mantenir els vincles umbilicals
amb les regions d’origen. Les barreres espacials i
geogràfiques s’han reduït a l’era de la informació i han
obert una gran gamma de possibilitats i desafiaments
de la manera en què les persones es comuniquen,
viuen i duen a terme les seves activitats diàries. 
Arran del creixement continu de les xifres de
professionals qualificats que es desplacen i dels
canvis significatius en els patrons migratoris, s’ha
produït un canvi de paradigma que ha fet que es
passi de «fuga de cervells» a «circulació de cervells»,
que es defineix com la «circulació» de coneixements
i mà d’obra i que té una incidència destacable en les
polítiques públiques en el sentit que la mobilitat de
personal qualificat es considera un procés normal
que no hauria de frenar-se i que el veritable
desafiament resideix a gestionar-la el millor possible.
Aquest model de circulació concep la migració com
un procés continu més que com a moviments
permanents únics, i també distingeix la transferència
de coneixement de la presència física de cada emigrant
(i es reconeix que poden donar-se altres formes de
transferència). Encara que no exclou cap tipus
d’emigrant, el concepte de circulació de cervells fa
un èmfasi especial en els qualificats i en la seva
contribució a l'intercanvi de coneixements, divulgació
i creació de xarxes (científiques, tecnològiques i
econòmiques) entre el centre i les regions de la
perifèria. En particular, cal mencionar estudiants
d’educació superior, lectors universitaris, científics,
personal d’investigació i desenvolupament, xarxes
empresarials d’empreses innovadores de recent
creació i altres professionals que treballen en
multinacionals. 
La circulació de cervells subratlla un procés més
dinàmic de creació de xarxes i vincles, així com els
aspectes positius dels mecanismes de compensació
per mitigar els desavantatges, com ara són el
desenvolupament de coneixements especialitzats,
els contactes empresarials, l'intercanvi i la cooperació
científics, la coautoria o la transferència de tecnologia.
Tal com il·lustra Saxenian (2002) quan menciona el
cas dels expatriats indis i xinesos que treballen a
Silicon Valley, els experts mòbils posseeixen el
potencial de convertir-se en catalitzadors que permetin
expandir el coneixement, establir noves iniciatives
empresarials i d’inversió o millorar la transacció de

coneixement a través de les fronteres. No cal que
siguin inversors financers: poden actuar com a «ponts»
en oferir accés a mercats, fonts d’inversió i
coneixements tècnics. Els expatriats més influents
poden modelar els debats públics, articular projectes
de transformació i contribuir a implementar reformes
i nous projectes amb la seva experiència en formulació
de polítiques i el seu coneixement de l’àmbit de la
gestió. Poden posar en contacte els productors locals
d’una manera més directa amb les oportunitats de
mercat i les xarxes d’economies més avançades, crear
nous incentius de mercat que afectin profundament
el ritme i la direcció del progrés econòmic en ambdues
regions, i transferir no solament tecnologia i capital,
sinó també conei-xement en l’àmbit de gestió i
institucional a regions que abans pertanyien a la
perifèria.
Aquest article comença amb un repàs general dels
sistemes educatius de la regió mediterrània, atès que
la formació de capital humà és el punt de partida de
qualsevol debat relacionat amb el desenvolupament
socioeconòmic i la societat del coneixement. Els
ciutadans que han cursat estudis superiors generen
més beneficis per a si mateixos i per a la societat, creen
un efecte positiu en la productivitat laboral, la prestació
de serveis públics bàsics, els ingressos fiscals i
l’establiment de debats socials i polítics constructius.
Constitueixen el nucli de les classes mitjanes dels seus
països, exigeixen serveis públics millors i institucions
més transparents i democràtiques. A continuació,
l’article prossegueix amb un breu repàs històric de les
migracions en aquesta regió i insisteix en les destreses
i l’experiència dels emigrants. La proporció d’emigrants
qualificats és especialment rellevant per les seves
implicacions en la circulació de cervells. Finalment,
s’examina la situació de les xarxes d’emigrants retornats
i de la diàspora quant al seu potencial per establir un
model de circulació entre el sud i el nord de la
Mediterrània.

Resum dels sistemes educatius regionals i la
«societat del coneixement»

Durant les últimes cinc dècades, l’educació ha estat
una de les prioritats polítiques a la regió del Mediterrani
i ha atret una quantitat notable d’inversió pública per
part dels governs, impulsada pel ràpid creixement de
la població jove i la necessitat de construcció nacional.
Amb una inversió mitjana del 5-6% del PIB, s’ha
aconseguit un augment destacable dels índexs
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d’alfabetització i del nivell mitjà d’estudis de la població
activa. L’alfabetització va millorar de manera es-
pectacular pràcticament a tots els països des de 1960
a 2007, i en aquells països que partien de xifres més
baixes l’índex d’alfabetització es va més que doblar.
Entre la població a partir de 15 anys, l’índex
d’alfabetització el 2000 era del 90% a Jordània, del
87% al Líban, del 75% a Síria, del 65% a Egipte i del
55% al Marroc. Això es va aconseguir mitjançant la
millora de l’accés a l’educació i l’ampliació del nombre
mitjà d’anys d’escolarització per persona. La mitjana
ponderada global dels anys d’escolarització a la regió
àrab era d'1,1 el 1960 i va anar creixent gradualment
fins a arribar al valor de 4,83 l’any 2000. Aquest mateix
any, la mitjana d’anys d’escolarització de la població
de 15 anys o més era de 6,91 anys a Jordània, de 5,77
a Síria i de 5,51 a Egipte (FEF 2007). 
Com a resultat, els indicadors educatius formals han
prosperat ràpidament en aquests països. Amb poques
excepcions, la majoria d’ells ofereixen educació bàsica
a la major part de la població infantil i força oportunitats
per seguir amb l’educació secundària, formació
professional o educació superior. El 1999, l’índex
net d’escolarització a Egipte era del 96,94% a
educació primària, del 74,3% a formació professional
preparatòria i del 65% a educació secundària. A
Algèria, els índexs d’escolarització primària eren del
94% entre els nens i del 92% entre les nenes. A
Tunísia, el 99,2% cursava estudis de primària el 2001.
El Marroc, tot i haver passat d’un índex d’escolarització
primària del 84,6% el 2000 al 91,6% el 2004, continua
sent un dels casos més desavantatjosos de la regió.
Tunísia, Jordània i el Líban se solen incloure entre
els exemples més positius, mentre que el Marroc,
Egipte i Síria solen aparèixer en posicions més
endarrerides en la major part dels indicadors (Bardak
2006). 
Malgrat la notable generalització de l’educació en
aquesta regió, la cobertura dels sistemes educatius
i els índexs mitjans de nivell d'estudis aconseguit
continuen sent inferiors als de casos exemplars d’altres

països en vies de desenvolupament (p. ex., Europa de
l'Est, Àsia Oriental o Amèrica Llatina). Tot això té
conseqüències importants per a la societat del
coneixement. Els índexs d’educació especialment
baixos de què es va partir el 1960 exigeixen una
inversió continuada que comporta costos financers
significatius, ja que el mateix accés a diferents nivells
d’educació per part de nens i nenes, de rics i pobres,
i d’habitants de zones urbanes o rurals continua sent
problemàtic, encara que la situació varia segons el país.
Atès que l’alfabetització augmenta molt més de pressa
a les zones urbanes (Líban, Jordània i Tunísia), els
països amb un percentatge elevat de població rural
(el Marroc i Egipte) presenten índexs d’alfabetització
inferiors entre els adults (al voltant del 50%). Una gran
proporció de l’abandonament escolar prové de nens
de zones rurals i famílies pobres, que és molt probable
que se sumin als mercats de treball informals a causa
de les dificultats econòmiques i la falta de recursos.
El 1994, al Marroc l’índex net d’escolarització primària
era del 58% a les zones rurals i del 85% a les zones
urbanes, i a Tunísia els índexs d’escolarització se-
cundària a les àrees rurals eren tot just del 19%,
mentre que a la capital arribaven a ser del 78%. El
nivell d’alfabetització a la regió és almenys el 20%
inferior entre les dones i, especialment a les zones
rurals, aquestes es troben en situació clarament
desavantatjosa. A tota la regió, és menys probable que
les nenes tinguin accés a l’alfabetització, a l’educació
secundària o que segueixin estudis universitaris o
formació professional de grau superior. 
Per tant, és necessari un compromís fort i permanent
del sector públic per aconseguir l’accés universal a
l’educació obligatòria, reduir el nivell d’abandona-
ment escolar, aconseguir índexs més alts d’estudis
finalitzats i nivells d’aprenentatge competitius a escala
internacional. A causa de l’alta pressió demogràfica
i l’expansió contínua dels sistemes educatius (cosa
que redueix la despesa per alumne), l’atenció que es
presta a l’accés als centres educatius relega a un
segon pla l’aspecte de la qualitat. Segons els
observadors, la qualitat de l’educació es descura en
pro de generalitzar-ne l’accés i, com a conseqüència,
el problema més greu a què ha de fer front l’educació
en el món àrab és el del deteriorament de la qualitat
a totes les seves etapes. La pregunta crucial que
s’han de plantejar els països del Mediterrani és com
l’educació pot estar a l’altura de les exigències de la
societat del coneixement, que van molt més enllà
dels índexs d’alfabetització i escolarització tradicionals.
Els sistemes educatius han d’informar els estudiants
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de l’educació en aquesta regió, la
cobertura dels sistemes
educatius i els índexs mitjans de
nivell d'estudis aconseguit
continuen sent inferiors als de
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en vies de desenvolupament
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sobre els requeriments de l’economia del coneixement,
i incloure-hi els seus valors, actituds i pràctiques.
Han de garantir que el procés sigui integrador i no
agreugi la situació desavantatjosa de les classes
marginades, i han d’inculcar una ètica de treball sòlida
a les noves generacions. Els estudiants –una de les
fonts principals de recursos humans dels països en
vies de desenvolupament– han d’adquirir determinades
habilitats que són necessàries des del punt de vista
de l’economia moderna (p. ex., competències clau,
idiomes, coneixements informàtics, etc.) (ONU 2003). 
A causa de la manca de dades i d’informació, és
difícil avaluar la qualitat de l’educació en el món àrab.
En un dels pocs exemples de mesures comparatives
normalitzades, deu països de la regió (Aràbia Saudita,
Bahrain, Cisjordània i la franja de Gaza, Egipte, Iran,
Jordània, Líban, Marroc, Síria i Tunísia) van participar
en el projecte internacional d’avaluació de l’apre-
nentatge escolar en ciències i matemàtiques (TIMSS),
juntament amb altres 35 països del món. Els resultats
posen en relleu que la proporció d’estudiants que no
va aconseguir ni tan sols el nivell comparatiu mínim
en matemàtiques i ciències és del 81% a Aràbia
Saudita, del 71% a Síria, del 58% al Marroc, del
49% a Bahrain, del 48% a Egipte, del 45% a Tunísia,
del 40% a Jordània i del 32% al Líban. Avaluacions
nacionals semblants que s’han dut a terme també
confirmen que el nivell d’alfabetització elemental i les
destreses matemàtiques bàsiques han empitjorat des
de finals dels anys vuitanta a Egipte, i al Marroc s’ha
observat un descens de les competències en llengua
francesa i ciències. També hi ha indicis que apunten
a alts nivells de fracàs escolar i repetició de curs, la
qual cosa amplia els períodes de permanència en
les diferents etapes educatives. A Algèria, la taxa de
repetidors a l’educació primària va superar el 30% al
9è curs i el 40% al 3r any de secundària. A Tunísia
és gairebé del 16% a educació bàsica i del 16% a
educació secundària, i l’índex d’abandonament escolar
és aproximadament del 10% als primers cursos de
secundària (Bardak 2006). 
Les pressions recents per ampliar l’accés a l’educació
superior també han dut a un descens considerable
de la qualitat de l’ensenyament i la investigació a les
universitats. L’alta demanda d’educació superior que
hi ha a Jordània, per exemple, ha portat a un augment
destacable del nombre d’estudiants matriculats a la
universitat (de 31.049 el 1990/1991 a 120.000 el
2001/2002). Mentre que el creixement del nombre
de matriculats es pot considerar positiu, també es pot
argumentar que en la majoria de casos això ha

compromès la qualitat de l’en-senyament. Els alumnes
han de fer front a una sèrie de problemes en els
sistemes educatius: classes massa nombroses,
biblioteques inadequades, laboratoris mal equipats,
professors poc preparats i desmotivats, així com la
inexistència de serveis per als estudiants. Els sous dels
docents, que són baixos, augmenten en funció de
l’antiguitat més que en funció de la preparació, les
investigacions o publicacions. Hi ha una manca de
comunicació entre les universitats, les facultats i altres
establiments de formació tècnica, i hi ha qui també
al·ludeix a una dualitat emergent en els sistemes
educatius àrabs: un sistema educatiu privat i exclusiu
de què gaudeix una minoria i un sistema públic de mala
qualitat per a la majoria. No s’ha realitzat cap anàlisi
de les competències necessàries ni de la limitada
interacció amb el sector privat que es dóna a la major
part dels països.
Com a conseqüència, mentre que el nombre de
titulats de les diferents etapes educatives augmenta,
en gran part dels casos aquests no posseeixen les
competències bàsiques ni les habilitats que requereix
una economia del coneixement. Ja que els avantatges
de l’educació (i en especial de la superior) queden
minvats per factors polítics, l’obtenció d’un diploma
es percep com a més important que l’aprenentatge
en si, i l’educació superior es considera un mitjà per
aconseguir un major estatus social, més que una via
per incrementar la productivitat de les persones. El
favoritisme i el nepotisme que dominen la selecció de
candidats per a programes educatius o llocs de treball
es produeix molt en detriment del valor del coneixement
i la productivitat. De fet, l’entorn dominant no
recompensa l’adquisició de coneixements ni la
creativitat. Amb poques excepcions, els programes
d’estudis i els mètodes d’ensenyança de la regió
atorguen una gran importància a la memorització i a
l’aprenentatge rutinari, sense la presència de tècniques
d’aprenentatge actiu, i el contingut de les classes
segueix orientat cap a la informació més que cap a
l’aplicació del coneixement. Els estudiants no
desenvolupen la iniciativa, l’anàlisi crítica o una actitud
que els permeti enfrontar-se a problemes. La
memorització sense una reflexió sobre el significat que
resulta d’aquest enfocament xoca frontalment amb les
noves tendències del món globalitzat que persegueixen
cultivar la creativitat dels estudiants, el raonament
automotivat i el pensament crític. La majoria dels
indicadors apunten que els sistemes educatius
regionals no recompensen aquestes habilitats, per no
dir que més aviat les castiguen (PNUD 2003).
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Quant a la investigació científica i la generació de
coneixement, les xifres de l'ONU (2003) a mitjana la
dècada dels noranta revelen que la despesa bruta en
recerca i desenvolupament (R+D) en el món àrab és
marginal i suposa aproximadament el 0,4% del PIB,
el valor més baix del món. El nombre de patents en
mans de nacionals àrabs és insignificant, i la producció
científica del món àrab (mesurada a partir del nombre
de publicacions per milió d’habitants) és baixa i
representa tan sols el 0,7% del volum mundial. Un altre
problema el constitueix la creixent disparitat entre
l’oferta excessiva de titulats superiors en les disciplines
tradicionals de lletres i humanitats i les necessitats
d’una economia global variable: el 72,7% dels graduats
universitaris de la promoció de 1998/1999 de la
regió es va especialitzar en aquests àmbits en
comparació amb el 6% que ho va fer en ciències, el
7,4% en medicina o el 9,8% en enginyeria (ONU
2003). Aquesta discrepància s’ha vist agreujada per
l'elevat ritme amb què se succeeixen les innovacions
en el camp tecnològic. El 2001, només l'1% dels
usuaris d'Internet procedia de la regió i la taxa de
penetració corresponent dels ordinadors personals era
del voltant del 2%. Les elevades despeses representen
l’obstacle principal per a l’accés a Internet i les
connexions telefòniques.

Patrons de migracions regionals 
i «circulació de cervells»

Durant les últimes quatre dècades, la regió del
Mediterrani ha estat font d’emigració de mà d’obra,
especialment cap als mercats laborals veïns. D’acord
amb Bardak (2006b), 2,7 milions d’egipcis (prop del
10% de la població activa del país) viuen fora del país,
el 70% a la zona del Golf, mentre que la major part
del 30% restant, als EUA, Canadà, Itàlia i Austràlia.
El nombre de ciutadans marroquins que resideix a
l’estranger és al voltant de 3 milions: el 85% ho fa a
Europa (França, Països Baixos, Bèlgica i Espanya).
Prop d'1,2 milions d’algerians i de 850.000 tunisians
viuen a l’estranger, la gran majoria viu a Europa
(principalment a França). Quasi 900.000 ciutadans
libanesos han emigrat del país des de 1975, i el 10%
d’ells viu a Europa. El nombre de treballadors emigrants
jordans és de gairebé 400.000, que es concentren
als països veïns de la regió. Una quantitat significativa
de sirians va emigrar a Europa, Àfrica i Amèrica durant
la primera meitat del segle XX, encara que recentment
uns 500.000 sirians han trobat feina al Líban i a

Jordània com a temporers no qualificats o poc
qualificats. 
Els fluxos migratoris regionals, amb diferents països
d’origen, de destí i períodes de migració, estan molt
lluny de ser homogenis en termes de procedència
(rural o urbana), nivell de qualificació i naturalesa
(temporal o permanent). Per exemple, l’emigració des
del Marroc cap a Europa formava part dels
mecanismes de subsistència de les comunitats més
pobres, majoritàriament rurals, mentre que les
emigracions egípcies també incloïen el moviment
temporal de professionals qualificats de les zones
urbanes (com ara professors durant la dècada dels
setanta) a la zona del Golf, Iraq i Líbia. Als anys
seixanta i setanta es va produir un gran flux migratori
de treballadors no qualificats o poc qualificats des del
nord d'Àfrica (el Marroc, Tunísia i Algèria) cap a
Europa (França, Bèlgica, Països Baixos i Alemanya)
per mitjà de convenis laborals per cobrir les neces-
sitats de la indústria pesada, amb els subsegüents
programes de reunificació familiar. A les dècades
dels setanta i vuitanta, arran de l’auge del petroli van
tenir lloc moviments migratoris intraregionals cap a la
zona del Golf procedents d'Egipte, Jordània, Palestina
i el Líban. Generalment, els jordans i els palestins eren
professionals i treballadors qualificats, mentre que
els emigrants egipcis cobrien tot el ventall de
qualificacions i ocupacions i anaven des d’obrers fins
a assessors i gestors. A pesar de l'impacte negatiu
de la crisi del Golf i de la naturalesa canviant dels
mercats laborals del Golf, els moviments intraregionals
de treballadors es van continuar produint, motivats per
afinitats de tipus geogràfic, cultural i lingüístic. 
Un repàs general de la història de les migracions
àrabs confirma la baixa proporció de personal qualificat
en el volum migratori total, especialment en el que fa
a l'emigració cap a Europa (Adams 2003; Ozden i
Schiff 2005). En gran mesura, els fluxos migratoris han
estat protagonitzats per desocupats de les zones
rurals, la qual cosa ha disminuït la pressió per raó de
la desocupació en les estancades eco-nomies a la
vegada que ha incrementat el nivell d'ingressos dels
emigrants. No obstant això, les últimes tendències
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globals mostren un augment dels moviments de
treballadors qualificats des d'Egipte cap als Estats
Units, Canadà i el Regne Unit, des del Líban als
Estats Units i Canadà, des d'Iran a Alemanya i des del
Magreb cap a França (Bardak 2006b). Els titulats
universitaris representen el 58% dels emigrants de
primera generació oriünds de la regió a Canadà i als
Estats Units, enfront d’un 10% a Àustria, França,
Alemanya i Espanya. El 77% dels emigrants egipcis
més recents tenen formació superior i la taxa de
científics i tècnics va passar del 20,4% el 1985 al
40,2% el 2002. El percentatge de personal d’oficina
va disminuir fins a menys d’una cinquena part, i la
probabilitat d’emigrar a un dels països de l'OCDE entre
les persones que compten amb titulacions superiors
és cinc vegades més gran que la d’aquelles que
només compten amb estudis primaris o bàsics.
L’emigració de científics algerians s’ha accelerat de
manera notable l'última dècada, i sense perspectiva
de retorn. Sense anar més lluny, el Centre Nacional
Francès per a la Investigació Científica (CNRS)
compta ja amb 700 investigadors marroquins, 500
algerians i 450 tunisians.
L'increment de la mobilitat d’estudiants (principalment
a través d’estudis de postgrau) i dels programes de
formació i intercanvi de professionals planten les
llavors de la futura emigració internacional de
professionals qualificats, encara que hi ha pocs estudis
de seguiment dels estudiants àrabs. Per exemple, la
nova forma d’emigració incumbeix titulats d’algunes
de les millors escoles d’enginyeria del Marroc, i en
aquest cas del 50% al 70% dels titulats amb millor
expedient viatgen a l’estranger. Des de 1970, un
gran nombre de l'elit titulada de Síria ha emigrat del
país i només el 20% ha retornat després d’acabar els
estudis de doctorat en una universitat estrangera. La
mà d’obra qualificada magrebina es concentra
principalment a França, on el 58% dels alumnes
estrangers procedeix del Marroc, Algèria i Tunísia, i
només la meitat torna al seu país d’origen després de
completar els estudis de doctorat o postgrau. El
1999, una enquesta realitzada als estudiants
d’enginyeria marroquins de les facultats franceses
va revelar que el 88,7% no té previst tornar al Marroc.
Les raones adduïdes inclouen: la mentalitat arcaica
(64,3%), la poca transparència dels mecanismes
econòmics i socials (32,5%), la falta d’oportunitats de
treball i d’investigació atractives (13,3%), els salaris
baixos (11,6%) i altres aspectes relacionats amb la
qualitat de vida i laboral com ara la llibertat, la seguretat,
l’ètica laboral, la qualitat dels serveis públics, etc.

(Lliga Àrab 2003). 
Com es desprèn de les respostes, el factor material
no constitueix l’element més determinant des del punt
de vista de la majoria i l’emigració qualificada de la
regió no pot explicar-se tan sols des del vessant
econòmic. Els determinants principals són l’ambient
general, que no valora en la mesura suficient el
coneixement i les competències, la falta de llibertat i
de transparència en l’administració de les carreres
professionals, les condicions de treball difícils i les
poques oportunitats laborals interessants i que valguin
la pena. Aquest grup de població és especialment
sensible a les frustracions associades a la vida laboral
i empresarial, a una governança deficient i a res-
triccions derivades d’una burocràcia complexa, a la
corrupció i falta de responsabilitat d’alguns funcionaris,
al baix nivell de vida i a les deficiències de les
infraestructures públiques (la mala qualitat de
l’educació i la sanitat, la poca fiabilitat del sub-
ministrament elèctric, l’escassetat d’aigua, l’alabat
cost de les comunicacions, el perill que comporten
les carreteres, etc.). L’increment sostingut de
l’emigració de treballadors qualificats de la regió pot
servir per il·lustrar en part el fracàs de l'estat, les
universitats i el sector privat a l’hora de retenir el
capital humà al país o per tractar-lo com a un
competidor polític o econòmic potencial i percebre’l
com una amenaça a la seva posició privilegiada, la qual
cosa condueix a l’èxode d’una elit no desitjada. 

La «circulació de cervells» a través de les xarxes
de persones retornades o de la diàspora 

Els retornats poden aportar noves idees,
coneixements i habilitats, contactes, estalvis, idees
emprenedores i idees polítiques, directrius, etc., però
ha d’existir quelcom a què mereixi la pena tornar, un
entorn estable que converteixi el retorn en atractiu i
viable per als expatriats qualificats. Els emigrants
àrabs tenen en compte el destí i la durada prevista
de la migració a l'hora de prendre en consideració la
decisió de tornar. Mentre que els que trien els països
de l'OCDE solen veure la seva estada allí com a més
permanent, els que emigren a la zona del Golf ho fan
majoritàriament de forma temporal i compten amb
una major mobilitat. Això està relacionat amb els
diferents costos i oportunitats del destí i la inexistència
d’atractius als països d’origen. Hi va haver alguns
emprenedors, professionals i treballadors qualificats
libanesos que van retornar i van aportar una contribució
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significativa al desenvolupament del país a co-
mençaments i a mitjana dècada dels noranta, però
molts d’ells van haver de deixar el país un altre cop.
Els estudis que s’han realitzat sobre els emigrants
marroquins i tunisians han posat en relleu les següents
causes com a obstacles per al retorn: falta d’ocupació
atractiva, disminució o pèrdua dels contactes,
ineficiència dels serveis públics (educació, sanitat,
transport), procediments administratius excessius,
control social i polític, escassetat d’oportunitats
d’inversió i difícil accés als crèdits. Com a resultat,
especialment a Europa, la majoria dels emigrants
àrabs s’han establert als països d'acollida i han format
àmplies comunitats de segona i tercera generació.2

La diàspora també pot exercir un paper crucial en
el desenvolupament empresarial, la inversió
estrangera directa, la transferència tecnològica, la
filantropia, el turisme, els projectes d’investigació i
desenvolupament, ja que els emigrants poden actuar
com a agent de fluxos més intangibles de conei-
xements, tecnologia, experiència, noves actituds
culturals i polítiques, identitats híbrides i capital
social des dels països d'acollida als d’origen. No
obstant això, la capacitat d’influència ve condicionada
pel nivell d’integració als països de destí. No pot
esperar-se cap tipus d’aportació per part de
comunitats que han de preocupar-se per la
subsistència diària (situació irregular, treball precari,
manca de formació). Per tant, el concepte de «xarxes
de la diàspora» difereix del de diàspores com a
conjunt d’individus que resideix a l’estranger i està
compost per membres molt heterogenis, alguns
constructius i útils, altres divisoris i alienants. Les

xarxes de la diàspora de treballadors qualificats i els
expatriats intel·lectuals que han aconseguit l’èxit
poden constituir una via important per aprofitar els
beneficis de l’emigració a partir de l'intercanvi de
coneixements i contactes pràctics. 
La diàspora àrab a Europa sol reproduir les divisions
entre classes, ètnies, religions, afiliacions polítiques,
idioma i regió propis dels països d’origen, amb la
qual cosa es veu reduïda la influència i el nivell de la
seva capacitat i voluntat de realitzar aportacions a 
la seva societat. La interacció social entre les societats
d'acollida i la major part dels emigrants àrabs no
sempre es duu a terme amb èxit, i el fet de compartir
la riquesa però no la identitat amb les societats
d'acollida genera problemes d’integració greus.
L’exclusió social reforça les identitats ètniques i
religioses i impedeix l’emergència de noves com-
binacions de normes i valors socials en aquestes
comunitats. Així mateix, les relacions de la diàspora
amb les autoritats públiques dels països d’origen
tampoc són fàcils. La posició dels governs àrabs
quant als expatriats ha estat més reactiva que proactiva
i les institucions que s’han creat per tractar amb els
emigrants no han estat eficaces a l’hora de solucionar
les seves necessitats reals. En determinades ocasions,
les qüestions polítiques han debilitat o fins i tot han
trencat els vincles entre la diàspora i els països
d’origen, cosa que ha fet que els emigrants evitin
implicar-se i participar de manera activa (Bardak,
2006b). 
El cas dels emigrants egipcis il·lustra a la perfecció
la difícil relació amb les autoritats públiques d'Egipte.
Aquests tendeixen a evitar participar en iniciatives
impulsades pel Govern i destinades a ells a causa de
la burocràcia i la rigidesa que comporten. Les
intervencions del Govern es perceben com una intrusió
en la seva forma de vida i la majoria dels expatriats
egipcis s’interessen molt poc per les xarxes de la
diàspora i la mobilització col·lectiva de recursos per
al seu país. D’altra banda, el paper positiu de 
la diàspora queda exemplificat en part en el cas 
dels libanesos, que s’integren amb facilitat en el 
nou entorn i ascendeixen ràpidament a les classes
socioeconòmiqes mitjanes i altes de les societats
d'acollida. La gran afecció dels marroquins i tunisians
vers els seus països natals també queda il·lustrada per
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2 Les estrictes polítiques migratòries i les restriccions en els viatges que han aplicat els països europeus poden haver contribuït a l’establiment
permanent dels emigrants, que es veuen forçats a escollir entre el país de residencia i el d’origen.  Amb l’elecció de romandre al país de residència,
psicològicament segueixen deixant l’opció del retorn oberta i d’aquesta manera intenten maximitzar les seves oportunitats, de manera racional,
perquè si haguessin decidit retornar de manera definitiva al seu país d’origen haurien perdut tots els drets adquirits al país d’acollida.   

Els retornats poden aportar
noves idees, coneixements i
habilitats, contactes, estalvis,
idees emprenedores i idees
polítiques, directrius, etc., 
però ha d’existir quelcom a 
què mereixi la pena tornar, un
entorn estable que converteixi 
el retorn en atractiu i viable per
als expatriats qualificats
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la contínua inversió en capital immobiliari i l’alta
participació dels descendents de segona i tercera
generació en els projectes de solidaritat local i nacional.
Determinats emigrants magrebins s’han convertit en
destacats emprenedors que gestionen xarxes
empresarials tant al Magreb com a França, altres han
fundat filials d’empreses franceses a l’estranger i han
mantingut la seva situació regular i legal al país
d'acollida (Lliga Àrab, 2003). 
Es disposa de dades limitades que confirmen que
la majoria dels emigrants àrabs reflecteix el baix
nivell del capital humà dels seus països natals. Els
perfils professionals deficients, el baix nivell de
formació i els escassos ingressos, la poca integració
i la falta de xarxes de contactes en les societats
d'acollida, la falta de recursos socials i financers i
els mecanismes institucionals insuficients obsta-
culitzen la instauració d’un model de circulació. No
obstant això, darrere dels emigrants no qualificats i
poc qualificats de primera generació, s’observen
senyals incipients que apunten a una millora en el
perfil dels àrabs que resideixen a Europa. És possible
trobar una minoria d’ells en universitats, en càrrecs
directius d’empreses d’importació i exportació,
transports, turisme, in-formació o serveis, mentre
que altres dirigeixen companyies del sector
manufacturer, com ara el tèxtil, l’alimentari, de fusteria
i materials de construcció. L'impacte que puguin
tenir aquests emigrants integrats i amb un perfil
superior es deixarà veure a llarg termini. Ja sigui
com a retornats o com a diàspora, aquestes persones
posseeixen el potencial de desenvolupar vincles
transnacionals i d’iniciativa empresarial entre les
societats d’origen i d'acollida, però per a això ha de
produir-se una interacció dinàmica entre les
comunitats de la diàspora i les seves societats
d'acollida. El que es necessita és un marc que
permeti la seva inclusió social, econòmica, financera
i política en les comunitats que els reben, sense
que això vagi en detriment del seu vincle emocional,
cultural, econòmic i social amb els seus països
d’origen.

Conclusió

Comprendre les dinàmiques entre l’educació, la societat
del coneixement, les migracions i la circulació de
cervells és difícil a causa de la complexitat de les
interaccions i la multiplicitat de variables. Al contrari de
la majoria d’emigrants tradicionals que romanen aïllats
en activitats industrials, comercials o de serveis marginals
i amb salaris baixos, els professionals i emprenedors
formats compten amb un major potencial per crear
dinamisme a través de l’establiment de comunitats
transnacionals que uneixin el centre (país d'acollida) amb
la perifèria (país d’origen) o a través del seu possible
retorn. Així i tot, això precisa de l’existència d’una massa
crítica d'expatriats que es transformi per mitjà de
l’experiència i la interacció, que sàpiga operar en dos
països de manera simultània, que identifiqui amb
rapidesa les oportunitats que es presenten en el mercat,
que sigui capaç d’aconseguir socis estrangers i
gestionar operacions comercials transfrontereres.
D’aquesta manera, els emigrants poden constituir una
oportunitat per establir tot tipus de vincles entre els
països d'acollida i origen, sense que sigui necessari que
trenquin tots els lligams amb una de les parts. En el cas
dels emigrants poc qualificats, la dinàmica de la
circulació de cervells és un procés gradual que es
desenvolupa pas a pas i que requereix enginy i creativitat
per al seu desenca-denament. Les remeses semblen
ser el nivell més simple i menys sofisticat de llaços
econòmics entre els països emissors i els receptors. 
Encara que la força i la magnitud del talent desplaçat
a l’estranger són importants, també és vital la capacitat
de les institucions dels països d’origen per valer-se’n.
Atraure professionals motivats, ben qualificats i amb èxit,
i mantenir-hi el contacte, al mateix temps que s’ofereixen
oportunitats de mobilitat per expandir el coneixement
i les tècniques investigadores, representa un gran
desafiament per als països d’origen. És possible que
no aconsegueixin captar l’atenció que desitgen o que
ni tan sols arribin a considerar-ho com una oportunitat.
Els expatriats poden obrir portes i establir contactes,
però són el govern i el sector privat dels països d’origen
els que han d’aprofitar aquestes circumstàncies. La
debilitat de les institucions d’aquests països i l’existència
d’interessos especials que acaparen l’atenció dels
governs impedeixen que la dinàmica aprofiti el potencial
dels expatriats qualificats (professionals desmotivats per
promocions poc transparents, desconfiança vers el
coneixement, la investigació i la curiositat dels retornats).
Per tant, el resultat depèn de l’entorn polític i econòmic
del país d’origen, que o bé anima els expatriats perquè

La diàspora àrab a Europa sol
reproduir les divisions pròpies
dels països d’origen, amb la qual
cosa es veu reduïda la influència i
el nivell de la seva capacitat i
voluntat de realitzar aportacions
a la seva societat.
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s'impliquin o, al contrari, intenta mantenir-los al marge.
En conclusió, es requereix més informació relativa
als moviments de les persones altament qualificades
a la zona euromediterrània per desenvolupar polítiques
específiques que puguin convertir la pèrdua de talent
en un intercanvi de coneixement (la qual cosa
fomentaria fluxos migratoris més beneficiosos i de
tipus temporal). La proximitat geogràfica pot permetre
que l'intercanvi de cervells es produeixi amb més
facilitat si l’espai europeu d’investigació s’obre
gradualment a la cooperació Sud-Nord. La Comissió
Europea es refereix a la circulació de cervells com a
un procés gràcies al qual professionals altament
qualificats treballarien a Europa per un període de
temps determinat, rebrien formació addicional i
tornarien als seus països d’origen havent adquirit
nous coneixements i experiència (COM 2005-0390).
Els programes de mobilitat de la UE, com ara Erasmus
o Tempus, poden contribuir a fer que es creï aquest
tipus de xarxes a llarg termini. És possible que
s’implantin mesures especials orientades a la
recirculació de cervells (per exemple, un visat
permanent que permeti que els titulats estrangers
d’universitats occidentals puguin desplaçar-se entre
el seu país d’origen i el país on han cursat els seus
estudis). Per a això, podria resultar beneficiós un
major suport actiu des de la UE a fi d’enriquir la
qualitat dels sistemes educatius i d’investigació del
Mediterrani. Finalment, la inclusió d’aquests països en
els processos europeus de Copenhaguen i Bolonya
permetria establir un marc de cooperació per millorar
la qualitat, la transparència i el reconeixement de les
titulacions dels diferents sistemes educatius.
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Institut d’Estudis Hispanolusitans

Universitat Mohammed V-Agdal, Rabat

La cooperació universitària en un món
globalitzat

Des de les últimes dècades del segle passat, el món
ha conegut canvis profunds, essencialment a causa
de la caiguda de l'Imperi soviètic. Per bé i per mal,
el fenomen subsegüent de globalització accelera
els moviments i els ritmes de contactes entre els
pobles i la gent, al mateix temps que afavoreix la
crispació de les identitats ètniques i religioses, en
la seva cara més violenta, que és la del terrorisme
armat.
La globalització galopant comporta l'emergència de
nous agents —els moviments ciutadans, les
ONG...— i de noves apostes —polítiques culturals
de defensa de la diversitat cultural i lingüística
contra l'hegemonia del model nord-americà. Sense
deixar de ser important, la dimensió política de les
relacions internacionals cada vegada es veu més
reforçada pels intercanvis entre les societats civils,
el pes de les quals les converteix en una veu influent
en la política multilateral.
Dins els moviments cívics, la universitat s'erigeix
com a actor en les polítiques de desenvolupament
humà i socioeconòmic, alhora que les qüestions
relatives a la cultura i l'educació adquireixen una
importància rellevant en la seva dimensió d'inter-
canvis inter-nacionals. 
Per instaurar la creació d'un espai comú als països
de la regió euromediterrània, la Declaració de
Barcelona (1995) fomenta les associacions

polítiques, econòmiques, socials, culturals i
humanes. En aquest marc, les universitats pretenen
contribuir en la consolidació de les relacions entre
els països de les dues riberes de la Mediterrània
mitjançant la creació de xarxes transnacionals.

El Comitè Mixt Interuniversitari
Hispanomarroquí: 10 anys d'intensa
cooperació (1996-2006)

En l'àmbit de les relacions bilaterals, la cooperació
universitària entre el Marroc i Espanya està dotada
d'una eina important, que justament l'any 2006 va
complir 10 anys d'existència. Creat el 1996, en el
marc del Tractat d'Amistat i de Bon Veïnatge, el
Comitè Mixt Interuniversitari Hispanomarroquí ha
anat consolidant amb els anys les relacions entre
les comunitats universitàries dels dos països,
mitjançant el finançament de projectes de recerca
elaborats conjuntament sobre temes pluridis-
ciplinaris identificats com a prioritaris i d'interès
comú. Es calcula que, durant aquests 10 anys,
prop de 4.000 investigadors de les dues ribes,
molts d'ells doctorands o investigadors joves, s'han
beneficiat del suport d'aquest programa, és a dir,
més de 800 projectes de recerca costejats per
l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional
(AECI) i les universitats marroquines implicades.
D'aquesta manera, el Comitè Mixt Interuniversitari
Hispanomarroquí, amb doble seu (AECI i la
Universitat Mohammed V-Agdal de Rabat), està
afavorint una cooperació duradora, basada en
l'establiment de xarxes i pols d'excel·lència, amb una
projecció que es pot inscriure en el marc de la
cooperació euromediterrània.

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

Cooperació universitària
euromediterrània. Cap a la 
construcció d'un futur comú
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Conferència de Rectors a Tampere. De la
Declaració de Tarragona a la creació del Fòrum
Permanent de les Universitats Euromedi-
terrànies (Euromed Permanent University
Forum / EPUF)

En el context euromediterrani, la cooperació
interuniversitària va agafar un impuls important durant
l'any 2006, gràcies a la Conferència de Rectors que
es va celebrar a la ciutat de Tampere (Finlàndia), del
9 a l'11 d'octubre. Emparada per la presidència
finlandesa de la Unió Europea, la conferència va ser
organitzada conjuntament per l'Institut Meda de la
Universitat Politècnica de Tampere i per la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona. 
Aquesta conferència entra en el marc de la xarxa
universitària que es va crear l'any 2004 a Alacant, i
va tenir continuïtat a Tarragona (2005) i Malta (2006).
Emmarcada en el procés de Barcelona, aquesta xarxa
participa en l'enfortiment dels intercanvis culturals i
educatius dels països de la regió euromediterrània.
La reunió de Tampere s'ha centrat en la constitució del
Fòrum Permanent de les Universitats Euro-mediterrànies
(EPUF) al qual s'han adherit fins ara més de 60
universitats i institucions universitàries del nord i el
sud de la Mediterrània. Durant la trobada, s'ha procedit
a la signatura de l'acta de constitució de l'EPUF.
La Conferència de Tampere constitueix, doncs, una
etapa decisiva i significativa en el procés que s'havia
iniciat a Alacant i desenvolupat amb la Declaració
de Tarragona per al Diàleg i la Cooperació entre les
Universitats Euromediterrànies signada l'any 2005.
Enfocada cap a «la construcció d'una societat
euromediterrània», la iniciativa de Tarragona neix de
la voluntat de materialitzar el tercer aspecte de la
Declaració de Barcelona, és a dir, el sector humà i
cultural (juntament amb el de la política i la seguretat,
i l'econòmic i financer). 
La Declaració de Tarragona pretén així reforçar la
contribució de les institucions universitàries de les dues
riberes de la Mediterrània, i «fomentar el diàleg entre
les tradicions culturals de la regió, difondre una cultura
dels drets humans i de la ciutadania democràtica, i

promoure un desenvolupament sostenible dels
intercanvis científics i tecnològics». Aquesta Declaració
aposta per «crear un Espai Euromediterrani d'Educació
Superior i Recerca que contribueixi a promoure la
societat del coneixement i afavoreixi la col·laboració
i el diàleg entre les institucions formatives, la millora
de l'eficàcia de les institucions, la qualitat de
l'ensenyament i de la recerca, l'educació basada en
la igualtat i en la participació de la societat civil en la
societat del coneixement».

EPUF. Un espai universitari euromediterrani

Es pot considerar el Fòrum Permanent de les
Universitats Euromediterrànies com la materialització
de l'objectiu de creació de l'«Espai Euromediterrani
d'Educació Superior i Recerca». En efecte, en tant que
fòrum universitari euromediterrani, l'EPUF vol obrar per
la millora de la qualitat de l'educació i de la recerca,
fomentant els intercanvis entre les universitats de
l'espai euromediterrani, tal com apareix en el pla
d'acció aprovat pels representants de les universitats
presents a Tampere:

• Difondre i propagar l'esperit del Fòrum amb vista a
crear una xarxa interuniversitària vasta i densa al
voltant de programes i projectes de llarg abast;

• Procurar implicar tots els actors de la regió (institu-
cions locals governamentals i no governamentals,
asso-ciacions, fundacions) per conjugar esforços i
acompanyar els projectes planejats;

• Reflexionar sobre la qüestió del finançament,
essencial sobretot per als països del Sud, i comptar
amb el suport decisiu dels programes de la Unió
Europea i de la Fundació Anna Lindh;

• Promoure la mobilitat acadèmica (docents,
investigadors i personal tècnic i administratiu), i
prestar especial atenció als joves investigadors 
i doctorands. Es preconitza també afavorir els
intercanvis entre les universitats del Sud. Per a la
consecució d'aquest objectiu, es recomana millorar
les mesures d'acompanyament de mobilitat, és a dir: 
• El reconeixement mutu dels títols i diplomes, fet

que suposa impulsar el procés de Bolonya per a
l'aplicació de la reforma d'estudis (llicenciatura,
màster i doctorat). Atesa la dificultat de la
generalització a curt termini d'aquest nou sistema,
la mobilitat podria fer-se mitjançant programes
específics, adaptats a l'espai Euromed, semblants
a l'Erasmus;
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En el context euromediterrani, la
cooperació interuniversitària va
agafar un impuls important
durant l'any 2006, gràcies a la
Conferència de Rectors que es va
celebrar a la ciutat de Tampere
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• Facilitar la lliure circulació dels investigadors del
Sud cap al Nord, i establir normes i criteris més
humans i menys arbitraris per a l'atorgament de
visats.

• Celebrar una assemblea general el mes de juny del
2007, a Rabat o Alexandria;

• Constituir grups de treball articulats al voltant de
temes i programes de treball específics.

Les conclusions i recomanacions de la Conferència
de Rectors de les universitats reunits a Tampere van
ser presentades als ministres de Relacions Exteriors
dels països pertanyents a l'espai Euromed, durant la
seva reunió a Tampere del mes de novembre del
2006. La creació i el programa d'activitats de l'EPUF
han estat aprovats pels ministres de Relacions Exteriors
En acabar de la Conferència de Rectors a Tampere,
es va constituir un secretariat executiu de l'EPUF,
integrat per universitats del Nord i del Sud, i amb seu
a la Universitat Rovira i Virgili. Els membres d'aquest
secretariat executiu es van reunir el març del 2007 a
la ciutat de Tarragona.
Durant el mes de desembre, els coordinadors dels
grups de l'EPUF van celebrar la seva primera reunió
a la Universitat L'Orientale de Nàpols, per definir la
metodologia de treball i l'àrea d'intervenció de

cadascun. S'han constituït 5 grups de treball articulats
al voltant a les àrees temàtiques següents:

Grup 1: Mobilitat
Grup 2: Harmonització i control de qualitat
Grup 3: Governabilitat
Grup 4: Desenvolupament humà i ciutadania activa
Grup 5: Comunicació

Cada grup, liderat per dos membres, representant un
d'una universitat del Sud i l'altre del Nord, ha delineat
el programa de les seves activitats per posar-lo en
marxa al més aviat possible. Cal dir que l'adhesió a
l'EPUF queda oberta a totes les institucions que
vulguin incorporar-se al Fòrum.
Paral·lelament a la constitució dels grups de l'EPUF,
durant la reunió de Nàpols, la Universitat Rovira i
Virgili ha presentat un nou programa de cooperació
entre les universitats de la regió Euromed, anomenat
Erasmus Mundus Window.

Perspectives. Programa Erasmus Mundus
Window i creació d'una xarxa de joves
investigadors

Abocat a l'exportació del procés de Bolonya, el
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D’acord amb l’informe sobre Desenvolupament Humà al Món Àrab

(IDHA), l’adquisició i l’ús actius del coneixement en la construcció del

capital humà són dos aspectes essencials per al creixement econòmic

de la regió. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són

vitals per construir una societat del coneixement i aconseguir un

desenvolupament humà constant. No només es tracta d’invertir en

ordinadors i estendre l’ús d’Internet, sinó que també comporta l’adopció

de mentalitats i models organitzatius nous.

L’octubre del 2003, el programa regional del PNUD va engegar al Caire

el projecte ICTDAR (Tecnologies de la Informació i la Comunicació per

al Desenvolupament de la Regió Àrab). L’objectiu d’ICTDAR és donar

assistència als estats àrabs perquè es valguin de les TIC. Les seves

prioritats principals per generar progrés són la sensibilització, el disseny

i la participació en campanyes, la generació d’ocupació i la consecució

dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) a la regió, com

a fita principal de la implementació dels projectes ICTDAR. L’estratègia

es fonamenta en el desenvolupament d’acords de col·laboració amb

actors clau del sector privat, els governs locals i les ONG considerats

coneixedors de les problemàtiques principals que afecten la zona, i se

centra en un objectiu a petita escala: implicar i donar assistència a les

comunitats i els governs locals perquè es converteixin en elements

bàsics que facin realitat l’aplicació d’aquestes iniciatives a nivell

nacional.

«Iniciatives diferents, un mateix objectiu: obrir als ciutadans àrabs les

portes a noves oportunitats» 

Els projectes ICTDAR compten amb objectius diferents i la

implementació geogràfica és variada.

- AjalCom: és un projecte regional que busca reforçar els joves amb

l’objectiu d’aconseguir que la joventut del món àrab desenvolupi el seu

potencial a través del domini de les TIC i la millora de l’accés al

coneixement. Gràcies a la inclusió de dones i titulats sense ocupació,

aquest projecte contribueix a reduir la pobresa i l’analfabetisme (punts

inclosos en els ODM) i ja s’ha implementat al Marroc i a Egipte.

- Governança electrònica: es va engegar el 2004 i el seu objectiu és fer

servir les tecnologies de la informació i de la comunicació per millorar la

qualitat dels serveis que els governs ofereixen als ciutadans d’acord amb

una nova cultura d’eficiència, optimització i transparència, així com

estimular les reformes administratives i polítiques dels governs.

- ICTDARB: la iniciativa persegueix fer servir les TIC per ajudar les

persones invidents. A més, ofereix eines personalitzades disponibles en els

centres per a ciutadans, on es pot accedir a formació, informació i serveis.

- WRCATI: es tracta d’una iniciativa que, a través de les TIC, projecta

impulsar l’autonomia de la dona gràcies a una millor comprensió i un

coneixement més ampli dels seus drets. Això s’aconsegueix mitjançant la

inclusió de la informació jurídica pertinent en format digital i la distribució

en forma de CD, pàgines web o cintes de casset. El contingut, en àrab

i en un llenguatge senzill, tracta sobre qüestions civils, legals i religioses

relacionades amb el dret familiar.

Més informació a: www.ictdar.org 

ICTDAR
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programa Erasmus Mundus Window té com a objectiu
l'aplicació d'una política comuna a les universitats
pertanyents als països membres de la regió Euromed,
amb vista a l’harmonització dels sistemes d'estudis i
la convalidació de diplomes. S'afavoreix així la mobilitat
entre les universitats del Nord i del Sud, dels seus
docents, estudiants i personal administratiu i tècnic. 
Arran de la proposta de la Universitat Rovira i Virgili
formulada durant la reunió de Nàpols, un consorci
d'universitats del Nord ha elaborat un projecte, al
qual estan associades universitats del Sud, entre les
quals hi ha la Universitat Mohammed V-Agdal de
Rabat. Aquest projecte, titulat MUNDUSFOR, acaba
de ser aprovat per la Unió Europea. Es tracta d'un
màster en Formació de Professionals de la Formació
que ofereix l'oportunitat als estudiants i professors de
les universitats no europees de seguir i en una formació
d'alt nivell participar-hi.
Aquest projecte es desenvoluparà en tres etapes,
des de setembre del 2007 fins a setembre del 2010.
D'altra banda, des de diverses institucions del nord
i del sud de la Mediterrània s'està organitzant una xarxa
de joves investigadors al voltant de la Mediterrània,
que implica un grup d'entitats i institucions col·la-
boradores. Aquesta xarxa està destinada a fomentar
el diàleg intercultural i el millor coneixement mutu,
d'acord amb la construcció d'una nova societat
mediterrània. Com a primera etapa en el muntatge de
la xarxa, últimament s'ha celebrat a l'Institut Europeu
de la Mediterrània (IEMed) de Barcelona una reunió
preparatòria entre les entitats organitzadores i les
entitats associades en la qual ha participat l' Instituto
de Estudios Hispano-Lusos. 
El mes de maig del 2007 va tenir lloc a Tarragona la
primera trobada de joves investigadors al voltant de
la Mediterrània com a camp d'estudi. Els eixos temàtics
són diversos: globalització, governabilitat i intercanvis
Nord-Sud, context sociocultural, diàleg intercultural,
desenvolupament, cooperació i canvis econòmics,
etc.

Des del Marroc, iniciatives innovadores. 
L'Institut d’Estudis Hispanolusitans i la
Universitat dels Dos Reis

Al Marroc, d’ençà de les últimes dècades, el tema de
l'educació i del desenvolupament humà s'ha convertit
en una prioritat nacional que mobilitza tota la societat,
tant les institucions governamentals com les no
governamentals. Per pal·liar totes les insuficiències i
assegurar l'accés de tothom a l'educació, s'han

multiplicat els programes d'alfabetització generalitzada
i d'accés a la formació. 
Pel que fa a l'ensenyament superior, s'ha emprès un
ambiciós programa de modernització per obrir la
universitat al seu entorn socioeconòmic i fer front als
desafiaments de la mundialització. 
Atenta a la seva plena integració en l'escenari
internacional, la universitat marroquina ha desenvolupat
noves estratègies i eines per promoure la recerca i
millorar l'ensenyament i la formació, i les ha adaptat
a les noves exigències dels seus contextos nacional
i internacional.
Es presta especial atenció a l'espai euromediterrani,
atès que la integració en l'esmentada regió és una
prioritat per al Marroc, que intenta desenvolupar
estratègies polítiques en tots els aspectes per
aconseguir aquesta incorporació: de seguretat,
econòmic, cultural i humà. 
És així com, des del 2001, s'ha iniciat una profunda
reforma dels estudis seguint les recomanacions del
procés de Bolonya. Les universitats marroquines
estan molt avançades en l'aplicació de la reforma.

Quant a la llicenciatura i el màster, totes les universitats
marroquines han organitzat els estudis en semestres
i mòduls. Només falta l'última etapa, la de la reforma
dels estudis doctorals. 
Com que estableixen nombrosos programes de
cooperació amb les universitats de l'est i el nord de
la Mediterrània, les universitats marroquines tenen
una important presència en l'espai universitari
euromediterrani. A més dels que s'han esmentat
abans (Comitè Mixt Interuniversitari Hispanomarroquí,
EPUF, Erasmus Mundi, etc.), es poden destacar els
programes següents: 
Entre els anys 2002 i 2004, la Unió Europea ha
finançat gairebé 30 projectes en el marc del programa
TEMPUS MEDA. En associació amb diverses
institucions universitàries europees i àrabs, la
Universitat Mohammed V-Agdal, per exemple, està
participant en aquest programa europeu amb projectes
sobre temes com ara la governabilitat, la formació inicial
o contínua (màsters), l'avaluació institucional, l'avaluació
de la qualitat de l'ensenyament superior, etc.
Entre altres coses, el desembre del 2006 es va
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La universitat marroquina ha
desenvolupat noves estratègies 
i eines per promoure la recerca 
i millorar l'ensenyament 
i la formació
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celebrar al Marroc una important reunió per presentar
i iniciar la Xarxa Mediterrània dels Centres Nacionals
d'Informació sobre el Reconeixement de les
Qualificacions (MERIC). 
Entre les iniciatives marroquines que pretenen tenir
abast i impacte en l'espai universitari mediterrani, cal
citar la creació recent de l'Institut d’Estudis
Hispanolusitans i el projecte de la Universitat dels Dos
Reis.
Recentment creat per Decret reial, dins la Universitat
Mohammed V-Agdal de Rabat, al final de l'any 2005
es va posar en marxa l'Institut d'Estudis Hispanolusi-
tans (IEHL). Tenint com a vocació l'estudi i la recerca
sobre els diferents aspectes de les civilitzacions i
cultures d'Espanya, Portugal i els països iberoame-
ricans, la seva tasca consisteix en la revaloració del
patrimoni històric comú al Marroc i al món
hispanolusità, així com en l'estudi de temes prioritaris
pluridisciplinaris, d'interès comú, vinculats amb el
present i el futur. 
L'IEHL pretén ser una eina de «diplomàcia cultural i
universitària», i erigir-se com a centre d'estudis i de
recerca, nacional i internacional, per confirmar així la
vocació del Marroc com a líder i pont entre els mons
africà i àrab, d'una banda, i el món europeu i
iberoamericà, de l'altra.
Durant l'any 2006, l'IEHL va establir vincles de
partenariat amb institucions nacionals i internacionals,
i d’aquesta manera va confirmar la seva doble projecció
mediterrània i atlàntica. Així mateix, s'ha incorporat en
xarxes de cooperació de l'espai euromediterrani.
Quant a la Universitat dels Dos Reis (U2R), que tindrà
seu a la ciutat de Tetuan, es pot considerar com el
gran projecte educatiu hispanomarroquí; projecte
ambiciós, per cert, i de caràcter inèdit, però que pot
tenir unes repercussions excel·lents en l'enfortiment
de les relacions hispanomarroquines, en particular, i
en les dels països de la regió mediterrània. 
De fet, el muntatge d'aquesta universitat, l'ensenyament
de la qual serà plurilingüe (bàsicament en llengües
espanyola i àrab) i comptarà amb l'estreta col·laboració
d'universitats marroquines i espanyoles, és a càrrec d'un
comitè mixt d'experts marroquins i espanyols. La U2R
pretén ser un espai de diàleg i educació en l'àmbit

euromediterrani, i afavorir la formació de quadres d'alt
nivell de qualificació, impregnats en valors humans de
solidaritat i entesa.
Aquestes dues iniciatives, innovadores en l'escenari
universitari hispanomarroquí, obren noves perspectives
prometedores en l'enfortiment de la cooperació
euromediterrània: des de la perspectiva marroquina,
neixen de la convicció que el reconeixement d'un
estat depèn en gran part de la representació cultural
exterior, de la projecció de la seva imatge humana i
cultural. Suposen també una obertura de les
institucions universitàries al seu entorn pròxim i llunyà,
i una aposta per una diplomàcia universitària activa,
basada en la solidaritat i la reciprocitat.

Per una diplomàcia universitària i cultural activa 

En efecte, la diplomàcia universitària es pot considerar
un antídot contra els conflictes i els distanciaments
culturals. A través dels intercanvis universitaris es
creen llaços humans de vegades forts, que afavoreixen
així la comunicació i l'entesa internacionals. Per aquest
motiu, aquesta cooperació és cada vegada més
necessària per afavorir vincles més duradors i estables
entre els estats i els països.

Promovent accions i programes amb impacte i
continuïtat, i que participin en el codesenvolupament,
la cooperació interuniversitària pot aportar una
contribució estimable en la millora de les relacions
entre els països de la regió euromediterrània, així
com en la prosperitat i estabilitat d'aquesta regió.
La voluntat de construcció d'un futur universitari
comú i solidari que aposti per la mobilitat dels joves
investigadors, pot afavorir l'emergència d'una
consciència col·lectiva transnacional euromediterrània,
un primer pas cap a la tan anhelada ciutadania
mundial.
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La diplomàcia universitària 
es pot considerar un antídot
contra els conflictes i 
els distanciaments culturals
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Ibrahim A Tayfour

Director

Al Hasseb, Dubai

Per poder convertir-se en una societat del co-
neixement, la regió àrab necessita obrir-se primer a
l’era de la informació. Les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) són eines fonamentals per
crear una societat de la informació, a la vegada que
impulsen el desenvolupament humà. 
La transformació a través de les TIC va molt més
enllà de l’ús d’ordinadors i d’Internet. Comporta
l’adopció de mètodes organitzatius compatibles i la
modernització d’estructures i processos en cada
organització. Implica passar de la producció en massa
rígida a les xarxes flexibles, de les piràmides
centralitzades a estructures adaptables descen-
tralitzades, de les persones com a recursos humans
a les persones com a capital humà, de l’economia
global a l’economia del coneixement. 
Aquesta revolució informativotecnològica està
reestructurant les equacions socioeconòmiqes globals,
i en concret fa que les diferències socials estiguin
passant d’estar determinades pels ingressos a estar-
ho pel coneixement. La revolució està impulsant el
creixement de les societats del coneixement en els
països desenvolupats i ha despertat un gran interès
entre la societat civil, els mercats i els agents del
canvi. La creació de societats del coneixement
comença per la incubació del coneixement en les
ments humanes: les polítiques individuals, apropiades
i proactives i l’entorn extern.
El capital d’inversió de l’economia global es desplaçarà
allí on hi hagi les oportunitats que ofereixin un millor
retorn de la inversió, i aquestes oportunitats es
localitzaran en ciutats, països e regions on les idees
creadores de valor es puguin dur a terme. En un
estudi recent es van avaluar 11 ciutats mundials dels

Estats Units, Canadà, Alemanya, França, el Regne Unit,
Xina, Singapur i Japó. Els resultats van revelar que les
ciutats emergents com ara Xangai i Singapur podrien
superar aviat les metròpolis tradicionals en la nova
economia del coneixement. 
Els pobres dels països en vies de desenvolupament
segueixen aïllats econòmicament, socialment i
culturalment de la informació creixent i del progrés en
el camp de les arts, les ciències i la tecnologia.
Particularment greu seria que no aconseguissin
transformar el coneixement en valor afegit i en capital,
ja que les persones no solen ser conscients del valor
global del que saben o del valor potencial que posseeix
l’acte d’absorbir la informació disponible. 
Les disparitats entre Europa i el món àrab, entre el nord
i el sud de la Mediterrània, en el seu enfocament vers
una cooperació econòmica regional, es podrien fer
més àmplies amb l’impuls cap a la societat/economia
del coneixement, ja que això podria ser un factor
d’inestabilitat en el futur, a mès d’un accelerador de
les migracions Sud-Nord, sobretot tenint en compte
que la fractura, segons es presenta en aquest article,
basat en les últimes estadístiques de 2006, es va
eixamplant amb el temps.
Destinar inversions per intentar invertir aquesta
tendència i reduir les dimensions de la fractura podria
considerar-se com el principal objectiu estratègic a
llarg termini de la cooperació entre països mediterranis.

Definicions

Societat del coneixement

En buscar la definició de «societat del coneixement»
apareixen dades interessants. Alguns recursos (MSN
Encarta, Factmonster.com o Encyclopaedia Britannica)
no ofereixen cap entrada, mentre que d’altres confonen
societat del coneixement amb societat de la informació;

Societat del coneixement i modernització social a la Mediterrània

La societat del coneixement i el
desenvolupament humà en el món àrab

4 Dossier catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:14  Página 118



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

7
11

9

fins i tot el Banc Mundial els utilitza indistintament! 
A continuació, s’inclou un resum de la informació
trobada:

• Una societat del coneixement és una associació
formal de persones amb interessos similars, que
intenta realitzar un ús eficaç del seu coneixement
combinat sobre una àrea del seu interès i, en
aquest procés aportar contribucions a aquest
coneixement. 

• Una societat/economia del coneixement és aquella
en què el coneixement es converteix en producte
principal i en matèria primera. 

• Les societats del coneixement no són quelcom
nou: per exemple, des de les albors de la història,
els pescadors han compartit el seu coneixement
sobre la meteorologia amb la seva comunitat, i
aquest coneixement se suma al capital social de
la comunitat. 

Sembla haver-hi un consens comú en el següent:
les societats del coneixement necessiten no veure’s
limitades pel factor de la proximitat geogràfica; la
tecnologia ofereix moltes més possibilitats per
compartir, arxivar i recuperar el coneixement i el
coneixement s’està convertint en el capital més
important, i per aquest motiu, la clau consisteix a
controlar-lo.
D’acord amb el Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD) i l’Informe sobre Des-
envolupament Humà en el Món Àrab (IDHA),
l’adquisició activa del coneixement i la seva utilització
i optimització efectives a l’hora de construir capital
humà constitueixen impulsors clau del creixement
econòmic. 
«El coneixement s’ha convertit en un factor essencial
de la producció i és un determinant bàsic de la
productivitat. La forta connexió entre l’adquisició del
coneixement i la capacitat productiva de la societat
es tradueix en activitats de producció de valor afegit
(basades en la intensitat del coneixement) que

constitueixen alhora el pilar de la competitivitat a tot
el món. L’impuls de la formació de la «societat del
coneixement» fa referència a aquesta fase actual en
l’ evolució del progrés humà».
No obstant això, aquesta transformació no garanteix
un creixement econòmic equitatiu, ja sigui en l’àmbit
nacional o internacional. Això és perquè el coneixement
(malgrat les seves bones característiques públiques)
es converteix en un recurs molt valorat a posseir i
controlar, pels beneficis econòmics que proporciona.
Creació de la societat del coneixement amb «equitat»:
on resideix la resposta? La resposta pot consistir a
treballar cap a una societat del coneixement perfecta,
on totes les formes de coneixement obtinguin un
reconeixement i siguin valorades sobretot en el punt
on s’originen, i incrementin el seu valor en funció de
la mesura en què acaben beneficiant l’usuari final.

El món àrab

El món àrab s’estén des de l’oceà Atlàntic a l’oest, a
la zona del Golf a l’est, i des del mar Mediterrani al
nord a Àfrica Central i l’oceà Índic al sud. Està format
per 23 països i territoris de dos continents, amb una
població total de 325 milions de persones
aproximadament, i és la segona més gran unitat
geolingüística del món després de Rússia.
Xifres aproximades: Producte interior brut (PIB) de
678.000 milions de dòlars, cosa que representa
l’1,6% de l’economia mundial. El Fòrum Econòmic
Mundial va presentar l’octubre de 2002 un informe
en el qual es destaca que el 40% de la població del
món àrab té menys de 14 anys, mentre que l’atur
ronda el 15%. Es preveu que la població del món àrab
s’incrementi de 280 milions a més de 400 milions fins
al 2020. El món àrab també és una de les regions més
riques del món en jaciments de petroli i altres riqueses
minerals. 
Encara que hi ha persones que pensen que aquesta
riquesa representa una excel·lent oportunitat per
finançar els canvis necessaris, d’altres tenen un punt
de vista diferent:

Pel que fa als recursos naturals, els països que
depenen únicament dels seus recursos han sofert
tremendes desil·lusions. D’acord amb una expressió
que solament pot constituir un presagi per a les
nacions pobres en petroli, la riquesa procedent del
petroli ha rebut el qualificatiu de «benedicció molt
ambivalent», en paraules ni més ni menys que de
l’antic director executiu del Fons Monetari

Destinar inversions per intentar
invertir aquesta tendència i
reduir les dimensions de la
fractura podria considerar-se
com el principal objectiu
estratègic a llarg termini 
de la cooperació entre 
països mediterranis
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Internacional. I té raó. Els països exportadors de
petroli són molt diversos, des d’Algèria fins a Noruega,
des de Kuwait fins a Mèxic, però, de manera
sorprenent, tots han experimentat problemes
econòmics similars: malversació dels ingressos,
hiperinflació, desenvolupament industrial estancat,
caiguda real de la producció agrícola i profunds
enfrontaments socials molt dolorosos entre els seus
diversos sectors: d’una banda treballadors,
consumidors i líders religiosos, que se senten
enganyats, i de l’altra banda els funcionaris
governamentals, que se senten maleïts. Ali A. Attiga,
un estadista de l’OPEP, afirma que potser un dia la
història demostri que els països exportadors de petroli
«han guanyat el mínim, o han perdut el màxim, per raó
del descobriment i desenvolupament dels seus
recursos». (La cinquena generació: el desafiament informàtic de

Japó davant del món).

La quantitat de diners que els països àrabs inverteixen
en recerca i desenvolupament (R+D) no supera el
0,2% del seu producte nacional brut (PNB). D’aquesta
reduïda xifra, el 89% procedeix de fonts
governamentals i solament el 3% pertany al sector
privat (el 8% prové d’altres fonts).

El món àrab compta amb el 5% de la població mundial,
però amb només el 0,5% dels usuaris d’Internet, la
qual cosa suposa una desena part del percentatge
d’ús en el sud-est asiàtic, segons l’Informe sobre
Desenvolupament Humà de 2001 del PNUD. «Aquesta
única estadística demostra l’àmplia desconnexió que
hi ha entre la societat àrab com a un tot i les TIC»

Vers la societat/economia del coneixement

Panorama mundial

A la dècada dels vuitanta, ja es podia llegir el següent:
«...Els japonesos estan planificant el producte
miraculós. No procedirà de les seves mines, ni dels
seus pous, ni dels seus camps, ni tan sols dels seus
mars. Procedirà dels seus cervells. El producte
miraculós es diu coneixement, i els japonesos estan
planificant envasar-lo i vendre’l de la mateixa manera
que altres països envasen i venen energia, aliments
o productes manufacturats...».
A la fi del segle XX, la penetració de les TIC es va
considerar como una forma de salvar les distàncies
establertes per la fractura digital mundial. La Unió
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Internacional de Telecomunicacions (UIT) va definir
l’objectiu estratègic mundial número 18 de la següent
manera: «En cooperació amb el sector privat, posar
a disposició els beneficis de les noves tecnologies,
especialment la informació i les comunicacions» i es
va procedir a mesurar-ne els percentatges amb els
indicadors 47-48, tal com es mostra en el gràfic 10.
L’any 2005, el 14% de la població mundial utilitzava
Internet, encara que la fractura digital era notable
entre els països desenvolupats i els països en vies de
desenvolupament: més de la meitat de la població en
les zones desenvolupades tenia accés a Internet,
enfront del 7% a les zones en vies de des-

envolupament i enfront de menys de l’1% en els 50
països menys desenvolupats. La fractura canvia
ràpidament any rere any, segons s’il·lustra en el
gràfic 11.

El món àrab

El PNUD va desafiar el món àrab a superar tres
obstacles fonamentals per al desenvolupament humà
a causa de les bretxes cada vegada més grans en els
àmbits de la llibertat, l’apoderament de la dona
(observeu l’absència dels països àrabs en el gràfic 12),
i el coneixement a tota la regió. 
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GRÀFIC 12 Usuàries d’Internet
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L’IDHA proposa un programa estratègic per crear
societats del coneixement àrabs basades en cinc
pilars: 

• garantir les llibertats fonamentals;
• disseminar l’educació de qualitat;
• integrar la ciència en la societat;
• canviar a una producció basada en el coneixement;

• desenvolupar un model de coneixement àrab il·lustrat.

Si s’examinen els esdeveniments internacionals,
regionals i locals que afecten els països àrabs i que
han succeït des que es va publicar l’Informe, es
confirma que tots aquests desafiaments continuen sent
apres-sadament pertinents i fins i tot poden haver-se
intensificat, sobretot en l’àrea de les llibertats. 

Font: UIT.
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En un estudi realitzat pel Fòrum Econòmic Mundial
sobre els reptes a què s’enfronten les TIC i els mitjans
de comunicació en el món àrab, els països àrabs es
van classificar en tres grups: països en vies de
desenvolupament ràpid, com ara Kuwait i els EAU;
països emergents, com ara Egipte, Jordània, el Líban
i Aràbia Saudita; i països que inicien el seu
desenvolupament, com ara Marroc, Oman i Síria.
Es podria suggerir que els obstacles inhabilitadors
dificulten l’adquisició, la difusió i la producció de
coneixement a les societats àrabs, malgrat el seu
important capital humà i cultural que, en condicions
més prometedores, podria constituir una base notable
per a un renaixement del coneixement àrab. En la
civilització àrab, la recerca del coneixement ve
impulsada per la religió, la cultura, la història i el desig
humà d’assolir l’èxit. Els obstacles per a aquesta
recerca són les estructures defectuoses creades pels
éssers humans: socials, econòmiques i, sobretot,
polítiques. Els àrabs han d’eliminar o reformar aquestes
estructures per poder ocupar el lloc que mereixen en
el món del coneixement a les albors del mil·lenni del
coneixement.

Qui fa què?

La Lliga dels Estats Àrabs

La Lliga dels Estats Àrabs és similar a l’Organització
d’Estats Americans, al Consell d’Europa o a la Unió
Africana, ja que els seus principals objectius són de
caràcter polític. Totes aquestes organitzacions podrien
considerar-se com una versió regional de les Nacions
Unides. No obstant això, la pertinença a aquestes
organitzacions es basa en aspectes culturals més
que no pas en la ubicació geogràfica. Al seu torn, les
organitzacions menors, com ara el Consell de
Cooperació dels Estats Àrabs del Golf (CCG) i la Unió
del Magreb Àrab (UMA), són subgrups de la Lliga
d’Estats Àrabs. Aquesta última difereix notablement
d’altres organitzacions regionals, com ara la Unió
Europea (UE), en què no ha aconseguit un grau
significatiu d’integració regional i l’organització mateixa
no té relacions directes amb els ciutadans dels estats
que la conformen. 
En el context de la societat de la informació, no és
possible identificar una estratègia de grup declarada
similar a la de la UE, a saber:

«Convertir-se en l’economia basada en el coneixement

més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer
econòmicament de manera sostenible amb més i
millors llocs de treball i amb major cohesió social».

La UE ha dedicat importants esforços a la consecució
dels seus objectius declarats, ha creat el seu portal
web amb contingut característic de la «societat del
coneixement» (www.europa.eu), l’objectiu de la qual
és presentar les polítiques i activitats comunitàries en
un mateix lloc, en tots els idiomes europeus, per
aprofitar al màxim les oportunitats i fer front als
desafiaments d’aquesta nova societat, a més de
publicar les conclusions dels estudis sobre els
esdeveniments actuals.
El portal web de la Lliga (www.arableagueonline.org/
las/index.jsp) està redactat en àrab, amb un missatge
que anuncia una futura versió en anglès. La seva
funció bàsica s’assembla molt a la d’un centre de
mitjans de comunicació informatius (com ara televisió
o ràdio). 
No va ser possible localitzar una declaració sobre
estratègia específica de grup, objectius o plans d’acció
en relació amb la societat del coneixement en el món
àrab. Trobem referències a la cooperació amb els
òrgans de les Nacions Unides, especialment les
activitats organitzades per la UIT amb vista a la Cimera
Mundial sobre la Societat de la Informació (CMSI),
com per exemple, la conferència preparatòria del
Caire sobre el «diàleg regional àrab» celebrada el
maig del 2005. 
L’informe de la Unió Àrab sobre tecnologies de la
informació afirma que el món àrab es troba en la
tercera posició pel que fa a productes tècnics de
gamma mitjana després d’Amèrica Llatina i la regió del
Carib i seguit pels països d’Europa de l’Est. 

Els estats àrabs

De manera individual, els estats àrabs han seguit
diversos camins a ritmes diferents. L’índex d’e-
preparació –una mesura comparativa de 60 països que
permet avaluar l’entorn digital, la infraestructura de les
TIC, els programes governamentals i l’abast del
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comerç electrònic en cada país– incloïa solament
tres països àrabs el 2003: Aràbia Saudita en la posició
45, Egipte en la posició 51 i Algèria en la posició 58.
En la segona fase de la CMSI, vuit estats àrabs han
presentat els seus nous documents del programa
per país 2007-2011: Aràbia Saudita, Algèria, Egipte,
Marroc, Síria, Somàlia, Tunísia i Iemen. No queda clar
si la resta d’estats àrabs escara estan preparant el seu
o si simplement no desitgen publicar-lo. 
Cal ressaltar que nombrosos estats àrabs es veuen
afectats per la inestabilitat política i de seguretat de
la regió: la situació a Palestina i a Iraq afecta tots els
seus veïns, els conflictes interns i el desordre civil
afecten Sudan i Somàlia, l’embargament afecta Líbia,
la recuperació de recents conflictes armats afecta
Algèria, el Líban i el Sàhara Occidental. La majoria
estan fent petits i cautelosos passos cap a una reforma
política i de governança, tot i que encara no comptin
amb els fonaments bàsics i el finançament per a les
transformacions necessàries. 
Tots els estats àrabs proclamen el seu compromís amb
les declaracions i els projectes de les Nacions Unides
vers la societat de la informació, encara que cadascun
traça el seu propi camí al seu ritme.

Els organismes i oficines regionals de Nacions Unides

«L’any 2000, tots els Governs del món van adoptar
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni com
a model per construir un món millor en el segle XXI».
- Kofi Annan
A la Cimera del Mil·lenni de les Nacions Unides, els
responsables mundials van fer del desenvolupament
el punt central de l’agenda mundial i van adoptar
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
(ODM), que defineixen clars objectius per reduir la
pobresa, la fam, la malaltia, l’analfabetisme, la
contaminació mediambiental i la discriminació de les
dones per a l’any 2015. El projecte patrocinat per
Nacions Unides d’un ordinador portàtil per a cada nen
escolaritzat, anunciat a la CMSI i posat en marxa en
2007, buscarà reduir encara més la pobresa i la
fractura digital. 

ICTDAR: TICs per al desenvolupament de la regió
àrab 

L’octubre del 2003 es va establir al Caire un programa
regional del PNUD l’objectiu del qual és ajudar els
estats àrabs a utilitzar les TIC per reduir la pobresa,
millorar el rendiment de l’administració pública i

impulsar la prosperitat del sector privat. Entre les
seves principals tasques s’inclouen les següents:
incrementar la sensibilització, campanyes (desen-
volupament i participació), desenvolupament de les
capacitats i implementació d’estratègies, creixement
favorable a les classes més pobres i generació
d’ocupació. L’enfocament adoptat és el següent: 

• Partenariat: acords amb els principals actors del
sector privat (internacional, local o nacional), altres
sectors del PNUD i governs locals, comunitats i
ONG. 

• Beneficis ràpids: aprofitar l’èxit al màxim. 
• Estratègia de distribució i aplicació: formular un

model empresarial i un marc d’execució, programa
pilot d’implementació, consolidació en l’àmbit
nacional i, posteriorment, replicació en altres països. 

• Aprofitar al màxim l’experiència i els coneixements
nacionals: crear i desenvolupar capacitats i
continguts locals en les iniciatives.

• Formulació de polítiques: ajudar les comunitats
locals i els governs a formular les polítiques
apropiades per implementar i consolidar iniciatives
i projectes en l’àmbit nacional. 

CMSI

Aquest important projecte patrocinat per les Nacions
Unides ha estat un catalitzador i impulsor cabdal
perquè els estats àrabs poguessin interactuar amb
l’impuls global vers la societat de la informació amb
l’objectiu d’arribar a la societat del coneixement, com
per exemple:

• L’acció derivada del Consell de Ministres de
Comunicació i Informació àrabs per transformar
l’estratègia àrab per a la comunitat de les TIC,
segons es va adoptar a la Cimera Àrab (Amman,
març de 2001), en projectes específics en sis eixos
principals: desenvolupament humà, infraestructures,
negoci electrònic, entorn d’informació, transferència
del coneixement i foment de continguts àrabs digitals. 

• Formació de capacitats per a la formulació de
polítiques relatives a les TIC: per posar en marxa la
recomanació de la CMSI, els òrgans de Nacions
Unides ofereixen assistència tècnica i serveis
d’assessorament als responsables pertinents amb
la següent finalitat:
- Desenvolupar polítiques de desenvolupament de

les TIC globals i sostenibles;
- Integrar-les de manera efectiva en els programes
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i les estratègies de desenvo lupament nacionals
generals;

- Establir una xarxa de socis TIC i de responsables
polítics per compartir els coneixements sobre
aspectes relacionats amb les polítiques de les TIC; 

- Promocionar la cooperació bilateral, regional i
internacional, en particular la cooperació Sud-Sud.

Les ONG

El fenomen mundial de les ONG i la societat civil
també es manifesta en el món àrab, i la seva expansió
ha rebut un impuls més gran gràcies a la CMSI.
Mentre que la burocràcia arrelada i les estructures
gover-namentals rígides no han sabut absorbir i
aprofitar l’evolució de la societat de la informació, les
ONG han proliferat intensament en aquest àmbit.
Els tres tipus d’ONG i de projectes (nacionals, intra-
nacionals i internacionals) estan creant un impuls
que sembla avançar el dels governs i òrgans de
Nacions Unides, i que mereix ser estudiat amb més
detall del que permet l’àmbit d’aplicació d’aquest
article. L’exemple 1 descriu un organisme cívic
nacional, la funció del qual és actuar com a base de
dades i fòrum regional de socis en el camí cap a la
societat del coneixement. L’exemple 2 mostra diverses
ONG del sector empresarial regional que encara
reflecteixen les fronteres polítiques dels estats.
L’exemple 3 representa un model de cooperació
ultranacional.

L’exemple 1: Organismes cívics i coordinadors
El portal d’Internet de l’ONG d’Orient Mitjà 
[MENGOS] (www.mengos.net) conté informació sobre
organitzacions no governamentals, agències de
finançament, esdeveniments, projectes, casos d’èxit
i altres temes rellevants per a les organitzacions no
governamentals en el món àrab.
Exemple 2: Comunitat empresarial i conferències
El Fòrum Empresarial dels estats Àrabs per a les TIC
(ABFICT) va ser establert per vuitanta empreses
pioneres en el sector de les tecnologies de la
informació i la comunicació al Caire el 2002. El Comitè
Executiu de l’ABFICT està format per sis membres que
representen Egipte, Kuwait, Palestina i la Unió dels
Emirats Àrabs. A la segona fase de la CMSI, l’ABFICT
va assistir a totes les reunions del consell com a
observador, a més de cooperar amb entitats
internacionals como ara CESPAO, TPI i Global
Business Dialogue on e-Commerce.

Exemple 3: Institucions acadèmiques i generació de
contingut
La Universitat de Yale a New Haven, Connecticut, ha
iniciat un projecte per publicar en línia els recursos
de la biblioteca en llengua àrab. Yale ha estat recopilant
textos àrabs i del Pròxim Orient durant més de 150
anys, i compta amb més de 150.000 llibres i 900 publi-
cacions seriades en idiomes de la zona del Pròxim
Orient. En la primera fase del projecte, Yale ha elaborat
una llista de 14.000 publicacions del Pròxim Orient
en 20 biblioteques d’Arizona fins a Síria.
La digitalizació dels textos àrabs requereix una atenció
especial, ja que el software de reconeixement òptic
de caràcters presenta dificultats per desxifrar
correctament l’escriptura àrab impresa i, per tant, és
necessari un procés de revisió exhaustiu. Yale ha
escollit la Universitat Tishreen de Síria com a primer
soci a la regió, i ha proporcionat a la biblioteca
d’aquesta Universitat l’equipament i els coneixements
tècnics necessaris per digitalitzar part de la seva
col·lecció i posar-la a disposició d’altres institucions
participants a través de protocols per compartir
documents.
El projecte de Yale Iraq Re Collection està
subvencionat pel Fons Nacional per a les Humanitats
i té per objectiu digitalitzar una col·lecció de publi-
cacions acadèmiques iraquianes que daten des de
principis del segle XX fins a publicacions contem-
porànies. S’espera arribar a un volum d’unes 100.000
pàgines de text digitalitzat.

Resum de la situació

Infraestructura i  connectivitat

De manera individual, els estats àrabs han realitzat
notables progressos per superar les diferències de
la fractura digital de les TIC, a vegades superant les
tendències mostrades en el gràfic 11, mitjançant
l’adopció i expansió de xarxes de telefonia i tele-
comunicacions sense fil. 
A tall d’il·lustració: la despesa mundial en TIC durant
l’any 2006 va ascendir a 3 bilions de dòlars. La
població del món àrab representa el 5% de la població
mundial. Les regions del Pròxim Orient i d’Àfrica
(incloent-hi els estats no àrabs) posseeixen una quota
del 2,7% de la despesa mundial en TIC, amb l’índex
de creixement més elevat situat en el 15,7%, però a
penes suficient per superar les diferències de la
fractura digital. 
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Si es compara la despesa en TIC de 3.040 milions
de dòlars d’Aràbia Saudita amb els 165 milions de
dòlars de Síria, totes dues amb poblacions
comparables, la diferència és 20 vegades superior.
De manera similar passa amb la despesa dels EAU,
de 2.320 milions de dòlars, davant els 217 milions del
Líban, amb una diferència 10 vegades superior. La
fractura digital no solament s’ha produït entre els
estats àrabs i la resta del món, sinó també dins els
estats àrabs mateixos, i cada vegada és més gran. 

La societat de la informació

La tecnologia permet a les persones acumular
coneixement recopilant dades d’altres llocs i afegir-
hi valor per mitjà de la priorització, la translació i

l’actualització. Analitzem les estadístiques sobre
Internet i la base instal·lada d’ordinadors personals,
segons es mostra en la taula 23.
Les estadístiques del 2005 mostraven 5,7 milions
d’usuaris d’Internet en llengua àrab, xifra que
representa l'1% del total mundial. No obstant això, les
estadístiques del 2006 mostraven 10,5 milions
d’usuaris d’Internet (en llengua àrab), és a dir, l'1,4%
del total mundial, la qual cosa significa que el ritme
de creixement és prou ràpid (Informe d'IDC 2007 i
WITSC).

Contingut: la base de coneixement

A més dels desafiaments universals per crear contingut
digital en línia, el món àrab s’enfronta a seriosos
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Host per 
2005 Total Hosts 10.000 hab. Usuaris (000) Usuaris 100 hab. Total (000) Per 100 hab.

Algèria 944 0,29 1.920,0 5,83 350 1,06

Bahrain 1.850 25,84 155,0 21,33 121 19,90

Comores 9 0,11 20,0 2,51 5 0,63

Djibouti 772 11,35 10,0 1,45 19 2,75

Egipte 3.499 0,50 5.000,0 6,75 2.700 3,65

Eritrea 1.037 2,46 80,0 1,82 25 0,57

Iraq 4 - 36,0 0,14 - -

Jordània 2.966 5,28 629,5 11,22 300 5,34

Kuwait 2.791 10,93 700,0 26,05 600 22,33

Líban 6.875 19,37 700,0 19,57 409 11,45

Líbia 67 0,12 205,0 3,62 - -

Marroc 4.118 1,38 4.600,0 15,18 745 2,46

Oman 1.506 5,94 285,0 11,1 118 4,66

Palestina - - 243,0 6,56 169 4,59

Qatar 315 4,23 219,0 28,16 133 17,88

Aràbia Saudita 16.665 6,96 1.586,0 6,62 8.476 35,39

Somàlia 1 - 90,0 1,09 50 0,63

Sudan - - 2.800,0 7,98 3.250 9,26

Síria 11 - 1.100,0 5,78 800 4,20

Tunísia 373 0,37 953,8 9,46 568 5,63

Unió dels Emirats Àrabs 26.570 62,02 1.397,2 31,08 850 19,84

Iemen 162 0,08 180,0 0,87 300 1,45

Total països àrabs 70.535 9,25 22.909,5 10,19 19.988 8,53

Àfrica 424.968 4,92 33.332,8 3,74 17.555 2,20

Àsia 27.986.795 73,95 368.640,1 9,64 227.357 6,36

Amèrica 205.502.481 2.339,05 304.834,8 34,23 307.778 35,33

Europa 29.058.680 363,24 256.195,3 32,02 239.833 30,69

Oceania 4.572.838 1.402,49 17.383,7 53,21 16.130 50,46

OMC 267.545.762 420,69 980.386,7 15,23 808.653 13,36

TAULA 23 Estadístiques de la UIT per als països àrabs l’any 2005

Font: UIT.
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desavantatges. Hi ha una absència de programari
OCR (reconeixement òptic de caràcters) comercial
que ofereixi bons resultats. Això dificulta la digitalització
de documents en suport paper d’èpoques anteriors
(incloent-hi la legislació i els registres i arxius), així com
la disseminació del pensament i la cultura àrabs en
altres parts del planeta. La falta d’eines de traducció
automàtica en línia eficaces és un clar obstacle per
a qualsevol forma de globalització del contingut àrab
present i futur. Així mateix, a dia d’avui, un ciutadà àrab
no pot utilitzar llocs web no àrabs llevat que conegui
llengües estrangeres. L’absència d’un organisme
regulador que defineixi i actualitzi la normativa i els
estàndards per al cicle dades - informació  -
coneixement és també un factor de retard. 

Es tracta de factors crucials que afecten tant la funció
activa de generar coneixement com la funció passiva
de rebre coneixement d’altres països i regions. 
D’altra banda, un aspecte positiu és l’idioma àrab
comú, que al final serà un factor d’acceleració de
l’automatització de la generació i disseminació del
contingut àrab i del coneixement universal. Les
tendències actuals al món apunten cap a una
informàtica omnipresent, començant pels telèfons
mòbils, que relaxaran les limitacions d’alfabetització
i lingüística, sobretot a mesura que els perifèrics es
tornen més «intel·ligents» i «ergonòmics». 

Observacions finals

La reflexió sobre la metamorfosi d’Internet, des dels
butlletins electrònics, els xats, AOL, Yahoo, eBay o
Google fins als actuals You Tube o Myspace, fa que
sigui impossible realitzar cap predicció sobre el futur
pròxim. 
La terminologia de la nova era (societat del
coneixement, societat de la informació, e-governança,
etc.) no sembla estar clarament definida i delimitada
entre organitzacions establertes i respectades. Aquest
és un indici, entre molts d’altres, que la societat
humana, amb les seves normes socials i la legislació
reguladora, corre sense alè en un intent d’atrapar el
ritme accelerat de l’era digital. Un tema que
definitivament mereix ser pres en consideració és,
particularment, el del desenvolupament humà en
l’aldea mundial (digital), que requereix la saviesa dels
líders més ancians de les aldees d’antany, en un
format actualitzat potser, perquè ens guiïn a través de
les aigües turbulentes que s’aproximen. 
Fins i tot així, en un món àrab en què els blogs
sobre el vídeo de l’execució de Saddam Hussein 
van donar la volta al món abans que els responsables
d’informació i mitjans de comunicació àrabs s’ha-
guessin despertat, en què el grup il·legal Al-Qaeda i
els seus socis publiquen contingut violent a Internet
mentre que les pàgines web dels ministeris són
segrestades per escolars, en aquest mateix món àrab
els reptes que plantegen l’educació juvenil i la
desocupació augmenten dia a dia. Per tot això podem
assumir amb certesa que el món àrab s’enfronta a un
tsunami de canvi, i convindnia que agafés les regnes
com més aviat millor...
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Un aspecte positiu és l’idioma
àrab comú, que al final serà un
factor d’acceleració de
l’automatització de la generació
i disseminació del contingut
àrab i del coneixement universal
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Balanç:
l’any mediterrani
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Juan Prat y Coll

Ambaixador en missió especial per a afers de la Mediterrània

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Espanya

L’any 2006: la necessitat de gestionar els
èxits del 2005

L’any 2005 va ser un any estrella per al Procés de
Barcelona. La cimera que va tenir lloc a novembre va
demostrar que, deu anys després, la nostra associació
continua treballant amb nous plans per a un futur
comú a la regió mediterrània. L’any 2006 s’ha
desenvolupat en un context general de dificultat.
Malgrat tot, ha suposat un balanç positiu per al
Partenariat Euromediterrani. A més, el 2006 ha estat
l’any en què s’han perfilat els contorns de la iniciativa
de l’Aliança de Civilitzacions, de la qual el Procés de
Barcelona representa la concreció regional dels
principis i dels mètodes inspiradors.
Es pot dir que el 2006 començava com un any de
descompressió després del paquet d’iniciatives i de
documents –i aportacions– de primera línia presos a
Barcelona en el context del desè aniversari. El repte
de les presidències austríaca i finlandesa era
desenvolupar, amb un perfil més de gestor, els
documents de caire més polític aprovats en aquella
cimera.

El Procés de Barcelona davant la difícil
conjuntura política del 2006

A començaments d’any, la conjuntura política regional
no augurava res de bo: la situació política síria impedia
–i impedeix– la signatura de l’Acord d’Associació ja
negociat; el Líban vivia una situació de profunda
inestabilitat interna (agreujada posteriorment per la

intervenció israeliana); a Palestina s’accentuava la
situació d’incertesa després de l’elecció de Hamàs;
Egipte travessava una situació incòmoda amb l’ascens
dels Germans Musulmans; Algèria mostrava un
escepticisme creixent quant al Procés de Barcelona,
atesa la seva conjuntura econòmica, tot aproximant-
se gradualment i de manera estratègica als Estats Units
i a Rússia; sense oblidar les evolucions a Líbia, que
van fer pensar a alguns en possibles relacions bilaterals
fora del marc institucional multilateral. Aquesta
complexa conjuntura suposava un repte nou per a la
nostra associació a l’hora de gestionar i canalitzar
aquestes diferències i aspiracions, en alguns casos
divergents.
En aquest context, el Procés de Barcelona no 
passava pel millor moment, però, precisament en
circumstàncies com ara aquesta, és quan pot
demostrar tota la seva fortalesa i utilitat: per l’originalitat
de la seva concepció i per la maduresa que ha
aconseguit en el debat ininterromput que ha generat
en el marc de les diferents institucions que ha anat
creant. 

Els tres grans reptes no previstos i superats
el 2006 

Val la pena recordar les tres qüestions principals amb
què ha hagut de lluitar políticament el Procés de
Barcelona l’any 2006: en primer lloc, la victòria 
de Hamàs a les eleccions palestines; en segon lloc,
l’anomenada «crisi de les caricatures»; i, en tercer
lloc, els dramàtics esdeveniments que van tenir lloc
al Líban i que van posar a prova no només el
funcionament normal de la nostra Associació, sinó
fins i tot la seva pervivència.
El primer repte va consistir a aconseguir mantenir
les importants ajudes a l’Autoritat Nacional Palestina,
que s’havia dotat –democràticament– d’un govern

Partenariat Euromediterrani

El Partenariat Euromediterrani vist des
dels seus protagonistes: els països del
sud d’Europa
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liderat per un partit classificat com a organització
terrorista per la mateixa UE, i que no estava disposat
a acceptar les regles de joc establertes pel full de ruta
per avançar en el procés de pau. 
El segon repte fou el de la «crisi de les caricatures»:
el Procés de Barcelona no podia mantenir-se’n al
marge, i la seva elasticitat i capacitat d’absorbir
conflictes es va posar a prova. A finals del mes de
febrer, per iniciativa espanyola, el Comitè d’alts
funcionaris es va reunir per tractar –enmig d’una gran
expectativa– la qüestió de la millora del diàleg de
cultures i de civilitzacions per superar una crisi d’aquest
abast, en una mostra de la utilitat i la singularitat que
ofereix el Procés de Barcelona.
El tercer i més greu dels esdeveniments que van
posar a prova la capacitat del Procés de Barcelona
per reconduir les tensions foren els dramàtics
esdeveniments succeïts al Líban, que van amenaçar
de desestabilitzar la situació regional. Si la «crisi de
les caricatures» va posar a prova la capacitat de la
dimensió sociocultural del Procés de Barcelona, la crisi
del Líban fou un examen per a l’elasticitat de la
dimensió política i de seguretat de l’únic procés de
diàleg polític en què israelians i àrabs comparteixen
la categoria de partenaire.
Durant l’estiu, es va especular molt sobre la capacitat
del Procés per absorbir l’impacte. És per això que la
reunió mensual del Comitè d’alts funcionaris del mes
de setembre va generar una gran expectació, atesa
la tensió enorme amb què s’havia acabat el Comitè
del mes de juliol, coincident en el temps amb la notí-
cia del començament de les operacions israelianes
al Líban.
La presidència finlandesa, amb el suport d’una eficaç
tasca de coordinació comunitària, no va considerar
oportú convocar una reunió extraordinària de
ministres d’Afers Exteriors Euromed. No obstant
això, aquella reunió ordinària d’alts funcionaris,
preparada i dirigida amb gran habilitat, finalment va
tenir lloc amb una normalitat relativa. Hi va haver
intervencions dures i contundents, però centrades
i amb una representació al màxim nivell polític. Amb

aquesta reunió, el Procés de Barcelona va demostrar
ser resistent i flexible per superar les crisis regionals
que regularment l’han afectat des de la seva creació
fa onze anys, fins i tot les més greus, com la que
s’acabava de viure.
D’altra banda, amb la crisi del Líban, la UE ha trencat
el vell axioma «the EU pays and the US plays» (la UE
paga i els Estats Units actuen), en participar activament
molts països europeus, per primera vegada i sobre el
terreny, en operacions policials i militars a Gaza, en
el pas de Rafah i al sud del Líban, amb tropes
d’interposició de la FPNUL II sota el comandament
de l’ONU.

La Conferència Ministerial de Tampere i el
seu context polític

Com a colofó d’aquest any Euromed, convé fer un
esment breu de la VIII Conferència de Ministres d’Afers
Exteriors que ha tingut lloc a Tampere al novembre.
L’anunci, uns quants dies abans, d’una treva entre
palestins i israelians i les perspectives d’un govern
d’unitat nacional a Palestina convidaven a un cert
optimisme caut, cosa que va justificar que, per segona
vegada en la història del nostre partenariat, s’acon-
seguís aprovar unes conclusions consensuades. Això
suposava un èxit per si mateix, però ho va ser encara
més perquè es va dur a terme en un document únic,
com havia demanat la part àrab amb l’objectiu
d’emmarcar, en un mateix text, els aspectes polítics
i els tècnics.  

2006: L’any de les ministerials sectorials

Si la ministerial de Tampere va suposar el clímax
polític, l’any va estar caracteritzat per una autèntica
eclosió de reunions ministerials tècniques, en
particular, durant el segon semestre. Va ser durant
la presidència finlandesa, amb una agenda de treball
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Els dramàtics esdeveniments 
que van tenir lloc al Líban 
van posar a prova no només el
funcionament normal de la
nostra Associació, sinó fins i tot
la seva pervivència

El Procés de Barcelona va
demostrar ser resistent i 
flexible per superar les crisis
regionals que regularment 
l’han afectat des de la seva
creació fa onze anys, fins i tot 
les més greus
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El procés de cooperació euromediterrània va reunir 37 països a la

Conferència de ministres d’Afers Exteriors dins del marc del Partenariat

Euromediterrani, i sota la presidència d’Erkki Tuomioja, ministre d’Afers

Exteriors de Finlàndia.

La reunió va concloure amb l’adopció per unanimitat de les «conclusions

de Tampere», i es va convertir en la segona ocasió en què els ministres

d’Afers Exteriors prenien conclusions per unanimitat.

Les conclusions abastavent una gamma àmplia d’aspectes, com ara:

- Diàleg sobre política i seguretat: Els ministres van reafirmar el seu

compromís amb l’objectiu d’aconseguir una àrea comuna de pau,

estabilitat i prosperitat compartida a la regió mediterrània. També van

considerar que tenia una importància cabdal aconseguir una solució

duradora per al conflicte araboisraelià, i van encoratjar les parts a

continuar treballant mitjançant el diàleg directe i la negociació amb

vista a fer realitat el projecte de futur dels dos estats. Van recalcar la

importància de la titularitat i responsabilitat compartides del procés, i

van acordar mantenir reunions de ministres d’Afers Exteriors

periòdicament al final de cada any. Així mateix, van destacar el paper de

la Política Europea de Veïnatge com a eina que contribueix a reforçar i

complementar el Procés de Barcelona. 

També van ressaltar la importància d’enfortir la democràcia, el pluralisme

polític i el paper de la dona en la societat, tot destacant la promoció dels

drets humans i les llibertats fonamentals, inclosa la llibertat d’expressió i,

finalment, el foment del paper a exercir per la societat civil.

- Implementació del Codi de conducta per a la lluita antiterrorista: Els

ministres van reafirmar la seva intenció d’aplicar el Codi per millorar la

seguretat a través de polítiques més eficaces de lluita contra el

terrorisme, al mateix temps que van reiterar el rebuig dels intents

continus de relacionar algunes religions o cultures amb el terrorisme.

De la mateixa manera, van destacar la tasca dels mitjans de

comunicació per evitar la incitació i garantir els drets humans.

- Lliure comerç i inversió: Els ministres van reiterar el compromís

d’aconseguir una Àrea de Lliure Comerç Euromediterrània per al 2010.

D’aquesta manera, l’agenda del 2007 es va centrar en la liberalització

progressiva del comerç de serveis i el dret d’establiment, així com en la

liberalització progressiva de l’agricultura, els productes agrícoles

transformats i els productes de la pesca. Els ministres van destacar

també que la FEMIP ha estat fonamental per canalitzar quantitats

importants de finançament cap a la regió, i van subratllar la importància

de reforçar el suport de la FEMIP al sector privat.

- Energia: Els ministres van acollir favorablement la proposta de celebrar

una conferència ministerial sobre energia, i també van ressaltar la

necessitat d’incrementar encara més la cooperació per garantir el

subministrament d’energia a la regió euromediterrània. Amb aquesta

finalitat, van destacar la importància d’estudiar maneres de diversificar

els recursos energètics, inclosa l’energia renovable. 

- Medi ambient i turisme: Els ministres van acordar l’adopció d’un

calendari per establir els passos per implementar el projecte Horitzó

2020. El 2007 s’iniciarà la implementació de la iniciativa Horitzó 2020

per a la descontaminació del mar Mediterrani. Els ministres van

ressaltar, també, la contribució fonamental del turisme a les economies

dels socis euromediterranis.

- Educació: Els ministres van reiterar el compromís d’incrementar el

finançament destinat a l’educació a la regió mediterrània, i es van

mostrar favorables a la proposta d’Egipte d’acollir una Conferència

Ministerial Euromediterrània sobre Educació Superior i Investigació

Científica. El propòsit és intensificar els esforços de tots els països de

la regió per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni en

l’àmbit de l’educació, tenint en compte la complementarietat entre

educació, investigació científica, innovació i indústria.

- Enfortir el paper de la dona a la societat: Els ministres van ratificar les

conclusions ministerials preses durant la Conferència Ministerial

d’Istanbul el novembre de 2006, que feien referència a l’enfortiment del

paper que exerceix la dona en la societat. Van instalar-ne l’aplicació

íntegra amb vista a impulsar la participació de la dona a la vida

econòmica, política, civil, social i cultural a la regió euromediterrània.

També van prendre nota del Fòrum Civil, celebrat a Marràqueix, sobre

la igualtat de gènere.

- Diàleg entre cultures: Els ministres van ressaltar la necessitat d’enfortir

encara més el diàleg intercultural, també a través de la Fundació

Euromediterrània Anna Lindh i del desenvolupament del programa

Patrimoni Cultural. Van acordar intensificar els esforços per combatre

la discriminació, el racisme i la xenofòbia, i es van comprometre a

impulsar la cultura del diàleg per garantir una millor comprensió mútua,

llibertat i respecte de totes les religions, creences i cultures entre els

pobles euromediterranis. Es va invitar la Fundació Anna Lindh a

col·laborar en la preparació de l’“Any europeu del diàleg intercultural” el

2008. Els ministres van prendre nota de la designació d’Alger com a

capital de la cultura àrab el 2007.

- Migracions: Els ministres van destacar la necessitat de reforçar la

gestió dels fluxos migratoris d’una manera global i equilibrada, tot

respectant sempre els drets dels emigrants i lluitant contra el tràfic de

persones. Es va acordar la celebració d’una reunió ministerial sobre

migracions el 2007 per establir una sèrie de mesures addicionals

orientades a fomentar la cooperació en tots els aspectes relatius a les

migracions.

Més informació: 

Conclusions de Tampere: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/

euromed/2006_tampere_conclusions.pdf

VIII CONFERÈNCIA EUROMEDITERRÀNIA DE MINISTRES D’AFERS EXTERIORS

TAMPERE, 27-28 DE NOVEMBRE DE 2006

molt dinàmica i centrada en aspectes de màxim
interès, que va tenir lloc un gran nombre d’aquestes
reunions. Convé destacar la Conferència de Ministres
Euromed de Comerç (Marràqueix, juny del 2006) sota
presidència austríaca; la ministerial Euromed
d’Indústria (Rodes, setembre del 2006); la ministerial
de Medi Ambient (el Caire, novembre del 2006), que

va marcar el tret de sortida per a l’aplicació l’any 2007
de la iniciativa Horizon 2020 per a la descontaminació
de la Mediterrània; el Fòrum Euromediterrani
d’Energia (Brussel·les, setembre del 2006); i molt
en particular, la primera Conferència Ministerial
sobre el paper de la dona a la societat (Istanbul,
novembre del 2006).
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La importància de la dimensió educativa 
i dels contactes humans

Després de la Conferència Euromed de rectors
d’universitats (Tampere, octubre del 2006), s’estan
establint progressivament les bases per a la consecució
d’una «comunitat educativa» Euromed i el projecte per
establir un Fòrum Permanent Universitari Euromed. En
aquest sentit, el gran èxit del 2006 ha estat l’anunci del
llançament per part de la Comissió d’un programa de
beques per a estudiants universitaris per a l’any 2007; 
una mena d’«Erasmus» –que volíem exclusivament
euromediterrani–, però que s’aplicarà en tot l’àmbit del
Veïnatge.
La qüestió de la correcta gestió dels fluxos migratoris ha
ocupat també l’agenda Euromed, en particular, davant la
perspectiva de la celebració d’una Conferència Ministerial
en matèria d’immigració. Aquesta conferència tindrà lloc
el 2007, i rebrà, sens dubte, les aportacions positives de
la Conferència Ministerial Euroafricana sobre Migració i
Desenvolupament (Rabat, juliol del 2006) i de la
Conferència UE-Àfrica sobre Migració i Desenvolupament
(Trípoli, novembre del 2006). 

L’encaix entre el Procés de Barcelona 
i la Política de Veïnatge (PEV)

Durant l’any 2006 s’ha treballat intensament, sobretot
a la Comissió, per perfilar i canalitzar correctament
la complementarietat existent entre la PEV, el
Partenariat Euromediterrani i els seus respectius
instruments (en particular els Plans d’Acció Nacionals,
que encaixen amb els Acords d’Associació ja
existents). En efecte, la PEV ha de servir per aprofundir
en les relacions amb els nostres socis de la
Mediterrània i per fer avançar l’agenda comuna dels
compromisos en matèria de reforma política i
econòmica progressiva, però sempre dins el marc dels

principis inspiradors de Barcelona: apropiació pels
actors regionals; associació (i rebuig de qualsevol
tipus d’imposició); i manteniment del marc regional
mediterrani, com a punt de referència.

Conclusió:
un any positiu en un context difícil

Durant l’any 2006, hem hagut de trampejar grans
dificultats polítiques. No obstant això, la flexibilitat del
Procés de Barcelona li ha permès de superar tant
obstacles crònics i estructurals presents a la regió,
com altres sorgits de les noves tensions internacionals.
Ha remuntat el vol i ha absorbit els conflictes.

Malgrat que la regió no passa actualment per una bona
època, Europa i els seus associats mediterranis del
Sud no només no han fracassat en la seva iniciativa
comuna, com alguns endevins pregonen. Els uns i els
altres han encarat a escala multilateral les dificultats
existents amb realisme, voluntat d’entesa i visió de futur,
a través de les reunions regulars d’alts funcionaris i
de les ministerials. De la mateixa manera hi han
contribuït els debats a l’Assemblea Parlamentària
Euromediterrània (APEM) i les trobades de les seves
forces socials a través –entre altres– de la Plataforma
Civil i de la Fundació Anna Lindh.

La PEV ha de servir per
aprofundir en les relacions amb
els nostres socis de la
Mediterrània i per fer avançar
l’agenda comuna dels
compromisos, però sempre dins
el marc dels principis
inspiradors de Barcelona
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Hassan Abouyoub

Exministre del Regne del Marroc

L’elecció del títol, en el qual s’individualitza un punt
de vista, no és fortuïta. Prové de la constatació d’un
fet: el sud de la Mediterrània és plural i no sabria estar
englobat en cap visió monolítica. La diversitat de
models socioeconòmics, els matisos en els processos
de reforma escollits, els particularismes antropològics
i la diferència entre els reptes de cada nació expliquen
per què el conjunt euromediterrani continua sent un
objectiu geopolític no identificat. Per tant, voler encarnar
el punt de vista d’una regió tan complexa suposa un
desafiament al qual no em sabria arriscar.
Com a ressò d’aquests particularismes meridionals,
evocaré les actituds matisades i les postures
estratègiques diferenciades dels estats membres
de la UE respecte del seu flanc sud.
En el desè Aniversari de la Declaració de Barcelona
vaig tenir l’ocasió d’expressar un punt de vista que
defensava la creació d’una Comunitat de la
Mediterrània. Aquesta defensa pretenia aportar al
procés Euromed una legitimitat popular, una visibilitat
estratègica i, en definitiva, una major credibilitat.
Aquest al·legat, que ha obtingut gran ressò i suport
gràcies al treball del meu amic Jean Louis Guigou,
ha començat a ser tingut en compte en els centres
de decisió europeus, com ho demostra el fet que els
principals candidats a les eleccions presidencials
franceses s’hagin apropiat la idea d’una comunitat
mediterrània. Però el camí que ens portarà cap a
l’objectiu serà llarg i complicat. Estarà ple d’obstacles,
que enumero a continuació:

1. L’adhesió del sud de la Mediterrània a un projecte
d’aquest tipus suposa aprofundir en les reformes
polítiques, en honor de l’apropiació popular del
concepte d’un apropament a Europa. La posada

en marxa dels compromisos adquirits en el marc
de la Política Europea de Veïnatge, tot i el seu grau
variable d’ambició, és una prova essencial per a
la credibilitat dels passos que s’han fet.

2. El nou impuls al procés de reconstrucció institucional
d’Europa, a més d’establir un fort consens entorn
del projecte social que governarà Europa en el futur,
ha d’emergir d’una política exterior i de seguretat
comuna previsible, visible, i que li confereixi una
funció en l’escena internacional. La contribució
de la UE a la distensió de la crisi del Pròxim Orient
i a la gestió del pla de superació de la crisi de l’Iraq
en seran proves essencials. Evidentment, no es
podrà ignorar la resta de conflictes regionals, per
exemple la qüestió del Sàhara.

3. L’establiment de la seguretat a la regió que s’estén
des de la Mar Negra fins a l’estret de Gibraltar,
englobant-hi el Sahel. Aquesta mesura és essencial
si es volen preservar els moviments democràtics
emergents, vulnerables davant els perills de
l’extremisme i de les xarxes mafioses. 

4. La rehabilitació de l’islam com a component del
pluralisme d’identitats europees. La conversió en
guetos de les comunitats musulmanes, la
marginalització de l’islam com a pràctica religiosa,
i les diferents formes de laïcisme preconitzades en
el si de la UE, que enterboleixen el missatge, creen
una amalgama i motiven derives del comportament
cap a l’activisme terrorista que es podrien evitar.

5. La inclusió dels fenòmens migratoris en el marc de
les polítiques concertades, basades en un
enfocament holístic que tingui en compte tots els
factors que motiven aquesta necessitat de lliure
circulació que continua essent important per a les
poblacions. La imatge d’Europa com una fortalesa
entre les opinions públiques i les humiliacions
patides en el marc de procediments de regulació
dels fluxos cap a dins i fora de l’Espai Schengen
són incompatibles amb l’esperit del Partenariat

Partenariat Euromediterrani

El Partenariat Euromediterrani: 
un punt de vista del Sud
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Euromediterrani, i encara més amb la idea d’una
comunitat de destinació. 

Juntament amb aquests obstacles, es planteja el
problema de la continuïtat del Procés de Barcelona,
que es troba en un estat de funcionament mínim. 
Les seves nombroses deficiències no ens poden induir
a descuidar el triomf essencial que representa:
continuar essent l’únic espai de diàleg que reuneix
tots els actors de la Mediterrània.
El pla d’acció quinquennal, vast catàleg de mesures
pres pels caps d’Estat i govern a Barcelona+10 i els
compromisos nacionals en els programes de la Política
Europea de Veïnatge, constitueixen l’essència de les
eines que permetrien la realització de l’objectiu de

Barcelona: crear un espai de prosperitat compartida
i de seguretat comuna, on es respectin els valors
universals de la llibertat, la democràcia i els drets
humans. S’ha acordat una sèrie impressionant de
trobades sectorials per a la posada en marxa d’aquests
programes.
L’anàlisi de tots aquests compromisos respecte dels
objectius inherents a la declaració de Barcelona ens
condueix a interrogar-nos sobre la pertinència de
les mesures escollides, així com sobre l’amplitud del
compromís de la UE en el suport d’aquests programes,
especialment en el pla financer, a més del referent a
l’adhesió real dels països del Sud a tota aquesta
panòplia de mesures. S’imposen les observacions
següents:

1. El que sorprèn dins de tot el dispositiu que
acompanya Barcelona+10 és el seu caràcter
estrictament bilateral. La recuperació d’una part
del patrimoni comunitari, concretament en allò que
es refereix al mercat únic (1993), no es realitza des
d’una òptica d’harmonització regional. L’adhesió a
la carta a prescripcions normatives té per naturalesa
generar grans distorsions en els intercanvis Sud-

Sud, fràgils al capdavall. L’objectiu d’afavorir
l’acceleració d’aquests intercanvis s’ha perdut de
vista completament en el moment en què l’Acord
d’Agadir, i la seva recent aplicació, hauria d’haver
activat un procés de negociació amb la UE, perquè
els programes nacionals en el marc de la Política
Europea de Veïnatge poguessin incloure una
dimensió d’harmonització dels mercats. 

2. No s’ha previst cap condició de naturalesa política,
ni cap compromís per contribuir a la creació de
condicions favorables a la resolució dels conflictes
pendents. En darrer terme, ningú no s’ofusca davant
el tancament d’una frontera, l’absència del diàleg
entre veïns o les amenaces de contagi de la inestabilitat
relacionades amb l’absència de control sobre la
situació de la seguretat en tal o en tal altra regió.

3. L’esforç financer realitzat per la UE en el marc del
nou instrument de la Política Europea de Veïnatge,
més enllà del seu nivell insuficient respecte de 
les necessitats d’anivellar els índexs de
desenvolupament humà al Sud, perpetua un model
d’assistència que no confereix prou responsabilitat
als actors implicats, i que deixa de banda les
possibilitats que ofereixen els incentius que podria
provocar una conducta alternativa.

4. L’avaluació de tot el dispositiu posat en marxa permet
dubtar de la seva capacitat per afrontar els
considerables desafiaments que afronta el Sud
en tots els seus àmbits. En cinc anys, amb algunes
excepcions, els països de la riba Sud no hauran
aconseguit invertir les grans tendències que
caracteritzen el seu itinerari de creixement i
desenvolupament humà. En matèria de reducció
de la pobresa, d’acceleració de la creació
d’ocupació, de millora dels sistemes educatius,
d’integració de la dona, etc., els indicadors
continuaran acusant el retard estructural acumulat
respecte de la resta de regions del món. En termes
de competitivitat, la situació és més alarmant si la
comparem amb els índexs de transformació
elaborats per diferents institucions internacionals
(Banc Mundial, Davos, Bertelsmann, etc.).

Què s’ha de fer en aquestes condicions? Tot esperant
que es reuneixin les condicions prèvies per iniciar el
llarg camí que ens durà cap a la Comunitat de la
Mediterrània, considero que hi ha una estratègia
alternativa. Es basa en els principis següents:
1. Considerar la declaració de Tampere com una base

mínima per a un Procés de Barcelona en estat de
supervivència vegetativa.

El pla d’acció quinquennal, vast
catàleg de mesures, i els
compromisos nacionals en els
programes de la Política Europea
de Veïnatge, constitueixen
l’essència de les eines que
permetrien la realització de
l’objectiu de Barcelona
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2. Crear un mecanisme institucional paritari per agafar
el comandament de la supervisió, l’avaluació de les
polítiques sectorials i l’adequació de les polítiques
nacionals als compromisos subscrits pels diferents
actors de l’Euromed.

3. Iniciar polítiques comunes a un costat i a l’altre de
la Mediterrània en els sectors en què les resistències
euroescèptiques i els membres no implicats a la
Mediterrània no exerciran la seva possibilitat de
veto.

4. Organitzar una conferència per la pau i la seguretat
a la Mediterrània per afrontar les amenaces polítiques
i geoestratègiques que concerneixen a la regió (Mar
Negra-Med-Sahel).

Aquests quatre principis podrien articular-se a l’entorn
dels projectes següents:

1. Un Banc per a la Mediterrània que no sigui de
cap manera un instrument comparable, en el seu
funcionament, a altres bancs regionals o
internacionals. Hauria de ser al mateix temps un
observatori socioeconòmic de la Mediterrània i un
fons dels fons d’inversions, per a les necessitats
del sector públic i privat amb sistemes de
finançament més innovador. En aquest model ja no
hi haurà més donacions ni préstecs en condicions
privilegiades, sinó un finançament basat en diversos
instruments i en una assumpció de les externalitats
per part d’altres mecanismes públics paritaris. Es
tracta d’una barreja de BEI i de fons estructurals
amb un aspecte de garantia i capital de risc.

2. En analitzar les lliçons de la crisi iraquiana i el seu
corol·lari, l’Iran, en posar de manifest la necessitat
d’una seguretat col·lectiva (economicoenergètica,
civil, sobre catàstrofes naturals, terrorisme, tràfic
de tota mena, etc.) i en valorar l’abast del fracàs
de tots els actors implicats en el conflicte entre
Israel i Palestina, podem preguntar-nos si la idea
d’una conferència semblant a la d’Hèlsinki, revisada
i adaptada per al cas, no representa una oportunitat

per a una nova posada en marxa de conceptes,
d’acords passats i d’exigències per al futur. No es
tracta d’una idea en la qual poder aprofundir en
col·laboració amb els EUA i altres grans actors de
l’escena internacional (Rússia) i que acabarà
imposant-se?

3. Un espai aeri Euromed, fonamentat sobre el principi
de l’Open-Sky, sembla oferir un potencial
considerable per establir les bases d’un turisme
estable.

4. Un mercat agrícola mediterrani que reguli els
intercanvis comercials preferencials i que permeti
un ordenament concertat de l’espai agrícola
mediterrani.

5. Un espai del coneixement, en el qual l’economia
relacionada amb aquest sector pugui ajudar
igualment a gestionar l’asimetria demogràfica entre
el Nord i el Sud, i a oferir una alternativa creïble a
una gestió quantitativa dels fluxos migratoris, les
limitacions dels quals són ben conegudes.

Amb aquestes idees, a partir d’ara serà possible

començar a mobilitzar la població perquè aporti el
suport que actualment li falta al Procés de Barcelona.
Serà factible la creació de la dinàmica necessària
per accelerar les reformes polítiques al Sud.
Aquestes idees no posen en dubte els programes
actuals, sinó que els proporcionaran més visibilitat
i un horitzó que catalitzi les energies i que susciti
l’esperança en comptes del dubte actual. Tenen
una dimensió provocadora que no té cap més
objectiu que suscitar un debat que roman confinat
en les esferes polítiques.

A partir d’ara serà possible
començar a mobilitzar la
població perquè aporti el suport
que actualment li falta al Procés
de Barcelona
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Saad Eddin Ibrahim

Director

Ibn Khaldun Center for Development Studies, el Caire

Aquest repàs analític de les relacions euroàrabs s’ha
redactat des de la perspectiva d’una societat civil
activista. Si no és estrictament imparcial pel desig
d’aportar matisos a les afirmacions que figuren en els
informes de progrés oficials i, en concret, a les que
s’inclouen en la Política Europea de Veïnatge (PEV).
És comprensible que la PEV tingui tendència a felicitar-
se a si mateixa pels èxits obtinguts i, encara que
aquest article no nega que s’han produït certs avenços
des de la posada en marxa de la PEV el 2004, intenta
oferir una imatge més completa de la complexitat de
les relacions entre Europa i el món àrab. Atès que la
PEV ha manifestat la seva voluntat d’interessar-se
de manera activa pels veïns de la UE, és important
d’assenyalar que tan sols es fan referències ocasionals
a països i esdeveniments que no siguin els cinc països
immediats que van signar els Plans d’acció de la PEV
o els Acords d’Associació, o que no els afectin. En
conseqüència, farem tot el possible per estendre el
marc de la PEV en aquesta anàlisi i comentar, quan
sigui apropiat, les tendències i els patrons emergents
que són rellevants per a les relacions euroàrabs.

Un actor no estatal en l’espai euroàrab

L’any 2006 va ser testimoni d’un nou factor populista
que és rellevant a l’hora de parlar de les relacions
euroàrabs actuals. Va fer la seva turbulenta entrada
en escena arran de la controvèrsia que va esclatar
sobre una sèrie de vinyetes publicades en un diari
danès, en les quals apareixia representat el profeta
Mahoma. L’any va acabar amb una polèmica més,
relacionada amb el papa Benet XVI, de qui es van citar

unes declaracions sobre l’islam que molts van percebre
com a ofensives. En els dos casos no es tractava de
disputes o desacords entre governs, sinó que hi
entrava en joc l’opinió ciutadana. Els governs dels dos
costats es van mostrar reticents a implicar-s’hi de
manera directa, però a mesura que els esdeveniments
s’anaven succeint, la seva intervenció es va fer
necessària per la tensió creixent que es va viure tant
a la UE com a diversos països àrabs. Així doncs, el
nombre creixent de població arabomusulmana que viu
a països de la UE representa una nova variable que
complica les dinàmiques en els dos costats.
En l’incident de les vinyetes daneses, és instructiu
observar els detalls del procés que va fer que la crisi
esclatés. Les imatges es van publicar per primera
vegada al setembre del 2005 al diari danès Jyllands-
Posten. No obstant això, l’escàndol no va esclatar fins
cinc mesos després, quan el Muslim Clerics Council
(MCC) de Londres va prestar atenció a la indignació
dels líders musulmans danesos. Aquests últims havien
decidit cercar ajuda a l’exterior perquè sentien que les
protestes fetes a Dinamarca no s’havien atès. Per
als musulmans d’aquest país i per als de 
la resta del món, es considera un sacrilegi la
representació de símbols religiosos sagrats com ara
Déu o qualsevol dels seus profetes en manera humana,
i no cal parlar de la caricaturització del profeta Mahoma
com un terrorista. Molts musulmans van interpretar
aquest fet com un triple afront. Per a les autoritats i
els mitjans de comunicació danesos, aquest mateix
acte es tractava del simple exercici del dret bàsic de
llibertat d’expressió. Per aquest motiu, cap partit del
país no desitjava disculpar-se ni estava disposat a fer-
ho per una acció que sentien que estava protegida
per un dret consagrat dins d’una democràcia. Com
a reacció, la reduïda comunitat islàmica de Dinamarca
va enviar alguns dels seus líders a la Meca, on el
gener del 2006 tenia lloc una cimera islàmica, per tal
que exposessin el cas. La cimera va complaure la seva
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Viabilitat i utilitat

La qüestió de com superar les mancances existents en àrees

d’importància vital com ara els drets humans i el desenvolupament

democràtic, una de les preocupacions fonamentals del Partenariat

Euromediterrani (PEM), s’ha tractat àmpliament en el programa del

2006 d’EuroMeSCo. Al llarg de l’any es van tractar, tant en la xarxa com

en els cercles oficials implicats en el PEM, les principals conclusions

llançades per dos informes relacionats amb la realització d’estudis

comparatius i duts a terme des de dos punts de vista diferents i

complementaris. El treball de l’EuroMeSCo quant a la realització

d’estudis comparatius suggereix que, encara que es requereix una visió

més clara per part de la UE pel que fa a estratègies de promoció de la

democràcia, en particular pel que fa a la implicació de les societats

civils i a la certesa que realment hi ha els incentius adequats, el fet

d’idear un sistema de realització d’estudis comparatius per al PEM

constitueix un exercici de gran utilitat, sempre que des del

començament hi sigui present un sentit de la responsabilitat conjunt

centrat en la consecució dels resultats desitjats. Pel que fa a la viabilitat,

l’abundància d’indicadors disponibles suggereix que la possibilitat de

posar en marxa un sistema d’aquest tipus en el PEM en el seu conjunt

depèn en gran manera de la voluntat per dur a terme aquest

plantejament.

El primer informe, escrit per Azzam Mahjoub (Universitat de Tunis), té

com a objectiu dissenyar un marc per a l’avaluació del progrés observat

en el Partenariat en l’àmplia categoria que constitueixen els drets

humans (drets polítics i civils) i el desenvolupament democràtic, que té

a veure fonamentalment amb el primer capítol, i lleugerament amb el

tercer, del Procés de Barcelona. L’assumpció principal subjacent a

l’informe és que la supervisió objectiva del progrés cap a unes metes

establertes conjuntament constitueix una poderosa eina que tant les

societats civils com els governs poden fer servir per aconseguir els

objectius esmentats. La supervisió es concep, per tant, com un

instrument per a la construcció de partenariats.

En l’informe s’identifica el conjunt d’àrees prioritàries per a l’establiment

d’un sistema comparatiu comú derivades directament del conjunt de

«documents fundacionals» del PEM relatius als drets humans i el

desenvolupament democràtic, des de la Declaració de Barcelona fins

als plans d’acció de Veïnatge. Després d’una anàlisi breu de qüestions

metodològiques relacionades amb la tasca de recopilar indicadors

adequats i la inclusió d’una sèrie de recomanacions pràctiques,

l’informe presenta les principals fonts que han servit de guia en la

selecció de les vuit àrees prioritàries catalogades de crucials per a

l’avaluació del progrés pel que fa als drets humans i al

desenvolupament democràtic. Entre aquestes àrees destaquen, per

exemple, el compromís amb els drets humans, el dret a la integritat

física, la participació política, l’estat de dret, les llibertats civils, la

societat civil, l’apoderament i els drets de les dones, els drets dels

immigrants i els de les minories. En un pas posterior es descriuen

detalladament les fonts preseleccionades que donen lloc a indicadors

adequats, per tal de determinar quins serien els millors per avaluar els

progressos del PEM.

Encara que en l’estudi es recomana l’anàlisi mútua com a condició

prèvia per tal que a través dels estudis comparatius s’aconsegueixin els

objectius proposats –tot fomentant un progrés real i ampli en àrees que

són crucials per a l’aparició d’una agrupació regional–, no és menys

cert que en unes àrees determinades, com per exemple en el

compromís formal envers als drets humans, els països del Sud tenen

més camí a recórrer que els del Nord. No obstant això, en altres àrees,

com per exemple els drets dels immigrants i de les minories, així com

les qüestions que se’n deriven com ara la intolerància i la xenofòbia, són

els països del Nord els que, útilment, poden ser analitzats d’una manera

més sistemàtica de manera que els estudis comparatius puguin

desenvolupar el paper constructiu per al qual van ser dissenyats.

L’estudi conclou amb l’afirmació que el disseny d’un sistema comparatiu

de supervisió dels progressos en el camí cap a uns objectius

conjuntament establerts en l’àmbit dels drets humans i del

desenvolupament democràtic, és una tasca útil que condueix a

aconseguir els objectius esmentats dins del Partenariat

Euromediterrani, sempre que el sentit de propietat conjunta, basat en la

responsabilitat compartida i en l’entesa comuna, hi sigui present des de

les etapes inicials de la seva implementació.

El segon informe, escrit per Raffaella Del Sarto (EUI, Florència), amb la

contribució de Tobias Schumacher (IEEI, Lisboa) i Erwan Lannon (EI,

Universitat de Gant) i la col·laboració d’Ahmet Driss (AEI, Universitat de

Tunis), adopta un punt de vista prou diferent. S’hi analitzen de manera

crítica conceptes clau en el terreny de la democratització i dels drets

humans, com ara «democràcia», «estat de dret» o «drets humans»

–termes que s’empren sovint sense donar-ne una definició clara–, el

concepte d’estudi comparatiu, així com els plans d’acció signats amb el

Marroc, Tunísia, l’Autoritat Nacional Palestina, Jordània i Israel. Exposa

la problemàtica del procés de transició democràtica i es debat la

qüestió de quins són els ingredients necessaris per a l’èxit de tot procés

comparatiu. Atès que en l’informe s’assenyala que l’enfocament

euromediterrani actual conté diversos defectes de tipus conceptual i

analític que poden tenir, tots, importants repercussions a l’hora de dur

a terme de manera reeixida i sostenible estudis comparatius sobre

desenvolupament polític en l’àrea euromediterrània, es proposa prendre

com a punt de partida per a qualsevol estratègia de foment de la

democràcia la conceptualització de la democratització com un procés

que implica diferents fases. Se suggereix de fer servir aquest model

com a «llista de comprovació» en una comparació a tot el país que

serveixi com a «metaesquema» dins del qual es puguin definir i avaluar

en el context específic de les relacions euromediterrànies els «estudis

comparatius» específics de l’àmbit dels «drets humans» o l’«estat de

dret».

Si es dóna per fet que el respecte pels drets humans és el primer i més

fonamental bloc sobre el qual s’ha de construir el desenvolupament

democràtic, en l’informe s’aporta una sèrie de suggeriments per a la

implementació d’allò que podria rebre el nom d’«estratègia intel·ligent

d’estudis comparatius». Aquesta estratègia comporta, entre altres

coses, la necessitat de definir amb claredat els objectius i les

estratègies de l’enfocament de la UE sobre democratització

(«democràcia» enfront d’una espècie de «liberalització política») i per

consegüent, definir una sèrie d’indicadors clars i de decisions a priori

sobre la planificació i la supervisió habitual, i la necessitat d’augmentar

els incentius –juntament amb un ús adequat de la condicionalitat– i

d’adoptar una decisió sobre fins a quin punt la societat civil del sud de

la Mediterrània hauria de formar part de qualsevol estratègia de foment

de la democràcia de la UE.

Els informes de l’EuroMeSCo es troben disponibles a

www.euromesco.net 

ESTUDI COMPARATIU SOBRE DRETS HUMANS I DESENVOLUPAMENT DEMOCRÀTIC EN 

EL PARTENARIAT EUROMEDITERRANI
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petició i va emetre una declaració en què es
condemnava les vinyetes daneses i s’exigia una
disculpa. Amb el document de la cimera islàmica a
la mà, els musulmans danesos es van dirigir a diferents
capitals musulmanes. La seva campanya va obtenir
els fruits desitjats i en diverses d’aquestes ciutats
van tenir lloc manifestacions acalorades davant de les
ambaixades, els consolats i les empreses daneses. La
pitjor d’aquestes manifestacions es va produir a
Damasc, la capital de Síria, on es va calar foc al
consolat danès. Ja que el règim sirià exerceix un
control absolut sobre la seva societat, molts
observadors van considerar que les manifestacions
en contra dels danesos o bé comptaven amb el
beneplàcit de les autoritats sirianes o bé havien estat
organitzades per elles a fi de desviar l’atenció dels
problemes nacionals i de la regió.
Quant al segon episodi, el 12 de setembre de 2006
el papa Benet XVI va pronunciar un discurs a la
Universitat de Ratisbona durant el qual va citar un
emperador bizantí medieval que afirmava que el profeta
Mahoma no havia predicat res de valor, tan sols
violència i odi. Tan aviat com es van fer públics els
detalls del discurs, va esclatar de nou la ira a gran part
del món islàmic. Atès el respecte que té la figura del
Papa arreu del món, els governs àrabs i musulmans
van decidir restar al marge de la polèmica i deixar que
fossin els clergues islàmics els que lideressin la
contraofensiva. El líder religiós d’Al-Azhar, la universitat
islàmica més antiga, va acceptar el repte. El Vaticà va
tenir la prudència de distanciar-se del discurs, tot
al·legant que la intenció del Papa no havia estat la
d’insultar el profeta o l’islam i que Benet XVI
simplement havia narrat un fet històric i que se n’havien
malinterpretat els comentaris. Quan aquesta retractació
va ser vista com a insuficient en moltes seus del món
islàmic, el Papa va afegir a la declaració del Vaticà una
disculpa explícita per haver ferit de manera
inintencionada la sensibilitat dels musulmans.
Encara que és clar que en els dos casos van entrar
en joc diverses intrigues, els debats apassionats que
van seguir van centrar l’atenció en la complexitat de
les relacions euroàrabs. Durant el procés, totes les
parts implicades es van veure obligades a afrontar que
l’islam s’ha convertit en la segona religió més estesa
a Europa, amb uns 50 milions de seguidors. Així
mateix, es tracta de la religió que creix a un ritme
més ràpid a causa tant de la immigració com a índexs
de natalitat més alts. A més, els musulmans nascuts
a Europa han començat a participar de manera més
activa en l’espai públic europeu i han presentat les

seves pròpies queixes i peticions en l’escena política.
Aquest sector jove i dinàmic de la població també ha
demanat la intervenció dels governs i la ciutadania dels
seus països d’origen. Encara que al llarg d’aquests
conflictes es va invocar de manera ocasional la tesi
que Huntington presenta en el seu llibre Xoc de
civilitzacions, un percentatge elevat d’integrants
d’ambdues parts desitjava desmentir-la, com si
volguessin suggerir que el diàleg i la convivència no
són només possibles, sinó també inevitables.

Poca confiança entre veïns

La Política Europea de Veïnatge (PEV) de la UE es
va presentar com una nova posada en marxa dels
agònics Acords de Barcelona de 1995, quan deu anys
després de la seva signatura, els socis europeus
descobrien que els règims àrabs autocràtics del sud
de la Mediterrània els havien superat al tauler de joc.
Amb aquesta idea es va establir la PEV per rectificar
els fracassos anteriors mitjançant un seguiment més
proper dels progressos en matèria de drets humans
i democratització. La PEV deixava de banda la
condicionalitat i en el seu lloc apostava amb força per
oferir incentius a aquells països àrabs que acceleressin
el seu calendari de reformes.

El document constitutiu de la PEV indica ja en els seus
primers paràgrafs que, en les relacions amb els veïns
del sud de la Mediterrània, la UE reconeix la seva gran
diversitat i que traçarà les seves estratègies tenint en
compte aquest fet. Encara que es tracta d’un propòsit
lloable, ha de tenir-se en compte que massa relativitat
cultural podria fer el joc als autòcrates de la regió, com
va passar amb el primer Acord de Barcelona (1995-
2005). Dels tres paquets proposats, els autòcrates
van acollir amb rapidesa l’ajuda financera i les mesures
de seguretat. No obstant això, van aconseguir deixar
congelat el tercer paquet, relacionat amb la societat
civil i la democratització.
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Deu anys després de la
signatura dels acords de
Barcelona, els socis europeus
descobrien que els règims
àrabs autocràtics del sud de la
Mediterrània els havien superat
al tauler de joc
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És cert que els EUA, arran de l’11-S, possiblement
es va situar a l’extrem oposat, imposant exactament
les mateixes mesures per a la democratització en tots
els contexts, una cosa que tindria conseqüències
desastroses a l’Iraq i, en menor grau, a l’Afganistan.
No obstant això, Europa no hauria d’utilitzar l’exemple
nord-americà com a excusa per desentendre’s encara
més de la societat civil i dels esforços de
democratització en el món àrab. El millor enfocament
pràctic suggeriria aplicar l’estratègia del pal i la
pastanaga, com es va fer en el cas dels Acords
d’Hèlsinki de 1975 entre l’OTAN i els països del
Pacte de Varsòvia.
El que van presenciar els països àrabs el 2006 va
ser una retirada dràstica d’Occident del front de
promoció de la democràcia. A mesura que els
islamistes s’apuntaven victòries importants en
eleccions recents, tant la UE com els EUA feien
marxa enrere. S’estimaven més l’estabilitat que es
troba amb les autocràcies al desconegut i a possibles
resultats impopulars de les eleccions democràtiques.
Aquest canvi de perspectiva ha reforçat la creença
estesa de la doble moral d’Occident envers el món
àrab.

Les pors dins de la PEV podrien haver-se calmat si
la UE hagués pres en consideració el cas de Turquia.
El partit islàmic turc anomenat Partit de la Justícia i
el Desenvolupament ha evolucionat cap a una
institució islàmica democràtica semblant a les
democratacristianes que hi ha en uns quants països
de la UE. Quelcom semblant emergeix al Marroc i
hauria de fomentar-se en comptes de ser rebutjat,
temut o boicotejat. De fet, la UE (no particularment
la seva PEV) ha sabut portar per més bon camí que
els EUA el tema de Palestina, com més endavant es
podrà veure.

Els negocis, com de costum

Les problemàtiques vigents i continuades d’incum -
bència general van continuar atraient un volum
considerable d’atenció interestatal i mediàtica als dos
costats. Incloïen allò que la UE denomina «conflictes
congelats», principalment els de Palestina, Iraq,
Afganistan i Sudan. Mentre que alguns països van
seguir implicant-se més que altres, la UE com a
conjunt els va dedicar una atenció activa a través
dels mitjans de comunicació respectius, les ONG i
l’ajuda humanitària. La situació cada vegada més
greu que es viu a Darfur n’és un altre exemple
il·lustratiu. A mesura que alguns dels conflictes se
suavitzaven o prenien un gir sobtat i empitjoraven, les
polítiques comunitàries van batallar per millorar la
situació, fins i tot arribant a distanciar-se de la postura
dels EUA.
Malgrat que no manera part de la PEV, Sudan és un
veí important d’alguns membres actuals o potencials.
Cal esmentar que la UE i la majoria dels països
africans han actuat de comú acord en el tràgic cas
de Darfur i van donar suport a la intervenció
internacional militar i humanitària, en contra dels
desitjos del govern de Sudan, que comptava amb el
suport de la Lliga Àrab. Aquesta solidaritat panàrab
davant la voluntat de la comunitat internacional es veurà
una altra vegada en els casos de Síria i Somàlia.
Un alineament euroàrab de diferent índole va tenir lloc
respecte a la guerra que Israel va iniciar l’estiu de 2006
contra l’actor no estatal Hezbol·lah. Sense posicionar-
se de manera oficial, els estats àrabs dits moderats
(Egipte, Aràbia Saudita i Jordània) es van posar al
costat de la UE i dels EUA contra Hezbol·lah ja que
opinaven havia provocat l’atac d’Israel al Líban en
segrestar dos dels seus soldats i assassinar-ne sis
més. D’altra banda, Síria i Iran recolzaven Hezbol·lah,
i la resta dels governs àrabs romania en silenci. Al seu
torn, la majoria de ciutadans àrabs enquestats estaven
del costat d’Hezbol·lah, una posició que moltes
vegades desafiava la dels seus propis governs.
En relació amb l’emergència dels actors no estatals
del món àrab, el líder d’Hezbol·lah, Hasan Nasralà,
encapçala diverses enquestes de popularitat, per
davant d’altres líders àrabs. De fet, cap dels monarques
o dels presidents àrabs no va aconseguir assolir les
deu primeres posicions. Una enquesta sobre l’opinió
pública realitzada al setembre pel Centre Ibn Khaldun
del Caire, va revelar que els líders militants desafiadors
tendeixen a captivar amb facilitat la imaginació de la
majoria dels enquestats. D’aquesta manera l’iranià

El que van presenciar els
països àrabs el 2006 va ser una
retirada dràstica d’Occident
del front de promoció de la
democràcia. Tant la UE com els
EUA s’estimaven més
l’estabilitat que es troba amb
les autocràcies al desconegut i
a possibles resultats
impopulars de les eleccions
democràtiques
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Mahmoud Ahmadinejad ocupava el segon lloc, seguit
de Khaled Mishaal, de la palestina Hamàs, i de Magdi
Akef, líder dels Germans Musulmans d’Egipte.

Al començament del 2006, l’elecció del grup islàmic
Hamàs a Palestina va agafar els europeus, i la resta
del món, per sorpresa. Com a membre del Quartet
Internacional, la UE s’havia compromès a no oferir 
ajut ni reconèixer aquelles organitzacions que no
estiguessin disposades a renunciar a la violència o que
rebutgessin els acords previs establerts amb l’Autoritat
Palestina (AP). D’altra banda, hi havia prop de tres
milions de palestins la subsistència dels quals depenia
desesperadament de l’ajut internacional. Mentre que
els EUA es van mantenir ferms davant Hamàs, la UE
va ser més flexible i va canalitzar una gran part de
l’ajuda assignada a través d’organitzacions de la
societat civil o del president Mahmoud Abbas, no
pertanyent a Hamàs. Així mateix, va mantenir contactes
de baix nivell amb determinats responsables de
Hamàs.
Està comprovat que sempre que els europeus prenen
una postura independent de la dels EUA recullen
elogis editorials. Això és a causa de la creença popular
estesa en el món àrab del fet que els Estats Units
sempre estan al costat d’Israel, contra els àrabs i els
palestins. Per tant, el fet d’actuar de manera autònoma
respecte de la superpotència implica la possibilitat de
ser just i, per tant, propalestí.
Encara que el Líban formava part del calendari
euroàrab des de l’assassinat de l’antic primer ministre
Rafiq al Hariri al febrer del 2005, l’estiu del 2006 va

ser testimoni d’una altra guerra entre Israel i la milícia
xiïta d’Hezbol·lah. Europa es va involucrar tant en els
esforços de mediació inicials per aconseguir un 
alto el foc com en la subsegüent operació per al
manteniment de la pau. La tardor del 2006, Hezbol·lah
i el govern escollit democràticament del primer ministre
Fuad Siniora van quedar atrapats en una confrontació
sobre l’assumpte del Tribunal Internacional. Aquest
tribunal havia estat autoritzat per una resolució anterior
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i es
considerava necessari per determinar sobre qui
requeia la responsabilitat per l’assassinat de Hariri. La
UE, juntament amb els EUA i els règims àrabs, estaven
al costat del govern de Siniora.

Conclusió

El 2006, el paper de la PEV no va ser negatiu. Des
de la perspectiva de la seva declaració d’intencions,

no obstant això, podria haver estat més robust i visible.
Dos anys després de la seva posada en marxa, ha
romàs prou a l’ombra i s’ha centrat majoritàriament en
assumptes intergovernamentals. Les organitzacions
de la societat civil àrab no s’han beneficiat d’una
manera significativa dels recursos que ofereix. Caldria
esperar que la PEV ampliés el seu àmbit d’actuació
el 2007.
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El 2006, el paper de la PEV no
va ser negatiu. No obstant això,
podria haver estat més robust i
visible. Les organitzacions de 
la societat civil àrab no s’han
beneficiat d’una manera
significativa dels recursos que
ofereix

Una enquesta sobre l’opinió
pública va revelar que els líders
militants desafiadors tendeixen
a captivar amb facilitat la
imaginació de la majoria dels
enquestats
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Eduard Soler i Lecha

Coordinador del Programa Mediterrània 

Fundació CIDOB, Barcelona

Seguretat humana i reforma del sector de la
seguretat

A hores d’ara, la reforma del sector de la seguretat
roman, llevat de poques excepcions, al marge de les
prioritats de la UE quan aquesta aborda la reforma
política a la Mediterrània, i això malgrat que l’Estratègia
Europea de Seguretat (EES) marqués la reforma en
aquest sector com una prioritat per a la UE. A l’hora
d’entendre aquesta situació sorgeixen diverses
preguntes: què entenem per reforma del sector de
seguretat? Com es vincula al concepte de seguretat
humana? Per què la UE podria estar interessada a
promoure aquests processos en els seus veïns del
sud i de l’est de la Mediterrània? Què ha fet fins ara?
Quines consideracions hauria de tenir al pensament
amb vista a reforçar aquesta dimensió en les seves
polítiques cap a la Mediterrània?
El concepte de reforma del sector de seguretat comprèn
múltiples camps: les forces armades, la policia, les
gendarmeries, els serveis d’intel·ligència, el sistema
penitenciari i el judicial, així com les institucions
públiques encarregades de supervisar aquest sector.
A més, hi ha visions diferents del significat del terme
reforma. Mentre que per a alguns es refereix únicament
al vessant modernitzador, en altres paraules, a
augmentar l’eficàcia dels cossos de seguretat, per a
altres necessàriament inclou una dimensió
democratitzadora. Des d’aquest enfocament, la reforma
ha d’anar orientada a fer que els cossos de seguretat
estiguin sota un control civil democràtic i que actuïn
de conformitat amb el respecte pels drets humans i
les llibertats fonamentals dels ciutadans. Aquesta
segona concepció entronca amb la nova formulació

que s’ha denominat «seguretat humana», popularitzada
des de la seva inclusió en l’Informe sobre el
Desenvolupament Humà del PNUD de 1994 i que
es pot sintetitzar com un intent per canviar el focus
de qui ha de ser protegit. Segons aquesta concepció,
s’ha de prioritzar la seguretat del ciutadà per damunt
de la de l’Estat (o del règim). Així doncs, una reforma
del sector de la seguretat entesa des d’una perspectiva
democratitzadora no solament encaixa, sinó que és un
element fonamental d’aquesta nova concepció de la
seguretat.

Per què cal impulsar la reforma del sector de
seguretat a la Mediterrània?

Els documents del Procés de Barcelona, de la Política
Europea de Veïnatge (PEV), així com l’EES aprovada
el 2003, emfasitzen un interès compartit per promoure
la democràcia i l’estat de dret a la Mediterrània. Si
s’és coherent amb aquest objectiu, la UE i els seus
socis del sud i de l’est de la Mediterrània haurien
d’incloure la reforma del sector de la seguretat a la
seva agenda de reformes.
És cert que per avançar en una reforma democràtica
del sector de la seguretat a la Mediterrània, aquesta
s’ha d’inserir en uns processos de reforma política i
consolidació democràtica que en alguns casos brillen
per la seva absència. No obstant això, també és cert
que cap procés democratitzador no serà complet
sense, en paral·lel, haver conclòs una profunda reforma
del sector de la seguretat. 
Malgrat això, tot i l’interès creixent, també, que la
reforma del sector de seguretat està despertant en
el món àrab i en altres fòrums internacionals (PNUD,
però sobretot OTAN), la reforma del sector de seguretat
té un pes escàs en les polítiques europees cap a la
Mediterrània. Hi ha, això sí, dues excepcions: el cas
turc –en tant que país candidat a l’adhesió– i el cas

Seguretat

La reforma del sector de la seguretat, un
repte euromediterrani?
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palestí –en el marc de la Política Europea de Seguretat
i Defensa (PESD). Amb aquestes excepcions, la
implicació europea en la reforma del sector de
seguretat a la Mediterrània ha estat escassa i parcial.

L’experiència turca

Quant a Turquia, cal recordar que les qüestions
vinculades al paper de les Forces Armades han estat,
tradicionalment, un tema important a l’agenda de reforma
política interna. El reiterat intervencionisme de l’estament
militar en la política turca ha estat vist amb preocupació,
no solament a Turquia sinó per la UE. Així doncs, les
relacions entre civils i militars s’han convertit en un
dels punts que els informes de la Comissió Europea
ha tingut en compte a l’hora d’avaluar si Turquia 
satisfeia, en menor o major grau, els criteris polítics de
Copenhaguen. És a dir, els criteris necessaris abans
d’obrir negociacions d’adhesió amb un país candidat.
Així doncs, el fet que els últims anys s’hagin observat
progressos substantius en la reforma del sector de
seguretat i que, a diferència de les relacions de la UE
amb altres països mediterranis, aquest tema s’hagi
consolidat a l’agenda euroturca, està íntimament vinculat
al procés d’adhesió de Turquia a la UE. Això, juntament
amb la voluntat de consolidar la democràcia del Govern
i de la Gran Assemblea Nacional Turca, ha donat lloc
a la reforma del Consell de Seguretat Nacional (MGK,
amb les seves sigles turques) i a obtenir ràpids
progressos en la política de tolerància zero contra la
tortura i les millores en les condicions de les presons
turques. Tot això ha estat objecte de supervisió i suport
per part de diferents institucions de la UE.
És cert que encara hi ha aspectes a millorar, que molts
analistes consideren que les Forces Armades exerceixen
encara un paper excessiu en la política i la societat
d’aquest país i que els mecanismes de control per part
dels poders civils són encara insuficients (Cizre, 2006).
De fet, la polèmica elecció presidencial del 2007 ha
tornat a evidenciar aquesta preocupació. No obstant
això, els progressos assolits en els darrers sis anys
mostren que quan la UE i les autoritats competents
comparteixen un mateix objectiu es poden produir
avenços substancials.
En quina mesura els sectors reformistes haurien estat
capaços d’aconseguir aquests progressos sense la
perspectiva d’adhesió? És una qüestió central a l’hora
de definir i d’implementar una política europea o
euromediterrània de promoció de la reforma del sector
de seguretat, ja que la UE no està en disposició

d’oferir l’incentiu de l’adhesió a la resta dels països
riberencs de la Mediterrània, amb l’excepció dels
Balcans.

L’experiència palestina

L’experiència palestina de reforma del sector de seguretat
té unes peculiaritats que la fan un cas especial a la
regió. D’entre aquestes especificitats, cal destacar-
ne tres. Primer, que l’Autoritat Nacional Palestina no és
un Estat reconegut internacionalment. Segon, que els
territoris palestins es troben sota ocupació israeliana
i, per tant, en situació de conflicte obert. Tercer, que
l’Autoritat Nacional Palestina té diversos cossos policials
actius, entre els quals hi ha la Policia Civil Palestina i
la Guàrdia Presidencial, a més de milícies armades com
ara les brigades d’Izz ad-DIN al Qassam o les Brigades
dels Màrtirs d’Al-Aqsa (Friedrich, 2005).
Davant d’aquesta situació, i a la llum del full de ruta,
aprovat pel Quartet el 2002, que establia com una
de les primeres fases aconseguir el bon govern de
les institucions palestines, diversos països i organismes
institucionals van considerar prioritària la creació d’un
cos policial unificat als territoris palestins que tingués
el monopoli de la violència i que estigués sota un
control civil i democràtic. És sota aquesta concepció
que la UE va decidir posar en marxa una missió civil
de la PESD anomenada EUPOL COPPS a partir de
l’1 de gener del 2006. Aquesta missió, amb un mandat
de tres anys, haurà de contribuir a posar en marxa el
Programa de Desenvolupament d’una Policia Civil
Palestina amb l’objectiu d’establir una organització
policial transparent que compti amb un marc legal
clar i que pugui constituir un servei policial potent,
capaç de fer front a les necessitats de la societat
(CITpax, 2006).
Tot i que hi ha missions que encara ho defineixin de
manera més precisa, EUPOL COPPS és una de les
missions de la PESD orientades a promoure la reforma
del sector de seguretat. Aquesta experiència, no
obstant això, no està donant els fruits esperats i, fins
i tot, s’ha decidit reduir considerablement els efectius
destinats a la missió, d’una banda, per la nova escalada
de violència que va assotar la majoria dels territoris
palestins el 2006, i de l’altra, perquè el bloqueig
europeu al Govern de Hamàs després de la seva
victòria a les eleccions del gener del 2006 també va
paralitzar aquest àmbit de cooperació.
En resum, l’experiència d’intervenció europea a Palestina
il·lustra algunes de les mancances de la UE per tal de
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poder actuar efectivament en la reforma del sector de
seguretat en un escenari de conflicte. No obstant
això, la missió EUPOL COPPS també ha evidenciat la
importància que la UE ha donat a la reforma del sector
de seguretat, no solament des d’una perspectiva
democratitzadora, sinó com un vector per aconseguir
una pau duradora. Amb independència de les dificultats
d’implementació, l’èmfasi posat en aquesta missió en
la necessitat d’entendre el sector policial com un servei
per als ciutadans també és digne d’esment i pot inspirar
les noves actuacions europees en el camp de la reforma
policial.

La cooperació euromediterrània i la Política
Europea de Veïnatge (PEV)

Com dèiem, les experiències turca i palestina són
excepcionals. No solament per les circumstàncies
particulars en què els dos països es troben, sinó perquè
també és excepcional que la UE s’impliqui a fons en
qüestions vinculades a la reforma del sector de seguretat
als països mediterranis. La prudència ha caracteritzat
l’actuació de la UE en aquest camp i ni en la Declaració
de Barcelona del 1995, text fundacional del Partenariat
Euromediterrani, ni en textos posteriors aprovats en
aquest marc apareix cap esment a la necessitat de
dur a terme una reforma del sector de seguretat als
països socis.
De fet, només a partir de la Conferència Eurome diterrània
de València del 2002 va començar a entrar a l’agenda
la qüestió de la reforma policial. No obstant això,
qüestions molt més sensibles relatives a les Forces
Armades continuen estant absents de les discussions
euromediterrànies en matèria de seguretat i reforma
política. Això pot ser degut tant a la lògica inherent al
partenariat de no-ingerència en els afers interns dels
socis, com a la consideració que el context polític
domèstic i internacional en aquests països és poc
propici, o fins i tot desaconsella, la posada en marxa
d’aquestes reformes.
La creació d’un nou marc de cooperació, la PEV, va
donar certes esperances per tal que aquesta situació
pogués canviar. Heiner Hänggi i Fred Tanner (2005)
van opinar que els plans d’acció podrien ser un bon
instrument per avançar, de manera gradual i amb una
lògica estrictament bilateral, en una agenda de reforma
de seguretat. No obstant això, els plans d’acció aprovats
fins al moment contenen referències escasses a la
reforma del sector de seguretat i es refereixen, únicament,
a la reforma policial i judicial i, per regla general, només

des d’una lògica d’interès europeu i des d’una
perspectiva modernitzadora i no demo cratitzadora. N’és
un bon exemple el fet que les qüestions de control
fronterer són les que han rebut més atenció en aquests
documents.

Perspectives de futur 

La reforma del sector de seguretat s’està convertint en
una qüestió essencial per als actors que volen promoure
processos de reforma política, així com contextos
regionals més estables. Una Mediterrània més estable
i democràtica és un objectiu de la política exterior
europea i, formalment, també ho és per part de tots
els estats que componen el Partenariat Euromediterrani.
Per consegüent, no hi ha motiu per no començar a
introduir la reforma del sector de seguretat, amb les
seves múltiples facetes i de manera gradual, a l’agenda
euromediterrània i a la PEV.
Amb tot, si la UE adopta un paper actiu en aquest camp,
haurà de tenir en compte quatre qüestions. La primera
és que haurà de considerar que aquests esforços poden
ser en va si en paral·lel no s’hi actua per resoldre els
focus d’inestabilitat regional. Els conflictes regionals
són un fre a tot procés de reforma política, especialment
en l’àmbit de la seguretat perquè legitimen (internament
i externament) unes Forces Armades tan potents com
sigui possible i amb un marge d’autonomia per fer front
a amenaces reals o latents.
La segona és que ha de ser conscient que altres
organismes estan promovent, o poden estar en
predisposició de fer-ho, processos de reforma del
sector de seguretat. Entre aquests processos, destaca
la voluntat de l’OTAN de reforçar aquesta dimensió en
el marc del seu Diàleg Mediterrani. No només això,
alguns estats membres de la UE també tenen una
política activa en aquest sector, especialment en l’àmbit
de la formació. Per tant, per evitar encavalcaments
innecessaris o, encara pitjor, contradiccions, caldrà
cercar espais de col·laboració i sinergia entre tots
aquests actors.
En tercer lloc, i aquest és potser el punt més important,
s’hauran de potenciar aquells actors que domèsticament
puguin pressionar a favor d’una reforma del sector de
seguretat. Entre aquests actors hi pot haver des de
membres de la societat civil, tot passant per la classe
política, els mitjans de comunicació i, fins i tot, alguns
sectors dins de les Forces Armades o altres cossos
de seguretat. Si no hi ha aquesta pressió interna, tots
els esforços seran en va ja que fàcilment s’interpretaran
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les pressions externes com una ingerència en els afers
interns de l’Estat, amb la intenció de debilitar-lo.
En quart i darrer lloc, s’hauran de definir quins incentius
està disposada a proporcionar la UE a aquells estats
que decideixin, de manera voluntària, acceptar la
cooperació de la UE en la promoció de la reforma del
sector de seguretat. Aquesta qüestió no es circumscriu
a aquest sector, sinó que és una preocupació general
de la PEV i haurà de ser resolta si es vol incidir realment
en els processos de reforma política i econòmica a la
Mediterrània. Si no s’oferissin els incentius necessaris,
la UE podria caure en una crisi de legitimitat.
Amb tot, en el cas de la reforma del sector de seguretat,
establir aquesta estructura d’incentius i trobar els mètodes
adequats per avaluar els progressos és encara més
necessari a causa de l’escàs ressò que aquestes
qüestions han trobat en les polítiques europees envers
la Mediterrània. En aquesta direcció, un informe recent
de la xarxa EuroMeSCo (Soler i Lecha et al, 2006)
presentava diverses recomanacions sobre la necessitat
d’incorporar el sector de seguretat en els Country Reports
i en els Plans d’Acció de la PEV, tot insistint  que es
requereix un esforç per trobar i processar informació
factual respecte d’això. Per tant, seria de vital importància
associar actors domèstics a aquesta tasca, tot contribuint
així a la creació d’una àmplia consciència social sobre
la necessitat d’aquestes reformes.
Amb aquesta informació, la UE, en cooperació amb el
país soci, podria dissenyar estratègies a mitjà i llarg
termini en el camp de la reforma del sector de seguretat.
Tot seguint la filosofia de la PEV, en el cas de progressos
substancials i sostinguts s’hauria de preveure la
participació d’aquests socis en la política exterior i en
la de seguretat i defensa, així com en programes i
agències relacionades amb aquestes dimensions.
Simultàniament, seria desitjable obrir totes les opcions
de col·laboració, formació i intercanvi d’experiències a
tots els països riberencs de la Mediterrània, amb
independència dels progressos que aquests països
facin en la reforma del sector de seguretat. I és que
amb l’obertura d’aquests espais de cooperació s’estaran
establint les bases per a una més elevada confiança
mútua i perquè, en un futur no gaire llunyà, els socis
mediterranis desitgin avançar en els processos de
reforma del sector de seguretat.

Conclusions

La reforma del sector de seguretat, un tema
escassament present en les polítiques de la UE envers

la Mediterrània, pren cada vegada més cos a l’agenda
de reforma política a la Mediterrània i el món àrab
(Luethold, 2004). Seria convenient, doncs, que la UE
reforcés i en alguns casos comencés a definir com
podria contribuir a l’èxit d’aquests processos de reforma
del sector de la seguretat. Aquesta aproximació seria
coherent amb l’EES, amb la filosofia del Procés de
Barcelona i la PEV; i s’englobaria, a més, en un intent
de promoure una doctrina de seguretat humana en
les relacions amb el seu entorn.
És evident que aquest tema no és  l’únic, ni el més
urgent, en la voluntat de fer de la Mediterrània una àrea
de pau compartida en què la democràcia sigui la regla
i no l’excepció. La solució dels conflictes regionals
oberts i la necessitat d’iniciar processos de reforma
política són, en alguns casos, passos previs perquè
es consolidi la voluntat de reforma en l’àmbit de la
seguretat. Això no obstant, no eximeix la UE de començar
a dissenyar una estratègia global de promoció de la
reforma del sector de seguretat i, en el cas de la
Mediterrània, acompanyar-la d’estratègies regionals
prou àmplies com per actuar, cas a cas, tot adaptant-
se a les especificitats de cada país i a cada moment.
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Els règims autocràtics de l’Àfrica nord-occidental es
veuen assetjats pels estralls agermanats del baix
rendiment econòmic i l’exclusió política d’una àmplia
classe marginada en creixement. Els sistemes de
governança a Algèria, el Marroc i Tunísia, viciats des
dels fonaments però resistents, combinats amb una
misèria absoluta, contribueixen a fer que sorgeixin
molts dels mals socials. D’entre aquests mals, destaca
l’aparició de joves musulmans desarrelats i vulnerables
a l’adoctrinament per part d’elements extremistes.
La situació ha arribat a un punt en què Al-Qaida sembla
ara capaç de penetrar als límits occidentals del món
islàmic, tot concentrant una atenció sovint no desitjada
sobre la zona magrebina de l’Àfrica nord-occidental
i la regió veïna del Sahel. En alguns sectors es temen
els possibles efectes de contagi sobre l’Àfrica
occidental, rica en petroli, i especialment sobre Nigèria,
on la tensió entre el nord principalment islàmic i el
sud de predomini cristià ha portat a enfrontaments
oberts en diverses ocasions. Aquests esdeveniments
estan tenint un impacte sobre la zona mediterrània,
així com sobre el nord d’Europa, l’Orient Mitjà i els
Estats Units.

La gran ombra del GSPC

Fins ara, els incidents específics de terrorisme a l’Àfrica
nord-occidental no han suposat una gran amenaça
per a l’estabilitat local o regional. L’organització jihadista

més destacada de la regió, el Grup Salafista per a la
Predicació i el Combat (GSPC), amb base a Algèria,
està intentant convertir-se en un actor regional. Aquest
fet justifica en part l’anunci del seu líder, Abu Mus’ab
al Wadoud, l’octubre del 2006, d’una aliança amb Al-
Qaida i el canvi de nom del grup, que ha passat a
anomenar-se «Al-Qaida del Magreb Islàmic»1. Aquesta
fusió va posar en relleu la funció de lideratge del
GSPC entre els grups jihadistes d’Algèria, Tunísia i
el Marroc. Els serveis d’intel·ligència espanyols han
informat que la xarxa també inclou el Grup Libi de
Lluita Islàmica (LIFG). Pot ser que el resultat més
inquietant d’aquesta evolució, segons es considera
en moltes capitals occidentals, sigui la creació d’un
canal que actualment proporciona combatents a l’Iraq
i que, més endavant, servirà per canalitzar la tornada
dels veterans per lluitar en altres fronts. El propòsit
estratègic d’aquesta xarxa ha estat descrit per l’analista
nord-americà sobre temes de terrorisme Andrew Black
de la manera següent:

«Una part integral dels plans d’Al-Qaida/GSPC
és la creació d’un cicle d’entrenament ampli, que
bàsicament proporciona a Al-Qaida els mitjans
per desplaçar combatents entre l’Iraq i el Magreb.
Aquest cicle d’entrenament, que es va detectar
per primera vegada al Marroc, comença amb 
la participació de combatents regionals en
entrenaments impartits pel GSPC, presumiblement
en un dels camps d’entrenament mòbils del grup
al desert del Sàhara. Una vegada finalitzada aquesta
fase de l’entrenament, els combatents es desplacen
per lluitar juntament amb el GSPC contra el Govern
algerià. En aquesta fase, els jihadistes obtenen
experiència operativa que els serà de gran utilitat
en la fase següent del cicle: la Jihad iraquiana. Una
vegada infiltrats al país a través d’un dels països

Seguretat

Amenaces jihadistes al Sahel i el Sàhara

1 En aquest article s’empra l’acrònim més conegut del grup: GSPC.
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veïns de l’Iraq (per exemple, Síria), els combatents
participen en activitats terroristes i insurgents i
poden arribar a protagonitzar atacs suïcides. Els
pocs escollits que aconsegueixen sobreviure a
aquesta fase tornen al Magreb per esperar ordres
operatives d’Al-Qaida.»

Òbviament, una gran part d’aquesta anàlisi es basa
en hipòtesis, i es podrien plantejar preguntes sobre
el nombre absolut de combatents incondicionals que

participen en aquestes operacions. Malgrat això, tal
com ho demostren els atacs perpetrats amb èxit als
Estats Units i Espanya, les trames terroristes no
requereixen un gran nombre de soldats professionals,
sinó només de màrtirs convençuts, que disposin de
l’experiència operativa i les xarxes de suport
necessàries per poder realitzar missions complexes.

Atacs als apòstates a Espanya i el Marroc

El desembre del 2006, el líder propagandístic d’Al-
Qaida, Aiman al-Zawahiri, es va referir a les ciutats
meridionals d’Espanya de Ceuta i Melilla com
ocupades per infidels. El maig del 2006, un grup que
es va identificar a si mateix com Nadim al Magrebi
(nom utilitzat de vegades per una xarxa jihadista amb
base a Algèria) va llançar una amenaça directa als
interessos espanyols que vinculaven Ceuta i Melilla
amb les guerres d’alliberament de Txetxènia, l’Iraq i
el Caixmir. El GSPC/Al-Qaida també ha estat
relacionat amb terroristes marroquins acusats de
l’atemptat que va fer explotar diversos trens a Madrid
el 2004.
El grup Salafia Jihadia, amb base al Marroc, que es
va crear a partir del Grup Islàmic Combatent Marroquí
(GICM), ha estat acusat de nombrosos delictes, entre
els quals destaca l’atac coordinat a Casablanca el
maig del 2003, que va tenir com a objectiu la Casa

d’Espanya, prop del consolat espanyol, el Cercle
de l’Aliança Israeliana, un cementiri jueu, el consolat
belga i un hotel freqüentat per homes de negocis.
Dels 31 membres de Salafia Jihadia declarats
culpables de l’atemptat, deu van ser executats, mentre
que la resta van ser condemnats a llargues penes de
presó, inclòs el líder espiritual del grup, Muhammad
Fizazi, que en l’actualitat compleix una pena de trenta
anys. Alguns sostenen que, per motius de
conveniència judicial, el terme Salafia Jihadia va ser
encunyat pel Govern marroquí per designar un nucli
de grups salafistes que operen al Marroc, com ara
Al Hijra Wattakfir, Attakfir Bidum Hijra, Assirat al
Mustaqim, Ansar al Islam i els Marroquins Afganesos.
Aquest terme acostuma a associar-se a una doctrina
jihadista més àmplia que va ser promulgada arreu
del món àrab per part de radicals saudites en el
període subsegüent a la Guerra del Golf de 1991.
De fet, la major part dels marroquins són adeptes al
corrent malaquita moderat de l’islam. No obstant això,
el suport de la majoria dels marroquins no és una
condició sine qua non per poder organitzar operacions
terroristes.
Un dels condemnats a presó per la seva participació
en els atemptats de Casablanca, Hassan al Khattab,
fou el líder d’un grup terrorista abans desconegut,
Ansar al-Mahdi, identificat el juliol del 2006 per la
policia marroquina. Unes 56 persones relacionades
amb aquest grup van ser detingudes en diferents
ciutats del nord del Marroc. Els investigadors
governamentals van descobrir, amb gran preocupació,
que el grup havia reclutat membres de l’exèrcit
marroquí. La branca d’operacions militars d’Ansar al-
Mahdi disposava de cinc soldats que prestaven servei
a la base aèria de Salé. Es tractava de joves reclutes
(potser per casualitat el govern va decidir abandonar
el servei militar obligatori l’agost del 2006, i al mateix
temps es va dur a terme una neteja a fons entre el
personal dels serveis de seguretat) que havien rebut
instruccions dels líders del grup al-Mahdi de dur a
terme una operació de gran repercussió. Aquesta
operació consistia a fer volar la base aèria i robar
armes dels dipòsits i després destruir-los amb
explosius. L’operació incloïa assassinar el personal
que treballava a la base aèria.
Les autoritats marroquines van anunciar el gener
del 2007 el desmantellament d’una xarxa islamista
radical que reclutava voluntaris per combatre a l’Iraq,
i l’arrest de 62 persones que participaven en aquest
entramat. Es va dir que la xarxa tenia llaços ideològics,
financers i operatius amb el GSPC.

Les trames terroristes no
requereixen un gran nombre de
soldats professionals, sinó només
de màrtirs convençuts, que
disposin de l’experiència
operativa i les xarxes de suport
necessàries per poder realitzar
missions complexes
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Continuació de la Jihad a Algèria i Tunísia 

El GSPC va organitzar recentment una sèrie
d’atemptats amb cotxe bomba i altres operacions a
Algèria, entre les quals hi havia, el desembre del 2006,
un atac a un autobús que transportava treballadors
de l’empresa Brown & Root-Condor, una filial de la
contractista nord-americana Halliburton. L’atac va ser
aplaudit per Al-Qaida de l’Iraq, que va emetre el
comunicat següent: «Beneïm la conquesta de
Bouchaoui [lloc on es va produir l’atemptat]. Animem
els nostres germans del GSPC a continuar la Jihad
contra els apòstates a Algèria, per tal d’establir un
Estat islàmic i instaurar la xària. (...) Fem una crida a
tots els musulmans perquè colpegin els interessos
dels croats en terres musulmanes per venjar la memòria
dels nostres germans a l’Iraq, l’Afganistan i a qualsevol
altra regió de les terres musulmanes». Al començament
del 2007, el GSPC es va atribuir una onada
d’atemptats amb cotxe bomba coordinats a les
províncies algerianes de Boumerdès i Tizi Ouzou. El
GSPC també va dur a terme un atac amb míssil a un
post militar algerià el gener del 2007, en el qual van
morir cinc soldats. Un contraatac per part de les forces
estatals a la zona oriental de Batna va comportar,
segons es va informar, la mort de 10 jihadistes. 
Durant el mateix període es va produir un tiroteig entre
els serveis de seguretat tunisians i homes armats
relacionats amb el GSPC, que aparentment planejaven
atacar diplomàtics estrangers. Es va informar que la
cèl·lula tunisiana tenia vincles estrets amb les xarxes
nord-africanes actives al nord d’Itàlia. El suposat líder
del grup, un tunisià anomenat Lassad Sassi (també
conegut com Abu Hashem), havia lluitat a Bòsnia,
Txetxènia i l’Afganistan. Va ser acusat a Milà, l’abril
del 2005, però va aconseguir escapolir-se d’Itàlia per
a després unir-se suposadament al GSPC, a Algèria.
Sassi va ser un dels dotze membres que van morir
després de l’ofensiva de les forces estatals. El ministre
de l’Interior tunisià, Rafik Haj Kacem, va anunciar
que havien estat detinguts quinze sospitosos més.
Després dels arrestos, es van localitzar explosius,
plànols d’ambaixades i una llista de diplomàtics
estrangers. Els grups defensors dels drets humans
a Tunísia van acusar la policia d’haver arrestat en
realitat unes quantes dotzenes de persones, entre les
quals hi havia joves que acabaven de sortir de les
mesquites després de l’oració.
Com a indicador de l’expansió creixent de les
operacions del GSPC, al final del desembre del 2006
es van cancel·lar dues etapes del Ral·li París-Dakar,

tot seguint instruccions dels serveis secrets francesos,
que tenien indicis que el GSPC podia convocar 500
seguidors armats del Sàhara per dur a terme accions
terroristes.
L’impacte més ampli, potser mundial, dels jihadistes
a l’Àfrica nord-occidental és considerat per molts –en
aquest cas, pels observadors de l’Àfrica del Center
for Strategic and International Studies nord-americà–
com el resultat de la convergència dels factors
següents:

• grups islàmics militants indígenes vinculats a
madrasses locals que reben suport de l’exterior;

• la migració cap al sud des d’Algèria i altres punts
del nord de l’Àfrica de moviments terroristes,
principalment [el GSPC], que suposadament ha
establert bases d’entrenament a Mali i Níger;

• comunitats comercials libaneses, xarxes de suport
a Hezbol·lah des de fa molt de temps, algunes
de les quals es diu que participen en el tràfic
il·legal de diamants, el blanqueig de diners i el
trasllat de substàncies letals;

• un nombre cada vegada més gran d’instal·lacions
econòmiques amb una protecció sospitosament
reduïda, especialment en el sector energètic, que
estan vinculades obertament a interessos
corporatius occidentals. [Hi ha constància que]
al principi del 2003, Ossama Bin Laden va animar
públicament els seus seguidors a fer de Nigèria
una prioritat global.

Amenaces terroristes al Sahel?

La regió del Sahel és d’especial interès, tant per a les
potències occidentals com per als jihadistes, a causa

Com a indicador de l’expansió
creixent de les operacions del
GSPC, al final del desembre del
2006 es van cancel·lar dues
etapes del Ral·li París-Dakar, tot
seguint instruccions dels serveis
secrets francesos, que tenien
indicis que el GSPC podia
convocar 500 seguidors armats
del Sàhara per dur a terme
accions terroristes

5 balance catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:16  Página 147



de la seva immensa extensió i topografia; a més, els
governs fràgils i les fronteres permeables la
converteixen en pràcticament ingovernable. Aquesta
situació no és gaire diferent de l’existent a les regions
tribals del nord-oest de Pakistan. Les rutes de
caravanes que daten de fa segles i que creuen les
immenses extensions de Mali, Mauritània, Níger i
Txad, serveixen ara com a conductes per a la
immigració il·legal, el tràfic d’armes i droga i són un
baluard per a terroristes i delinqüents. Des del principi
de la dècada dels noranta, s’ha produït un increment
de l’activitat per part dels missioners i les ONG
islamistes en els quatre països que conformen el
Sahel. El Txad s’ha convertit en una zona de gran
moviment, on els habitants locals informen de la
presència de nombrosos viatgers estrangers amb
documentació falsa i de la infiltració de xarxes
islamistes vinculades al Sudan. No obstant això, és
la regió septentrional de Mali la que ha presenciat
un influx més alt de jihadistes estrangers, amb la
penetració del GSPC des d’Algèria i d’altres grups
armats procedents de l’Àsia meridional i de l’Orient
Mitjà.
El programa contra el terrorisme més exhaustiu de
la regió l’han llançat els Estats Units mitjançant la
Iniciativa Pan-Sahel (IPS) i la seva successora, la
Iniciativa Transahariana de Lluita contra el Terrorisme
(TSCTI), que a més dels quatre països de la regió
del Sahel, inclou Algèria, el Marroc, Nigèria, el Senegal
i Tunísia. Aquests programes estan dissenyats per
formar part d’una política global que també cerca
impulsar una bona governança, la reforma i l’expansió
econòmiques, i el progrés dels sistemes sanitari i
educatiu. Fins avui, ha estat el component militar de
les iniciatives IPS/TSCTI el que ha acaparat una gran
part de l’atenció. Els sectors crítics es pregunten si
aquestes inversions es corresponen amb la gravetat
de l’amenaça terrorista. Segons els analistes de riscs
d’Oxford Analytica al Regne Unit:

«Els Estats Units tenen por que les comunitats
musulmanes de l’Àfrica puguin radicalitzar-se, de
la mateixa manera que ho han fet Indonèsia i altres
països musulmans perifèrics. No obstant això, a
excepció de la secta Tabliq del Front Aliat
Democràtic d’Uganda, la incidència recent de la
militància islàmica és molt baixa a gairebé tots
els països africans. De fet, les religions africanes
tradicionals tenen una vinculació més gran amb
les guerres insurgents al continent.
Les comunitats musulmanes procedeixen en gran

manera de la tradició suwaria moderada de l’islam
sufí, i no han participat a la Jihad a l’Àfrica 
des del segle XIX. Cal destacar que aquestes
comunitats es mantenen alienes en gran part al
conflicte araboisraelià. Els sentiments antiisraelians
i proiraquians amb prou feines s’aprecien a l’Àfrica
occidental, central i meridional, amb algunes
excepcions a Nigèria i Sud-àfrica. Aquests dos
països han experimentat una certa radicalització
a través de la influència de les mesquites de
patrocini saudita, que han impulsat una interpretació
wahhabi molt més extrema de l’islam.»

L’International Crisis Group (ICG) belga també ha
assenyalat que «el Sahel no és un focus d’activitat
terrorista». D’acord amb el seu informe Islamist
Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction, « (…) en aquesta
regió, poques coses són exactament allò que semblen
a primera vista». Mauritània, que es descriu a si mateixa
com una república islàmica, no tolera l’activitat islàmica
de cap mena. Mali, un model de democratització
neoliberal de la dècada dels anys noranta, «corre el
més alt risc d’entre la resta de països de l’Àfrica
occidental, a excepció de Nigèria, de patir activitats
islamistes violentes». Níger, el segon país més pobre
del món, desmenteix l’afirmació que la pobresa alimenta
el fanatisme religiós. El govern del Níger «ha mantingut
la seva tradició d’islam sufí tolerant, mantenint
inequívocament la separació entre religió i Estat».
Els analistes acostumen a sostenir que l’amenaça
terrorista a la regió del Sahel s’ha exagerat massa, i
n’esmenten diversos motius: des del desig dels governs
locals opressors de silenciar les crítiques, evitar
reformes polítiques i atreure la divisa nord-americana
(almenys sobre el paper, la iniciativa TSCTI representa
una inversió anual dels Estats Units de desenes de
milions de dòlars), als esforços per part de Washington
de guanyar un millor punt de suport militar a la regió
per garantir el seu accés al petroli (és probable que
els Estats Units importin més del 50% del seu petroli
de l’Àfrica l’any 2020). Independentment dels motius
dels actors clau, als crítics els fa por que les polítiques
per frenar el terrorisme, basades en gran manera en
iniciatives militars, acabin per produir l’efecte contrari.
Les observacions de l’ICG reflecteixen aquesta
preocupació:

«L’equació resultant [de la política nord-americana]
és plena de riscs, per exemple, la transformació
del petit nombre de clergues i militants arrestats
en màrtirs, amb la qual cosa es donen arguments
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als sectors antiamericans i antioccidentals locals,
que afirmen que les iniciatives [IPS/TSCTI] formen
part d’un pla més ambiciós per tal de fer de la
població musulmana una població servil, i per tallar
les xarxes de contraban que s’han convertit en el
suport econòmic dels pobles del Sàhara, el bestiar
del qual va quedar devastat per les sequeres
dels anys setanta i vuitanta, sense oferir alternatives
econòmiques. Per evitar que sorgeixin els tipus de
problemes que les iniciatives [IPS/TSCTI] pretenen
solucionar, han d’integrar-se en un enfocament
molt més equilibrat per a la regió, en què participin
europeus i nord-americans en col·laboració més
estreta.»

Conclusió

Si es consideren de manera aïllada les operacions
terroristes dutes a terme pels jihadistes a l’Àfrica nord-
occidental, no sembla que representin cap amenaça
mundial. El seu impacte acumulatiu, però, és perjudicial
per als països i les societats de la regió, ha provocat
danys materials i pèrdues econòmiques i, el més
important, s’ha cobrat nombroses vides. De la mateixa
manera, tal com s’ha demostrat àmpliament els darrers
anys, fins i tot les instal·lacions d’entrenament més
modestes situades en ubicacions remotes del desert
poden servir com a llançadores per a atacs importants,
sobretot a les zones veïnes del Magreb i en certes
parts de l’Europa mediterrània. Les operacions
terroristes també suposen greus amenaces potencials
per al sector energètic, i això té clarament implicacions
a escala mundial. Si es tenen en compte tots aquests
aspectes, seria insensat no supervisar de prop la
penetració operativa, i també la ideològica, a la regió
d’islamistes radicals, així com les activitats de sectors
locals autoradicalitzats. El desafiament ha consistit i
continuarà consistint a aconseguir l’equilibri apropiat
entre les operacions de lluita contra el terrorisme, que
són en gran part de naturalesa reactiva, i els esforços
més dinàmics orientats a la liberalització política i les
reformes econòmiques, que van de la mà de
campanyes de convenciment i propagandístiques. 

Si es fa massa poc per frenar l’amenaça jihadista, es
corre el risc de patir nous atemptats semblants als
de Casablanca o Madrid. En canvi, si es fa massa,
per exemple mitjançant tàctiques contundents i oferint
de facto cobertura a règims opressors, es corre el
risc d’afavorir els proselitistes radicals i els petits
exèrcits d’entusiastes assassins.
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El desafiament ha consistit i
continuarà consistint a
aconseguir l’equilibri apropiat
entre les operacions de lluita
contra el terrorisme, que són en
gran part de naturalesa reactiva,
i els esforços més dinàmics
orientats a la liberalització
política i les reformes
econòmiques, que van de la mà
de campanyes de convenciment 
i propagandístiques
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Característiques bàsiques de la política
exterior i europea de Bulgària

Si analitzem la funció i la importància de la Mediterrània
i, de manera més específica, del Partenariat Euro-
mediterrani en la política exterior de Bulgària, hem
de situar-lo en diversos marcs més amplis. A
continuació, es descriuen les característiques generals
dels patrons que configuren la política exterior del
país, el marc de la seva política europea en vigílies
del seu accés a la Unió Europea (UE) i el context
específic de disseny i implementació de la Política
Europea de Veïnatge (PEV). Així mateix, en aquesta
anàlisi es té en compte una sèrie de factors que
influeixen sobre el procés de definició d’objectius i
d’implementació d’accions concretes de política
exterior.
Tradicionalment, en la política exterior búlgara s’ha
percebut una tendència a seguir programes ja
establerts, en comptes de contribuir al disseny i a la
formulació de programes nous. El patró de definició
de la política exterior, basat en aspectes geopolítics
i històrics, es pot caracteritzar com a reactiu en lloc
de proactiu. L’horitzó polític de Bulgària és prou reduït
i hi predominen les preocupacions a curt termini. Es
caracteritza per destinar recursos polítics i capital a
èxits immediats, a vegades en detriment dels interessos
estratègics o d’una visió de futur. Fins i tot en els
casos en què es presenta un pla polític a llarg termini,

sol constar de dues particularitats: d’una banda, el
pla esmentat no s’ha de desviar gaire de la tendència
predominant, és a dir, és suiviste, en paraules de
l’expresi-dent francès François Mitterrand; d’altra
banda, sol limitar-se a un activisme declaratori que
no arriba a produir objectius concrets en política
exterior. Les característiques anteriors es deuen també
a una capacitat institucional i d’experts relativament
modesta en l’àmbit de la formulació de la política
exterior del país, que és difícil de superar si no es
considera amb una perspectiva a llarg termini.
En vigílies del seu accés a la UE, la «política europea»
de Bulgària, el segon marc que s’ha de tenir en
compte, s’ha centrat de manera pràcticament exclusiva
en la seva incorporació a la UE. La dimensió interna
de la preparació prèvia a l’accés a la UE va concentrar
els esforços en àrees clau supervisades per la
Comissió Europea amb una atenció especial (p.
ex.: la lluita contra la corrupció i la delinqüència
organitzada). La seva dimensió de política exterior
va seguir un intens programa d’acció per tal de
permetre garantir la ratificació del Tractat d’Accés per
part dels vint-i-cinc estats membres de la UE. Per
no posar-se en contra elits polítiques de l’antiga UE
dels Quinze, i sobretot en aquells estats que encara
no havien completat la ratificació (p. ex.: Alemanya i
França), els actors polítics búlgars van adoptar una
actitud general de no-participació en els assumptes
comunitaris interns i van preferir centrar-se a «fer els
deures de preaccés» i distanciar-se dels debats
polèmics que caracteritzaven l’agenda de la UE dels
Vint-i-cinc. No obstant això, atès que el procés de
ratificació va tenir lloc en un ambient general de «fatiga
postampliació 2004», l’enfocament exposat més amunt
es va complementar amb una mena de participació
defensiva/negativa, en un intent de limitar els possibles
efectes negatius, i la intenció dels quals era impedir
que l’accés de Bulgària es convertís en ostatge

Polítiques Mediterrànies | Europa

El Partenariat Euromediterrani en les
prioritats de política exterior de Bulgària
en vigílies de l’accés a la Unió Europea
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d’assumptes comunitaris interns no relacionats o
d’actituds públiques negatives.
Tots els preparatius previs a l’accés a la UE van
estar orientats a la internalització gradual de les
polítiques comunitàries, un procés relativament fàcil
en l’àmbit de la Política Exterior i de Seguretat Comuna
(PESC) en comparació de les polítiques comunitàries
interiors. Des de mitjan anys noranta, l’experiència
d’adhesió a les posicions comunitàries en aspectes
de política exterior i seguretat va contribuir a una
adaptació relativament fàcil del paper de Bulgària com
a observador actiu (el 2006) i, a partir del seu accés,
com a participant de ple dret en la PESC i la PEV.
Respecte de la problemàtica de la PESC en general,
incloent-hi els temes de veïnatge a la UE, la política
exterior búlgara va mostrar una participació positiva
en expressar punts de vista concrets sobre qüestions
fonamentals específiques no gaire polèmiques. Això
tenia un doble propòsit: en primer lloc, com a eina
de relacions públiques, mitjançant el desenvolupament
de posicions proeuropees de suport a causes no
conflictives per ajudar Bulgària a crear-se una imatge
de «bon europeu» i promocionar més l’accés 
del país a la UE. En segon lloc, bàsicament, això 
podria representar una contribució modesta al
desenvolupament del debat actual i, a mig termini,
podria ajudar clarament a situar Bulgària en el mapa
de la formulació de la política exterior comunitària.

La Mediterrània a l’agenda búlgara de temes
de veïnatge

Des del primer dia com a nou membre de la UE,
Bulgària s’enfrontarà al repte de participar en la
formulació de la política exterior comuna europea. Per
motius objectius polítics, econòmics i demogràfics
entre altres, el país no disposa de prou capacitat en
l’àmbit de formulació de polítiques per participar d’una
manera eficaç i amb aportacions efectives en l’ampli
espectre d’accions de política exterior, no solament
en relació amb la funció global de la UE, sinó també
dins de l’àmbit de la PEV. De manera que Bulgària
haurà d’establir prioritats i seleccionar països objectiu,
fins i tot dins de la cobertura geogràfica del concepte
«Europa ampliada – Veïnatge» de la UE, per poder
reclamar un paper més proactiu en la política exterior.

En la definició de l’agenda de política exterior búlgara,
les costes meridionals i orientals de la Mediterrània
com a regió (és a dir, la dimensió meridional de la
PEV) i el Procés de Barcelona en particular s’enfronten
a la competència de dues altres regions. D’una banda,
la dimensió oriental de la PEV, subdividida al mateix
temps en dues subàrees sobreposades: la PEV cap
als països d’Europa de l’Est al llarg de la frontera
terrestre de la UE dels 27 ampliada, i la PEV cap a
la regió de la Mar Negra. El segon competidor és la
regió dels Balcans Occidentals, que no s’hauria
d’obviar per dues raons: d’una banda, en les fases
inicials de disseny de la PEV, la mateixa UE va tenir
dubtes sobre la manera com hauria d’abordar aquests
països.1 De l’altra, malgrat la promesa inicial de la
UE als països dels Balcans Occidentals, d’un futur
accés a la UE, realitzada a Tessalònica el juny del
2003, l’ambient general de cansament darrere de
l’ampliació del 2004 ha tingut com a conseqüència
la rebaixa de l’estatus d’aquesta zona en el discurs
polític de nombrosos estats membres de la UE.

¿En quina mesura es pot esperar que Bulgària prioritzi
la dimensió meridional de la PEV, si es té en compte
la seva dimensió oriental i els Balcans Occidentals?
Quins factors podrien menar a una reducció del focus
geogràfic de la participació de Bulgària a la PEV?
Les consideracions geopolítiques, en la versió aplicable
a un Estat petit com ara Bulgària, són decisives per
a la definició dels objectius. Bulgària mesura la PEV
d’acord amb la seva pròpia, i més limitada, percepció
de veïnatge. El cercle de veïns de Bulgària és,
òbviament, molt més reduït que el d’Europa. La
península dels Balcans i la zona de la Mar Negra
sempre han estat punts centrals a l’hora de definir les
prioritats búlgares en política exterior. La projecció
de la influència geopolítica més enllà d’aquests dos
segments de la zona d’acció de la PEV només es
podria esperar si hi ha altres factors que demostrin
una clara preponderància, per exemple, interessos

1 El 2003, la Comissió va afirmar que els Balcans occidentals no formarien part de la PEV, encara que els va situar sota el mateix instrument
financer «per garantir un enfocament global» (vegeu Comissió, 2003). Posteriorment, els Balcans occidentals van quedar completament exclosos
de l’abast polític de la PEV i dels seus instruments financers, com ara l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA).

La península dels Balcans i la zona
de la Mar Negra sempre han estat
punts centrals a l’hora de definir
les prioritats búlgares en política
exterior
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creats específics, coneixements tècnics específics,
qüestions de sensibilitat política, etc. (Nikolov, 2005).
Les opcions estratègiques en política exterior triades
per Bulgària –filiació a l’OTAN i la UE– tindran un
efecte sobre la seva participació a la PEV. Aquestes
opcions, especialment en el camp de la seguretat, i
les obligacions subsegüents, probablement implicaran
costos quant a les relacions bilaterals. Amb vista a la
incorporació del país a l’OTAN, la decisió presa per
Bulgària el 2003 d’unir-se a la «coalició de voluntaris»
liderada pels Estats Units i enviar tropes a l’Iraq 
va afectar negativament les seves relacions amb 
els països àrabs. En el futur, això podria reduir
indirectament el potencial del país a l’hora de participar
en activitats en la dimensió meridional de la PEV.
La tradició de relacions bilaterals en el camp polític
o econòmic és un punt de partida necessari per
desenvolupar una política búlgara proactiva dins de
la PEV. No obstant això, s’hauria de fer una distinció
entre el potencial real de les relacions bilaterals
tradicionalment bones i «beneficioses per a les dues
parts», d’una banda, i les percepcions públiques i
els discursos de vegades basats en mites, de l’altra.
Una tradició positiva en un moment determinat, si xoca
amb prioritats estratègiques de més envergadura,
podria convertir-se en un mite. Per exemple, les
relacions tradicionalment bones entre búlgars i àrabs
durant la Guerra Freda han quedat entenebrides per
compromisos estratègics recents. Després de deu
dolorosos anys de desmitificació, les realitats canviants
són per fi reconegudes pels polítics búlgars. Així, el
ministre d’Afers Exteriors, Ivailo Kalfin, reconeix la
menor intensitat de les relacions entre búlgars i àrabs
abans de l’accés a la UE i ressalta la necessitat de
potenciar la intensitat esmentada novament dins del
marc de pertinença a la UE (Kalfin, 2006a). No obstant
això, les referències recurrents a les «bones tradicions,
que continuem desenvolupant» en el discurs oficial,
fins i tot al més alt nivell per part del primer ministre
(Stanishev, 2007), deixen entreveure la persistència
de mites. El fet de desposseir els vincles bilaterals
d’aquests mites serà útil per delimitar i centrar en el
futur l’activitat de Bulgària en el marc de la PEV.
Els factors anteriors són instrumentals a l’hora d’explicar
la posició de les tres regions geogràfiques frontereres
amb la UE dels 27: (1) els Balcans occidentals, (2)
l’Europa de l’Est i la zona de la Mar Negra i (3) la
Mediterrània meridional i oriental, dins de l’ordre general
de prioritats de la política exterior búlgara. En aquest
marc Bulgària sempre ha concedit i continuarà
concedint una gran importància als Balcans occidentals

i, per tant, treballarà per mantenir la perspectiva europea
de la regió. El 2006, l’acció diplomàtica del país es
va concentrar a donar suport a la UE en els seus
esforços per solucionar problemes pendents que
bloquegen el progrés regional (com ara l’estatus de
Kosovo) i a ajudar els països de la regió a millorar la
seva preparació prèvia a l’accés a la UE. A nivell oficial
i en el marc dels debats públics promoguts per la
Comissió Internacional sobre els Balcans del 2006,
els polítics i els líders d’opinió búlgars van apostar
per un ferm compromís de la UE amb vista al futur
accés dels països dels Balcans occidentals a la UE.
La proximitat immediata de la zona de la Mar Negra
i el fet que l’accés de Bulgària i Romania a la UE
trasllada les fronteres exteriors de la UE a aquesta
regió, incrementa la seva importància en la llista de
prioritats de política exterior de Bulgària. La formalitat
del compromís del país ha quedat demostrada per
l’adopció d’un nou enfocament: l’elaboració d’un
informe de política governamental especial titulat
«Bulgària i la regió de la Mar Negra» al novembre del
2006.
La Mediterrània, per tant, ocupa el tercer lloc a l’agenda
búlgara de temes de veïnatge. Altres assumptes
concrets, com ara el judici contra les cinc infermeres
búlgares a Líbia, que ha acaparat l’atenció mediàtica
i ha estat capaç de mobilitzar i, fins i tot, forçar al
límit els esforços polítics i diplomàtics, no són sinó
les excepcions que confirmen la regla. El punt mort
en què es troba el judici a Líbia il·lustra les deficiències
importants no solament en les relacions bilaterals
entre Sofia i Trípoli, sinó també en l’enfocament cap
als socis àrabs del país en general.

La menor intensitat de la política exterior de Bulgària
dins de la dimensió meridional de la PEV va
acompanyada de l’absència d’un debat públic o fins
i tot acadèmic, que permetria desenvolupar enfoca-
ments o generar idees que facilitessin la participació
de Bulgària a la PEV. Mentre que la UE comença a
veure gradualment les conseqüències negatives

La Mediterrània ocupa el tercer
lloc a l’agenda búlgara de temes
de veïnatge. Altres assumptes
concrets, com ara el judici contra
les cinc infermeres búlgares a
Líbia no són sinó les excepcions
que confirmen la regla
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d’excloure l’islam polític dels diversos formats de la
PEV i el Partenariat Euromediterrani (Springborg,
2007: 2-3), el discurs acadèmic búlgar no estableix
cap vincle d’aquesta mena. Una conferència recent
sobre «Islam i política» celebrada a Sofia podria servir
d’exemple: encara que la formulació del títol de la
conferència incloïa la noció d’una «Europa més àmplia»,
el debat subsegüent no es va centrar en la política
comunitària. Al contrari, la dimensió meridional de la
PEV amb prou feines es va esmentar i les seves
deficiències no van rebre crítiques significatives per
part dels oradors i de l’audiència. L’atenció cada
vegada més gran que es presta a l’islam polític com
a camp d’estudi separat de la PEV continua sent
problemàtica.

Les postures de Bulgària en el Partenariat
Euromediterrani

Els polítics búlgars han vist en la PEV un àmbit de la
política comunitària que el país podria contribuir a
conformar i a implementar des del principi, sobretot
després del seu accés a la UE. La sòlida experiència
obtinguda tant en el marc del procés d’ampliació com
en les relacions bilaterals amb els països socis de la
PEV constitueix la base que sosté l’afirmació del
president Parvanov en el sentit que els nous veïns
d’Europa no són nous per a Bulgària i que el «crèdit
de confiança» de què disposa el país entre els socis
de la PEV podria ser favorable en accions futures de
la PEV (Parvanov, 2004). L’experiència prèvia a l’accés
a la UE s’ha presentat com un actiu rellevant en els
esforços de transformació i modernització dels països
socis de la PEV.2 S’insisteix especialment en el fet
que la direcció de la PEV, com un tot, hauria de ser
equilibrada i efectiva i tenir en compte els interessos
dels veïns. Des d’aquesta perspectiva general, Bulgària
ha donat suport als esforços de les successives
presidències de la UE (sobretot de la presidència
de Finlàndia el 2006) per a una aplicació més àmplia
de l’enfocament regional a l’hora d’aprofundir en les
relacions entre grups en aquest marc.
A més d’haver formulat la seva pròpia contribució a
la PEV, Bulgària ha establert valors democràtics
compartits com a punt de partida. Els principis
fonamentals de la PEV hauran d’implementar-se d’una
manera diferenciada i flexible i alhora hauran de

conformar models d’acció específics per a cada país.
Els progressos en les relacions bilaterals de la UE
amb cada país soci en el marc de la PEV haurien
d’avaluar-se d’acord amb el conjunt de principis i
valors fonamentals i els mèrits i els èxits concrets
d’aquest país.
La cimera de caps d’Estat i de Govern que va  tenir
lloc en el marc del Partenariat Euromediterrani el 27
i el 28 de novembre del 2005 a Barcelona va constituir
una oportunitat única perquè Bulgària formulés la seva
actitud general i les seves posicions específiques
sobre la dimensió meridional de la PEV, fins i tot abans
del seu accés a la UE. La participació del primer
ministre Stanishev al fòrum es va considerar com un
impuls clau per desenvolupar una dimensió europea
de les relacions bilaterals de Bulgària amb els països
mediterranis, i al mateix temps preparar un terreny
de joc igual per a tots i addicional per a Bulgària a
partir del 2007. En la seva intervenció durant la cimera,
Stanishev va subratllar la participació de Bulgària en
un marc multilateral com el de la cimera esmentada
com a format bàsic de cooperació i interacció en el
futur (Stanishev, 2005).
En el seu discurs, Stanishev va incidir en el fet que
la creació d’un espai euromediterrani de pau i estabilitat
hauria de basar-se en principis democràtics comuns
i en la protecció dels drets humans. Entre les prioritats
del programa de treball de cinc anys adoptat pel fòrum,
el cap de Govern búlgar va destacar una governança
satisfactòria i democràtica, creixement i reformes
sostenibles en el pla econòmic, així com en educació,
justícia, seguretat i integració social. Així mateix, va
expressar l’esperança que les reformes iniciades als
països de la regió permetin millorar l’estat de dret,
desenvolupar societats civils actives i garantir la
protecció dels drets humans i la llibertat d’expressió
de les opinions personals. Els dos documents aprovats
durant la cimera, el programa de treball global esmentat
més amunt i el codi de conducta per a la lluita
antiterrorista van ser considerats adequats per permetre
a tots els països socis participants de la UE i de la
Mediterrània afrontar els desafiaments del nou segle.
Respecte a la lluita antiterrorista, la posició búlgara
volia desenvolupar mesures de cooperació concretes
per enfortir el control sobre els fluxos de migració
il·legal, evitar actes terroristes i iniciar canvis legislatius
rellevants.
Després d’aquesta cimera, el 2006 es va caracteritzar

2 No obstant això, l’experiència prèvia a l’accés a la UE és de menys importància per als socis mediterranis de la PEV i té un significat molt més
gran per a aquells països fronterers amb la UE a l’est i que aspiren a formar part de la UE en un futur. Al final del 2006, Bulgària va signar
memoràndums bilaterals de cooperació en el camp de la integració europea i euroatlàntica amb Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna.
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per ser un any de desplegament d’una plètora 
de diàlegs sectorials i de reunions polítiques,
governamentals i no governamentals, en els quals va
participar Bulgària. Entre les reunions va destacar la
VIII Conferència Euromediterrània de Ministres
d’Exteriors, organitzada per la presidència finlandesa
de la UE el 27 i 28 de novembre a Tampere, i que va
ser un fòrum clau en què es van resumir els èxits
d’evolucions sectorials i es van conformar posicions
i iniciatives específiques de política exterior. La
intervenció en la conferència del ministre d’Exteriors
búlgar, Ivailo Kalfin, es va centrar en les consideracions
del país sobre la dimensió meridional de la PEV i el
Partenariat Euromediterrani en vigílies del seu accés
a la UE (Kalfin, 2006c). Així mateix, va fer palès el
compromís de Bulgària d’exercir un paper encara més
actiu en la recerca de l’objectiu compartit a les dues
ribes de la Mediterrània de definir una àrea comuna
de pau i estabilitat, construir una zona de prosperitat
compartida i desenvolupar un ampli partenariat social,
cultural i humà.
Bulgària ha realitzat un esforç important per afrontar
el desafiament de desenvolupar posicions específiques
en l’ampli espectre d’assumptes que comprèn el
Partenariat Euromediterrani i ha intentat centrar-se en
el possible valor afegit que les iniciatives transregionals
poden aportar a les relacions bilaterals. La preparació
per formar part com a membre de ple dret de la UE i
per participar de manera responsable en les accions
de la PESC ha coincidit de manera convenient amb
la reactivació del Partenariat Euromediterrani a la cimera
del 2005. Això ha ajudat a la definició d’opinions en
les àrees de cooperació següents:

Diàleg sobre política i seguretat

Des del punt de vista de Bulgària, el Procés de
Barcelona constitueix un fòrum per impulsar l’entesa
mútua que contribueix a fomentar el progrés del procés
de pau del Pròxim Orient. Assolir un acord just,
exhaustiu i durador en el conflicte del Pròxim Orient
segons els principis del Full de Ruta i les resolucions
rellevants del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides, és de vital importància per establir una pau
i una seguretat duradores en aquesta zona.
Com a part integrant de la UE a partir de l’1 de gener
de 2007, Bulgària es mostra favorable a un compromís
més gran de la UE a la regió davant l’escalada de
violència produïda durant el 2006. Sofia ha pogut
constatar que els esforços de les institucions
comunitàries i els estats membres per aconseguir el

cessament de les hostilitats i alleujar el patiment humà
han estat actius i constructius. Aquesta prudent
avaluació sobre el paper que la UE va exercir a la
guerra al Líban el 2006 va quedar reflectida també
en el discurs públic. Els debats dels mitjans de
comunicació electrònics i de la premsa durant els
mesos de juliol i agost van emprar un llenguatge
molt moderat i els polítics governants o de l’oposició,
nombrosos analistes i, fins i tot, un nombre important
de periodistes van evitar fer servir el terme «guerra».
Aquest assumpte candent va rebre els qualificatius

d’«escalada de tensió», «conflicte», «revifada de les
hostilitats» o «crisi», però quasi mai de «guerra». Aquesta
actitud va ser coherent amb les posicions oficials
discretes i suivistes expressades pels alts repre-
sentants de l’executiu búlgar. Així doncs, el ministre
d’Exteriors Kalfin va demanar explícitament que s’actués
amb prudència a l’hora de formular la posició del país
sobre la guerra al Líban i sobre la participació del país
en la Força Provisional de les Nacions Unides al Líban
(FPNUL). D’acord amb les seves paraules, «només
quan […] els estats europeus facin pública la seva
clara posició respecte a la seva participació [en la
missió al Líban dirigida per les Nacions Unides], podrem
definir la nostra» (Kalfin, 2006b).
Un avenç en el procés de pau al Pròxim Orient exercirà,
sens dubte, un impacte positiu en la dinamització
del Procés de Barcelona. Al contrari, qualsevol
desenvolupament advers en el llevant mediterrani,
com ara els produïts durant els mesos de juliol i agost
del 2006, privaran en gran manera aquest format
multilateral d’un veritable sentit de direcció en l’àmbit
polític i de seguretat. En general, els objectius
fonamentals del Procés de Barcelona són un punt de
partida sòlid per potenciar aquest fòrum com a
plataforma per desenvolupar el diàleg i la cooperació
sobre aspectes polítics i de seguretat; també per a
la prevenció de conflictes, per dur a terme activitats
de gestió de crisi i per adoptar mesures de creació
de partenariats d’acord amb les normes universals i
les obligacions internacionals existents.

Des del punt de vista de Bulgària,
el Procés de Barcelona constitueix
un fòrum per impulsar l’entesa
mútua que contribueix a fomentar
el progrés del procés de pau del
Pròxim Orient
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La implementació del codi de conducta per a la
lluita antiterrorista

L’adopció del codi de conducta per a la lluita
antiterrorista a la Cimera de Barcelona del 2005 va
constituir un èxit molt important, ja que va demostrar
que tots els socis euromediterranis estaven units en
la lluita contra el terrorisme i que tots reconeixien
l’amenaça que les activitats terroristes representen
per a la seguretat, la prosperitat, els valors i els principis
d’aquests països. Els esforços continus per combatre
el terrorisme haurien de centrar-se a enfortir els
mecanismes nacionals, així com a impulsar la
cooperació i la coordinació per respondre a aquest
desafiament mundial. De conformitat amb els principis
del codi de conducta, hauria de prestar-se una atenció
especial a resoldre les causes subjacents del
terrorisme.
A més de reforçar les accions antiterroristes, els
governs que cooperen a la zona euromediterrània
no haurien d’oblidar, segons l’opinió de Bulgària, els
principis i els valors fonamentals que conformen la
base per a la cooperació. Haurien d’esforçar-se per
assegurar que les activitats antiterroristes no
interfereixen amb el gaudi dels drets humans bàsics
ni amb les llibertats fonamentals i que no es desvien
dels marcs jurídics nacionals i internacionals. Tenint
en compte aquests aspectes, Bulgària va acollir
favorablement l’organització d’un seminari euro-
mediterrani el 2007 sobre com garantir el respecte
cap als drets humans en la lluita contra el terrorisme
d’acord amb la legislació internacional.

Reforma i desenvolupament sostenible en el pla
socioeconòmic

Un dels pilars del Procés de Barcelona és
l’establiment progressiu d’una àrea comuna de
seguretat i prosperitat, que inclou la creació d’una
Zona de Lliure Comerç per a l’any 2010. Bulgària
acull favorablement els passos que ja s’han fet en
aquest sentit i, en particular, els resultats de la
conferència de ministres de Comerç celebrada el
març del 2006 al Marroc. És important que les
negociacions cap a la progressiva liberalització del
comerç de béns i serveis prossegueixin sense
demores innecessàries.
L’opinió de Bulgària expressada als fòrums celebrats
durant el 2006 sobre aquest àmbit de cooperació
recolza la creença que els socis mediterranis han
recorregut un llarg camí per millorar el clima de

negocis i d’inversió en els seus respectius països.
En aquest context, es mostra un reconeixement
especial pel paper desenvolupat per la Facilitat
Euromediterrània d’Inversió i Partenariat (FEMIP).
Tot això oferia una base sòlida per esperar resultats
positius de la reunió ministerial Ecofin Euro-
mediterrània que es va dur a term el mes de maig
del 2007.
El desenvolupament sostenible i la prosperitat
econòmica estan molt relacionats amb l’establiment
i el manteniment d’una política raonable i ben definida
en l’àmbit de l’energia. Els representants búlgars
que havien assistit als fòrums rellevants del 2006
han expressar la seva satisfacció perquè el triple
objectiu de garantir la seguretat energètica, la
sostenibilitat ambiental i el desenvolupament
econòmic continuï sent una prioritat del Partenariat
Euromediterrani de l’energia. En línia amb les
prioritats nacionals de Bulgària i de conformitat amb
els esforços de la UE per establir una estratègia
comuna sobre política energètica, el país acull
favorablement les iniciatives en l’àmbit de l’energia
dutes a terme en el marc del Partenariat Euro-
mediterrani. Sobre això, Bulgària va oferir suport a
la idea de celebrar una conferència de ministres
d’Energia el 2007.
El turisme pot exercir un impacte significatiu en la
millora de la prosperitat econòmica, així com en l’avenç
de la comprensió intercultural, atès que facilita els
intercanvis socials. D’acord amb el consens acon-
seguit pels caps d’Estat i de Govern a la Cimera de
Barcelona del 2005, Bulgària ofereix tot el suport a
l’organització d’una Reunió Ministerial de Turisme
Euromediterrània.

Intercanvis educatius i socioculturals

Els actes celebrats durant el 2006 han confirmat que
l’enfortiment i la millora del diàleg intercultural haurien
de constituir una prioritat compartida. Bulgària compta
amb un llarg historial d’intercanvis multiculturals que
ha permès al poble búlgar ser conscient de l’enorme
importància de la tolerància i el respecte mutu. Bulgària
confirma el seu compromís amb els principis de diàleg.
L’establiment de la Fundació Euromediterrània Anna
Lindh a Alexandria i el llançament del programa
Patrimoni Cultural han estat passos importants en
aquest sentit. Tot i així, els esforços per fomentar i
millorar el diàleg i la comprensió haurien de continuar
fins que s’aconsegueixin els objectius del nostre
partenariat.
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El dilema entre els valors i els interessos: 
el judici de Líbia com a cas de prova

Com a conclusió a la visió general anterior del lloc
que ocupa el Partenariat Euromediterrani en les
prioritats de política exterior de Bulgària, hauríem de
destacar l’impacte d’un assumpte que podria influir
en el comportament de Bulgària com a soci en aquest
diàleg. Es tracta d’un afer que podria bloquejar, o
almenys minimitzar, els esforços de Bulgària d’exercir
un paper en la dimensió meridional de la PEV: el
problema del judici contra cinc infermeres búlgares
i un doctor palestí.

Aquests sis treballadors mèdics es troben detinguts
en una presó líbia des del febrer de 1999 amb
l’acusació d’haver conspirat contra la seguretat nacional
líbia, en cooperació amb els serveis secrets occidentals,
infectant de SIDA prop de 400 nens d’un hospital
de Benghazi, alguns dels quals ja han mort. El judici
contra aquestes sis persones ha conclòs amb una
sentència de pena de mort en primera instància,
revocada pel Tribunal Suprem, i una confirmació de
la sentència esmentada per segona vegada en el
Tribunal de Primera Instància al final del 2006. Durant
el 2007 s’esperen els procediments següents: un
segon pronunciament del Tribunal Suprem de Líbia,
seguit per una decisió del Consell Suprem Judicial i,
segons s’ha avançat però encara sense confirmació,
un possible perdó per part del líder Gaddafi.
El 2006 es va convertir en l’any de les esperances
frustrades i de l’autoengany a causa, en part, d’una
extensa retòrica dels polítics búlgars que prometien
una solució ràpida i positiva. Després d’això, els inicis
del 2007 van ser testimonis del llançament a Bulgària
d’una campanya pública massiva sota el lema «No

esteu soles» per donar suport a la causa de les
infermeres. Aquest judici es va convertir en un cas de
prova per al significat polític de l’entrada de Bulgària
a la UE i per a la capacitat de la classe política
d’organitzar formats eficaços de solidaritat dins de
la UE per salvar els seus compatriotes. La impossibilitat
de solucionar aquest problema humà i polític va
provocar un debat acalorat a Bulgària, on va quedar
palès un dilema clar entre valors i interessos.
D’una banda, la causa de les infermeres va ser vista
com un empresonament injust, basat en confessions
obtingudes mitjançant tortura que s’han utilitzat com
la prova principal per inculpar-les, amb una privació
dels drets humans bàsics durant anys de presó, amb
negligència deliberada per part del tribunal en no
acceptar el testimoni de catedràtics de renom en
l’àmbit de la SIDA procedents de França i Itàlia. En
resum, aquest cas s’ha considerat essencial per
demostrar la capacitat de la UE de protegir els seus
nous «ciutadans europeus» sobre un tema relacionat
directament amb la problemàtica dels drets humans
i les llibertats fonamentals. De l’altra, després de la
guerra de l’Iraq del 2003, Líbia va renunciar als
seus plans de desenvolupar armes nuclears i va iniciar
una reintegració gradual del règim de Gaddafi a la
comunitat internacional. Els interessos polítics i
econòmics d’alguns estats membres i d’empreses
multinacionals de la UE, que apunten cap a una millora
de la cooperació entre Europa i Líbia (sobretot en
l’àmbit de l’energia), han dissuadit les esperances
d’un desenllaç just del judici. Segons l’opinió pública
búlgara, l’obligació moral d’Europa de protegir els
drets dels seus ciutadans3 xoca amb la promoció
dels interessos comercials i polítics, de vegades en
detriment de la defensa dels primers. La petició per
tal que es deixin de banda els interessos privats i que
es fomenti la causa d’acord amb els principis bàsics
de la UE es combina, ben sovint, amb un determinat
grau d’escepticisme sobre la possibilitat que això
succeeixi. A l’uníson amb l’opinió pública, en el context
d’aquest judici, els polítics búlgars han intensificat
l’èmfasi en els drets humans i els principis democràtics.
Per exemple, malgrat el llenguatge diplomàtic prudent
que s’ha emprat en els més alts nivells, el president
búlgar Parvanov ha expressat la seva profunda
preocupació sobre el desequilibri entre el
desenvolupament de negocis rendibles a Líbia i el

3 En aquesta percepció general d’Europa àmpliament compartida a Bulgària, no es fa cap distinció entre els estats membres de la UE i les
institucions comunitàries. No obstant això, si s’analitzen passos i iniciatives específics, es pot observar una implicació més gran entre els
representants institucionals de la UE enfront d’una menor implicació dels estats membres.

Es tracta d’un assumpte que
podria bloquejar, o almenys
minimitzar, els esforços de
Bulgària d’exercir un paper en la
dimensió meridional de la PEV:
el problema del judici contra
cinc infermeres búlgares i un
doctor palestí
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suport a causes nobles. Durant el seu primer discurs
davant el Parlament Europeu després de la incor-
poració de Bulgària a la UE, va reiterar la preocu-
pació per les escasses aportacions al «fons Benghazi»
establert conjuntament per Bulgària, la UE i els seus

estats membres i destinat a finançar el tractament
mèdic dels nens libis infectats. «Crec que la
participació de les grans empreses petrolíferes en
aquest fons, amb negocis pròspers a Líbia, és
merament simbòlica».
Els polítics búlgars i l’opinió pública del país apunten
al dilema de la UE entre valors i interessos, segons
queda exemplificat en el judici libi. La causa de
l’alliberament de les infermeres s’ha convertit en un
estendard de la protecció dels drets humans en el
discurs públic búlgar. I encara més, en diversos actes
multilaterals en el pla comunitari els representants
búlgars han recalcat coherentment l’adhesió de
Bulgària als principis democràtics fonamentals sobre
els quals està construïda la UE, i també segons es
formulen en el marc de la PEV en general i en el
Partenariat Euromediterrani en particular. No obstant
això, en el terreny de les relacions bilaterals entre
Bulgària i els països àrabs, són els interessos
econòmics i no tant el cas libi el que domina l’agenda.
Per exemple, en la seva reunió anual amb els
ambaixadors àrabs el gener del 2007, el primer ministre
Stanishev va explicar de manera elaborada la prioritat
de Bulgària de «buscar noves formes per al
desenvolupament d’una cooperació comercial i
econòmica». Així mateix, va assegurar als ambaixadors
el compromís de Bulgària de fer nous passos per
«millorar i harmonitzar l’espectre complet de relacions
bilaterals, que regulen les relacions de Bulgària amb
els països àrabs en l’àmbit de la cooperació comercial
i econòmica» (Stanishev, 2007). Aquest és només un
exemple d’un patró de formulació de polítiques
comunes, utilitzat pels polítics búlgars i en altres estats
membres de la UE. Els instruments multilaterals,
com ara la PEV i el Partenariat Euromediterrani,
s’utilitzen per fomentar els drets humans i els valors
democràtics, mentre que les relacions bilaterals es

consideren apropiades per impulsar els interessos
econòmics nacionals.
En general, el judici libi il·lustra la dificultat de trobar
l’equilibri entre els valors i els interessos, tant en l’àmbit
comunitari com en el nacional. Un equilibri satisfactori
en aquest cas de prova podria tenir el positivíssim
efecte que es concedís la llibertat a les infermeres i
que se’n permetés la repatriació, i Bulgària podria
aprendre a aplicar mètodes de tècniques productives
per a la formació de coalicions i la representació
d’interessos.
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En resum, aquest cas s’ha
considerat essencial per
demostrar la capacitat de la UE
de protegir els seus nous
«ciutadans europeus» 
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Egidio Canciani
Cap d’unitat adjunt
Unitat D/1 Coordinació General de la PEV
Direcció General de Relacions Exteriors, 
Comissió Europea, Brussel·les

L’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació 

D’acord amb les Perspectives Financeres del 2007,
el suport financer destinat a la Política Europea de
Veïnatge (PEV) es proporcionarà a través d’un nou
instrument financer específic: l’Instrument Europeu
de Veïnatge i Associació (IEVA).1 L’IEVA té com a
objectiu concret el desenvolupament d’una zona de
prosperitat i relacions de veïnatge amistós entre la
Unió Europea i disset2 països veïns associats.
L’instrument esmentat persegueix un desenvolu-
pament sostenible i una aproximació a les polítiques
i la jurisprudència de la UE, al mateix temps que
aporta una millora radical a la capacitat de la UE per
donar suport a la cooperació transfronterera al llarg
de les seves fronteres exteriors, la qual cosa
materialitza el desig de la UE d’evitar la creació de
noves línies divisòries i de fomentar el
desenvolupament territorial harmònic al llarg de les
fronteres. L’IEVA compta amb un pressupost d’11.200
milions d’euros per a un període de set anys (2007-
2013) i reemplaça el projecte MEDA3 i part del
TACIS.4

L’IEVA és un instrument financer amb «motivacions
polítiques» que operarà en el marc dels acords
bilaterals existents entre la UE i els seus països veïns.
S’ha dissenyat específicament per recolzar la
implementació de la PEV i, en concret, dels Plans
d’Acció bilaterals de la PEV acordats entre la UE i
dotze països associats.5 Quant a Rússia, la
cooperació europea tindrà lloc dins del context del
«partenariat estratègic» UE-Rússia i perseguirà la
implementació dels fulls de ruta dels quatre espais
comuns. L’IEVA anirà més enllà del foment del
desenvolupament sostenible o la lluita contra la
pobresa i comprendrà, per exemple, una assistència
considerable per a aquelles mesures que incitin a
una participació progressiva en el mercat intern de
la UE. L’aproximació legislativa, la convergència de
les normatives i el desenvolupament institucional es
fomentaran mitjançant mecanismes com ara
l’intercanvi d’expe riències, agermanaments a llarg
termini amb els estats membres o la participació
en les agències i els programes comunitaris.
Una característica especial i innovadora de
l’instrument és el seu component de cooperació
transfronterera. Sota aquest component, l’IEVA
finançarà «programes operacionals conjunts» que
reuniran regions dels estats membres i dels països
socis que comparteixin frontera. L’instrument simplifica
els procediments i aporta avantatges substancials
en termes d’eficàcia. Empra una estratègia que parteix
del model extret de l’experiència de la iniciativa

Polítiques Mediterrànies | Europa

Les perspectives financeres europees i
l’Instrument Europeu de Veïnatge i
Associació

1 Reglament (CE) núm. 1638/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions
generals relatives a la creació d’un Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (DO L 310, 09/11/2006 p. 1).

2 Algèria, Armènia, l’Autoritat Palestina de Cisjordània i la Franja de Gaza, Azerbaidjan, Bielorússia, Egipte, la Federació Russa, Geòrgia, Israel,
Jordània, el Líban, Líbia, el Marroc, Moldàvia, Síria, Tunísia i Ucraïna.

3 Reglament (CEE) núm. 1762/92 del Consell, de 29 de juny de 1992, relatiu a l’aplicació dels protocols sobre la cooperació financera i tècnica
celebrats per la Comunitat amb els països tercers mediterranis (DO L 181, 01/07/1992, p. 1) modificat pel Reglament (CE) núm. 2112/2005
(DO L 344, 27/12/2005).

4 Reglament (CE, Euratom) núm. 99/2000 del Consell, de 29 de desembre de 1999, relatiu a la concessió d’assistència als estats socis de
l’Europa oriental i l’Àsia central (DO L 12, 18/01/2000, p. 1) modificat pel Reglament (CE) núm. 2112/2005 (DO L 344, 27/12/2005).

5 Armènia, l’Autoritat Palestina de Cisjordània i la Franja de Gaza, Azerbaidjan, Egipte, Geòrgia, Israel, Jordània, el Líban, el Marroc, Moldàvia,
Tunísia i Ucraïna.
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comunitària INTERREG6 (fons estructurals), que es
basa en una programació, un partenariat i un
cofinançament multianuals. El component de la
cooperació transfronterera de l’IEVA està cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER).

Els orígens de l’IEVA 

El procés que ha permès el desenvolupament de l’IEVA
en la seva manera actual, és a dir, com a instrument
únic i integrador dissenyat per contribuir de la millor
manera a la implementació de la Política Europea de
Veïnatge, ha estat un procés gradual que ha vist
aparèixer, amb el temps, desafiaments més importants
que els que es preveien en els seus objectius inicials.
En paral·lel es van anar desen-volupant respostes a
unes qüestions determinades que van acabar convergint
en la proposta final de la Comissió. En concret, les
reflexions es van centrar en la necessitat d’elaborar
una política per als nostres veïns, els nous i els antics,
superar els obstacles que impedien que la cooperació
transfronterera fos efectiva més enllà de les nostres
fronteres i simplificar els instruments disponibles per
a les relacions exteriors.
L’elaboració del marc polític va començar amb la
Comunicació de la Comissió del març del 2003 titulada
Una Europa més àmplia,7 en la qual la Comissió va
reconèixer la importància d’elaborar una nova política
cap als nostres veïns amb l’objectiu general d’evitar que
apareguessin noves línies divisòries al continent europeu.
El procés va continuar en la Comunicació de la Comissió
del març del 2004 titulada Política Europea de Veïnatge
- Document d’estratègia8 i en la més recent Consolidació
de la Política Europea de Veïnatge.9

Amb la Comunicació Establir les bases d’un nou
instrument de veïnatge,10 la Comissió aturava l’antiga
problemàtica sobre com s’havia de facilitar la
cooperació transfronterera a totes les fronteres exteriors
de la UE mitjançant un únic reglament. Anteriorment,
l’existència d’instruments de finançament intern i
externs que es regien per normes diferents, havia
provocat nombroses crítiques. Les carac terístiques
principals d’aquest nou instrument transfronterer es
van presentar el 2004 a la Comunicació Política
Europea de Veïnatge - Document d’estratègia. Llavors
s’assumia encara que l’IEVA complementaria, en
comptes de reemplaçar, els instruments existents
(MEDA, TACIS) o els seus successors, i que se
centraria exclusivament en les activitats de cooperació
transfronterera a les fronteres exteriors entre la UE i
els països inclosos a la PEV.
A mesura que s’anava realitzant un treball conceptual
previ per determinar el marc d’una nova estructura
política i administrativa simplificada que permetés
aconseguir els objectius de l’assistència de la
Comunitat i els seus programes de cooperació, es va
fer palès que calia crear un instrument específic
amb un abast més ampli capaç de reflectir l’especificitat
de l’estratègia de la PEV. Per tal de poder conferir la
visibilitat necessària a les relacions amb els 
països veïns i la finalitat de proporcionar una 
co he rència òptima i simplificar encara més la prestació
d’assistència, la Comunicació de la Comissió del juliol
del 2004, Perspectives financeres 2007-2013,11

assenyalava que l’abast de l’IEVA hauria d’ampliar-se
fins a comprendre tota l’assistència financera als
països de la PEV. No obstant això, el nou IEVA
continuava mantenint un component de cooperació
transfronterera considerable, en la línia del document
d’estratègia de la PEV del maig del 2004.

El procés d’aprovació:
la proposta de la Comissió

En els seus esforços per simplificar el marc legal
que permet oferir ajuda externa, la Comissió va

6 INTERREG és una iniciativa comunitària finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional per tal de promoure la cooperació transfronterera
dins de la UE. Es va posar en marxa el 1990 i actualment es troba en la fase final. A partir del 2007, i d’acord amb el nou reglament, la
cooperació transfronterera passarà a formar part de l’objectiu de «cooperació territorial» del fons estructural.

7 Una Europa més àmplia. Relacions amb els països veïns: un nou marc per a les relacions amb els nostres veïns de l’est i del sud d’Europa,
COM (2003) 104 final d’11/03/2003.

8 Política Europea de Veïnatge - Document d’estratègia, COM (2004) 373 final de 12/05/2004.
9 Consolidació de la Política Europea de Veïnatge, COM (2006) 726 final de 04/12/2006.
10 Establir les bases d’un nou instrument de veïnatge, COM (2003) 393 final d’01/07/2003.
11 Perspectives financeres 2007-13, COM (2004) 487 final de 14/07/2004.

L’instrument europeu de
veïnatge i associació simplifica
els procediments i aporta
avantatges substancials en
termes d’eficàcia
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proposar de reemplaçar l’àmplia gamma d’instruments
geogràfics i per temàtiques existents, i que s’havien
establert ad hoc, per sis instruments: tres estaven
dissenyats per implementar polítiques concretes i els
altres tres per proporcionar la resposta adequada a
necessitats específiques. L’IEVA, juntament amb
l’Instrument de Preadhesió (IPA) i l’Instrument de
Cooperació al Desenvolupament (ICD), havien de
convertir-se en els instruments polítics que donessin
suport a la Política Europea de Veïnatge, la Política
d’Adhesió i Preadhesió i la Política de Desen-
volupament. L’Instrument d’Estabilitat, l’Instrument
d’Ajuda Humanitària i l’Instrument d’Ajuda Macro-
financera havien de ser instruments dissenyats per
fer front a crisis polítiques, humanitàries i macro-
financeres. L’esforç de simplificació es va materialitzar
en la proposta de la Comissió, del 29 de setembre
del 2004, de quatre projectes de reglament, entre els
quals se n’incloïa un per a l’IEVA,12 que reemplaçaven
els reglaments geogràfics i per temàtiques preexistents,
excepte en els casos de l’ajuda humanitària i
macrofinancera, en els quals es mantenien les
disposicions legals vigents. 
El procés legislatiu que es va posar en marxa a partir
de les propostes de la Comissió es va desenvolupar
en dos nivells interrelacionats: d’una banda, apareixia
l’aspecte horitzontal, vinculat a les conseqüències de
la «simplificació» i a negociacions de les perspectives
financeres i, d’altra banda, hi havia els aspectes
específics per instrument. 

El procés d’aprovació:
aspectes horitzontals i imports financers

La proposta de simplificació i el paquet amb les noves

propostes no van ser rebuts favorablement pel
Parlament Europeu, el qual, i en concret la Comissió
de Desenvolupament, pensava que el nou marc limitaria
molt considerablement els seus poders. La seva
objecció principal era que els instruments jurídics
d’abast geogràfic massa ampli tenen uns objectius i
una assignació de recursos molt generals (en un principi,
una quantitat per cada instrument). Això es percebia
com una disminució de la capacitat del Parlament
per reorientar les prioritats de cooperació i determinar
l’import de les assignacions per regió i matèria. El
Parlament també posava l’accent en la necessitat de
disposar d’un Instrument de Democràcia i Drets
Humans específic i s’oposava fermament al fet que
l’Instrument d’Estabilitat no se sotmetés a codecisió.
D’altra banda, el Consell es mostrava d’acord en línies
generals amb la proposta de la Comissió, sempre que
es mantinguessin els procediments de comitologia
existents, que permeten que els estats membres
expressin la seva opinió sobre els documents de
programació i implementació. Als estats membres els
interessava més arribar a un acord sobre les
«perspectives financeres» globals que permetessin
mantenir les despeses comunitàries per sota del llindar
de l’1% del PIB. Així mateix, es van oposar a la
integració total en el pressupost comunitari del Fons
Europeu de Desenvolupament (FED).13

El debat sobre els aspectes horitzontals esmentats
es va prolongar durant dos anys i va donar lloc a una
solució transaccionada. Es van estudiar les peticions
del Parlament, i d’això se’n va derivar que s’incloguessin
disposicions jurídiques més detallades en els
instruments (revisió dels objectius i repartició dels
fons), mitjançant la inclusió d’una data de venciment
i una clàusula de revisió, la introducció de la codecisió
en l’Instrument d’Estabilitat i la creació de diversos
instruments addicionals entre els quals hi ha un nou
«Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets
Humans». Així mateix, es va establir un mecanisme
polític per facilitar el diàleg sobre estratègies nacionals,
regionals i per temàtiques. Quant al finançament,
l’acord sobre les perspectives financeres signat sota
la presidència austríaca va evidenciar retallades
importants en el pressupost general destinat a les
relacions exteriors (va ser un 20% inferior a la proposta
inicial de la Comissió).

12 Proposta de reglament de la Comissió pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives a la creació d’un Instrument Europeu de Veïnatge
i Associació, COM (2004) 628 final de 29/09/2004.

13 El Fons Europeu de Desenvolupament és el mecanisme financer a través del qual la UE finança la cooperació tècnica i financera amb 79
països de l’Àfrica subsahariana, el Carib i el Pacífic. Aquest fons no manera part del pressupost comunitari i l’aportació dels estats membres
segueix un criteri de repartiment diferent al del pressupost general. Fa temps que la Comissió advoca per la seva integració completa en el
pressupost comunitari.

La Comunicació de la Comissió
del juliol del 2004, «Perspectives
financeres 2007-2013»
assenyalava que l’abast de l’IEVA
hauria d’ampliar-se fins a
comprendre tota l’assistència
financera als països de la PEV
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Com es pot valorar aquest compromís en relació amb
l’objectiu expressat de simplificar el marc de la
cooperació exterior? Ara disposem de menys
instruments que abans, tot i que més dels que la
Comissió havia proposat en un principi (deu, si s’hi
inclouen el FED, enfront dels sis proposats). Com a
resultat, el pressupost també s’ha simplificat. Les
seccions d’aplicació dels reglaments s’han harmonitzat
per als diferents instruments i, en l’actualitat, tant la
Comissió com els beneficiaris els poden implementar
amb més facilitat. D’altra banda, l’Instrument de
Cooperació per al Desenvolupament va experimentar
canvis radicals en la seva redacció com a resultat
del procés de negociació i s’ha tornat prou complex.
L’existència de dates de venciment per a tots els
instruments també obligarà la Comissió a presentar
les noves propostes legislatives abans del final del
període relatiu a les perspectives financeres actuals. 

El procés d’aprovació:
aspectes específics de l’IEVA

Diverses comissions del Parlament Europeu (en
concret la Comissió d’Afers Exteriors i la de Política
Regional) van examinar el Reglament de l’IEVA i li van
donar el vistiplau general. Les reserves del Parlament
envers l’IEVA concernien específicament determinats
aspectes principals, com ara la menció d’una 
llista més àmplia de valors i objectius, una major
con  dicionalitat en la facilitació d’assistència per part
de la CE, una implicació més gran de la societat civil
i la participació de l’EEE i Suïssa en els projectes de
l’IEVA. 
La majoria dels estats membres també va expressar
el seu acord general amb l’estratègia proposada per
la Comissió, tot i que alguns s’haurien estimat més
que el finançament de la cooperació amb els països
veïns provingués de l’Instrument de Cooperació per
al Desenvolupament (i que, d’aquesta manera,
s’incrementés la insistència en els aspectes de
desenvolupament i els Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni) i que es mantingués un instrument
específic centrat en la cooperació transfronterera.
L’aspecte més complicat que es va negociar en els
debats del Consell va ser la inclusió o no en el
reglament d’una repartició específica entre les dues
zones geogràfiques principals a les quals es dirigeix

l’IEVA, és a dir, l’Est i el Sud. Finalment, els estats
membres van acordar no incloure la repartició
esmentada guiant-se per les garanties ofertes per la
Comissió i segons les quals es tindrien en compte
els nivells d’assistència anteriors a l’hora de determinar
les assignacions. Així mateix, es van produir intercanvis
vehements entre els estats membres en relació 
amb l’import de contribució del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional al component de
cooperació transfronterera de l’IEVA. Això va menar
a la inclusió de noves disposicions específiques tant
en l’IEVA com en el Reglament de Fons Estructurals.14

El maig del 2006, al COREPER es va aprovar un
text de transacció que incloïa un acord relatiu als
aspectes horitzontals i específics, i el 6 de juliol el
Parlament Europeu va votar, en primera lectura,
l’informe final sobre l’IEVA i el contingut del qual
reflectia l’acord esmentat. El Consell va adoptar
formalment el Reglament de l’IEVA el 17 d’octubre,
més de dos anys després de la proposta inicial de la
Comissió, i el Parlament i el Consell van signar l’acte
el 24 d’octubre. El 9 de novembre es va publicar al
Diari Oficial (DO L 310); el Reglament va entrar en
vigor el 29 de novembre i s’aplica des de l’1 de gener
del 2007.

Conclusions

Més de tres anys després que sorgís la idea d’establir
un instrument de suport a la Política Europea de
Veïnatge i dos anys després de l’aprovació per part
de la Comissió de la proposta de Reglament de l’IEVA,
és legítim preguntar-se si l’acte que finalment es va
aprovar fa justícia a les ambicions originals de la
Comissió Europea i si ofereix a la UE una eina de
cooperació més adequada per fomentar la seva política
cap als països veïns. 

Fins i tot al final d’un llarg procés de negociació, l’IEVA
conserva el seu «caràcter polític» inicial. L’objectiu,
com es descriu en l’article 1, d’establir una zona de
cooperació i relacions de veïnatge amistós, fa referència

14 Reglament (CE) núm. 1083/2006 d’11 de juliol de 2006 relatiu a les disposicions generals del Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
el Fons Social Europeu i el Fons de Cohesió (DO L 210, 31/07/2006, p. 25). 

Fins i tot al final d’un llarg procés
de negociació, l’IEVA conserva el
seu «caràcter polític» inicial
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a un text present en el projecte de Tractat
Constitucional sobre la importància que té per a la
UE l’establiment de relacions especials amb els 
seus veïns. Compta amb una llista global d’àmbits de
cooperació que permet prestar suport a la
implementació de plans d’acció integrals. El seu marc
polític (article 3) es refereix clarament als «Plans
d’Acció de la PEV» com a punt de referència clau
per a la programació de l’assistència. Les assignacions
(article 7) es defineixen tot tenint en compte el grau
d’ambició de la relació entre la UE i el país associat,
així com el progrés realitzat cap a la implementació
dels objectius acordats.
L’IEVA conserva un component de cooperació
transfronterera específic sota el qual serà possible
implementar programes conjunts en què estiguin
implicades les regions frontereres dels estats membres
i els països associats. Els estats membres han acordat
cofinançar el component de cooperació transfronterera
a través del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (aproximadament 590 milions d’euros per
al període 2007-2013) i que aquest finançament,
juntament amb un import pràcticament equivalent al
del pressupost de l’IEVA (prop de 530 milions d’euros),
s’implementi tot seguint les normes de l’IEVA. Això
resol definitivament les deficiències del passat i ofereix
l’oportunitat a les regions frontereres de participar en
la implementació de prioritats fonamentals en l’àmbit
de les relacions exteriors. 
Quant al finançament, es va retallar considerablement
la proposta inicial de la Comissió. L’import que es va
proposar al principi i que havia de destinar-se a l’IEVA
era de 14.930 milions per al període 2007-2013. La
xifra que es va acordar finalment per a la cooperació
amb els països veïns puja prop de 12.000 milions
d’euros (11.180 milions sota l’IEVA i aproximadament
uns altres 800 milions sota el nou Instrument per a
la Democràcia i els Drets Humans i les dotacions
per temàtica de l’Instrument de Cooperació per al
Desenvolupament). Tot i que això constitueix un
retallada de prop del 20% respecte de la proposta
de la Comissió, representa un increment si es compara
amb les Perspectives Financeres anteriors (2000-
2006). En general, les partides destinades als països
veïns per als propers set anys continuaran creixent,
de manera nominal, un 45% en comparació dels
imports disponibles en les Perspectives Financeres
anteriors (aproximadament 8.300 milions d’euros).
En termes reals, això representa un augment del 32%

que, malgrat que no és tan substancial com s’havia
avançat, continua sent significatiu. Sota l’IEVA, en la
majoria de casos les dotacions nacionals
s’incrementaran de manera notable ja des del 2007. 
Finalment, l’IEVA compta amb uns determinats
aspectes tècnics nous que permetran que la
cooperació s’implementi de manera més eficaç que
amb els programes MEDA i TACIS anteriors. Al contrari
que TACIS, l’IEVA pot recolzar projectes d’inversió i
finançar programes de suport pressupostari i sec-
torial (article 15). Amplia encara més el mercat de
«contractació pública» (article 21) i permet que els
beneficiaris obtinguin un rendiment més elevat per

les seves inversions i que les empreses dels països
veïns competeixin per tal d’obtenir contractes vinculats
a l’ajuda a tota la zona (així com en països candidats
i potencialment candidats). Capacita la Comissió per
oferir cofinançament per a projectes gestionats per
altres donants, així com per rebre i gestionar
cofinançament d’altres donants (article 17).
En vista de tot això, no hi ha dubte que l’IEVA constitueix
una millora clara respecte del marc jurídic anterior:
la relació entre les polítiques i la cooperació és més
gran, hi ha més recursos disponibles, és més 
senzill i flexible que els projectes MEDA i TACIS i,
finalment, però no menys important, permet la
implementació efectiva de la cooperació transfronterera
en les nostres fronteres exteriors. Serà més eficaç,
també? 
L’IEVA continua sent un instrument. Com a tal, es
tracta només d’un element, tot i que molt important,
que contribueix a fer que l’assistència sigui més
efectiva. De la mateixa manera, seran igual de rellevants,
o potser encara més, la voluntat i la capacitat de tots
els socis d’aprofitar al màxim aquestes noves
oportunitats, d’identificar bones operacions i
implementar-les adequadament. Ara l’acció passa de
tenir lloc als despatxos dels juristes produir-se sobre
el terreny.

L’IEVA compta amb uns
determinats aspectes tècnics
nous que permetran que la
cooperació s’implementi de
manera més eficaç que amb els
programes MEDA i TACIS
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Rosa Balfour 

Battistina Cugusi
Investigadores 
Centre d’Estudis de Política Internacional (CeSPI), Roma

Canvis en la política mediterrània d’Itàlia

Les dues prioritats principals de la política exterior
italiana, en relació amb les quals s’ha d’avaluar la resta
de les prioritats, consisteixen a exercir un paper
important dins de la Unió Europea i a mantenir bones
relacions amb els Estats Units. El Govern de
centredreta de Berlusconi (2001-2006) va invertir en
certa manera l’ordre d’aquestes metes, tot i que la
retòrica oficial no reconegués aquest canvi. Els
interessos d’Itàlia es van modelar molt més en funció
de les posicions de Washington que de la intenció
de cercar consens a Brussel·les. Pel que fa a la
Mediterrània, l’objectiu del centredreta per tal que
Itàlia guanyés més protagonisme internacional va
conduir el Govern a recolzar la intervenció a l’Iraq, la
qual cosa va apartar el focus tradicional que el país
tenia a la conca mediterrània en favor d’un Orient Mitjà
ampliat, a més de portar-lo a adoptar una posició
respecte del conflicte en aquesta regió molt influïda
per l’empara dels Estats Units a Israel.
A la primavera del 2006, amb l’elecció del Govern de
centreesquerra liderat per l’anterior president de la
Comissió Europea, Romano Prodi, la balança de les
prioritats en la política exterior d’Itàlia va tornar a
inclinar-se cap a la seva afinitat més tradicional amb
els seus socis europeus. Així mateix, El Govern de
Prodi va reafirmar la importància del multilateralisme
i del reforç del paper de les Nacions Unides i altres
organitzacions internacionals, especialment en l’àmbit
de la resolució de conflictes. Com a membre no
permanent del Consell de Seguretat, Itàlia intentarà
aportar energies renovades al multilateralisme com

a marc general per solucionar les crisis de l’Afganistan
i l’Orient Mitjà.
Aquesta posició no ve dictada tan sols per la ideologia,
sinó que constitueix l’element d’unió que hauria de
mantenir unida la feble majoria, desgastada pel 
conflicte intern, que el centreesquerra té al Parlament.
La nova rellevància que s’atribueix a l’ONU i a la UE
serveix, per tant, al doble propòsit d’assegurar 
la participació d’Itàlia en els principals fòrums
internacionals (considerada com la millor manera de
promocionar el seu protagonisme internacional) i oferir
una justificació externa que contribueixi a la cohesió
política interna.
Tot i que aquest canvi no implica cap replantejament
profund de la llarga relació que el país ha mantingut
amb els Estats Units, unes determinades faccions de
la coalició de centreesquerra al govern mantenen una
relació més ambigua amb Washington. En altres
paraules, la interacció entre aquestes posicions no
només ha marcat la discontinuïtat clau entre els governs
de Berlusconi i Prodi, sinó que també ha estat un dels
factors determinants que explica els èxits i els fracassos
del país en els nou mesos de govern de centreesquerra.
L’Orient Mitjà ampliat i la Mediterrània han constituït
un terreny fonamental on s’han mesurat aquestes
prioritats i els diferents posicionaments polítics.

Les prioritats i els interessos d’Itàlia a la
Mediterrània durant el 2006

Prodi, en un discurs davant el Parlament Europeu,
ha afirmat que «la Mediterrània és la prioritat» de la
política exterior d’Itàlia. El Govern preveu un nou paper
per a aquesta zona en l’ordre geoeconòmic global
que està emergint: «La Mediterrània hauria de convertir-
se en la plataforma euroasiàtica» (Ministeri d’Afers
Exteriors d’Itàlia, 2006), atès que els intercanvis
comercials entre l’Extrem Orient i Europa passen pel

Polítiques Mediterrànies | Europa

La tornada d’Itàlia a la Mediterrània
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canal de Suez i, per tant, a través de la Mediterrània. 
Aquest gir cap a la conca mediterrània reflecteix
l’interès que el país sempre ha tingut a la regió. No
obstant això, a causa de la seva debilitat estructural
i l’escassetat de recursos, el marc de referència sobre
el qual es desenvolupen les polítiques mediterrànies
continua molt vinculat al Partenariat Euromediterrani
(PEM) de la Unió Europea i a la seva Política Europea
de Veïnatge (PEV).
El dilema de Roma quant al suport de les polítiques
de la UE orientades a l’Est o al Sud fa temps que s’ha
superat. D’una banda, Itàlia ha consolidat els seus
interessos i vincles particularment amb l’àmplia regió
europea sud-oriental (per això va donar suport a

l’ampliació cap als Balcans i Turquia). De l’altra, el
Ministeri d’Afers Exteriors també va ser el primer a
advocar per la inclusió dels països del sud de la
Mediterrània en la Política Europea de Veïnatge,
amb l’objectiu de garantir un repartiment de l’atenció
política i els recursos de la UE entre Europa de l’Est
i la frontera sud més immediata del país, i tot seguit
durant el 2006 per cerciorar-se que aquestes 
regions rebessin una part substancial dels fons
destinats a la PEV. Dins del marc del Partenariat
Euromediterrani, Itàlia continua pressionant els seus
socis europeus per convertir la FEMIP en un
mecanisme de finançament autònom, proposta que
ja havia presentat Prodi durant el seu mandat com a
president de la Comissió Europea, però que no va
rebre el suport del govern anterior.
En el pla bilateral, tot i que la política exterior 
del país s’ha caracteritzat per destinar recursos
insuficients a la Mediterrània en comparació dels seus
compromisos declarats, Roma ha desenvolupat una
xarxa de relacions amb els estats àrabs. Aquestes
relacions s’han vist reforçades pel ministre d’Afers
Exteriors, Massimo D’Alema, que ha posat en relleu
la necessitat d’establir un diàleg amb el món àrab, i
en concret amb les forces islamistes moderades, a fi
de fomentar i recolzar el potencial democràtic d’aquests

països (De Giovannelli, 2006).
Així mateix, s’han reiterat altres prioritats tradicionals,
que van des de la importància que s’atribueix als
assumptes de seguretat i les aliances, el Partenariat
Euromediterrani, el Diàleg Mediterrani de l’OTAN o
el Grup 5+5, fins a les relacions amb els països
proveïdors d’energia, especialment amb Líbia i Algèria.
Una reunió diplomàtica entre Prodi i Bouteflika al
novembre del 2006, per exemple, va conduir a la
signatura d’un notable acord entre Edison i Sonatrach
per a la distribució d’hidrocarburs.
Un altre assumpte crucial dins de l’agenda italiana és
la contenció dels fluxos d’immigració il·legal que arriben
a les costes meridionals del país procedents de l’Àfrica,
i d’una manera especial a través de Líbia. Després
d’un període de deteriorament, les relacions entre els
dos països han rebut recentment un impuls amb la
creació d’un grup de treball que reforça la cooperació
entre les forces de seguretat a l’hora de combatre el
tràfic de persones. Respecte al Marroc, els ministres
d’Exteriors dels dos països van acordar, el mes de
novembre passat, el desenvolupament d’una estratègia
que hauria de contemplar la contenció de la immigració
il·legal com a part d’un pla més ampli de cooperació
social, política i econòmica.
Quant al desenvolupament d’interessos econòmics,
juntament amb les grans empreses del sector
energètic, el Govern ha impulsat un conveni amb
Algèria per al desenvolupament de petites i mitjanes
empreses i per a la creació d’una xarxa comercial al
país esmentat. També ha participat al fòrum econòmic
de Casablanca (amb la presència de la ministra de
Comerç Internacional italiana, Emma Bonino) amb
200 empreses italianes i les principals associacions
comercials i bancàries.
Juntament amb aquests interessos de sempre, Itàlia
ha renovat el seu èmfasi sobre la importància de la
resolució del conflicte de l’Orient Mitjà com a 
punt clau per a l’estabilitat de la regió. A diferència
del Govern anterior, D’Alema considera que el
multilateralisme, el Quartet i el Full de Ruta són el
marc en què haurien de situar-se les negociacions
entre Israel i l’Autoritat Palestina. D’aquesta manera,
torna a alinear la posició del país sobre l’Orient Mitjà
amb la de la UE.

La prova del Líban 

La guerra del Líban de l’estiu del 2006 va constituir
una ocasió per posar a prova les ambicions d’Itàlia i

Un assumpte crucial dins de
l’agenda italiana és la contenció
dels fluxos d’immigració il·legal
que arriben a les costes
meridionals del país procedents
de l’Àfrica, i d’una manera
especial a través de Líbia
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el seu paper a la Mediterrània. L’opció d’exercir un
paper destacat va estar determinada, d’una banda,
per l’opinió predominant al Ministeri d’Afers Exteriors
de la necessitat de recolzar el Líban i, de l’altra, per
l’oportunitat de recuperar credibilitat internacional
davant Brussel·les. Des d’aquesta perspectiva, l’aposta
de D’Alema, que hauria pogut comportar nombrosos
riscos polítics i militars, es va perfilar com un gran èxit.
D’acord amb un expert de renom, la implicació d’Itàlia
en la crisi libanesa va representar l’únic àmbit en
què el país va complir les àmplies expectatives que
s’havien generat al voltant de la més alta presència
que havia de tenir a Europa per recuperar el prestigi
que havia perdut a la UE després dels cinc anys de
govern de Berlusconi (Cerretelli, 2007).

L’estratègia d’Itàlia va ser tant política com militar, i
es va servir al màxim de les organitzacions multilaterals
i els instruments disponibles. Després d’acollir a
Roma la Conferència Internacional sobre el Líban el
26 de juliol del 2006, que va reunir en la negociació
les parts rellevants (els estats àrabs, els estats
membres de la UE, la Comissió Europea, la
presidència de la UE i l’Alt Representant de la Política
Exterior, el secretari general de les Nacions Unides
i el Banc Mundial) amb la intenció de trobar una
solució política a la crisi, Itàlia va augmentar l’aposta
en instar els estats membres de la UE a assumir el
protagonisme de la gestió militar de la crisi en el marc
d’una missió de l’ONU per al manteniment de la pau.
Aquesta proposta va tenir com a resultat la Resolució
1701 del Consell de Seguretat, presa l’11 d’agost
de 2006, que demanava el reforç de la FPNUL (Força
Provisional de les Nacions Unides al sud del Líban
creada el 1978 arran de la Resolució 425 del Consell
de Seguretat) per donar suport al desplegament de
l’exèrcit libanès al sud del país.
La Resolució 1701 va rebre el suport immediat de
la UE, ja implicada en l’esforç de trobar una solució
duradora al conflicte a través de la missió de la «troica»
a Israel, Gaza i el Líban i d’un impuls més gran dels

contactes diplomàtics per part de l’alt representant,
Javier Solana. La posició comuna que es va prendre
el 25 d’agost de 2006 va reiterar la voluntat de la
UE d’exercir un paper clau en la implementació ràpida
de la Resolució 1701 del Consell de Seguretat
mitjançant la facilitació d’ajut humanitari a la població
libanesa, al mateix temps que reforçava la voluntat
dels estats membres de contribuir a l’enfortiment dels
efectius de la FPNUL.
En aquest últim aspecte, Itàlia va ser un dels actors
principals. Responia així a la reticència de França
d’assumir el comandament militar i al recel d’Alemanya
d’enviar tropes a la frontera nord d’Israel amb el Líban,
per la qual cosa es va comprometre a aportar 3.000
soldats (operació «Leonte») i a encapçalar la missió
per al manteniment de la pau, com havia proposat
Israel. La perseverança de Roma va contribuir a superar
els dubtes inicials i va constituir l’eix central de la
missió de l’ONU al Líban, amb quasi 8.000 efectius.
Itàlia va treure partit del seu paper inesperat en la crisi
del Líban per enriquir al mateix temps la seva relació
amb Washington, justificant davant l’opinió internacional
la seva predisposició a l’enviament de tropes com una
manera de compensar l’absència dels Estats Units
en la resolució del conflicte a causa dels seus
compromisos militars a l’Iraq i a l’Afganistan (Fisher,
2006).
No obstant això, continua sent qüestionable fins a
quin punt aquest compromís podria portar la UE i
Itàlia a tenir més protagonisme a la Mediterrània i a
l’Orient Mitjà. Encara que la UE hagi pogut reforçar
la seva posició respecte de l’Orient Mitjà, ha perdut
una oportunitat de fer servir la caixa d’eines que 
havia creat per recolzar el seu paper com a actor
internacional independent. En comptes de desplegar
els mecanismes de resposta ràpida existents i
previstos a les «missions de Petersberg», la seva
intervenció només ha estat possible mitjançant la
creació d’una coalició ad hoc sota la bandera de
les Nacions Unides. Així mateix, Itàlia hauria de
perseverar en el manteniment dels recursos diplo-
màtics, militars, polítics i econòmics si el que vol és
que madurin els fruits del seu paper a la crisi del
Líban. En tot cas, el ministre d’Afers Exteriors D’Alema
ha reconegut la necessitat de definir una estratègia
a llarg termini que transcendeixi la FPNUL i tingui
en compte el conjunt de la regió. En concret, la crisi
del Líban no podrà superar-se sense prendre en
consideració el conflicte entre Israel i Palestina, així
com el restabliment de les negociacions entre Israel
i Síria.

La implicació d’Itàlia en la crisi
libanesa va representar l’únic
àmbit en què el país va complir
les àmplies expectatives que
s’havien generat al voltant de la
més alta presència que havia de 
tenir a Europa
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Conclusions: 
Els problemes d’una potència mitjana

El febrer del 2007 D’Alema va pronunciar un discurs
al Senat en què va descriure una política exterior
italiana que suggeria que el govern havia desenvolupat
una estratègia basada en objectius i interessos a curt
i a llarg termini i en una anàlisi de prioritats. Per tant,
és irònic que el discurs desemboqués en una crisi
de govern (que al final es va poder contenir) .
L’absència d’una estratègia a llarg termini ha estat
una de les raons històriques que explica la debilitat
d’Itàlia a l’hora de traduir els seus interessos i prioritats
en polítiques concretes. 

Un dels aspectes que es van debatre, juntament amb
el paper d’Itàlia a l’Afganistan, va ser precisament
fins a quin punt el Govern de centreesquerra havia
marcat un gir respecte a la política exterior del Govern
anterior, ja que una part de la coalició és partidària
d’una política exterior de consens, mentre que una
altra es mostra favorable a accentuar el canvi. Aquest
article ha tractat d’il·lustrar els canvis de prioritats
que el Govern de centreesquerra ha emprès amb 
la retirada de l’Iraq alhora que intentava tranquil·litzar
els EUA en relació amb els compromisos inter -

nacionals d’Itàlia i amb el retorn a una implicació més
activa a la Mediterrània al mateix temps que manté
la seva presència a l’Afganistan. Malgrat les
discontinuïtats entre els governs de Berlusconi i Prodi,
tots dos comparteixen els problemes estructurals
resultants d’uns recursos limitats, una manca de
coordinació entre els actors involucrats a l’hora de
fomentar els interessos d’Itàlia a l’estranger i un puntal
econòmic i polític feble sobre el qual es fonamenta
la política exterior.
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L’absència d’una estratègia a
llarg termini ha estat una de les
raons històriques que explica la
debilitat d’Itàlia a l’hora de
traduir els seus interessos i
prioritats en polítiques concretes
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Rebrot de les activitats terroristes  

Els atemptats succeïts en aquests últims mesos en
diferents països del Magreb fan l’efecte d’un
enquistament de la violència radical islamista a la regió,
mentre que, a partir d’ara, el fenomen s’insereix en el
moviment jihadista internacional.
El desembre de 2006, les forces de l’ordre van haver
de fer front a un grup de jihadistes als afores de Tunis.
La sorpresa va ser molt gran, encara més, si és possible,
ja que es considerava que aquest país estava exempt
d’aquest tipus de violència. Si bé l’islamisme estructurat
no es mostra d’una manera aparent en aquest país,
Tunísia ho té difícil per apartar-se de les dinàmiques
regionals, i fins i tot internacionals, en qüestió de
jihadisme. Segons les escasses informacions dispo -
nibles sobre els fets, sembla que el grup terrorista
desarticulat comptava entre els seus integrants amb
almenys un agent policial i sis salafistes que haurien
estat entrenats als camps del Grup Salafista per a la
Predicació i el Combat (GSPC), prop de Tebessa, a
la zona est d’Algèria. Aparentment, també, el grup
disposava d’un arsenal d’armes relativament important
trobat en amagatalls dels terroristes.
Aquestes mínimes informacions revelen la porositat
de les fronteres i els vincles existents entre els islamistes
algerians i els islamistes tunisians. Posen de manifest,
igualment, que l’islamisme radical ha entrat entre un
sector de les classes mitjanes i les classes mitjanes
educades. Els interrogants sobre la qüestió també
planen sobre l’existència d’armes que s’haurien escapat
del control d’un aparell de seguretat conegut per la
seva eficàcia.

D’altra banda, el vincle entre els jihadistes d’ambdues
bandes de la frontera entre Algèria i Tunísia podria fer
pensar que es tractava d’un grup amb comandament
únic pertanyent a Al-Qaida al Magreb Islàmic, la nova
denominació del GSPC. No obstant això, no s’ha
demostrat la capacitat del grup salafista d’unificar les
forces a la regió, cosa que fa pensar que el vincle que
hi podria haver entre les diverses accions terroristes
seria més ideològic que operatiu.
L’adhesió de l’antic GSPC a Al-Qaida dóna peu a
nombroses especulacions sobre la presència del
moviment de Bin Laden a la regió. De fet, el GSPC,
que va sorgir el 1998 fruit d’una escissió dins del
Grup Islàmic Armat (GIA), hauria patit prou amb la
política de reconciliació nacional posada en marxa
pel govern algerià, consistent a amnistiar sota certes
condicions els militants islamistes i a reintegrar-los a
la societat. Aquesta política li hauria fet perdre una
gran part dels seus efectius, en provocar una autèntica
hemorràgia entre les seves files: hauria reduït la
capacitat del moviment a un miler d’homes sobre el
terreny. Aquesta nova situació podria haver portat el
seu actual capitost, Abdelmalek Droukdel, un
especialista en explosius format a l’Afganistan, a posar
en marxa una nova estratègia.
El gener del 2007 el nou grup s’uneix a la nebulosa
d’Al-Qaida, i organitza una sèrie d’atacs, el modus
operandi del qual és totalment nou al Magreb: ataca
un autobús que transporta empleats d’una empresa
algeriana-nord-americana a Bouchaoui i duu a terme
atemptats simultanis contra les instal·lacions dels
serveis algerians de seguretat a les proximitats de Tizi
Ouzou i Boumerdes. L’11 d’abril de 2007 organitza
dos atemptats pràcticament simultanis a Alger, on
ataca primer el Palau del Govern i després una
comissaria de policia al barri de Bab Ezzouar, amb
un balanç de 30 morts i 240 ferits. 
D’aquesta manera, sembla que l’organització dóna
prioritat a les accions espectaculars que tenen com
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a objectiu els símbols del poder algerià. En fer-ho,
desmenteix totes les afirmacions del poder segons
les quals l’islamisme radical és ja únicament residual.
En contraposició al Front Islàmic de Salvació (FIS) i
al GIA, que perseguien la creació d’un estat islàmic
a l’interior de les fronteres algerianes, els nous
jihadistes es fixen un objectiu més global consistent
a declarar la guerra a les classes polítiques dirigents
del Magreb, les quals acusen d’estar corrompudes
i sotmeses als Estats Units, així com als occidentals,
als quals anomenen «croats i jueus» en els seus
comunicats oficials.
Al Marroc, els objectius dels autors dels atemptats
suïcides no són ben coneguts, però els seus 
mètodes s’assemblen als d’Al-Qaida, encara que el
comandament sigui autònom. El desmantellament
periòdic de cèl·lules preparades per perpetrar atacs
terroristes, com al novembre del 2003, quan el Grup
Islàmic Combatent Marroquí (GICM) pretenia atemptar
contra les instal·lacions de la cadena de televisió 2M,
deixa ben clar la persistència de l’amenaça i posa de
manifest les capacitats dels diferents grups salafistes
marroquins per reorganitzar les seves xarxes.
Al Marroc l’«islam radical marginal» s’estructura entorn
d’un grup d’«afganesos», és a dir, excombatents de
l’Afganistan que han introduït al país una nova cultura
basada en la Jihad. En l’actualitat hi ha un conjunt de
grupuscles violents, que no mantenen llaços d’unió
entre si, la font d’inspiració dels quals és el salafisme
internacional. A més, estan desproveïts de qualsevol
mena de projecte polític concret.
Si bé la violència vinculada a l’islamisme radical és
present a tots els països, la seva manera de manifestar-
se varia de manera diferent en relació directa amb
el context nacional. De la mateixa manera, la
coincidència en el temps de certs atemptats, com
els succeïts l’11 d’abril de 2007 a Casablanca i Alger,
o la reivindicació per part del GSPC d’una acció
terrorista a Mauritània el 2005, no poden constituir
fets suficients per arribar a la conclusió que existeix

un comandament regional únic que, al seu torn, obeeix
ordres d’Al-Qaida.

Algèria: l’electorat gira l’esquena
a les eleccions legislatives

Una mica abans del doble atemptat suïcida de l’11
d’abril de 2007, les autoritats polítiques algerianes
pretenien aprofitar l’ocasió que els brindaven les
eleccions legislatives per convertir l’escrutini, en certa
manera, en un «referèndum contra el terrorisme». El
ministre de l’Interior, Yazid Zerhouni, va demanar
que els algerians votessin per «rebutjar el terrorisme
i confirmar la via democràtica». 
Les legislatives algerianes del 2007 van estar marcades
per una elevada taxa d’abstenció, pròxima al 65%, la
qual cosa va posar al descobert una crisi de confiança
cap als representants del poble i, més àmpliament,
cap a la classe política en el seu conjunt.
En realitat, la feble participació en els comicis s’explica
de formes diferents. En primer lloc, els algerians estan
convençuts que el Parlament no és realment el lloc
on rau el poder polític, sinó que aquest és a les
mans del president Buteflika, que ha concentrat 
tots els poders i ha augmentat així el caràcter
presidencialista del sistema polític algerià. Els algerians
tenen, també, una imatge negativa d’una Assemblea
composta per una vintena de partits que se sostenen
de manera artificial per fer la impressió d’una vida
democràtica i un pluralisme polític inexistents en la
realitat. Sense una veritable base electoral, la majoria
dels partits no tenen programes polítics. Durant la
campanya electoral, els líders polítics van fer una crida
a votar com si l’acció de «posar una papereta a l’urna»
tingués realment valor programàtic. D’altra banda, els
tres grans partits involucrats, l’FLN, anteriorment partit
únic, l’RND, formació de personalitats encapçalada
per l’antic cap de Govern Ahmed Ouyahia, i el
Moviment Social per la Pau, l’MSP, partit dels islamistes
nascut del moviment dels Germans Musulmans, van
defensar, sense gairebé cap variació, la política del
cap d’Estat. Aquesta convergència de punts de vista
va ser especialment perceptible pel que fa a la política
de reconciliació nacional. No obstant això, després
de l’atemptat de l’11 d’abril reivindicat per Al-Qaida
al Maghreb Islàmic, l’aplicació de la política esmentada
es va tornar molt controvertida. La capacitat de l’antic
GSPC per colpejar al cor d’Alger va posar de manifest
els límits d’una empresa instaurada per reintegrar
els antics insurgents i posar fi a la violència.

Els nous jihadistes es fixen un
objectiu més global, consistent a
declarar la guerra a les classes
polítiques dirigents del Magreb,
les quals acusen d’estar
corrompudes i sotmeses als
Estats Units, així com als
occidentals
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Les eleccions legislatives passades es van organitzar
en un context marcat per la reaparició dels atemptats
i les incerteses entorn de l’estat de salut del cap
d’Estat que acompanyaven els nombrosos interrogants
sobre la seva successió. Unes eleccions en què no
hi havia grans apostes sobre el tauler, ja que els
algerians sabien perfectament que, independentment
de la composició de l’Assemblea, els diputats no
podrien actuar sobre els mals reals de la societat
algeriana: l’atur, la pauperització, la inseguretat i la
carestia de l’habitatge.

Projecte d’autonomia per al Sàhara

L’11 d’abril de 2007, el Marroc va remetre a l’ONU
un projecte d’autonomia per al Sàhara Occidental
amb l’objectiu de «posar fi a l’atzucac». El projecte
va rebre el suport dels Estats Units, França i el Govern
espanyol, però va ser rebutjat de seguida pel Front
Polisario, que al seu torn va enviar a l’ONU la seva
alternativa de projecte conduent a l’autodeterminació.
El secretari general de les Nacions Unides va respondre
als dos documents a través d’una Resolució (1754)
que fa una crida a les dues parts per tal que «entaulin
negociacions de bona fe, sense condicions prèvies,
i tenint en compte els esdeveniments succeïts els
darrers mesos. L'objectiu és aconseguir una solució
justa, duradora i acceptable per les dues parts, que
permeti l’autodeterminació del poble del Sàhara
Occidental».
Les reunions, que van tenir lloc al juny prop de Nova
York i que es van reprendre a l’agost, podrien acabar
assemblant-se a totes les negociacions anteriors, que
van acabar en fracassos rotunds perquè els actors
es van atrinxerar en postures d’aspecte irreconciliable.
No obstant això, en l’actualitat, dos factors principals
podrien portar les classes dirigents del Magreb,
Washington, París i Madrid a voler posar fi a aquest
conflicte: la multiplicació de tota mena de tràfics a la
zona desèrtica del Magreb, que es podria convertir
en un espai de replegament per a Al-Qaida, i les

manifestacions recurrents que es produeixen a les
ciutats del Sàhara Occidental, sobretot a Al-A’yun.
La instauració de l’autonomia per al Sàhara sembla
la sortida més probable per al conflicte. Amb tot, 
la mesura planteja indubtablement una sèrie
d’interrogants al poder marroquí, d’una banda, i a la
resta dels països de la regió, de l’altra. Pel que fa al
Marroc, implica, en primer lloc, un nou disseny
institucional que requeriria una revisió de la Constitució.
Caldria establir igualment un nou pacte amb els
sahrauís, que disposarien de prerrogatives regionals
en ser representats per una assemblea. D’altra banda,
sorgeix la pregunta de qui compondria aquesta
instància. O dit d’una altra manera: quins sahrauís
quedaran sota la influència de la gestió local d’aquesta
regió autònoma? Potser els desplaçats de Tarfaya o
de Goulimine hi quedaran subjectes? D’altra banda,
seran associats a la vida de la regió els marroquins
que hi són instal·lats des de fa dues dècades? Com
podran coexistir aquestes poblacions denominades
sahrauís amb els elements del Front Polisario, un
moviment contra el qual s’ha combatut durant trenta
anys? Per a uns, és la seva «resistència» i el seu exili
a Tinduf allò que ha possibilitat la instauració d’una
autonomia basada en el reconeixement de la identitat
sahrauí. Tanmateix, per als sahrauís del Sàhara
Occidental, aquesta opció es correspon a les seves
demandes després de molts anys de reivindicacions.
També sorgeix la qüestió de la legitimitat, que està
íntimament lligada a la possibilitat de negociar amb
Rabat els límits del poder local.
En matèria d’educació, per exemple, cal imaginar-se
que se seguiran programes escolars diferents als de
les d’altres regions. No obstant això, si hi hagués
una similitud, què quedaria de la identitat sahrauí i
de la història del Sàhara que, obligatòriament, serà
una història per escriure? Com es pot refundar un
pacte nacional? Com es pot escriure una història
oficial que respecti la pluralitat d’identitats?
Més enllà de les dificultats relatives a la creació d’una
nació, el principi de regionalització, basat en un
reconeixement d’una especificitat, pot donar peu al
naixement d’una «nació ètnica», amb els riscos que
això implica, ja que, a la llarga, aquelles entitats, les
identitats de les quals queden reconegudes en 
el marc d’una regió, poden acabar debilitant consi-
derablement el poder central.
Tot i el caràcter excepcional conferit per Rabat a
aquesta regió, l’autonomia concedida al Sàhara suposa
per al Marroc una transformació de la seva base
territorial i del seu règim intern, que pot afectar la seva
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La capacitat de l’antic GSPC per
colpejar al cor d’Alger va posar
de manifest els límits d’una
empresa instaurada per
reintegrar els antics insurgents i
posar fi a la violència
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pròpia identitat política. A més, aquesta autonomia
podria establir precedents i donar peu a altres
reivindicacions per part de regions marroquines, les
poblacions de les quals es podrien veure temptades
a manifestar la seva identitat, o simplement les seves
especificitats. Si es produís aquest fet, assistiríem 
a un fenomen de federalisme feliç, que alguns
observadors atribueixen ja a la configuració natural
del Regne, o a una fragmentació del poder central
en favor de les identitats i de les llibertats locals? 
L’esquema de regionalització marroquina podria seduir
també entitats originàries dels països veïns. Els cabils,
farts de veure’s sotmesos al poder central jacobí,
podrien voler ser autònoms d’Alger. La instauració de
l’autonomia al Sàhara podria constituir, per tant, un
preludi del «Magreb de les regions», que substituiria
el Magreb dels estats-nacions, el model polític jacobí,

herència del seu antic colonitzador. Per tot això cal
preguntar-se si tots aquests possibles canvis a
conseqüència de la instauració de l’autonomia del
Sàhara són susceptibles de convertir-se en riscos o
perills potencials. No apunten ja en aquest sentit les
reivindicacions de diverses poblacions originàries de
determinades regions i de determinades ètnies?
Malgrat les dificultats associades a la posada en marxa
de l’autonomia, la implementació del pla proposat per
Rabat presenta l’avantatge que, si és acceptat pel
Front Polisario i Algèria, posarà fi al conflicte existent.
De fet, tot i que des de la data de l’acord d’alto el
foc el 1991 el conflicte ha estat de baixa intensitat
en una zona controlada, en l’actualitat hi ha una sèrie
d’elements nous que desperten el neguit de les classes
dirigents de la regió. D’una banda, l’existència de
camps d’entrenament de l’antic GSPC a extenses

zones del Sàhara podria atreure elements del Front
Polisario instal·lats a Tinduf i, de l’altra, la connexió
possible entre els nombrosos traficants que operen
a la regió i alguns sahrauís, desocupats i cada vegada
més desconnectats de referències i ideologies.
Aquests últims mesos, les investigacions i el
desmantellament d’algunes xarxes han posat de
manifest que hi podria haver vincles entre aquestes
categories. L’estudi realitzat per Altadis sobre el
contraban de tabac a la zona del Magreb revela 
que alguns sahrauís han estat implicats en una extensa
xarxa de contraban: rebien la mercaderia a Casablanca
abans de distribuir-la. Aquest tràfic aprofita diverses
rutes, passa també pel Sàhara Occidental,
concretament per la ciutat d’Al-A’yun, i penetra a
Algèria a través de Tifariti i Bir Lahlou, punts
d’abastiment hídric controlats pel Front Polisario.
D’altra banda, l’1 i el 2 de maig, les forces de l’ordre
mauritanes, advertides d’una operació de tràfic de
droga, van rodejar l’aeroport de Nuadibú per registrar
un aparell de petites dimensions. La tripulació, que
va aconseguir fugir, va abandonar darrere seu més
de 600 kg de cocaïna. La investigació duta a terme
ha revelat que la tripulació hauria trobat refugi entre
sahrauís de les regions controlades pel Front Polisario.
Aquests exemples són reveladors de la porositat de
les fronteres i de les possibles connexions entre
traficants, jihadistes i sahrauís en un espai poc
controlat pels estats de la regió. Americans i europeus
veuen amb neguit aquesta absència de control a la
regió i temen que es converteixi en una zona de
replegament per a Al-Qaida. Aquest és una
preocupació també compartida pels estats de la
regió, que temen que els seus adversaris hi trobin
refugi. No són més que raons afegides per posar fi
al conflicte del Sàhara com a primera etapa per a la
pacificació de la regió.

Referències

CEMBRERO, Ignacio: «La contrebande du tabac
malmenée par Altadis», Le Journal Hebdomadaire,
setmana del 2 al 8 de juny de 2007.

«En Mauritanie, un trafic de cocaïne éclabousse des
notables», Libération, 17 de juny de 2007.

Tot i que des de la data de
l’acord d’alto el foc el 1991 el
conflicte ha estat de baixa
intensitat en una zona
controlada, en l’actualitat hi ha
una sèrie d’elements nous que
desperten el neguit de les classes
dirigents de la regió
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Omar Brouksy, 
Catedràtic de Ciències Polítiques 
Universitat Hassan I de Settat
Periodista de  Le Journal Hebdomadaire 

El problema del Sàhara Occidental presenta una
característica fonamental que li confereix una doble
dimensió: d’una banda, interna, ja que implica una
sèrie de reptes considerables, si es té en compte el
lloc que ocupa en el joc polític entre els diferents
actors, entre ells la monarquia, i en termes de
democratització de les relacions institucionals, i, de
l’altra, regional, ja que integra en la seva evolució, i
en les seves principals mutacions, més d’un actor
estatal de la Mediterrània: concretament, Algèria,
Espanya i França. D’aquí prové l’interès per aquest
tema, en el qual es vol investigar sobre una dimensió
particular del conflicte: la manera en què la dinàmica
social del Sàhara Occidental es desenvolupa i intenta
reconstruir els seus paràmetres identitaris. Per tant,
es planteja una qüestió problemàtica: com ha
evolucionat aquest conflicte el 2006 i com conceben
el seu present i el seu futur els principals afectats, els
joves sahrauís dits de la «nova generació», en el marc
d’una identitat que han de redefinir tenint en compte
els principals canvis que està experimentant el
problema del Sàhara Occidental?

Els factors determinants

Es tracta d’un dels conflictes regionals més antics,
ja que data de 1975. També es tracta d’un dels
assumptes més complexos a causa d’un cúmul de
factors que han contribuït, directament i indirecta,
a la seva evolució i al seu futur. Aquest territori de
266.000 km2, colonitzat per Espanya entre el 1885
i el 1975 i, de llavors ençà, annexat pel Marroc,
avui en dia és un territori reclamat pel Front Polisario,

que compta amb el suport d’Algèria. Entre 1975 i
1999, les autoritats marroquines adopten una política
de doble dimensió: arbitrària, d’una banda, que
recorre a una repressió gairebé sistemàtica en relació
amb els seus opositors sahrauís (presó, desa-
paricions, etc.) , i de cooperació, de l’altra, tot
mantenint relacions de clientelisme amb alguns
notables sahrauís.
Però a partir dels anys noranta, amb la relativa obertura
del règim polític marroquí, els desequilibris engendrats
per l’estratègia del clientelisme es fan més evidents.
En termes d’implicacions socials, alguns indicadors
obliguen l’Estat marroquí a posar en dubte alguns
aspectes de la seva estratègia política al Sàhara
Occidental: per exemple, el 2006, a Al-A’yun, la ciutat
principal del Sàhara Occidental, l’atur afectava el 29%
de la població activa, i malgrat un «pla de desen-
volupament econòmic al Sàhara durant el període
de 2004-2008» (d’un import de 650 milions d’euros)
establert per part de l’actual Govern marroquí, hi ha
una fractura cada vegada més marcada entre una
elit de notables –que, no obstant això rep cada vegada
més contestació– i la resta de la població. Els focus
de protesta són bàsicament els barris de barraques,
com el de Mâatallah, on s’apinya la majoria de la
població sahrauí. En el seu últim viatge al Sàhara
Occidental, el març del 2006, el rei Mohamed VI va
voler visitar aquest barri. Els marroquins de l’«interior»
van descobrir llavors que els sahrauís no viuen tots
«en l’opulència».
D’altra banda, és important assenyalar que l’obertura
relativa del règim polític, iniciada pel rei Hassan II a
partir de 1994 i continuada pel seu successor, el rei
Mohamed VI, ha estat acompanyada d’un reforç del
paper exercit per la societat civil i una part de la premsa
independent (Le Journal Hebdomadaire, premiat
pel Comitè per a la Protecció dels Periodistes (CPJ)
amb el premi a la llibertat d’expressió el 2003, és el
més emblemàtic d’aquesta premsa escrita, que ha
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pogut, en pocs anys, superar molts tabús, sobretot
els que es refereixen a l’estatus i el paper de la
monarquia marroquina). Es va desenvolupar llavors
una relectura del passat polític marroquí a diferents
nivells. El seu impacte sobre la societat marroquina
i internacional és tan evident que no es pot menystenir
el paper de la Instància Equitat i Reconciliació (iniciada
per l’actual rei el gener del 2004 i presidida per
Driss Benzekri, antic pres polític, aquesta instància
ha estat, no obstant això, molt criticada pels militants
dels drets humans, ja que no autoritzava les víctimes
a esmentar els noms dels responsables dels abusos).
Aquest procés «oficialitzat» de reconciliació de l’Estat
amb la societat s’ha dut a terme a través d’una relectura
del passat recent que inclou també el Sàhara
Occidental, com a component de la memòria política
recent dels marroquins, ja que la repressió de l’Estat
marroquí també es va manifestar sobre els habitants
d’aquest territori. Els seus efectes sobre la identitat
política sahrauí, que és objecte de «reconstruccions»
gairebé permanents, també són considerables.  

La nova situació

La jove generació de sahrauís, nascuda durant els
anys setanta i formada a les universitats marroquines,
sembla haver concebut, i redefinit, el que és essencial
de la seva identitat política sobre la base d’aquesta
història recent. L’estructuració de la memòria col·lectiva,

canalitzada durant decennis de contestació, lluita,
resistència i repressió, ha donat lloc a una construcció
identitària que continua, avui en dia, més enllà de 
les especificitats de la societat sahrauí i de les 
seves mutacions conceptuals. La ideologia del
tercermundisme, el pes del context de Guerra Freda
i de descolonització, principis bàsics en què el combat
per a l’«alliberament del poble sahrauí» va fonamentar
els seus pilars ideològics i identitaris, seran així
reemplaçats per nous conceptes legitimadors: la
cultura dels drets humans, els principis universals que
regeixen les llibertats i els drets individuals i polítics,
la legalitat internacional, etc. Tots aquests conceptes,

precisos i generals, al seu torn s’introdueixen en un
principi de fonament contestatari, en l’acció
reivindicativa i d’àmbit legitimador: el principi
d’autodeterminació del poble sahrauí, a través d’un
referèndum supervisat per l’Organització de les Nacions
Unides.
El 25 de març de 2006, en el transcurs del viatge
esmentat a Al-A’yun, el rei Mohamed VI anuncià una
reestructuració del Consell Consultiu per als Afers
Saharians, creat pel seu pare el 1982 i compost de
membres elegits per les tribus sahrauís. És
«reemplaçat» per un nou òrgan denominat Consell
Reial Consultiu per als Afers Saharians (CORCAS).
Els seus 141 membres (notables sahrauís) no són
elegits, sinó nomenats pel cap de l’Estat. Alguns
observadors han considerat aquesta composició una
«regressió» de la lògica democràtica, en valorar que
es corre el risc de debilitar la representativitat d’aquest
Consell.
En el discurs pronunciat en l’acte de la seva constitució,
el rei va definir les principals referències identitàries
dels seus membres: «Us convoquem, en virtut del
patriotisme i la fidelitat a les constants i als valors
sagrats, a ser els millors intèrprets dels vostres germans
per expressar les seves posicions davant les
organitzacions i altres instàncies internacionals, amb
la intenció de realçar la justícia de la causa a favor
de la nostra integritat territorial.»
D’aquesta manera, l’acció del CORCAS es desen -
voluparà en el marc de la cultura política «oficial» de
l’Estat marroquí, que concep l’assumpte del Sàhara
Occidental des d’una perspectiva autoritària i
inamovible de la nació: una suposada «unanimitat»,
prou imprecisa, al voltant d’una «causa justa i sagrada».
Les expressions utilitzades en el discurs reial del 25
de març de 2006 recorden alguns «principis» de
l’article 19 de la Constitució marroquina actual: «Valors
consagrats del Regne», «integritat territorial», «fidelitat
a les constants», «unitat nacional i (...) integritat
territorial», etc. 

Una dinàmica de dues dimensions

És en el marc d’aquestes «referències», derivades
d’una identitat política oficial, que l’Estat marroquí
pretén posar en pràctica la seva nova estratègia sobre
el Sàhara Occidental, tot involucrant-hi una elit política
sahrauí i determinant-hi escrupolosament la seva
selecció i identificació de missions. Així, en aquest
mateix discurs, el CORCAS, les competències del
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qual són estrictament consultives, rep l’encàrrec,
per part del rei, de dur a terme «una reflexió serena i
profunda… [sobre] …el projecte d’autonomia en el
marc de la sobirania del Regne, de la seva unitat
nacional i de la seva integritat territorial».
La idea d’un projecte d’autonomia al Sàhara
Occidental, llançada unilateralment pel rei del Marroc
El març del 2006, en realitat aspira a reemplaçar el
Pla Baker III (abril del 2003). Considerat «obsolet»
i «desfasat» per la diplomàcia marroquina, el Pla Baker
III preveu la realització d’un referèndum al cap de
cinc anys d’autonomia al Sàhara Occidental. No
obstant això, el Marroc, en no estar ja segur d’un
resultat del referèndum a favor seu, pretén convertir
aquest «nou» projecte d’autonomia en el seu cavall
de batalla diplomàtic. Per defensar aquest projecte
a l’interior del Sàhara Occidental i davant les instàncies
internacionals, l’Estat involucra, fins i tot amb caràcter
consultiu, les personalitats del CORCAS tot adoptant
un «subdiscurs» de «participació» basat en el «bon
govern (…) l’ampliació de l’espai de participació en
la gestió dels assumptes locals i l’emergència de
noves elits capaces d’assumir responsabilitats, (…)
mobilitzar els mitjans jurídics i els recursos materials
necessaris per concretar els objectius esmentats
anteriorment, al servei de la ciutadania, la seva dignitat
i de l’interès general» (extracte del discurs reial del
25 de març de 2006).
Aquest «subdiscurs», que es manifesta a través de
la utilització, en un mateix discurs, d’una terminologia
diferent, es veu propulsat pel rei, la qual cosa sembla
que indica una certa voluntat de ruptura en la gestió
interna de l’assumpte del Sàhara Occidental. Recórrer
a conceptes «universalistes» com per exemple
«ciutadania», «bon govern», «emergència de noves
elits», «dignitat», «interès general», etc., és, en aquest
sentit, molt il·lustratiu.

Aquesta voluntat oficial de ruptura, que pren la manera
d’una redefinició dels conceptes oficials, es
desenvolupa paral·lelament a l’emergència d’una nova
elit sahrauí que pretén, mitjançant nous mecanismes,
afirmar la seva visibilitat i la seva identitat política. Les
manifestacions d’Al-A’yun, el maig del 2005, han pogut
donar autonomia a les principals «figures» d’aquesta
generació, «figures» en les quals es reconeixen molts
joves sahrauís a nivell polític i identitari. Avui en dia
estan encarnades per una sèrie de persones molt
mediatitzades, que vehiculen un discurs legitimador
basat, essencialment, en la legalitat internacional i
en una concepció universal dels drets humans. La
utilització de les banderes del Polisario a les
manifestacions, la integració del terme «Intifada» en
l’acció reivindicativa, etc., limiten la dinàmica
contestatària entre dos actors, que fan referència cada
un a una situació jurídica i política diferent: d’una
banda, un Estat «autoritari» (que pateix de manca de
legitimitat a causa, especialment, d’un passat repressiu
reconegut i d’un present controvertit) i, de l’altra, un
poble «colonitzat» (que reivindica els seus drets basant-
se en la legalitat internacional).

Mutacions conceptuals i discurs legitimador

D’altra banda, les «figures» d’aquest equilibri de forces
han aconseguit una part de legitimitat militant i política
en la seva qualitat d’antics presos per delicte d’opinió.
Els casos d’Aminatou Haidar, Mohammed El
Moutawakil i Ali Salem Tamek són, sens dubte, els
més emblemàtics. La seva última condemna a penes
de presó ferma (de set a deu mesos) es remunta al
desembre del 2005, després de les manifestacions
d’Al-A’yun. Alliberada el 17 de gener de 2006 després
d’una vaga de fam de 51 dies, Aminatou Haidar va
veure com el Parlament Europeu la nominava al premi
Andreï Sakhàrov als drets humans durant la seva
detenció. El 17 de setembre de 2006 va rebre el
Freedom Award 2006 (premi a la Llibertat 2006) a
Washington, atorgat per l’associació americana
Defense Forum Foundation «per la seva lluita a favor
del respecte dels drets humans i de la legitimitat
internacional al Sàhara Occidental».
Davant la pressió de la societat internacional i de les
ONG, les autoritats marroquines es van veure obligades
a alliberar aquests militants, però involucrant-hi, una
vegada més, els membres del CORCAS, perquè
aquest Consell, que té un paper semblant al d’una
ONG, se situï en una posició competitiva. En efecte,
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una setmana després de la constitució del CORCAS
la seva primera «acció» va consistir a «proposar» al
rei una «amnistia» a favor dels «militants» detinguts
durant els successos d’Al-A’yun el maig del 2005.
«Proposta» que el rei, evidentment, va acceptar. 
El suport que reben aquests militants, que la majoria
de les vegades es presenten com a «defensors dels
drets humans», per part de la societat civil internacional
i dels organismes semioficials s’explica, en part, pel
contingut del seu discurs: no violent (ja que mai no
han pres en consideració l’opció del terrorisme),
legalista, universal, fins i tot «seductor», per dir-ho així,
i dirigit bàsicament a Occident. El seu impacte sobre
la societat civil i els organismes semioficials és un
impacte real.
Quin és el contingut d’aquest discurs? Es tracta d’un
discurs d’identificació i reposicionament, amb
dimensions identitàries marcades. La seva elaboració
és legitimadora, perquè pren la manera d’un recurs
gairebé permanent als principis i referències jurídiques
internacionals, erigits en component de la identitat

política sahrauí, en redefinició. Algunes declaracions
formulades pels principals implicats ho expressen
d’una manera clarificadora: «Reivindiquem el respecte
als nostres drets més elementals com, per exemple,
la llibertat de reunir-nos. Reivindiquem també el
respecte a la legalitat internacional, és a dir, al nostre
dret a l’autodeterminació», va declarar, per exemple,
Aminatou Haidar, al Journal Hebdomadaire (núm. 273,
del 14 al 20 d’octubre de 2006). «El nostre discurs,
que és al mateix temps un component de la nostra
identitat política, es fonamenta clarament en la cultura
dels drets humans. El dret a l’autodeterminació en
manera part. Sense aquest dret, el nostre poble no
tindrà cap existència política. El lloc que ocupa la
dona a la nostra societat confirma l’adequació de la
nostra cultura als principis universals», afirma
Mohammed El Moutawakil.
Aquest discurs es concep i s’elabora per desacreditar
les accions dutes a terme per la diplomàcia marroquina,
diplomàcia que, avui en dia, sembla conscient d’aquest
repte i, més exactament, de la relació que aquests
militants sahrauís «nous» mantenen amb les nocions
de «drets humans», «legalitat internacional», etc., en
la redefinició de la seva identitat política. Per exemple,
el 7 d’octubre de 2006, un informe confidencial de
l’Alt Comissionat dels Drets Humans (HCDH) publicat
pel diari parisenc Le Monde, va qualificar la «situació
dels drets humans… [de] …preocupant, concretament
a la zona del Sàhara Occidental sota administració
marroquina». Aquesta publicació va suscitar fortes
reaccions en els mitjans oficials marroquins, ja que a
partir d’aquest moment l’equilibri de forces se situa
a nivell jurídic i dels «principis» universals. Bàsicament,
és en aquest nivell on la nova elit sahrauí està redefinint
la seva identitat política.
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Haizam Amirah Fernández
Investigador principal
Àrea de Mediterrània i Món Àrab
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos, Madrid

Al principi del 2003, ben pocs haurien predit els canvis
que s’apropaven en les relacions de Líbia amb l’exterior.
D’aleshores ençà, Líbia ha fet un llarg camí cap a la
seva rehabilitació internacional, com ho demostren la
resolució dels principals litigis internacionals que
afectaven Líbia, inclòs el cas Lockerbie; l’aixecament
de les sancions imposades per les Nacions Unides
el 1992 i el 1993, que va tenir lloc el setembre del
2003; l’anunci libi, tres mesos després, de
l’abandonament dels seus programes d’armes de
destrucció massiva; el posterior aixecament progressiu
per part dels Estats Units de les seves sancions
bilaterals, incloses les comercials, diplomàtiques i
militars; la decisió del Consell Europeu, l’octubre del
2004, d’aixecar totes les seves sancions econòmiques,
a més de l’embargament d’armes que va decretar
divuit anys abans. No obstant això, el gir radical en
les relacions entre els Estats Units i Líbia va ser el
que va propiciar la rehabilitació completa de Líbia
amb l’anunci de l’Administració nord-americana, el 15
de maig de 2006, de retirar el país magrebí de la llista
d’estats que patrocinen el terrorisme (en la qual figurava
des de 1979) i de restablir relacions diplomàtiques
plenes amb Trípoli.
Malgrat els progressos realitzats al llarg de tres anys
i de les promeses de canvi fetes pel règim libi, les
reformes que s’han dut a terme fins ara han estat
limitades i s’han centrat en l’àmbit econòmic, amb
l’objectiu d’atreure més inversions estrangeres directes,
sobretot en el sector del petroli. El règim libi ha fet
importants concessions polítiques als països

occidentals, però quasi cap a la seva pròpia població
pel que fa a introduir reformes polítiques i millorar la
situació dels drets humans.

Situació política

El sistema de la yamahiriya (república de masses),
creat pel coronel Gaddafi el 1977 d’acord amb la
«tercera teoria universal» exposada en el seu Llibre
Verd, li permet controlar tot el sistema polític i evitar el
sorgiment de qualsevol altre centre de poder, per modest
que sigui. Per aconseguir-ho, es recorre a la introducció
de canvis en el sistema de manera contínua, amb
l’objectiu final del consolidar l’autoritat del «guia de la
revolució».
La decisió de Gaddafi, al principi de març de 2006,
de reemplaçar Shukri Ghanem, un tecnòcrata liberal
defensor de l’economia de mercat, per un nou primer
ministre, Baghdadi Mahmudi, menys entusiasta de les
reformes, va representar una victòria de la vella guàrdia
i dels defensors del sui generis i una desacreditació
del sistema de «poder popular» enfront dels sectors
més pragmàtics. Ghanem va ser nomenat president
de la Corporació Petroliera Nacional (NOC). El canvi
esmentat també podria representar un reposicionament
dels candidats a succeir Gaddafi (nascut el 1942 i
en el poder des de 1969), la qual cosa implicaria
una pèrdua d’influència del seu fill Saif al-Islam, més
partidari d’introduir certes reformes en el sistema i
que és presentat ben sovint com el candidat oficiós
a la successió del seu pare.
Durant molt de temps, Gaddafi s’ha mostrat capaç
de contenir l’amenaça de l’islamisme radical i el seu
règim ha col·laborat estretament amb països
occidentals contra aquest fenomen. No obstant això,
a mitjan febrer del 2006 es van produir manifestacions
violentes a Bengasi i altres ciutats, amb xocs entre
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la policia i manifestants enfurits per l’aparició d’un
ministre italià en una televisió del seu país que portava
una samarreta amb dibuixos ofensius del profeta
Mahoma. Els enfrontaments van deixar almenys onze
persones mortes i desenes de ferits, i hi van participar
extremistes religiosos i opositors al règim. Així i tot,

no sembla que hi hagi una oposició interna que pugui
plantar cara al sistema polític. El juny del 2005, prop
de 300 integrants de l’oposició a l’exili es van reunir
a Londres en una «conferència nacional de l’oposició
líbia», per reclamar la sortida del coronel Gaddafi del
poder i la restauració de la Constitució de 1951. No
obstant això, l’oposició ha estat històricament dividida
i no sembla que ara s’uneixi per presentar una
alternativa coherent al règim actual.

Economia i hidrocarburs

L’economia líbia depèn quasi exclusivament dels
hidrocarburs. La millora de les rendes petrolieres dels
últims anys a causa de l’augment dels preus fa que
Líbia experimenti un fort creixement econòmic (durant
el 2006 va ser d’una mica més del 6%) i tingui prou
liquidesa (les reserves en divises van superar els
59.000 milions de dòlars al final del 2006) per aplicar
una àmplia gamma de polítiques econòmiques a fi
d’incentivar l’arribada d’empreses estrangeres. La
NOC ingressa prop del 95% del total de divises
que rep el país. Líbia és el segon major productor de
cru de l’Àfrica, amb una producció durant l’any 2006
estimada en 1,7 milions de barrils diaris (quantitat que
es troba molt per sota dels 3,2 milions de barrils diaris
que produïa al principi de la dècada de 1970). A més,
posseeix unes reserves comprovades de cru superiors
a 41.000 milions de barrils, la qual cosa equival prop
de la meitat del total de les reserves comprovades de
l’Àfrica.
Líbia necessita atreure grans inversions en el sector
esmentat, que és vital en una economia que de moment

no aconsegueix diversificar les seves fonts d’ingressos.
De fet, la mateixa supervivència del règim podria
dependre de la seva capacitat de produir més cru i
gas. El Govern espera augmentar la seva producció
de petroli fins als 3 milions de barrils diaris d’aquí al
2015. Perquè això passi, s’estima que Líbia ha d’atreure
més de 30.000 milions de dòlars en inversions i
tecnologia moderna, amb la finalitat de superar 
els efectes negatius de més de dues dècades
d’embargaments i sancions. El ritme de concessió de
llicències d’explotació i producció s’ha accelerat en
els últims temps, alhora que creixia la competència
entre les empreses petrolieres internacionals per
obtenir les concessions ofertes per la NOC.
Les oportunitats econòmiques i comercials que avui
ofereix Líbia, després d’anys de sancions i amb
abundants ingressos d’hidrocarburs, són àmplies i
posseeixen un gran potencial lucratiu. El reconeixement
de la necessitat de privatitzar («ampliar la base de
propietat», en el llenguatge oficial) porta implícit el
reconeixement del fracàs del model econòmic establert
en la dècada de 1970, així com la insuficiència de
les reformes realitzades a partir de 1987. L’abolició
d’una de les màximes contingudes en el Llibre Verd,
per la qual es considera els treballadors com a «socis
i no assalariats», obre les portes per tal que altres
màximes revolucionàries també puguin ser alterades.
No obstant això, les promeses reiterades de
liberalització econòmica, centrada en la diversificació,
privatització i modernització estructural, no s’han vist
reflectides en fets més enllà del sector dels
hidrocarburs.
Les relacions entre Espanya i Líbia són principalment
de caràcter econòmic. El 2006 el total de les
importacions espanyoles de Líbia va ascendir a més
de 2.647 milions d’euros, mentre que les exportacions
van ser de només 84 milions d’euros. Aquestes dades
mostren un important dèficit comercial de més de
2.563 milions d’euros. Quasi la totalitat de les
importacions van ser combustibles i lubricants, dels
quals Líbia és el subministrador de prop del 10%
del cru importat per Espanya.

Líbia en el context euromediterrani

Malgrat l’existència de nombrosos assumptes
d’interès mutu, la relació de Líbia amb la UE continua
sent anòmala. Uns quants països europeus mantenen
relacions comercials estretes amb Trípoli i en són
els seus principals socis. No obstant això, Líbia és
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l’únic país de la Mediterrània que no té relacions
formals amb la UE, ja que, entre altres coses, la
Comissió Europea no manté una delegació
permanent a Trípoli (encara que des del maig del
2005 compta amb un representant no permanent).
A hores d’ara, Líbia posseeix l’estatus de país
observador al Partenariat Euromediterrani (PEM).
Malgrat que el 2004 va declarar el seu interès a
integrar-s’hi plenament, fins al moment no ha cursat
una sol·licitud formal.
Juntament amb Síria, Líbia és el graó perdut en el
projecte de la UE de crear una àrea euromediterrània
de lliure comerç per al 2010. Una de les raons que
les autoritats líbies esgrimeixen per justificar la seva
absència és que no poden participar en una iniciativa
l’objectiu final de la qual és «la creació d’una zona
de pau, estabilitat i seguretat a la Mediterrània»
mentre un membre continuï ocupant els territoris
d’un altre (amb referència a l’ocupació israeliana
dels territoris palestins). En realitat, Líbia sap que
pot aconseguir de manera bilateral una gran part 
del que necessita d’Europa sense haver de
comprometre’s a acceptar el patrimoni de Barcelona.
Així mateix, Trípoli ja gaudeix en la pràctica dels
avantatges que oferiria una àrea de lliure comerç
amb la UE, ja que les seves exportacions d’energia
no estan sotmeses a aranzels.
La línia adoptada per la Comissió Europea de fer
servir una estratègia d’apropament realista,
condicional i progressiu amb Líbia, encara que pugui
ser necessària en les condicions actuals, corre el
risc d’oferir a Trípoli una versió del PEM a la carta.
En alguns cercles europeus es creu que la
participació activa de Líbia en el Grup 5+5 (que
inclou els cinc països del Magreb: Algèria, Líbia, el
Marroc, Mauritània i Tunísia; i cinc d’europeus:
Espanya, França, Itàlia, Malta i Portugal) serveix
perquè s’incorpori al diàleg polític de manera gradual,
com a pas previ a la seva integració plena al PEM.
No obstant això, des de la Comissió Europea es
recorda que la UE compta amb 27 estats membres.
Si l’objectiu a llarg termini de la UE és la integració
plena de Líbia al PEM i a la Política Europea de
Veïnatge (PEV), es podrien explorar incentius com
ara facilitar l’accés a l’assistència tècnica europea,
així com la possibilitat de participar en projectes
d’infraestructures regionals o en projectes conjunts
de suport al desenvolupament a l’Àfrica, que en
l’actualitat és una àrea de màxima prioritat per a la
política exterior líbia.
Una vegada més, les relacions entre Líbia i els països

occidentals no estan exemptes de controvèrsies i
acusacions mútues, com ho demostra el cas de les
cinc infermeres búlgares i el metge palestí. Aquests
van ser empresonats al febrer de 1999 i posteriorment
condemnats a mort pel seu suposat contagi del virus
de la sida a centenars de nens a l’hospital infantil
de Bengasi. La UE i altres països han expressat
repetidament les seves reserves sobre el procés
judicial. A pesar que al desembre de 2005 el Tribunal
Suprem libi va revocar les condemnes i va ordenar
revisar el procés per considerar que hi va haver
errades en el procediment, el Tribunal Penal de Trípoli
va confirmar les condemnes a mort esmentades el
19 de desembre de 2006, uns quants dies abans
de l’entrada de Bulgària a la UE. Dotze dies abans
que es dictés aquesta sentència, la prestigiosa revista
Nature publicava un estudi científic en què es
demostra que l’epidèmia de SIDA a Bengasi va
començar un any abans de la incorporació del
personal sanitari a l’hospital esmentat. L’arbitrarietat
del procés, unida a la insostenibilitat de les proves
acusatòries i a la instrumentalització del cas per
desviar l’atenció de la població líbia, continuarà creant
tensions entre Líbia i la comunitat internacional.

Normalització incompleta

Les reformes dutes a terme fins ara a Líbia han estat
limitades i s’han centrat en l’àmbit econòmic. No
cal esperar que vagin acompanyades d’una
significativa liberalització política. Encara hi ha diversos
obstacles per a la normalització plena de les relacions
de Líbia amb l’exterior. Aquests obstacles estan
relacionats amb la naturalesa del règim i la
desconfiança mútua que va generar el període
d’aïllament. Alguns dels problemes recurrents que
continuen dificultant les relacions de Líbia amb
l’exterior són la manca de coherència en el disseny
i l’aplicació de les polítiques, les traves burocràtiques,
l’alt grau de discrecionalitat administrativa, la manca
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La línia adoptada per la
Comissió Europea de fer servir
una estratègia d’apropament
realista, condicional i progressiu
amb Líbia corre el risc d’oferir 
a Trípoli una versió del PEM a 
la carta
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de transparència i el difícil accés a la informació,
així com l’existència d’un sistema judicial impredictible
i d’un sistema bancari deficient. Tots aquests factors
fan que el país no sigui tot l’atractiu que podria ser
per als negocis. Encara que el Govern libi ha anunciat
plans de diversificació de l’economia i projectes
d’infraestructures, no és de preveure que els obstacles
desapareguin en un termini curt, encara que les
autoritats tractaran de fer alguns gestos per millorar
la confiança dels inversors estrangers.
Una vegada que Trípoli ha aconseguit el certificat de
rehabilitació de la comunitat internacional, es requereix
un nou clima de cooperació entre Líbia i els països
del seu entorn per tal de garantir el desenvolupament

del potencial constructiu del país magrebí, tant dins
com fora de les seves fronteres. Aquesta cooperació
no hauria de limitar-se a aspectes econòmics i de
seguretat. Un marc adequat per a la normalització
de les relacions de Líbia amb els països del seu entorn,
entre els quals hi ha Espanya, és la seva plena
incorporació al Procés de Barcelona. Espanya compta
a favor seu amb l’absència de conflictes recents i d’un
passat colonial amb el país magrebí (al contrari que
altres països europeus com ara Itàlia, Regne Unit,
França i Alemanya). Per a Espanya és important
potenciar les relacions bilaterals amb Líbia, així com
corregir en part el seu elevat dèficit comercial amb
aquest país.

La República Islàmica de Mauritània va votar una nova Constitució el 6

de juny de 2006, en un referèndum que va ser aprovat per una

aclaparadora majoria d’acord amb els resultats anunciats pel ministre de

l’Interior, Mohammad Ahmed Ould Mohammad Lemine.

L’agost del 2005, mentre el president Taya era fora del país, el cap de la

Seguretat Nacional, el coronel Ely Ould Mohammad Vall, que havia

ocupat aquest càrrec durant un llarg període de temps, va encapçalar un

cop d’estat que va portar a la substitució de Taya per un consell militar

format per disset membres i liderat per Vall,  amb la qual cosa es va

posar fi a dues dècades de govern repressiu. El cop va provocar la

immediata denúncia de la Unió Africana i dels Estats Units, entre altres,

però el coronel Vall va iniciar ràpidament un programa de reformes

liberals, que incloïen la promesa d’eleccions lliures, de manera que la

comunitat internacional va decidir esperar per observar amb interès si

aquestes reformes es duien a terme.

En general, els mauritans van reaccionar de manera positiva davant

l’enderrocament de Taya, i els grups de l’oposició hi van donar la seva

aprovació amb certes reserves. El coronel Vall va assegurar que no es

presentaria a les eleccions presidencials programades per al març del 2006.

Més del 96% dels vots va referendar la nova Constitució, amb una

participació del 76% i prop d’un milió de votants inscrits, la qual cosa

representa un terç de la població del país.

La nova Constitució preveu una manera presidencial de Govern, en què

el president tindrà els principals poders, entre ells la designació del

primer ministre. No obstant això, el Parlament podrà presentar i votar una

moció de censura al Govern. Els presidents només podran estar al

capdavant de l’Executiu durant dues legislatures, cada una de cinc anys

en comptes de sis, i l’edat màxima dels candidats a la presidència serà

de 75 anys. La nova Constitució no permet als membres de l’actual junta

militar presentar-se com a candidats a la Presidència i exigeix als futurs

líders jurar sobre l’Alcorà que no canviaran la normativa presidencial per

aferrar-se al poder.

Aquesta nova Constitució substitueix la de 1991, i el referèndum va

donar pas posteriorment a les eleccions municipals i legislatives del

novembre del 2006.

Més informació:

Ministeri de l’Interior de Mauritània: www.mipt.mr 

ELS MAURITANS VOTEN UNA NOVA CONSTITUCIÓ
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Alberto Spektorowski

Departament de Ciències Polítiques

Universitat de Tel-Aviv

Sens dubte, les eleccions del 2006 a Israel han
marcat una diferència substancial amb les anteriors.
Per primera vegada en la vida política d’Israel, un
partit sense història i potser sense gaire futur, creat
artificialment per prestar servei al gir ideològic d’un
cabdill polític i militar, guanya el procés electoral.
Quan en la conferència de premsa que es va fer el
21 de novembre de 2005, el Premier Ariel Sharon
anunciava la creació del nou Partit Kadima (Endavant)
amb la qual cosa renunciava al Likud, era evident
que això representava el començament de
l’esfrondament del sistema polític israelià, o com
ho havia definit el ministre de Justícia Haim Ramon,
el «Big Bang» (Yediot Aharonot, 4-3-2005). Des
de una perspectiva històrica, aquest pas de Sharon
era molt més significatiu que el que havia fet el
Premier David Ben-Gurion a la dècada dels anys
cinquanta quan va fundar el partit Rafih, amb què
s’allunyava del Mapai (laborisme). Mentre el líder
mític David Ben-Gurion no esquerdava el Mapai
històric amb el seu allunyament, en el cas de Sharon
estem davant una situació diferent, i quasi sense
cap precedent. Sharon trenca amb un partit històric
i popular com el Likud, a fi d’enfrontar-lo a les
eleccions, quan el seu propòsit final és prosseguir
amb la seva política de definir  unilateralment les
fronteres d’Israel.
A primera vista, qualsevol observador entenia que
tot el futur de Kadima i els seus plans de retirades
unilaterals proposats com a bandera política a les
eleccions del març del 2006 depenia només de
Sharon. Com escriu a Ha’aretz Akiva Eldar «la creació

de Kadima i el seu possible èxit eren atribuïbles
només a Sharon i al rentat de cara dut a terme per
un grup de brillants consultors polítics i assessors
de relacions públiques» (Ha’aretz, 28-11-2005). No
obstant això, el drama que es produeix amb l’atac
cerebral de Sharon i la transmissió del lideratge
del partit a Ehud Olmert no van impedir que Kadima
guanyés el procés electoral. És a dir, que al marge
de l’indiscutible lideratge de Sharon, la tesi central,
que tractaré de demostrar breument, és que Kadima
representa, molt més que un partit d’Ariel Sharon.
Kadima, en realitat, representa, amb nom diferent i
en un període de temps que es prolonga des de la
fi de la dècada de 1970, la incipient classe mitjana
israeliana que cerca refugi al centre del mapa polític
israelià. En aquest sentit, Kadima representa una
gran part de l’opinió pública israeliana que s’agrupava
des de fa molt de temps sota diferents rètols i llistes
partidàries. Encara més, el fenomen que representa
Kadima obligarà els partits Laborista i Likud a
reflexionar sobre els seus discursos polítics a fi
d’apuntar al bloc més fort i central de l’electorat
israelià. 
Però les eleccions del 2006 no van estar només
marcades pel fenomen Kadima, encara que aquest
va envoltar tota la resta. També es va veure un clar
vot de protesta a quasi tota la classe política
israeliana. No hi ha dubte que l’alt índex d’abstenció
i la votació, especialment per part de la «joventut
postmoderna» de Tel-Aviv, al partit dels jubilats, que
va treure set escons, van ser representatius no només
de la manca de confiança en els partits tradicionals,
sinó en tota la classe política. Generalment, els
que es veuen indirectament afavorits per aquestes
tendències antisistema són els partits etnoreligiosos
i els nous partits de dreta radical. El partit Shaas
(religiós sefardita), per exemple, recupera una part
del seu electorat, i encara que els partits àrabs no

Polítiques Mediterrànies | Pròxim Orient

Israel. Eleccions 2006.
Terratrèmol polític i continuïtat

5 balance catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:16  Página 180



B
al

an
ç

M
ed

. 2
00

7
18

1

augmenten significativament el seu cabal electoral,
la seva radicalització ideològica els darrers anys va
contribuir al llançament a la fama política del partit
de la nova dreta radical israeliana Israel Beiteinu
d’Avigdor Liberman, el qual va aconseguir onze
escons i quasi va superar el Likud, que només va
arribar a dotze escons.
En resum, tenim d’una banda un fort vot al centre i
un clar vot de protesta a la classe política que
demostren apatia popular respecte als partits
tradicionals i les seves velles propostes polítiques,
tant a la proposta social del laborisme d’Amir Peretz
com a la del nacionalisme territorialista del Likud i
els seus aliats ideològics com el Mavdal (religiós
nacional). De l’altra, la votació als partits etnico -
religiosos i a la nova dreta de Liberman ens mostra
una creixent mobilització d’altres sectors de la
població. Mentre els partits àrabs canalitzen, cada
vegada més fortament, el vot de la població àrab,
especialment el vot de la joventut, i el partit Shaas
creix considerablement entre les classes de baixos
recursos econòmics de jueus orientals, el partit
d’Avigdor Liberman canalitza els vots dels immigrants
russos. Però el que és interessant, i al meu entendre
diferent del que els altres analistes exposen, és
que el Partit d’Avigdor Liberman, o si es vol el «corrent
libermanista», apareix com un lògic nou soci,
paradoxalment no de la dreta territorialista sinó del
centre polític. Intentarem explicar aquest dilema a
la llum de desenvolupaments sociològics interns; i
a la llum de les relacions amb els palestins, tant als
territoris de Cisjordània i Gaza com dins d’Israel,
és a dir, amb els ciutadans araboisraelians. Per ser
més específics, direm que en aquestes eleccions
la societat israeliana va marcar una tendència que
molt probablement continuï en més d’una lluita
electoral: 

a) Desencís amb els partits polítics tradicionals i les
seves posicions ideològiques. Fonamentalment
es nota una manca de confiança total en la
partitocràcia, considerada de baix nivell i poc
eficient. La guerra al Líban posteriorment va
agregar a aquesta tendència una creixent manca
de confiança en certes institucions, com ara
l’exèrcit, que eren la pedra angular de la confiança
en la seguretat nacional.

b) Manca de confiança en la possibilitat d’un acord
territorial i de pau amb els palestins. Manca de
confiança en la continuació de convivència política
amb la minoria araboisraeliana.

c) Rebuig de l’opció ultranacionalista de colonització
a Judea i Samaria.

d) Afirmació del caràcter jueu de l’Estat d’Israel a
les fronteres que s’apropin a les de 1967, que
s’hauran de determinar unilateralment atès que
no hi ha un interlocutor polític viable al costat
palestí, especialment després de la victòria de
Hamàs a les eleccions legislatives palestines.

e) La poca importància del vot social. Malgrat que
en un principi es va pensar que el vot social podia
tenir en aquestes eleccions molta més importància
que en les anteriors, i això es veuria en un suport
massiu al laborisme d’Amir Peretz, els resultats
van manifestar una cosa diferent. Els dinou escons
del Partit Laborista conduït per Amir Peretz varen
ser, en definitiva, un resultat molt pobre si es té
en compte el que s’esperava d’una figura que
havia posat tot el seu pes a l’agenda social.

Aquestes tendències no es veuen afectades per
la segona guerra al Líban. És a dir, que tenen una
continuïtat que comença molt abans de l’actual
procés electoral i tenen a veure amb la consolidació
socioeconòmica i ideològica d’una classe mitjana
alta, consumidora i globalitzada. El bloc polític
representant d’aquesta classe social el marca la
coalició governamental segellada per Kadima, el
partit dels jubilats, que es pot definir com una
extensió de Kadima, i la nova dreta de Liberman,
que com ja hem dit, encara que apareix com a dreta
radical, en realitat el seu programa polític es perfila
més com a alternativa als programes colonitzadors
de la dreta radical del Mavdal, i encara del mateix
Likud. Finalment, els dinou escons del laborisme
que entren en la coalició, són el resultat d’una
creixent pèrdua d’identitat d’un partit que va perdre
la seva agenda política i social. El paper d’Amir
Peretz com a ministre de Defensa en l’última guerra
al Líban n’és una prova. Tots junts constitueixen una
coalició estable que, al marge del seu futur polític,
representen el centre de la societat israeliana. És
a dir, que al marge de les coalicions polítiques
que es produeixin en el futur, hauran de representar
les forces socials que volen un Estat jueu «sense
colonitzacions», o amb les mínimes, i al mateix temps
amb la menor quantitat possible d’araboisraelians
dins de l’Estat jueu. Aquestes condicions són les
que, suposadament, permetran la continuació de
l’Estat jueu democràtic, tot mantenint la seva
legitimització internacional, especialment en el marc
de les democràcies occidentals.
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Canvis en el sistema de partits

Sens dubte, en la societat israeliana, igual que en
moltes altres societats occidentals modernes, s’ha
donat un procés de desil·lusió amb els partits polítics
tradicionals, la qual cosa ha conduït a situacions de
crisi del sistema polític. Dalton & Wattenberg (2000)
expliquen que el debilitament de les connexions entre
societat i partits polítics és un procés prou generalitzat
en les societats occidentals modernes. L’alt nivell 
de vida, la desideologització de la política, el
desenvolupament de focus de manifestació política
alternatius a la societat civil, i la creixent corrupció de
la classe política és un fet generalitzat que en línies
generals ha portat al debilitament de la democràcia
de partits. Bàsicament, els més afectats en aquest
procés són, sens dubte, els partits polítics tradicionals.
L’obligació de lliurar-se al centre del mapa polític,
segons les tendències marcades per Anthony Downs
(1957), obliga els partits tradicionals a perdre, en certa
manera, el poc caràcter ideològic que els queda. A
això se li ha de sumar la burocratització i la corrupció
que sorgeix a les centrals dels partits tradicionals
que es transformen en «borses de treball» i font de pur
clientelisme. Tot plegat fa que el públic s’allunyi dels
partits tradicionals.
L’altre factor que atempta contra els partits tradicionals
és el sorgiment del que es poden definir com a one
issue parties que en molts casos han donat un caràcter
nou als sistemes polítics. A Europa, molts dels one
issue parties són els denominats partits de dreta radical
populista, que generalment es manifesten en contra
de la immigració, i bàsicament canalitzen el vot
antisistema. Avui en dia també podem observar com
les agendes de molts d’aquests partits antisistema
apareixen, d’una manera o d’una altra, en partits de
dreta moderada o conservadora. Finalment, un altre
factor que debilita la tradicional votació a partits
tradicionals és la tendència a votar d’acord amb la
performance i no d’acord amb velles lleialtats. Tot això
provoca una major volatilitat, i en molts casos fins i
tot la fragmentació del sistema polític.

Aquest procés de desil·lusió amb els partits tradicionals
i de fractura del sistema polític a vegades va acompanyat
d’un realineament que es basa en noves coalicions
socials i ideològiques. Aquesta redefinició del sistema
de partits canvia el balanç tradicional de les coalicions
que es mantindran en les pròximes eleccions. (Burnham,
1970; Crotty, 2006; Key, 1959). Algun dels símptomes
de la redefinició partidària és el creixement de l’activisme
polític i una major polarització producte dels nous
temes i les noves coalicions.
Pel que fa a Israel, el que es pot dir és que encara
que hi va haver una redefinició del sistema de partits,
això no representa cap revolució sociològica o política.
Simplement el que succeeix és que el bloc de centre,
que s’imposava per poc en diferents configuracions
polítiques com ara Shinui, i també en faccions cada
vegada més fortes dins dels partits tradicionals com
el Likud i el Laborista, es consolida en una força política
guanyadora.
Kadima, de moment, no és una nova força ideològica.
No conté l’idealisme mobilitzador que porta el mite
de la lluita per la «Terra d’Israel» proposat per la
ultradreta, ni tampoc no conté el missatge utòpic del
«Nou Orient Mitjà» proposat per l’esquerra. Kadima
representa un corrent de centre de la política israeliana
que comença el seu historial «modern» el 1977 amb
l’aparició del partit D’ash, (Moviment Democràtic pel
Canvi) que va contribuir en el seu moment amb els
seus quinze escons a la caiguda del Partit Laborista
el 1977. D’ash, tot i que va desaparèixer com a partit
polític, no ho va fer com a corrent ideològic que
apuntava a la creixent classe mitjana del país. El van
seguir diverses configuracions en diferents processos
electorals i, finalment, Shinui, amb Tomi Lapid, va
aconseguir uns resultats molt importants a les eleccions
del 2003, amb deu escons. Com ja hem dit, els votants
d’aquests partits representen la nova classe mitjana
secular i liberal d’Israel. Cansats del laborisme, un
partit burocràtic, corrupte, lligat als gremis, i en total
discrepància amb l’ortodòxia religiosa representada
per partits com Shas (religiosos ortodoxos sefardites)
o Agudat Israel (religiosos ortodoxos ashkenazis), la
burgesia israeliana també està cansada de la política
nacional populista del Likud i, encara més, de
l’ultranacionalisme dels colonitzadors.
La nova classe mitjana israeliana que va sorgir amb
el creixement econòmic del final dels anys setanta,
és una classe social que s’ha enfortit els darrers anys
arran de les reformes econòmiques, tant a Israel
com arreu del món. La globalització i la tecnificació
ha beneficiat Israel, i aquesta enfortida classe social,

Sens dubte, en la societat
israeliana, igual que en moltes
altres societats occidentals
modernes, s’ha donat un procés
de desil·lusió amb els partits
polítics tradicionals
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si bé no representa una majoria social absoluta, almenys
és una població que està en creixent ascens i manté
l’hegemonia econòmica i política amb el seu domini
ideològic a l’Alta Cort de Justícia i en els llocs clau
al Banc d’Israel i al Ministeri d’Economia. Ariel Sharon,
com Itzhak Rabin al començament dels anys noranta,
va entendre el seu potencial electoral i va adreçar el
seu discurs polític a aquest sector dinàmic i modern
de la societat. D’acord amb l’anàlisi de Yoav Peled i
Gershon Shafir (2002), el procés de pau a Oslo,
iniciat per Rabin, va ser bàsicament el resultat de la
pressió social d’aquest sector dinàmic de la societat,
especialment dels industrials que cercaven nous
mercats regionals.
La diferència d’avui amb l’època de Rabin és que la
gran majoria d’aquesta classe social ha arribat a la
conclusió que el procés de pau amb els palestins, tot
i que necessari, ha estat un fracàs, i això a causa
fonamentalment del reaccionarisme palestí. Frustrats
pel procés de pau, desconfiats dels palestins, però
al seu torn contraris a la idea del Gran Israel, és
lògic que recolzin en massa el pla de desconnexió
unilateral proposat per Sharon. Com ja s’ha dit, des
del punt de vista sociològic és interessant que a
aquesta nova classe mitjana moderna se li afegeixi en
els últims anys un sector important d’immigrants de
Rússia. Generalment gent de dreta secular, els
immigrants de Rússia tenen com a model la democràcia
americana basada en un Estat fort amb rivets autoritaris.
En general, la ideologia de la gran Eretz Israel no
incideix tant en aquesta població, però sí que els
preocupa mantenir el caràcter occidental i modernista
de la societat israeliana, i encara més, defensen la
política de dissuasió militar. És a dir, que malgrat
que no són del tot contraris a aconseguir la pau amb
un futur Estat palestí, en la mesura que aquesta pau
no es produeixi són molt partidaris de mantenir
polítiques de defensa fortes i decidides, contràries a
les utopies pacifistes de l’esquerra israeliana. Aquesta
visió, que per moments ofereix lectures racistes, implica
que per a aquesta gent l’Israel multicultural, on hi ha
partits ètnics tant de jueus orientals ortodoxos com
d’àrabs, no és una bona idea. Israel ha de ser occidental
i estar totalment lligada a la cultura occidental, i
especialment americana. Sens dubte, Liberman, com
a personalitat, representa els immigrants russos. Però
potser el més important és que, a poc a poc, Liberman,
o més aviat el seu pla polític, té cada vegada més
adeptes entre les classes mitjanes no immigrants.
És a dir, que el seu pla obeeix al mateix esperit de
«solució de conflicte» que inspira molts dels votants

de Kadima. Com Timothy Waters (2007) esmenta,
el pla Liberman coincideix amb la clàssica solució
de «dos estats per a dos pobles, el palestí i el jueu».
Encara més, d’una certa manera també pot ser definit
com una dreta radical posterritorialista o post-
expansionista, ja que assumeix que per tal de protegir
l’hegemonia cultural o ètnica dels jueus a l’Estat d’Israel,
no només és necessari abandonar la colonització dels
territoris, sinó que fins i tot Israel ha de desprendre’s
de part del seu territori sobirà on es concentra la
població àrab. La referència és a zones frontereres
com ara Umm El Fahen, que suposadament passarien
en el seu moment a ser part del futur Estat palestí
(Spektorowski i Klauber, 2006). De moment, aquesta
mena de nova dreta radical, com diem, difícilment es
pot incloure dins del projecte territorialista de la dreta
colonitzadora, ni en la del Mavdal, ni tampoc en la
de Moledet que es basa en conquesta territorial,
colonització i transferència de la població palestina.
El vot al partit de Liberman, llavors, obeeix a dos punts
essencials. D’una banda, la massa d’immigrants russos
que veuen en Liberman un referent de la seva identitat.
Però fora de la personalitat específica de Liberman,
«el pla Liberman» apunta al centre de la ciutadania
israeliana i fins i tot pot ser temptador per a una
certa gent de l’esquerra sionista. Hem de ser precisos
en això: a la gent d’esquerres d’Israel li costa digerir
un personatge que té poc respecte pels procediments
democràtics i que és un dels propulsors d’una reforma
electoral que voldria transformar Israel de democràcia
parlamentària a presidencialista, sense constitució
liberal, la qual cosa convertiria Israel en una mena
de cesarisme democràtic. Liberman espanta a molts
precisament perquè representa aquesta tendència
que es manifesta en el constant atac a l’Alta Cort de
Justícia i als òrgans controladors de l’Estat, que
suposadament impedeixen la «governabilitat
democràtica» (Sternhell, 2007). Però més que això,
Liberman és difícilment digerible perquè expressa
ideals de caràcter racista. Com comentava Akiva Eldar
a Ha’aretz (13-03-2006): «Encara que partits
extremistes que van tenir llocs a la Knesset, el de
Rehavam Zee’vi, “Moledet”, tenien una agenda feixista,
el de Liberman és el primer partit extremista que és
abraçat pel mainstream israelià, cosa que demostra
la degradació de la societat israeliana. La pregunta
és per què es transforma en mainstream, i la resposta
estés en el que el públic jueu israelià percep com la
radicalització dels àrabs israelians, i la creixent
popularització de la ideologia postsionista, promoguda
per intel·lectuals jueus com ara Ilan Pappe, Yoav Peled,
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Iri Ram, etc., igual que pels parlamentaris àrabs
especialment Azmi Basharra.»
Liberman és la veu més clara contra la ideologia
postsionista. Mentre que per als jueus, tant de dretes
com d’esquerres, Israel és un Estat jueu i democràtic,
dos criteris a vegades difícils de coordinar, però que
són la base del que es pot denominar un nacionalisme
liberal o nacionalisme democràtic (domini cultural dels
jueus però donant llibertats civils per a tots els
ciutadans), els ciutadans àrabs israelians, especialment
els més joves, no es resignen a aquesta situació. En
els darrers anys han radicalitzat la seva retòrica,
cosa que ha creat més demanda del «libermanisme»
entre la població jueva. En altres paraules, això denota
que mentre que la creació d’un Estat palestí inde -
pendent a Cisjordània i Gaza no és vist com un
problema sota circumstàncies de pau, el problema
de les demandes dels araboisraelians, en voler acabar
amb el domini sionista de l’Estat d’Israel, és el més
preocupant per a la població jueva d’Israel.
Des del punt de vista electoral, molts observadors,
veuen el partit Israel Beiteinu de Liberman com un
soci lògic del Likud de Netanyahu, tant a l’oposició
com en una futura coalició governamental. Això pot
ser cert, però el que no és menys cert, és que
l’associació actual d’Israel Beiteinu amb Kadima és
més natural, atès que ambdós representen el «nou
esperit» de la població israeliana, mentre que el
nacionalisme territorialista de Netanyahu i del Mavdal
(religiós nacional) és percebut com a cosa del passat
i, per tant, ha rebut un cop de porta de l’electorat
israelià. Això implica que, si Netanyahu té serioses
intencions de guanyar a les pròximes eleccions, és
clar que s’ha de desassociar del Mavdal i dels seus
flirtejos amb la dreta territorialista. És clar que tant la
corrupció política dins del Likud com el que s’entenia
com un programa polític irreal, va allunyar Netanyahu
dels seus votants. Aquests últims mesos, Netanyahu
va netejar el partit de les seves bases corruptes i
apareix com el candidat més important per a les
properes eleccions. No obstant això, perquè la seva
transformació sigui completa i li permeti reintroduir-
se en la competència pel poder, Netanyahu ha
d’apuntar al centre polític de l’electorat tal com ho
va fer Kadima. Això no és tan difícil en l’actualitat,
després que la idea de retirada unilateral ha quedat
totalment deslegitimitzada. D’altra banda, el que li
queda a Netanyahu és evitar associar-se amb la
ideologia colonitzadora, ja que el centre polític d’Israel,
ja des d’Oslo, ha abandonat la idea de la colonització
massiva, i això malgrat que els successius governs

israelians han prosseguit la política de colonització,
especialment a les zones frontereres amb Jerusalem
i a Jerusalem mateix. Per tant, tot partit polític que aspiri
a formar govern en futures eleccions no pot sortir de
l’esquema que Kadima va representar en aquestes
eleccions del 2006, ja que es focalitza en un corrent
d’opinió pública cada vegada més ampli i hegemònic,
que inclou sectors del partit Laborista i, en certa manera,
també a, sectors pragmàtics de Likud. 
És així que les eleccions del 2006 van sostenir una
tendència que s’albirava des de feia molt de temps.
Encara que la quantitat de votants que es va decidir
a votar a un partit de centre no té precedents, en
realitat, les opinions de la població israeliana es lliuraven
al centre del mapa polític des de fa molt de temps.
Com ho demostren Arian i Shamir (2005), en eleccions
prèvies, el 51% que no s’identificava ni amb l’esquerra
ni amb la dreta votava un partit de centre. El 73% dels
que s’identificaven amb la dreta votaven un partit de
dreta mentre que el 71% dels d’esquerra en votaven
un d’esquerres. Aquest era el model des de 1969.
En les últimes eleccions, no obstant això, més votants
identificats amb l’esquerra i la dreta van votar el centre,
mentre que els que abans s’identificaven amb el centre
van continuar mantenint les seves preferències i van
votar el centre del mapa polític (Samir i Arian, 1999).
El 2003, el 32% de la gent que s’identificava amb el
centre va votar per un partit del centre, comparat amb
el 82% d’esquerrans que van votar l’esquerra, i amb
el 88% de dretans que van votar un partit de dretes.
El 1999 les xifres corresponents eren del 51% per
al centre, el 88% per a l’esquerra i el 90% per a la
dreta. El 2006 la correspondència entre simpatitzants
d’esquerra i dreta i vots a l’esquerra i la dreta es va
debilitar, mentre que la correspondència entre
simpatitzants i vot al centre es va accentuar. És a
dir, que el que va variar és que el centre es va consolidar
políticament com a guanyador.

Quin és el futur debat ideològic i/o polític? 

Per concloure, voldria reflexionar sobre dos criteris
que no necessàriament són equivalents. La discussió
política i ideològica entre els partits de centreesquerra
i els de dreta, és a dir, els partits sionistes, pràcticament
ha acabat amb el lliurament de Gaza, d’acord amb el
que s’ha dit abans. Els futurs debats estaran centrats
en qüestions de corrupció o de millor o pitjor gestió.
No hi ha diferències en tot el que pugui ser oposició
a Hamàs, a Hezbol·lah o a l’Iran. No hi ha diferències
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entre esquerra o dreta pel que fa a la justificació de
l’acció israeliana al Líban. Les crítiques al funcionament
de l’exèrcit (IDF), a la planificació del Govern, i, potser,
a la necessitat de la guerra en el moment específic
que es va produir, provenen de tots els sectors polítics.
Però ningú no dubta que Hezbol·lah, l’Iran i Hamàs
són enemics als quals no es pot concedir res. Tampoc
no hi ha dubtes en el sentit que si Síria fa passos més
específiques cap al diàleg amb Israel, com ara el
desmantellament de la seva associació amb Teheran
i el de les organitzacions terroristes a Damasc, Israel
hauria de dialogar-hi. Això és part d’un debat polític
que es podria definir de gestió, i no ideològic.
És a dir, la confrontació ideològica entre el Gran Israel
i l’Israel de la Pau es va esgotar. Però això no vol dir
que la discussió ideològica sobre el futur d’Israel, de
la seva identitat política en un futur més llunyà, no
sigui un altre debat incipient que encara que no sigui
polític en el sentit més immediat del concepte, sí
que ho és per a un futur no llunyà. Crec que el debat
tindrà com a protagonistes Azmi Bashara i els partits
araboisraelians i intel·lectuals jueus postsionistes,
d’una banda, i una mena de «libermanisme moderat»,
de l’altra. Els noms de Bashara i Liberman personifiquen
les tendències, encara que no necessàriament vol dir
que ells en siguin els representants, és a dir, «sionisme
davant postsionisme» en el futur. Sens dubte que el
futur del postsionisme a Israel no és prometedor. La
transformació d’aquesta última versió ideològica en
una massa política crítica és pràcticament impossible.
En altres paraules, és difícil creure que aparegui
com una configuració política «frontissa», que com a
«tercera força» pugui definir una pugna entre esquerra
o dreta sionista. De moment, cap partit d’esquerres
estaria disposat a negociar el seu caràcter sionista
amb forces postsionistes provinents de partits àrabs.
Els partits Ra’am-Tal amb els seus quatre escons, el
comunista Hadash amb els seus tres escons i Balad
amb els seus tres escons, tenen encara molt poc pes
polític perquè un partit sionista pugui acceptar una
part de les seves agendes polítiques. Quan el debat
és igualtat en el mercat de treball, la gran majoria de
partits sionistes, almenys sobre el paper, aprova les
demandes dels ciutadans àrabs. Quan el debat salta
al caràcter simbòlic i a la llei de ciutadania israeliana,
no hi ha cap partit sionista que estigui disposat a
transiguir.
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El 25 de gener de 2006 tenien lloc les segones
eleccions legislatives palestines des de la signatura
dels Acords d’Oslo el 1993 i el 1995 (les primeres
s’havien celebrat el gener de 1996 amb una clara
victòria de Fatah i sense la participació de Hamàs).
Es tancava així el cicle electoral iniciat amb les quatre
fases de les eleccions municipals celebrades entre
2004 i 2005 i, després de la mort de Yasser Arafat,
les presidencials del 2005 en les quals Mahmud
Abbas va ser elegit nou president de l’Autoritat
Nacional Palestina (ANP). L’agost del 2005, Ariel
Sharon duia a terme la seva anunciada desconnexió
unilateral de Gaza, la qual cosa no ha impedit noves
incursions de l’exèrcit israelià a la franja durant el

2006 i, si es donés el cas, el tancament de fronteres
amb el seu consegüent aïllament de tot contacte amb
l’exterior. Així, malgrat les dificultats imposades per
la persistència de l’ocupació, les eleccions van ser,
sens dubte, les més lliures i transparents que mai
s’han fet en un país àrab, tal com ho van testificar els
informes dels 1.042 observadors internacionals (33
dels quals eren espanyols) que van acudir a supervisar
la campanya i el procés electoral. Els resultats eren
previsibles segons el que havia succeït en les últimes
fases de les eleccions municipals, especialment en
la quarta fase del desembre del 2005, en què Hamàs
va obtenir el 73% dels vots i 13 dels 15 municipis
en litigi a Cisjordània. Les eleccions legislatives es
van acabar, doncs, amb una victòria clara i rotunda
del Moviment de la Resistència Islàmica –Hamàs–,
molt més àmplia del que pronosticaven les enquestes
que, fins a l’últim moment, preveien un empat tècnic
entre Fatah i Hamàs. Amb una participació del 77,18%
(sobre 1.350.034 electors registrats l’1 de gener del
2006), els resultats definitius van ser els següents:
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TAULA24 Eleccions legislatives del 25 de gener de 2006

Total escons Total escons 
Partit polític per llistes % per districtes1 Total escons

Canvi i Reforma2 29 44,45 45 74

Fatah 28 41,43 17 45

Màrtir Abu Alí Mustafà3 3 4,25 0 3

L’Alternativa4 2 2,92 0 2

Palestina Independent5 2 2,72 0 2

La Tercera Via6 2 2,41 0 2

Independents 0 - 4 4 

(1) En total els districtes electorals són 16, amb un nombre d’escons que oscil·la entre els 9 d’Hebron, els 8 de Gaza o els 6 de Jerusalem i
Nablus i l’únic escó que correspon a Tubes, Salfit i Jericó. En aquest cas no té cap sentit calcular els percentatges totals perquè les
diferències d’electors entre districtes i les quotes de la minoria cristiana (2 diputats a Jerusalem i Betlem i 1 a Ramallah/Al-Bireh i Gaza)
introdueixen un factor de distorsió impossible de corregir.

(2) Hamàs.
(3) Front Popular per a l’Alliberament de Palestina (FPLP). 
(4) Front Democràtic per a l’Alliberament de Palestina (FDLP), Partit del Poble, Fida i independents.     
(5) Agrupació electoral encapçalada per Mustafà Barguti.
(6) Agrupació electoral encapçalada per Salam Faiad i Hanan Asharui.

Font: Central Elections Commision-Palestine: www.elections.ps/english.aspx.

Polítiques Mediterrànies | Pròxim Orient

L’any de la victòria de Hamàs 
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La desfeta electoral per districtes de Fatah va ser
total a Hebron (els 9 escons per a Hamàs), notable
en els cinc districtes electorals de Gaza (6 escons
en total –la meitat dels quals a Rafah–, el 25%, per
15 de Hamàs i 3 d’independents) i una mica menys
acusat a la resta dels districtes de Cisjordània (11
escons en total, el 33%, enfront dels 21 de Hamàs
i 1 d’independent). La clau anunciada d’aquesta
majoria incontestable de Hamàs cal cercar-la en la
frustració de quasi quatre dècades d’ocupació; en
el fracàs dels Acords d’Oslo, als quals Hamàs es va
oposar des del primer moment i que, després de més
de deu anys després de la seva signatura, no 
han donat lloc a un Estat palestí políticament i
territorialment viable, mentre el nombre de colons
israelians a Cisjordània es multiplicava per deu en
aquest mateix període de temps; i en els alts nivells
de corrupció que han minat la credibilitat de l’ANP i
dels dirigents de Fatah, alhora que a la població
palestina –especialment a Gaza– se li feia, dia a
dia, més difícil la supervivència.
Les conseqüències de la victòria de Hamàs no es
van fer esperar: al març, Israel es negava a mantenir
contactes amb el govern de Hamàs, suspenia les
transferències d’ingressos (IVA, drets de duanes i
pagaments de donants) que proveïen les tres quartes
parts del pressupost de l’ANP), enduria les mesures
de seguretat (restriccions als moviments de
mercaderies i persones, tancament dels passos
que comuniquen els territoris ocupats amb l’exterior)
i reprenia les operacions militars –sobretot a Gaza.
També els Estats Units i la Unió Europea (UE), que
havien inclòs Hamàs en la relació d’organitzacions
terroristes, van respondre negativament a la victòria
del moviment islamista amb la congelació dels fons
d’ajuda internacional a l’ANP. En el cas de la UE, al
març va instar Hamàs a renunciar a la violència i a
reconèixer l’estat d’Israel si volia que el govern de
l’ANP continués rebent ajuda financera. La
conseqüència de les mesures esmentades va ser
una disminució del PIB per càpita del 27% al llarg
del 2006 i d’un 30% en els ingressos de les persones
físiques, de manera que, segons un informe de
l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats

de Palestina (UNRWA, Emergency Appeal, 2007:
www.un.org/unrwa/emergency/appeals/2007-
appeal.pdf ), els nivells de pobresa han augmentat
significativament durant el 2006. El juny d’aquest
any, vivien per sota del llindar de la pobresa 2,7 milions
de persones (sobre un total de 3,7 milions), de les
quals 2,4 milions vivien una situació de pobresa
extrema, és a dir, no tenien els mínims per cobrir les
necessitats bàsiques en menjar, roba i allotjament.

Per descomptat, la situació és molt pitjor a Gaza,
on la pobresa endèmica afecta el 87,7% de les llars
(el 55,6% a Cisjordània) i la pobresa extrema el 79,8%
(el 43,2% a Cisjordània). L’informe del 2006 del
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament
Humà (PNUD) dóna compte del deteriorament de
la situació en els territoris ocupats perquè treballa
amb dades del 2004 i Gaza i Cisjordània apareixen
en el grup de països de desenvolupament mitjà, tot
ocupant el lloc d’ordre número 100 sobre un total
de 177 països (http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/
report/HDR06complete.pdf ).
A més, la suspensió de les transferències d’ingressos
va afectar directament la nòmina dels empleats de
l’ANP, que des de febrer del 2006 només havien
rebut el salari de dos mesos, la qual cosa va originar
una vaga de protesta i tensions internes que sovint
han desembocat en brots de violència entre els
diferents serveis de seguretat controlats per la
presidència de l’ANP i el govern de Hamàs. I tot
això davant una situació política anòmala: el Parlament
amb prou feines s’ha pogut reunir –només tres
vegades fins al juny del 2006– i diversos diputats de
Hamàs van ser detinguts per l’exèrcit israelià durant
les operacions militars de la primavera i l’estiu del
2006.
L’ofensiva militar de l’exèrcit d’Israel sobre la franja
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La clau anunciada d’aquesta
majoria incontestable de Hamàs
cal cercar-la en la frustració de
quasi quatre dècades d’ocupació;
en el fracàs dels Acords d’Oslo i
en els alts nivells de corrupció
alhora que a la població
palestina –especialment a Gaza–
se li feia, dia a dia, més difícil la
supervivència

Malgrat les dificultats imposades
per la persistència de l’ocupació,
les eleccions van ser, sens dubte,
les més lliures i transparents que
mai s’han fet en un país àrab
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de Gaza, denominada Pluja d’Estiu, va ser
desencadenada pel segrest d’un soldat israelià el 
25 de juny. Va ser, sens dubte, una operació
desproporcionada que va incloure atacs aeris i
terrestres amb carros de combat i artilleria que va
provocar desenes de víctimes, la destrucció d’algunes
infraestructures vitals a la franja –entre les quals hi
havia l’única central elèctrica– i l’arrest de 64 càrrecs
electes –diputats, alcaldes i ministres– de Hamàs.
També es van dur a terme accions militars puntuals
a Cisjordània, tot i que, en gran manera, tot això va
quedar enfosquit mediàticament pel fort impacte de

l’acció militar a gran escala duta a terme aquell mateix
estiu per Israel al Líban, que va tenir un balanç 
de més de mil morts i una vasta destrucció
d’infraestructures. A la tardor, l’1 de novembre, l’exèrcit
israelià iniciava una gran operació militar a la localitat
de Beit Hanoun per acabar amb el llançament de
coets contra ciutats d’Israel. Durant sis dies l’exèrcit
va ocupar la zona, va imposar un toc de queda
permanent, va destruir diverses infraestructures i va
deixar la població sense aigua, sense electricitat i
sense assistència sanitària. L’operació Núvols de
Tardor va deixar un balanç de 82 palestins morts
–almenys 39 dels quals eren civils, 18 dones i 10
nens– i més de 260 ferits. Un soldat israelià va perdre
la vida pels trets d’un franctirador. (UNRWA, Beit
Hanoun Flash Appeal: www.un.org/unrwa/emergency/
appeals/BeitHanoun_FA_Nov06.pdf ). Encara, el 8
de novembre, vint-i-quatre hores després de la retirada
de l’exèrcit israelià del nord de la franja, dos projectils
israelians van impactar en un grup de cases i hi van
provocar 19 morts –13 de la mateixa família– i seixanta
ferits en el que el primer ministre Ehud Olmert va
qualificar d’«error tècnic». En definitiva, els danys
materials causats a Gaza han contribuït a agreujar
encara més la difícil situació econòmica que pateix
la població de la franja, fins a l’extrem que la UNRWA
ha advertit, en una crida d’urgència a la comunitat
internacional el 2007, del perill imminent que es
desencadeni una crisi alimentària de conseqüències
terribles a Gaza.
Paral·lelament, el president Mahmud Abbas intentava,

amb un èxit escàs, formar un Govern d’unitat per
desactivar el bloqueig de l’ajuda financera internacional
i amenaçava de convocar eleccions legislatives i
presidencials avançades si Hamàs no acceptava la
formació del Govern esmentat. No obstant això, l’any
es va tancar sense que s’hagués format el govern
d’unitat, sense que Abbas hagués portat a la pràctica
la seva amenaça de convocar eleccions anticipades
i amb una tensió creixent entre les milícies del
moviment islamista, que el maig del 2006 havia creat
la seva pròpia policia dependent del Ministeri de
l’Interior, i les de Fatah, que recolzaven els cossos
de seguretat de la presidència. Els darrers mesos
del 2006, les tensions van derivar en un conat de
guerra civil que ja ha provocat desenes de víctimes
i, al principi del 2007, Abbas va declarar il·legal la
policia de Hamàs i el president Bush va sol·licitar al
Congrés una ajuda de més de 80 milions de dòlars
destinada a reforçar les forces de seguretat que
depenen d’Abbas i de Fatah, que en conjunt
representen uns 18.000 efectius.
El balanç del 2006 a Gaza i Cisjordània és,
possiblement, el pitjor que es podia imaginar després
de la signatura dels Acords d’Oslo i la desaparició
de Iàsser Arafat. Les segones eleccions legislatives,
celebrades sota una atenta observació internacional
i segons el que s’estableix en els acords esmentats,
van donar una majoria incontestable a Hamàs. La
reacció d’Israel i dels Estats Units va ser la de no
acceptar el nou interlocutor; la de la UE va ser
condicionar l’acceptació al fet que moviment islamista
renunciés a la violència i reconegués l’Estat d’Israel;
la de Fatah va ser, per la via dels fets, rebutjar un
Govern de Hamàs tot atrinxerant-se en els poders
de què disposa la presidència de l’ANP. Les
conseqüències van ser el bloqueig de l’ajuda financera
a l’ANP, que ha suposat un retrocés econòmic que
pot menar en una crisi alimentària de dimensions
catastròfiques; la no paralització de la violència –en
manera d’atemptats o de llançament de coets–; les
desproporcionades accions militars de l’exèrcit d’Israel
a la franja –i en menor grau a Cisjordània–, que han
provocat centenars de morts i ferits i una destrucció
important d’infraestructures que encara ha agreujat
més les ja difícils condicions de vida per a la majoria
de la població palestina; i una tensió creixent entre
les milícies palestines, que ha provocat desenes de 
morts i que pot desembocar fàcilment en una guerra
civil encoberta. En conclusió, és evident que 
aquesta situació no invita a l’optimisme i això és el
que reflecteixen les últimes enquestes realitzades 
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Els danys materials causats a
Gaza han contribuït a agreujar
encara més la difícil situació
econòmica que pateix la població
de la franja
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pel Palestian Center For Public Opinion
(www.pcpo.ps/polls.htm), que denoten confusió,
desànim i frustració:

1. L’octubre del 2006, el 65,4% dels enquestats donava
suport a la vaga de treballadors del sector públic; el
61,8% s’oposava a la dissolució de l’ANP; el 45,9%
avaluava la política del president Abbas com a «bona»
o «molt bona», però el 40% avaluava de la mateixa
manera la política del primer ministre Haniya; el 57,5%
estava d’acord, en graus diversos, que se celebressin
eleccions legislatives avançades, però només el
42,5%, també en diversos graus, ho estava per tal
que se celebressin eleccions presidencials avançades;
el 35,3% estava a favor de la formació d’un govern
d’unitat nacional i el 30,1% creia que Ismael Haniya
era el polític més creïble per liderar el govern d’unitat
nacional esmentat; el 33,5% creia que la intervenció

dels Estats Units era la responsable de l’actual crisi
palestina i el 27,7% que això reforçava les posicions
de Hamàs.

2. El novembre del 2006, el 80,9% dels palestins es
mostrava preocupat per la subsistència de les
seves famílies i el 78,6% per la seva seguretat
personal; el 78,1% avaluava la seva situació
econòmica com a dolenta i el 62,3% era pessimista
sobre la millora de les condicions polítiques i
econòmiques; el 62,1% pensava que els Estats
Units, Israel i altres països donants eren respon-
sables del deteriorament de les condicions eco-
nòmiques als territoris palestins.

3. El gener del 2007, el 80,4% dels enquestats temia
per la seva seguretat personal; el 77,2% creia que
la suspensió de l’ajuda financera contribuïa a
incrementar la violència a la regió; el 60,7% estava
a favor de celebrar noves eleccions legislatives i
el 59,4%, en graus diversos, a favor de celebrar
eleccions presidencials. Per a les primeres, el 26%
mostrava la seva disposició a votar per Ismail Haniya
i el 21,8% a fer-ho per Marwan Barguti, líder de
Fatah pres en una presó d’Israel; mentre que per
a les segones, el 35% mostrava la seva disposició
a fer-ho per Mahmud Abbas.
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El balanç del 2006 a Gaza i
Cisjordània és, possiblement, el
pitjor que es podia imaginar
després de la signatura dels
Acords d’Oslo i la desaparició 
de Iàsser Arafat
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Sarah Ben Néfissa  
Investigadora 
Institut per a la Investigació i el Desenvolupament (IRD),
París

A Egipte, el curs polític durant el 2006 es va veure
precedit per un període marcat per una reivindicació
democràtica d’una magnitud sense precedents, per
reformes polítiques i institucionals, per les primeres
eleccions presidencials «pluralistes», que han confirmat
Hosni Mubarak en el seu lloc i, finalment, per unes
eleccions legislatives que han posat de manifest la
vigorosa entrada en escena dels Germans Musulmans
a l’Assemblea del Poble amb 88 diputats d’un total
de 444. Ara bé, l’any 2006 es va caracteritzar per un
estancament de la reivindicació democràtica, per un
retorn del règim als mètodes autoritaris i, sobretot,
per una confirmació de l’escenari de «la successió
política hereditària» de Mubarak al seu fill Gamel. És
cert que la situació regional, especialment amb la
victòria de Hamàs a Palestina, la guerra d’Hezbol·lah
contra l’exèrcit israelià al Líban i l’ascens de l’Iran com
a possible futura potència regional han contribuït 
de manera considerable a reduir les pressions
internacionals, especialment les americanes, a favor
d’una democratització del règim egipci. Un régim ha
confirmat així la seva solidesa. L’Egipte del 2006 també
va ser escenari de moviments socials importants, com
si el canvi del clima polític que es va produir el 2005
hagués tingut efectes retardats en altres esferes,
concretament en els àmbits socials i obrers.
La reivindicació democràtica que es va produir i que
es va desenvolupar entre els rangs de les elits polítiques
i intel·lectuals va perdre força el 2006 a causa d’una
sèrie de factors: la decepció causada pels escassos
resultats polítics i institucionals obtinguts el 2005, la
desmobilització d’una part dels actors, l’actitud
repressiva en contra seu i, finalment, l’increment de

les seves divisions internes. És aquest el cas concret
del Moviment Egipci pel Canvi, popularitzat per la
seva consigna Kifaya, la particularitat del qual era
reagrupar en el seu si totes les variants de l’oposició
política del país, inclosa la tendència política islamista.

Desmobilització i conflictes en el si de Kifaya 

Des de principis del 2006, els poders públics han
intentat aturar una de les principals accions impulsades
per Kifaya: el dret a manifestar-se sense autorització
prèvia com imposa la legislació egípcia. El suport que
va donar Kifaya als magistrats egipcis que es trobaven
en conflicte amb els poders públics els en va
proporcionar l’ocasió. Amb motiu de les múltiples
manifestacions organitzades per Kifaya, el Ministeri
de l’Interior va dur a terme onades d’arrestos de joves
militants del moviment, generalment seguits de llargues
detencions policials i empresonaments de més de
dos mesos, com ho permet la llei d’excepció que
segueix en vigor al país.
A nivell intern de Kifaya, la naturalesa heterogènia que
constituïa la seva força el 2005 s’ha transformat el
2006 en una font de debilitat i conflictes interns
alimentats, la veritat, per una vasta campanya de
premsa contra el Moviment protagonitzada pels diaris
oficials. De manera significativa, les divisions
ideològiques i polítiques en el si del moviment es
van expressar precisament després de la declaració
emesa per la seva direcció sobre les declaracions
de Farouk Hosni, ministre de Cultura, en què criticava
el vel islàmic. La declaració de la direcció de Kifaya
va ser interpretada per un grup de vuit membres
com un suport a les afirmacions de Farouk Hosni.
Malgrat que la declaració va ser retirada, aquest grup
va dimitir de manera espectacular tot acusant
d’autoritarisme la direcció del moviment. Per això no
és gens estrany que el final d’any hagi estat testimoni

Polítiques Mediterrànies | Pròxim Orient

L’Egipte polític durant el 2006:
estancament de la mobilització
democràtica i confirmació de l’escenari
de la successió política «hereditària»  
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de la renovació de les instàncies dirigents del moviment,
amb la substitució del seu carismàtic líder, Georges
Isaac, per l’historiador El Massiri.

La fi dels partits polítics egipcis

Si bé els Germans Musulmans s’han convertit en la
principal força política de l’oposició en el si de
l’Assemblea del Poble, la resta de formacions i partits
polítics de l’oposició reconeguda només ha obtingut
un total de 14 escons sobre 444. Aquests resultats
electorals tan magres l’única cosa que van fer va ser
expressar la gran debilitat dels diferents partits polítics
de l’oposició legal, així com la seva incapacitat per
crear clientelisme electoral, com passa amb els
candidats del Partit Nacional Democràtic, partit de
l’Estat i de l’Administració, o amb els candidats
islamistes, que encapçalen importants activitats socials
i de beneficència.
Replegats en els seus escons i desposseïts de tota
base social i electoral després de trenta anys de
limitació de les seves activitats per part del règim,
les seves direccions històriques han experimentat el
2006 un reguitzell de divisions i venjances internes.
Es tracta d’un fenomen generalitzat, però que ha
afectat sobretot les tres formacions polítiques
principals, tant el Partit Nacional Progressista Unionista,
com el Wafd i el Partit Democràtic Nasserista.
D’aquesta manera el Wafd ha viscut un conflicte entre
Mahmud Abaza i Noman Gomaa, l’exsecretari general
que no va aconseguir més que el tercer lloc darrere
de l’outsider Ayman Nour en les eleccions presidencials
del 2005. Aquesta lluita de caps va tenir el seu apogeu
en la batalla armada que va enfrontar, al local del partit,
els dos clans rivals i que va acabar amb 23 ferits. La
pràctica desaparició dels partits polítics posa de
manifest els límits i la profunda ambigüitat de la posició
del règim egipci en relació amb la seva oposició legal,
que ha perdurat el 2006. D’aquesta manera, la
Comissió Oficial de Partits Polítics ha rebutjat 12
sol·licituds de partits polítics, i en concret la del
partit el Wasat el gadid, format per exmilitants dels
Germans Musulmans en conflicte amb la seva direcció
des de fa més d’una dècada.

El pols entre els jutges i el poder

El control dels jutges sobre els col·legis electorals
primaris imposat pel Tribunal Constitucional el 2000
ha contribuït a fer retrocedir considerablement la
incidència d’una de les formes de frau electoral al
país: el reemplenament d’urnes. El 2005, agrupats
al voltant del Club dels Jutges, els magistrats egipcis
van amenaçar de no supervisar les eleccions si no
es complien les condicions necessàries que els
permetés de controlar totes les etapes de la transacció
electoral. També van reivindicar una llei que els
assegurés la plena autonomia davant el poder executiu.
Aquest pols entre ells i el Govern s’ha mantingut
durant tot l’any 2006. La compareixença al maig de
dos vicepresidents de la Cort de Cassació, Mahmud
Mekki i Hachem Bastaouissi, davant un consell
disciplinari per haver denunciat públicament casos
de frau durant les eleccions legislatives del 2005
va provocar un moviment de solidaritat interna
important que va acabar amb una amonestació al
primer i l’exculpació del segon. La promulgació al
juny d’una nova llei sobre l’autoritat judicial no va tenir
en compte les propostes i les sol·licituds formulades
pels magistrats egipcis per assegurar la seva
autonomia. Al novembre, el nou ministre de Justícia
va bloquejar les subvencions que tradicionalment
concedeix l’Estat al Club dels Jutges. Però el punt
culminant de la voluntat del règim de perjudicar la
revolta dels magistrats egipcis es va produir amb el
projecte presidencial de reformar l’article 88 de la
Constitució amb l’objectiu d’apartar els magistrats
de la supervisió de les eleccions, i això imposant
«constitucionalment» la celebració de les diferents
eleccions en un mateix dia. En les consultes electorals
anteriors, les eleccions es van desenvolupar en
diverses etapes per permetre una correspondència
entre el nombre de magistrats i el nombre de col·legis
electorals a supervisar.

La confirmació de l’escenari «hereditari» 
i l’obstacle islamista

El futur polític d’Egipte està àmpliament vinculat al
pròxim inquil·lí de la institució presidencial, veritable
base del sistema polític d’aquest país. Les pròximes
eleccions presidencials seran el 2011 i seran
precedides per noves eleccions legislatives el 2010,
llevat que l’actual Assemblea fos dissolta abans del
final del seu mandat.

Els magres resultats electorals de
l’oposició legal només van fer
que expressar la seva gran
debilitat
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Si bé el 2005 el règim es va veure més o menys
«obligat» a acceptar l’arribada dels 88 diputats dels
Germans Musulmans a l’Assemblea del Poble, la
victòria de Hamàs a Palestina va demostrar que ni els
americans ni els europeus consideraven favorablement
una eventualitat com aquella a Egipte. La tornada dels
Germans Musulmans a l’escena política oficial es va
veure, doncs, acompanyada durant tot l’any 2006 per
onades de detencions de militants i de quadres
dirigents importants de la germandat. Les decisions
de reformes constitucionals anunciades per al final
d’any anuncien la futura expulsió completa dels
Germans Musulmans de la vida política del país. La
reforma de l’escrutini per instaurar un escrutini
proporcional de llista prohibirà l’accés a l’Assemblea
del Poble als corrents polítics que no disposin d’un
partit polític legal, com és el cas dels Germans
Musulmans. A més, una esmena constitucional
prohibirà tota activitat política o partidista basada en
la religió. Aquesta prohibició, que ja existia en la
legislació sobre partits polítics, d’ara endavant tindrà
un valor constitucional. La posició dels dirigents de
la germandat, confirmada el 2006, si no abandona
allò que els diferencia, és a dir, la naturalesa al mateix
temps política i religiosa de la seva organització, mostra
el futur encreuament en què es trobarà la vida política
marcada per la desconnexió entre el sistema polític
formal i les veritables realitats polítiques del país.
El president Mubarak va anunciar el 2006 la seva
intenció de romandre en el càrrec fins al final de la
seva vida. Ara com ara, i segons l’estat actual de les
coses, només un candidat del Partit Nacional
Democràtic (PND) –el partit del poder i de la majoria
parlamentària– podrà complir les condicions
imposades per l’article 76 de la Constitució,
reformulada el 2005, per presentar-se a les futures
eleccions presidencials. Es tracta de Gamel Mubarak,
que s’ha convertit en el veritable patró del PND.
L’any 2006 presenta tots els indicadors que confirmen
l’escenari «de la successió política hereditària». A més
de les futures reformes constitucionals que expulsaran
els Germans Musulmans de la vida política legal, el
Congrés del mes de setembre del 2006 del PND s’ha
vist marcat de nou per la posició «presidencial» de
Gamel Mubarak, que ha eclipsat la resta dels quadres
del partit i que sobretot va respondre a les preguntes
dels periodistes sobre problemes de política exterior.
L’anunci de Gamel Mubarak de l’ambició d’Egipte
d’adquirir energia nuclear civil mostra el futur paper
que pretén interpretar aquest país en el marc de
l’ascensió de l’Iran com a potència regional i confirma

una vegada més l’alineació d’Egipte amb la política
exterior americana, que es va manifestar clarament
durant la guerra d’Hezbol·lah contra l’exèrcit israelià
durant l’estiu del 2006.

Control dels sindicats i satisfacció de les
reivindicacions obreres

La tornada del règim egipci a l’autoritarisme es va
veure igualment confirmada per les malversacions
flagrants que han afectat tant les eleccions de la Unió
d’Estudiants com les eleccions dels sindicats obrers.
Per a l’entorn obrer, els reptes que plantegen les
eleccions dels sindicats per conformar la direcció
de la Unió General dels Obrers d’Egipte són en un
altre sentit més importants. La naturalesa burocràtica
dels sindicats obrers sota la tutela del Ministeri de la
Mà d’Obra és una constant de la política egípcia de
les darreres dècades, ja que la classe obrera s’ha vist
durament afectada per les polítiques econòmiques
neoliberals. La privatització de les empreses públiques
sol ser sinònim d’acomiadaments, i la inflació ve
acompanyada d’una gran precarització de les
condicions de vida. El 2006, les eleccions es van
desenvolupar amb una absència total de transparència
i van estar marcades pel rebuig d’inscriure unes certes
candidatures «indesitjables» de l’oposició pertanyents
tant a l’esquerra egípcia com al corrent dels Germans
Musulmans. D’aquesta manera, el 85% dels seients
dels consells d’admi nistració dels sindicats obrers
van quedar ocupats sense cap competència contra
els candidats de l’Administració.
La intervenció de l’Administració sobre els sindicats
obrers no va evitar que l’any 2006 estigués marcat
per importants moviments socials. El setembre del
2006, 27.000 obrers d’una fàbrica tèxtil de Mahalla
pertanyent al sector públic es van declarar en vaga
durant tres dies per reclamar les primes impagades
i per expressar els seus neguits respecte del futur
de la fàbrica. Els van seguir els obrers de les tintoreries
de Mahalla, després els obrers del ciment d’Heluan
i de Tora i, finalment, els obrers dels ferrocarrils.
El fenomen important que cal destacar d’aquests
diferents moviments socials va ser l’actitud almenys
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L’any 2006 presenta tots els
indicadors que confirmen
l’escenari «de la successió
política hereditària»
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conciliadora de l’Estat, molt diferent de la seva gestió
«clàssica» dels conflictes en el medi obrer i civil. 
Els moviments precedents van ser reprimits
sistemàticament i, generalment, els caps van ser
acomiadats. El 2006, no solament no hi va haver
repressió, sinó que sobretot es van acceptar les
reivindicacions en el sector públic i l’Estat va pressionar
els dirigents d’empreses privades perquè atenguessin
les demandes dels seus empleats.
Sembla que la nova actitud del règim de «calmar els
ànims» està relacionada amb la seva voluntat de
conservar la presència en el si del medi obrer, 
que fins ara ha estat poc influenciat pels Germans
Musulmans i amb la por a una eventual confluència
amb els moviments de protestes polítiques cir-
cumscrites a l’àmbit intel·lectual. El que és segur és
que el desenvolupament dels moviments socials està
relacionat amb el canvi del «clima polític» del país, i
especialment amb l’ampliació de la llibertat d’expressió
i publicació. D’aquesta manera, els diaris independents
van assegurar una àmplia cobertura a aquests

moviments i van alertar l’opinió política del país i la
internacional.

Diaris independents i noves característiques
del debat públic

Un altre dels elements positius que han marcat la vida
política del 2006 a Egipte és la confirmació de la
llibertat d’expressió i de premsa. L’any 2006 s’ha
vist marcat per una vaga de 28 diaris el dia en què
l’Assemblea del Poble havia de debatre un projecte
de reforma per limitar la llibertat de publicació. El
president Mubarak va intervenir en persona per sol·licitar
l’anul·lació d’aquesta reforma. Una actitud com aquesta
mostra com el president de la República intenta
reprendre un diàleg amb les elits intel·lectuals després
que l’any anterior es manifestessin les profundes
divergències entre les dues parts. És igual de cert
que la llibertat de premsa i publicació és una de les
llibertats públiques més importants en aquest país, i
que es tracta de la principal façana democràtica del
règim. La premsa egípcia, i especialment la premsa
independent, pot ser considerada com un dels
principals espais de debat no solament polític, sinó
també social i econòmic. Van ser els diaris els que,
el 2006, van informar i van investigar sobre la tragèdia
del naufragi del ferri Salem que va causar més de
1.000 morts, els grans casos de corrupció i els
problemes que concerneixen la llibertat religiosa i
les relacions confessionals al país.

La nova actitud del règim de
«calmar els ànims» està
relacionada amb la seva voluntat
de conservar la presència en el si
del medi obrer, que fins ara ha
estat poc influenciada pels
Germans Musulmans
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Gema Martín Muñoz
Directora general
Casa Árabe i Instituto Internacional de Estudios Árabes
y del Mundo  Musulmán, Madrid i Còrdova

Al llarg d’aquest any la situació a l’Orient Mitjà no ha
experimentat canvis que permetin tenir una visió
optimista sobre la seva possible evolució futura. Al
contrari, el balanç és molt preocupant i mostra una
extensió de crisi i de conflictes, que es desenvolupen
simultàniament, com mai no havia passat en la història
d’aquesta regió. Aquest escenari bèl·lic en creixement
es desenvolupa en un complicat marc en el qual es
multipliquen els actors no estatals (grups armats,
milícies, resistències de divers origen social i polític)
al mateix temps que els processos institucionals i
econòmics estan bloquejats: i no sembla que s’albiri
cap alternança política ni cap progrés en el
desenvolupament d’aquests països. La desesperança
i la frustració van guanyant terreny en aquestes
societats i la seva immensa joventut, juntament amb
les seves elits professionals, oscil·len entre la deserció
(via emigració) o l’alienació progressiva.
La comunitat internacional es troba igualment
bloquejada en aquesta regió. La política americana
incideix en la via militarista mentre la seva imatge està
degradada i té menys credibilitat que com mai a la
regió, fins i tot entre els seus aliats més propers. Les
iniciatives de la diplomàcia saudita no van
necessàriament d’acord amb la política de Washington.
La Unió Europea (UE) es debat entre la passivitat o
el seguiment de la política nord-americana, en un
moment en què el fracàs de la Pax Americana i el
seu projecte refundador de l’Orient Mitjà ofereix una
oportunitat necessària a altres potències per redreçar
la deriva en què se submergeix la regió. Ocasió que
estan aprofitant amb més decisió Rússia i la Xina.
El balanç de la «guerra contra el terrorisme» és

manifestament ombriu, alhora que està erosionant els
drets humans i que crea un món molt insegur. Irene
Khan, secretària general d’Amnistia Internacional,
afirmava en l’Informe 2007 d’aquesta organització
que «mitjançant unes polítiques curtes de mires que
sembren el temor i la divisió, els governs estan
soscavant l’estat de dret i els drets humans, alimentant
el racisme i la xenofòbia, dividint les comunitats,
intensificant les desigualtats i sembrant llavors de més
violència i conflictes (...) la «guerra contra el terror» i
la guerra de l’Iraq, amb el seu catàleg d’abusos contra
els drets humans, han creat profundes divisions que
llancen una ombra sobre les relacions internacionals
i dificulten encara més la resolució de conflictes i la
protecció de la població civil».
En el cas de l’Iraq, a la deriva caòtica i extremament
violenta que viu el país des del 2003 s’han anat sumant
altres factors d’extensió del conflicte a la regió.
L’enfrontament entre milícies sunnites i xiïtes està
creant unes condicions de divisió que sobrepassen
l’espai territorial iraquià i contaminen tota la regió. Els
desequilibris i les discriminacions patides pels xiïtes
iraquians, i àrabs en general, havien de ser afrontats
dins de processos de reconciliació nacional de base
democràtica i mai sota les imposicions d’una ocupació
militar estrangera, obrint les portes a la revenja històrica,
l’oportunisme sectari i la manca de la regulació d’un
Estat de dret consensuat. La imposició d’una
autonomia, quasi independència, del Kurdistan iraquià
està facilitant el retorn a les activitats del PKK a Turquia,
amb les conseqüències d’intervenció militar turca que
pot comportar. La manca de legitimitat, legalitat
internacional i consens regional en l’establiment de
l’autonomia esmentada, imposada pels Estats Units
i Gran Bretanya després de la Guerra del Golf el 1992,
contribuïa a obrir una capsa de Pandora sense pla
estratègic regional en comptes de resoldre una
reivindicació nacionalista acceptada per tots. Finalment,
l’Iraq s’ha convertit en escola de les noves resistències
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àrabs i musulmanes que alimenta la radicalització i
exporta maneres d’acció terroristes.
Un altre risc evident a l’Iraq, les conseqüències
regionals del qual serien catastròfiques, és el seu

col·lapse i implosió. De fet, les estructures de l’Estat
a penes subsisteixen i el seu Govern és formal però
no real. A l’Iraq no s’està desenvolupant una guerra
civil sinó una fragmentació extrema de resistències,
milícies i grups extremistes que actuen, d’acord amb
els seus respectius paràmetres reivindicatius i
ideològics, en una doble guerra contra l’ocupant i
contra els que no comparteixen els seus interessos
locals o regionals. És un caos violent i demolidor del
qual només es pot sortir si es tenen en compte les
organitzacions més transversals, amb més legitimitat
popular i amb un pensament iraquià que depassi els
interessos clànics i sectaris. La qüestió rau en el fet
que aquestes organitzacions defensen la sobirania
iraquiana i la fi de l’ocupació estrangera, de manera
que no s’acomoden a l’estratègia de selecció
interessada del lideratge i imposada pels actors externs.
Però moviments com el de Muqtada al-Sadr no poden
ser ignorats en la recerca d’una solució.

La tragèdia humanitària

D’una manera o d’una altra estem familiaritzats amb
els problemes polítics de l’Iraq, però som conscients
de l’abast de la tragèdia humana d’aquest conflicte?
L’erosió creixent de la llei i de l’ordre ha afavorit el
desenvolupament del crim, la delinqüència i el segrest
al servei de l’extorsió econòmica, la qual cosa ha 
elevat els índexs d’inseguretat ciutadana a nivells
insuportables per a la vida quotidiana de la majoria
dels qui habiten o resideixen al país. Els costos socials
i econòmics són molt elevats: la desocupació iraquiana
oscil·lava entorn del 30% abans de la intervenció nord-
americana i en l’actualitat es troba entre el 60% i el
70%. La reconstrucció no avança, tant perquè la
inseguretat i la violència són una llosa insuperable
com perquè el pressupost que s’hi adjudica s’està
desviant per finançar l’increment de les forces militars

i les companyies privades contractades per garantir
la seguretat al personal nord-americà i a les autoritats
iraquianes. Juntament amb això, el maig del 2005 la
primera auditoria sobre el repartiment del Fons per
al Desenvolupament de l’Iraq revelava l’existència de
quantitats rellevants de diners desapareguts, contractes
pagats dues vegades, llibres de comptes manipulats.
Cal assenyalar que el fons esmentat és un enorme
compte corrent on s’ingressen els beneficis de la
venda del petroli iraquià, les grans quantitats de diners
congelats en els comptes secrets del règim de Saddam
Hussein a bancs estrangers i la suma que va deixar
el programa Petroli per Aliments una vegada dissolt.
Els Estats Units continuen mantenint el control sobre
el fons i la seva gestió a través del Grup Central de
Suport Conjunt que depèn de l’ambaixada nord-
americana a Bagdad.

Els nivells de la sanitat i l’educació han estat minimitzats
per la destrucció de les infraestructures a un nivell de
societat preindustrial. La UNICEF ha calculat que
centenars d’escoles han estat destruïdes des del
2003 i la violència progressiva n’impedeix la
reconstrucció, la distribució d’equipament i el
funcionament regular. Així mateix, la destrucció del
medi ambient està generant desequilibris greus en
l’ecosistema, i la destrucció de fonts d’aigua i dels
sistemes de potabilització i canalització d’aigües
residuals està posant en risc alt la salubritat i la salut
de la majoria dels iraquians.
La manca de seguretat i de serveis bàsics, els
enfrontaments sectaris i les operacions militars
freqüents han generat una gegantina bossa humana
de desplaçats a l’Iraq que arriba als dos milions de
persones. Aquestes persones viuen en situacions
límit, algunes en camps, altres acollides per les seves
famílies, per amics o simplement per altres persones
de la seva pròpia comunitat. També hi ha els que estan
«ocupant» edificis públics mig derruïts o abandonats.
Però aquesta crítica situació humanitària iraquiana,

A l’Iraq no s’està desenvolupant
una guerra civil, sinó una
fragmentació extrema de
resistències, milícies i grups
extremistes que actuen en una
doble guerra contra l’ocupant i
contra els que no comparteixen
els seus interessos

El balanç de la «guerra contra el
terrorisme» és manifestament
ombriu, alhora que està
erosionant els drets humans i
que crea un món molt insegur
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lluny de remetre al mateix país, ha desbordat les seves
fronteres i ha plantejat importants desafiaments als
països veïns i a la comunitat internacional. Dos milions
de refugiats iraquians es reparteixen entre Síria i
Jordània, fins i tot uns 250.000 han arribat fins a Egipte.
Abans de la tragèdia iraquiana comptàvem ja amb
una dada impactant que ens recordava la intensitat
dels conflictes als països de l’àrea del nord de l’Àfrica
i de l’Orient Mitjà: segons les Nacions Unides, 
en aquesta relativament petita regió del planeta,
s’agrupava el 47,2% del total de refugiats que hi ha al
món. De tota aquesta immensa quantitat de persones
desplaçades que viven en condicions humanitàries molt
precàries, els refugiats palestins són la gran majoria.
Constitueixen avui en dia un grup social que suma més
de quatre milions d’éssers humans, i són els grans
oblidats de la informació, la política i les relacions
internacionals. Són la cara fosca de la representació
del conflicte més llarg de la història contemporània que
mai la comunitat internacional no ha estat capaç de
resoldre, si bé això suposa condemnar a una subsistència
marginal, sense dignitat i sense futur un gran nombre
de persones que, com a conseqüència d’aquesta manca
de solució, continua augmentant demogràficament i
donant naixement a noves generacions que viuen en
guetos insalubres i pudents amb una manca d’esperança
absoluta en l’alarmant polvorí social i polític en què s’ha
convertit l’Orient Mitjà.
Doncs bé, si des del 1948 fins avui en dia el nombre
de refugiats palestins ha aconseguit la xifra de quatre
milions, cal afegir-hi una nova onada iraquiana que
en tan sols quatre anys ja suma dos milions. Amb el
temps la UNRWA, l’organisme específic de l’ONU

encarregada dels refugiats palestins, ha vist com el
seu pressupost en el marc de les Nacions Unides
s’ha anat reduint enormement a mesura que el
problema es prolongava i s’enquistava en el temps,
tot depenent cada vegada més de donacions privades
o bilaterals. Així, avui en dia, els camps de refugiats
palestins a Jordània (1.780.701), Líban (400.582),
Síria (424.650), Cisjordània (687.542) i Gaza
(961.645; en aquest cas són el 80% de la població
total de Gaza), depenen bàsicament del treball de
voluntariat i del fet que els estats o les institucions
privades es recordin que hi ha aquesta part de la
humanitat abandonada. L’augment de dos milions
de «nous» refugiats iraquians albira una molt difícil
situació pressupostària i financera per part dels
organismes internacionals per fer front a aquesta gran
quantitat de persones abandonades a la seva sort i
completament dependents. La capacitat dels països
receptors és molt restringida, de manera que els
conflictes regionals i interns poden anar augmentant,
perquè aquests refugiats s’aniran convertint en actors
cada vegada més immersos en l’odi i la frustració.
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La capacitat dels països
receptors és molt restringida, de
manera que els conflictes
regionals i interns poden anar
augmentant, perquè aquests
refugiats s’aniran convertint en
actors cada vegada més immersos
en l’odi i la frustració
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Soli Özel

Universitat de Bilgi, Istanbul

El 2006 l’Orient Mitjà i la Mediterrània Oriental
van estar al centre de l’actualitat internacional per
diversos motius. La violència continuada a l’Iraq,
que va derivar en una guerra civil després de
l’atemptat contra el santuari xiïta d’Askariya, la
tensió permanent per les ambicions nuclears de
l’Iran i, finalment, la guerra entre Israel i Hezbol·lah
al Líban, que va estar prop de transformar els
equilibris estratègics de la regió, van mantenir el
món pendent de l’evolució dels esdeveniments
que hi tenien lloc. La tragèdia libanesa va destapar
el pla estratègic de l’Iran a la Mediterrània Oriental
i els vincles entre la política de l’Orient Mitjà i la
política mediterrània en general.
L’any 2006 també va presenciar la crisi
desencadenada per la publicació d’unes vinyetes
gens afalagadores del profeta dels musulmans,
Mahoma, a diversos diaris europeus. La bretxa
cultural entre europeus preocupats per la llibertat
d’expressió i musulmans indignats pel que van
considerar una blasfèmia contra el seu profeta va
tornar a posar sobre la taula assumptes candents
com ara la integració i les sensibilitats postcolonials.
Malgrat això, no va sorprendre ningú que els dos
països que van prendre les regnes i van presentar
una proposta de «diàleg de civilitzacions» fossin
Espanya i Turquia, legataris de dos grans imperis
i representants de dues confessions confrontades
que temps enrere van dominar la Mediterrània.
La seva aportació i el seu esforç pel «diàleg de
civilitza cions» no va ser l’únic compromís de Turquia
a la Mediterrània. La llarga implicació del país en
la controvèrsia sobre Xipre va prosseguir quan el
Govern va intentar cercar fórmules per adaptar les
seves obligacions davant la Unió Europea (UE) a

les necessitats polítiques dels turcoxipriotes, així
com als seus propis interessos estratègics. A més
d’aquesta qüestió eterna, la posició de Turquia a
la guerra del Líban va subratllar l’interès creixent
de la política exterior turca a l’Orient Mitjà i la
importància que el país atribueix a l’estabilitat de
la regió. I el que és més important, la decisió 
de Turquia d’aportar tropes a la recentment
reforçada Força Provisional de las Nacions Unides
al Líban (FPNUL) malgrat la resistència popular,
va demostrar tant el compromís del país
d’harmonitzar la seva política exterior amb els seus
socis comunitaris com la seva ambició de ser tingut
en compte en la geopolítica de la Mediterrània
Oriental.
Atès que tres dels veïns de Turquia es trobaven
en estat de guerra (Iraq) o al centre de l’huracà
(Iran i Síria), aquestes posicions van tenir influència
sobre l’estabilitat de la regió i, possiblement, del
món. En el seu interès per exercir un paper central
en la dinàmica de la regió, Turquia també es va
desmarcar de les polítiques dels seus aliats, com
en el cas de la invitació a Istanbul al líder radical
de Hamàs, Jaled Meshaal, amb residència a
Damasc, després de les eleccions palestines que
van portar Hamàs al poder. De manera semblant,
la visita oficial del president Sezer a Damasc,
només un parell de mesos després de l’assassinat
de l’antic primer ministre del Líban, Rafiq al Hariri,
va provocar un petit altercat diplomàtic amb els
Estats Units.
Al llarg de l’any, diversos caps d’Estat o de Govern
de la regió han visitat Turquia. Possiblement les
dues visites més importants van ser la del primer
ministre de l’Iraq, Maliki, i la del rei Abdul·là de
l’Aràbia Saudita durant la guerra entre Israel i
Hezbol·lah. El ministre d’Exteriors iranians, Mottaki,
també va acudir a Ankara a l’agost. Una absència

Polítiques Mediterrànies | Turquia-Balcans
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de la llista de visitants que va cridar l’atenció va
ser la del president iraquià Talabani. El president
turc Sezer va decidir no invitar-lo en no considerar
apropiat reunir-s’hi per ser d’ètnia kurda, malgrat
que professionals de la política exterior i el Govern
van insistir-li que era una cita necessària.

L’illa oblidada

El Govern turc va decidir moure fitxa amb rapidesa
sobre l’assumpte de Xipre a principis d’any. El 2005
la situació quasi va arribar a bloquejar l’inici de les
negociacions d’accés la UE a causa de problemes
pendents sobre l’ampliació de la unió duanera al
Govern de Nicòsia. Turquia continua negant-se a
obrir els seus ports i aeroports als mitjans de transport
grecoxipriotes, encara que va prometre fer-ho el
2005. Desitja que la UE compleixi els seus
compromisos amb els turcoxipriotes que, tot i que
van votar a favor de la unificació de l’illa, estan sent
castigats amb continus embargaments imposats 
pels seus antics i futurs compatriotes. La Unió Europea
no pot o no vol trencar els embargaments del 

seu Estat membre i fa el joc a les polítiques no
conciliadores de l’Administració Papadopoulos.
La iniciativa de Turquia, l’anomenat pla d’acció integrat
per deu punts, reconeixia obertament que no aportava
cap proposta nova, però en essència es tractava d’un
gest de bona voluntat que reflectia la preferència del
Govern per una política consistent a «anar un pas
per endavant». Aquesta iniciativa no va rebre cap
resposta positiva per part dels grecoxipriotes, i al
llarg de l’any la UE no va aconseguir frenar el veto
de Nicòsia a la directiva de comerç directe. Finalment,
es va decidir assignar alguns fons a la part turca. Al
final, l’any va acabar amb la qüestió dels ports encara
sense resoldre. Tot utilitzant l’absència de moviments
d’Ankara relatius a aquest assumpte, els opositors
a l’accés de Turquia van incrementar les seves
exigències. La Comissió Europea, encarregada

d’avaluar si Turquia havia complert els seus
compromisos, va acabar per recomanar la suspensió
de vuit capítols, presumiblement per evitar una
suspensió total. D’aquesta manera, la no resolució
del tema de Xipre va perjudicar les relacions entre
Turquia i la Unió Europea i va minvar considerablement
l’entusiasme de la ciutadania turca sobre l’accés a
la UE. I el que potser és més important, la situació
de la seguretat a la Mediterrània Oriental no va millorar,
ja que Turquia va continuar bloquejant la participació
de Xipre en els exercicis de l’OTAN i les tensions
entre Ankara i Nicòsia van romandre vives, encara
que de manera latent.

El visitant del Sud

La política nord-americana de foment de la democràcia
va patir un revés considerable quan els palestins,
contradient els sondejos previs, van concedir una
clara majoria al Parlament a l’organització militar
Hamàs. Els resultats, que fins i tot podrien haver
agafat per sorpresa els dirigents de Hamàs, van ser
rebuts amb gran preocupació a Israel i al món
occidental. Els Estats Units van decidir aïllar Hamàs
i forçar-la a canviar el seu posicionament i actitud.
Es van traçar immediatament plans per garantir el
fracàs de Hamàs i del seu futur govern mentre no
renunciés a la violència, reconegués el dret a
l’existència d’Israel i acceptés els acords signats
anteriorment entre l’OLP i Israel.
Així, Washington va rebre com una autèntica dutxa
d’aigua freda l’autorització per visitar Turquia i reunir-
se amb les autoritats turques, atorgada a Jaled
Meshaal, líder de Hamàs exiliat a Damasc i aleshores
ni tan sols diputat electe encara. La visita, organitzada
pels responsables de política exterior de l’AKP, el
partit governant, va obviar el Ministeri d’Exteriors.
Quan Ankara va comprendre les enormes implicacions
que podia tenir la visita del que Occident considerava
una organització terrorista, va canviar l’agenda de
Meshaal i el primer ministre no es va entrevistar
amb el seu invitat palestí. L’explicació oferta pel Govern
deixava entreveure que la visita tenia com a objectiu
fer arribar a Meshaal la importància del reconeixement
d’Israel i desaconsellar-li una visita immediata a l’Iran.
A més, el Govern va expressar l’opinió que si des
de la comunitat internacional s’esperava un
comportament més moderat de l’organització, per
aconseguir-ho era millor involucrar-hi Hamàs. No
obstant això, no solament Meshaal va viatjar a Teheran

La no resolució del tema de
Xipre va perjudicar les relacions
entre Turquia i la Unió Europea i
va minvar considerablement
l’entusiasme de la ciutadania
turca sobre l’accés a la UE
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després de la seva visita a Ankara, sinó que les
explicacions del Govern turc no van convèncer ni
Israel ni els Estats Units. La secretària d’Estat nord-
americana, Condoleezza Rice, es va mostrar
especialment descontenta. Els israelians, que primer
van reaccionar preguntant com se sentirien els turcs
si ells es reunissin amb representants de l’organització
terrorista kurda PKK, van decidir després treure
importància a l’assumpte, tot i que no hi ha dubte
que aquest episodi va tenir repercussions negatives
en la posició del Govern. Encara que de portes enfora
el Govern turc va mostrar penediment, no es va
retractar de la seva decisió. Durant el transcurs de
l’any i, sobretot, durant la guerra entre Israel i
Hezbol·lah desencadenada a l’estiu, es va fer ús de
Turquia com a mitjancer per transmetre missatges a
Meshaal o als seus amfitrions sirians, i el Govern turc
va utilitzar aquests gestos com a prova en el sentit
que la seva política de compromís havia estat
adequada i, en darrer terme, acceptada pels seus
socis occidentals i israelians.

El veí desmembrat

La principal prioritat de la política exterior turca va ser
l’Iraq. De fet, quan es van iniciar les negociacions
d’accés a la UE, el primer ministre Erdogan va declarar
que l’Iraq havia substituït la Unió Europea i havia passat
a ocupar la posició més important dins de l’agenda
de política exterior de Turquia. Els tres aspectes
més preocupants per a Turquia eren els següents:
mantenir la integritat territorial de l’Iraq i evitar una
guerra civil oberta, el destí de la província de Kirkuk
i l’eliminació del PKK, organització terrorista kurda
d’origen turc que obté refugi i suport al territori del
Govern regional del Kurdistan.
Per aconseguir aquests tres objectius Turquia va

decidir implicar el Govern central de Bagdad i, fins i
tot, va invitar a Ankara el primer ministre sortint, Ibrahim
al Jaafari, per celebrar una ronda de consultes durant
la llarga crisi de formació de govern després de les
eleccions generals. Més endavant, el primer ministre

Maliki va visitar Ankara amb els seus ministres per
abordar aquests assumptes. Els informes apunten
que Turquia no va aconseguir que el Govern de Bagdad
compartís els seus punts de vista relatius al PKK o a
Kirkuk. Això no va representar cap sorpresa, ja que
els kurds ocupen posicions importants en el Govern
iraquià, i el Govern turc es nega a col·laborar amb
les autoritats kurdes, entre elles el president iraquià,
Yalal Talabani, d’ètnia kurda. Respecte al tema del
permanent conflicte sectari que els turcs veien com
una guerra civil, els esforços de Turquia van quedar
igualment en foc d’encenalls. Turquia va rebre amb
interès l’informe del Grup d’Estudi sobre l’Iraq publicat
a finals d’any a Washington i va apreciar la seva
avaluació realista de la situació i el seu acord bàsic
amb la proposta turca sobre la conveniència d’implicar
en el procés els veïns de l’Iraq, especialment Síria i
Iran.
Durant la primavera, el PKK va posar fi a l’alto el foc
que s’havia autoimposat i va començar a llançar atacs
contra les tropes turques. Al juliol, la pressió tant sobre
el Govern com sobre les forces militars va arribar a
un punt insostenible davant les contínues baixes al
sud-est del país. Aquest mateix mes, i després de
l’augment del nombre d’efectius turcs destacats al
llarg de la frontera amb l’Iraq, els Estats Units va decidir
actuar. Fins aquell moment, Washington havia
pressionat Turquia perquè no fes cap moviment militar
a fi d’evitar la participació dels kurds iraquians i la
conversió de l’única part estable de l’Iraq en un camp
de batalla. Washington, per haver fet servir aquesta
excusa i davant la seva incapacitat d’assignar tropes
perquè lluitessin contra el PKK, organització que
reconeixia com a terrorista, va provocar la ira de la
ciutadania turca i va ser acusat de practicar la
hipocresia. Sens dubte, els kurds iraquians utilitzaven
el PKK per aconseguir un avantatge posicional contra
Turquia i comptaven que els nord-americans evitarien
una operació militar turca. Al setembre, els Estats
Units i Turquia van designar dos generals jubilats
perquè coordinessin els esforços dels dos països
en la lluita contra el PKK. La part nord-americana es
decantava per l’ús de mitjans no militars. Per aconseguir
el seu propòsit, va compartir informació d’intel·ligència
amb Turquia i va ajudar a bloquejar els recursos
financers del PKK a Europa i en altres punts, a més
de tancar les seves oficines de representació. També
va insistir repetidament davant els seus interlocutors
turcs, que apel·laven al dret d’autodefensa, perquè
desistissin d’una operació militar, una cosa que de
moment la part turca ha complert. Les peticions turques

L’Iraq havia substituït la Unió
Europea i havia passat a ocupar
la posició més important dins 
de l’agenda de política exterior 
de Turquia
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per tal que se’ls entreguessin uns 150 integrants
del PKK residents a l’Iraq, així com la seva sol·licitud
perquè es duguessin a terme operacions contra els
assentaments del PKK, van ser desateses. 
La qüestió de Kirkuk continua aixecant tensions
periòdiques entre els kurds iraquians i Turquia. La
reivindicació kurda sobre Kirkuk i la seva insistència
a fer un referèndum que determini el futur de la ciutat
(és a dir, per decidir si aquesta ciutat passa a formar
part de la regió kurda) va trobar una dura rèplica per
part d’Ankara. Encara que és poc probable que Turquia
consideri com a casus belli una política kurda de fets
consumats a Kirkuk, va deixar clar que la seva resposta
seria contundent. El president del Govern regional del

Kurdistan, Massud Barzani, va continuar desafiant
Turquia, confiant en la renúncia dels Estats Units a
pressionar els kurds. No obstant això, a finals d’any, i
en part a causa de l’informe del Grup d’Estudi sobre
l’Iraq, l’Administració de Washington va començar a
mostrar-se partidària de retardar un referèndum que
podria provocar la intervenció de tots els veïns de l’Iraq
i dels àrabs xiïtes i sunnites d’aquell país.

Més enllà del Líban

El 5 de setembre del 2006, el Parlament turc va
aprovar per 340 vots a favor i 192 en contra, xifres
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L’any 2006 no serà recordat com el millor any en les relacions entre la

Unió Europea i Turquia. Els senyals d’alerta que permetien preveure les

dificultats a l’horitzó van estar presents des de primers d’any. Malgrat

això, els diferents actors van romandre aferrats a un guió preestablert

que els va conduir a nombrosos enfrontaments, el punt culminant dels

quals es va produir a finals d’any amb la decisió del Consell de la UE de

congelar parcialment les negociacions d’adhesió de Turquia.

El factor principal després de la disputa va ser l’enfrontament entre els

governs de Xipre i Turquia. També hi van tenir un paper important altres

factors com ara les posicions adverses de França, Alemanya i Àustria a

l’adhesió turca a la UE, així com l’alentiment en l’execució de reformes

per part del govern d’Ankara.

Al començament del mes de febrer, la Comissió Europea recomana

l’obertura de negociacions detallades sobre el primer dels 35 capítols

establerts per arribar a l’adhesió, relatiu a l’àmbit de la ciència i la

investigació.

El 8 de març es realitza a Viena la primera reunió de la troica UE –Turquia

des de l’anunci formal de l’inici de les negociacions l’octubre del 2005.

En aquesta trobada es van definir les posicions que es mantindrien, més

o menys inalterables, durant els mesos venidors: la UE exigeix a Turquia

complir el protocol duaner que preveu l’obertura dels ports i aeroports

turcs al trànsit de vaixells i avions de procedència grecoxipriota, sota

pena de posar en risc l’adhesió, mentre que Turquia acusa la UE de no

complir la seva promesa de posar fi a l’aïllament internacional dels

turcoxipriotes.

Davant d’aquest panorama, el comissari europeu de l’Ampliació, Olli

Rehn, adverteix sobre les «turbulències» que es dibuixen a l’horitzó i

alerta sobre la necessitat d’un gran esforç diplomàtic per evitar un «xoc

de trens».

Les dificultats es fan patents el 12 de juny quan, durant la conferència

d’adhesió, el tancament del capítol referit a la ciència i la investigació ha

de superar el rebuig reiterat de Xipre. Aquest país finalment pot ser

persuadit gràcies a la inclusió d’una declaració que recorda a Turquia la

seva obligació de reconèixer el govern de Nicòsia i que afirma que el

tancament del capítol és una decisió provisional que pot ser revisada en

cas de necessitat.

El 9 de novembre, la Comissió Europea publica un informe en el qual

adverteix que, tot i que Ankara continua complint amb els criteris de

Copenhaguen, el ritme de les reformes s’ha alentit. No obstant això, el

punt més crític continua estant en la insistent negativa turca a obrir els

seus ports i aeroports als vaixells i avions grecoxipriotes.

Davant d’aquesta situació, la Comissió Europea opta per recomanar la

congelació de les negociacions d’adhesió en vuit capítols –lliure

circulació de béns, llibertat per establir i proporcionar serveis, serveis

financers, agricultura i desenvolupament rural, pesca, transport, unió

duanera, i relacions exteriors– relacionats amb les àrees afectades per la

negativa turca davant de Xipre. Així mateix, proposa que cap capítol no

es tanqui provisionalment fins que no es constati el compliment complet

per part de Turquia dels compromisos derivats del protocol duaner.

El 7 de desembre, en un intent per evitar el bloqueig de les

negociacions, Turquia anuncia a la UE la seva disposició d’obrir un port

i un aeroport a les naus grecoxipriotes. Aquesta proposta és

considerada insuficient pel Consell de Ministres de la UE que, en la seva

reunió del 12 de desembre, aprova la proposta de suspensió de les

negociacions i sol·licita a la Comissió que presenti un informe anual

sobre el compliment per part de Turquia dels compromisos adquirits

amb el protocol addicional a l’acord d’unió duanera.

Documents de referència

Comissió Europea, Turkey 2006 Progress Report:

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/

tr_sec_1390_en.pdf

Commission presents its recommendation on the continuation of

Turkey’s accession negotiations:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1652 

Comunicat de premsa de la sessió # 2736 del Consell

Afers Generals i Relacions Exteriors de la UE, Luxemburg, 12 de juny de

2006: www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/

es/gena/90324.pdf

Comunicat de premsa de la sessió # 2770 del Consell

Afers Generals i Relacions Exteriors de la UE, Brussel·les, 11 de

desembre de 2006: www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/

docs/pressData/es/gena/92393.pdf

Més informació:

http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/index_en.htm

TURQUIA I LA UE: S’ENCALLEN EN LES NEGOCIACIONS
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que reflecteixen exactament el pes al Parlament
de les forces progovernamentals i de l’oposició,
l’enviament de tropes al Líban perquè se sumessin
al contingent de la FPNUL, reforçada per la resolució
1701 del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides. El Govern va desafiar l’aclaparadora oposició
ciutadana i va córrer el risc de quedar aïllat de les
seves pròpies bases en adoptar una mesura
clarament impopular. La guerra israeliana contra
Hezbol·lah va provocar un ampli rebuig a Turquia, i
la repulsa cap a Israel i els Estats Units va aconseguir
cotes altes. En aquest ambient de crispació, quan
es van iniciar les negociacions sobre possibles
operacions de manteniment de la pau, la major part
de l’opinió pública va veure en el possible
desplegament de tropes turques un gest per protegir
Israel i satisfer Washington.
Abans que el Govern convoqués una sessió
parlamentària extraordinària per debatre l’assumpte
i sotmetre’l a votació, el ministre d’Exteriors, Abdul·là
Gül, va assistir a la Cimera de Roma i va visitar el
Líban, Israel i Síria per comprovar si totes les parts
involucrades rellevants veien amb bons ulls la
participació turca en una força de manteniment de
la pau després de l’aprovació de la resolució
pertinent per part del Consell de Seguretat.
Després de la votació, el Financial Times va informar
que el resultat era «un senyal clar de la determinació
d’Ankara de participar en allò que considerava una
causa humanitària d’urgència». Malgrat que la
participació turca es limitava pràcticament a
operacions navals i que les forces de terra només
es desplegarien per protegir el personal de la Mitja
Lluna Roja turca i d’altres organitzacions, per al
corresponsal del diari a Ankara, la decisió posava
en relleu l’aspiració de Turquia de convertir-se en
un actor regional clau. Així mateix, permetia al país
actuar al mateix nivell que altres països de la Unió
Europea.
En la seva defensa al Parlament de la política del
Govern, el ministre d’Exteriors, Abdul·là Gül, va
donar a entendre que la posició del Govern era
dictaminada per consideracions estratègiques més
àmplies. Va afirmar : «En resum, la crisi del Líban
ha posat en relleu la posició estratègica de Turquia,
en el punt de confluència entre Orient i Occident,
a més de destacar clarament la dimensió
mediterrània de la nostra identitat... N’hi ha prou
d’esmentar la seguretat de l’oleoducte Baku-Tbilisi-
Ceyhan per subratllar els nostres llaços amb la
[Mediterrània Oriental]».

Alhora que negava contundentment que les tropes
turques s’anessin a fer servir per desarmar
Hezbol·lah, el ministre va assegurar que «aquesta
posició és coherent amb la nostra funció de pont
entre civilitzacions... i el nostre desig que la Unió
Europea es converteixi en una potència mundial
amb Turquia».

La veritable justificació de la decisió de Turquia
cal cercar-la entre aquestes línies. La guerra del
Líban només pot entendre’s si es concep dins del
context més ampli de l’equilibri regional de poders,
en el qual entra en joc la lluita entre els Estats Units
i l’Iran per imposar-se a la regió i la definició 
del paper iranià a la zona. L’objectiu declarat de 
la Resolució 1701, que és també el propòsit
d’Occident, cerca l’enfortiment de l’Estat libanès.
Això suposarà un desafiament a Síria i l’Iran,
especialment si la missió es desenvolupa amb èxit.
Turquia, que gaudeix de bones relacions tant amb
Teheran com amb Damasc, i el Govern i la ciutadania
de la qual simpatitzen amb Hezbol·lah, s’ha decantat
de manera inequívoca pels seus aliats occidentals.
Aquesta elecció també reflecteix els interessos
comuns recentment descoberts entre Turquia i els
estats àrabs establerts. Preocupats per la influència
creixent d’un Iran proxiïta, els estats àrabs 
sunnites estan decidits a contenir les aspiracions
hegemòniques de Teheran. Això explica les seves
crítiques a Hezbol·lah i el suport efectiu, encara que
no declarat, a la guerra d’Israel, que ha provocat un
gran rebuig entre els seus mateixos pobles. En
aquests esforços per contenir l’Iran, Turquia està
considerada un aliat important. És dins d’aquesta
recerca d’aliances per contrarestar el pes de l’Iran
i limitar els efectes de la revigorització xiïta on cal
emmarcar la visita a Turquia del rei Abdul·là de
l’Aràbia Saudita, la primera d’aquesta mena en
quaranta anys.

La crisi del Líban ha posat en
relleu la posició estratègica de
Turquia, en el 
punt de confluència entre 
Orient i Occident, a més de
destacar clarament la dimensió
mediterrània de la nostra
identitat
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Jean-Arnault Dérens,
Redactor en cap
Courrier des Balkans, Arcueil

Amb la independència de Montenegro, votada en
referèndum el 21 de maig de 2006, Europa i tot el
perímetre de la Mediterrània tenen un Estat més. En
realitat, es tracta del renaixement d’un Estat, ja que
la plena independència del petit principat muntanyenc
havia estat reconeguda durant el Congrés de Berlín
el 1878. El 1918 es va admetre Montenegro a la
Societat de Nacions, malgrat la seva incorporació el
mateix any al nou Regne dels Serbis, Croats i Eslovens.
A la República federada de Iugoslàvia, Montenegro
gaudia ja d’una independència parcial des de feia
molts anys. Enfrontat a seriosos desafiaments
mediambientals i al pes del crim organitzat, aquest
petit país de 13.000 quilòmetres quadrats i 672.000
habitants ha de començar a reinventar el seu destí.

Un llarg camí cap a la independència

La votació del 21 de maig va tancar un llarg procés
de distanciament entre Montenegro i Sèrbia que
havia començat un decenni abans. En el moment de
la ruptura de la República Socialista Federativa de
Iugoslàvia, els dirigents de la petita república meri-
dional eren fidels a Slobodan Milosevic. Van arribar
al poder després de la «revolució antiburocràtica»
de 1988, ordida pel líder de Belgrad. Els dos homes
més importants de Montenegro, Momir Bulatovic i
Milo Djukanovic, president de la República i primer
ministre respectivament, van desfilar pel front de
Dubrovnik a principis de l’any 1990 tot exhibint el
seu suport als reclutes montenegrins que s’havien
mobilitzat en la guerra de Croàcia.

Després de signar els acords de pau de Dayton el
desembre de 1995, Milo Djukanovic va començar
un procés de distanciament progressiu. Va començar
a apropar-se a Occident, però també als corrents
independentistes montenegrins dirigits per l’Aliança
Liberal de Montenegro (LSCG). L’estiu de 1996 es
va consumar la fractura amb el desmembrament del
Partit Democràtic dels Socialistes (DPS), hereu de
l’antiga Lliga dels Comunistes. Milo Djukanovic i els
seus partidaris van mantenir el control del partit,
alhora que van obligar Momir Bulatovic a crear un
nou Partit Socialista Popular, l’SNP. A les eleccions
presidencials de la tardor de 1996, Milo Djukanovic
es va imposar al seu rival.
Els anys posteriors, especialment marcats per la
crisi de Kosovo i els bombardejos de l’OTAN a la
primavera de 1999 –dels quals no es va lliurar
Montenegro–, van accentuar aquesta evolució
política. Milo Djukanovic es va erigir com a paladí
de la «sobirania» montenegrina, però seguia sense
parlar d’independència.
Milo Djukanovic va aconseguir imposar-se com a
interlocutor privilegiat d’Occident, la qual cosa va
suposar una ajuda econòmica molt important dels
Estats Units i de la Unió Europea (UE) per a la petita
república. Al mateix temps, s’involucrava en un procés
de reconciliació amb els veïns de Montenegro, en
primer lloc amb Croàcia. Milo Djukanovic va conrear
el suport de les minories nacionals de Montenegro.
Amb l’acollida de quasi 100.000 albanesos
desplaçats de Kosovo durant el conflicte de 1999,
el Govern de Montenegro va aconseguir guanyar-
se el reconeixement i la fidelitat dels albanesos de
Montenegro. De la mateixa manera, Milo Djukanovic
es va erigir en protector d’altres comunitats
minoritàries, com els croats de la badia de Kotor i
els eslaus musulmans del nord del país, atemorits
pel nacionalisme serbi.
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Polítiques Mediterrànies | Turquia-Balcans

Montenegro: el difícil renaixement d’un
Estat mediterrani
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Milo Djukanovic o l’art de la síntesi

L’adhesió de Milo Djukanovic a les tesis «monte-
negristes» va representar un gir inesperat en relació
amb les posicions que va assumir al principi de la
seva carrera política, però aquesta evolució era
coherent amb la seva tradició familiar. Des de 1918,
Montenegro va estar dividida en dues grans tradicions
polítiques, els «Verds» (Zelenasi) i els «Blancs» (Bjelasi).
Aquests últims recolzaven la incorporació de
Montenegro al nou Regne dels Serbis, Croats i
Eslovens, aprovat el desembre de 1918 per
l’assemblea de Podgorica, la legitimitat de la qual
era qüestionada pels Verds. Aquests últims continuaven
sent partidaris de la independència nacional i de la
dinastia reial de Petrovic Njegos. D’altra banda, el
rei Nikola va morir a l’exili, a Antíbol, sense haver
abdicat mai. La incorporació efectiva de Montenegro
va provocar una sanguinària guerra civil, mentre que
durant la Segona Guerra Mundial, els destacaments
«verds» combatrien contra els tchétniks serbis.
Aquestes unitats verdes van ser recolzades inicialment
pels ocupants italians, però després es van unir
majoritàriament als partisans comunistes de Tito.
Montenegro continua sent una societat de clans. Al
«Vell Montenegro» (Stara Crna Gora), que correspon
als quatre districtes (nahije) que formen el cor històric
de Montenegro, al voltant de Cetinje, la majoria dels
clans són verds. Milo Djukanovic, com Ranko
Krivokapic, l’actual president del Parlament, provenen
de famílies «verdes» de la Katunska nahija.
Els clans de la regió dels Brda, les «muntanyes» que
s’estenen al nord de Niksic i de Podgorica, són
majoritàriament «blancs», com els Vasojevici, membres
d’una gran confederació tribal al nord del país, que
sempre s’han definit com a serbis i mai no s’han
considerat montenegrins. A la costa, sobretot a la
badia de Kotor, les pertinences tribals, i en
conseqüència les orientacions polítiques, representen
un veritable mosaic que varia d’un poble a un altre.

Històricament, la tradició «blanca» remet a un
nacionalisme serbi, anticomunista, basat en l’Església
ortodoxa i en la tradició tchétnik. Al contrari, la tradició
«verda» uneix dues línies polítiques, la dels monàrquics
montenegrins i la dels partidaris del comunisme. Els
verds no obliden que Tito va reconèixer una nació
montenegrina diferent de la nació sèrbia. 
Els corrents verds més radicals, representats
especialment per l’escriptor Jevrem Brkovic, exiliat a
Zagreb durant els anys noranta, arriben a suposar
un origen ètnic dels montenegrins diferent del dels
serbis: els montenegrins serien els habitants de la
«Croàcia roja» a l’alta edat mitjana. De la mateixa
manera, certs corrents «sobiranistes» van ser l’origen
del «renaixement», el 1993, de l’Església Ortodoxa
Montenegrina Autocèfala. L’esmentada església
qüestiona la legitimitat de l’Església sèrbia, presentada
com «la usurpadora» de les esglésies i dels monestirs
de Montenegro, però la seva influència continua estant
essencialment limitada a la regió de Cetinje i al «Vell
Montenegro».
L’art polític de Milo Djukanovic va consistir a saber
elaborar la síntesi dels diferents components de la
tradició «verda» i a assegurar-se el suport de les
minories nacionals, així com de les capes urbanes
instruïdes i també el dels «aprofitats» que van saber
enriquir-se durant el període de sancions que va
colpejar Sèrbia i Montenegro durant els anys noranta.
Durant aquest període, el règim de Milo Djukanovic
estava involucrat directament en certs tràfics a gran
escala de substàncies com el tabac, i «concedia»
sectors del «mercat gris» a alguns grups. D’aquesta
manera, els criminals albanesos de la costa d’Ulcinj
tenien el control del contraban cap a Itàlia, mentre
que els albanesos de Tuzi, prop de Podgorica, es van
enriquir amb el tràfic de combustible amb la veïna
Albània.

La dissensió sèrbia o «iugoslava»

Els oponents de Milo Djukanovic també dubten entre
dues tradicions ideològiques. El corrent «blanc»,
vinculat a l’Església ortodoxa sèrbia i al seu metropolità
local, Amfilohije, amb un important pes polític, s’inscriu
clarament en una línia nacionalista. Monsenyor
Amfilohije estava molt vinculat a Arkan, el cap de la
milícia sèrbia, d’origen montenegrí, que es va
encarregar de la seva protecció moltes vegades.
Amfilohije també hauria ofert asil als monestirs de
Montenegro a Radovan Karadzic, l’antic cap dels

L’art polític de Milo Djukanovic
va consistir a saber elaborar la
síntesi dels diferents components
de la tradició «verda», així com
de les capes urbanes instruïdes i
també el dels «aprofitats» que
van saber enriquir-se durant 
el període de sancions
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serbis de Bòsnia, inculpat pel TPI de l’Haia i fugit
des de 1995. A aquests corrents tchétniks es van
unir també els «iugoslaus convençuts», partidaris de
mantenir l’Estat comú, que veien Slobodan Milosevic
com el defensor de l’Estat esmentat.

Després de la caiguda de Milosevic (octubre del
2000), les relacions entre Sèrbia i Montenegro no
van parar de deteriorar-se. Milo Djukanovic i Vojislav
Kostunica mantenien unes relacions pèssimes,
Montenegro també sentia despit davant les
subvencions i les ajudes internacionals que fluïen cap
a Sèrbia i no podia acceptar la pèrdua de tot el seu
interès estratègic a ulls d’Occident. Els mateixos
diplomàtics que esperaven a les avantcambres de
Podgorica fins a l’estiu del 2000 van donar l’esquena
a Montenegro de llavors ençà... En conseqüència, els
dirigents montenegrins van radicalitzar el seu discurs
«sobiranista», per la qual cosa es posicionaven
explícitament a favor de la independència. La Unió
Europea va aconseguir diferir-la amb la substitució
de la República Federal de Iugoslàvia per la provisional
«Unió de Sèrbia i Montenegro», proclamada el 4 de
febrer de 2004.
Al mateix temps, l’oposició unionista s’allunyava
cada vegada més de la nostàlgia iugoslava per
afegir-se a una visió exclusivament sèrbia. Aquest
procés va culminar amb el cens del 2003. La
percepció de l’estructura ètnica de Montenegro
va sortir totalment modificada d’aquest cens. Els
serbis, que representaven el 10% de la població
el 1991, a partir de llavors formarien el 30%. De
fet, la declaració de nacionalitat era lliure, i tant els
partits unionistes com l’Església sèrbia havien fet
campanya perquè els ciutadans es declaressin
«serbis» i ja no «montenegrins». En aquestes
condicions, els «montenegrins» no formaven més
que una escassa majoria relativa de la població

del país (41%). Com ha passat sovint en la història
dels Balcans, el cens es va transformar en una
manifestació política: declarar-se serbi corresponia
«votar» en contra de la independència, inscriure’s
com a montenegrí, recolzar-la.

Una societat sempre dividida

Tres municipis «van determinar» el resultat del
referèndum. A Cetinje, la vella capital reial, el resultat
de la votació va ser d’un 85% a favor de la separació,
però aquest feu independentista de sempre va ser
superat per dues ciutats més: Ulcinj, la ciutat costanera
majoritàriament albanesa, on va aconseguir el 88%,
i Rozaje, una aldea eslava musulmana «bosniana»
del nord del país, on va arribar al 91%. El resultat final
no s’hauria pogut aconseguir si les minories nacionals
–el 7% d’albanesos, el 13% de montenegrins
musulmans que es denominen unes vegades
«bosnians» i altres «musulmans en el sentit nacional»
i l’1,5% de croats– no haguessin donat suport a
aquesta posició.
D’aquesta manera, per primera vegada en la història
recent de la regió, les minories nacionals d’un país
es van aliar entorn d’un projecte polític amb la comunitat
principal. La independència croata va ser posible
per l’exclusió dels serbis del país, els albanesos de
Macedònia mai no s’han adherit al projecte d’Estat
macedoni, i la independència de Kosovo és un projecte
monoètnic defensat només pels albanesos. Els
partidaris de la independència montenegrina
defensaven el projecte d’un Montenegro multiètnic i
de ciutadania. Van guanyar la seva aposta, i
Montenegro ja no pot existir com a Estat sense
l’adhesió de les seves minories nacionals.
D’aquesta manera, la independència montenegrina
és qualsevol cosa menys un nou «brot nacionalista»,
com alguns comentaristes inquiets per la «proliferació»
d’estats han volgut dir-ne. Representa, al contrari, el
desmentiment més seriós als nacionalismes ètnics
als Balcans els últims quinze anys. Així mateix, cal
ressaltar que aquesta independència no estableix cap
tipus de «precedent jurídic». Montenegro era una
república federada de la Iugoslàvia socialista. En
aquest sentit, disposava del dret a la secessió,
reconegut pels arbitratges Badinter de 1991, igual
que la resta de repúbliques iugoslaves o soviètiques.
El cas de Montenegro no té cap incidència jurídica
directa sobre l’estatut de Kosovo o de la República
Srpska de Bòsnia i Hercegovina.
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El resultat final no s’hauria
pogut aconseguir si les minories
nacionals no haguessin recolzat
aquesta posició.
D’aquesta manera, per primera
vegada en la història recent de la
regió, les minories nacionals d’un
país es van aliar entorn d’un
projecte polític amb la comunitat
principal 
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El repte del crim organitzat

Se sap que la UE va fer tot el que va poder per impedir
la independència de Montenegro, concretament
mitjançant la imposició d’una regla electoral que exigia
el 55% dels vots favorables a la independència.
Aquesta actitud s’explica bàsicament per la por de
les conseqüències regionals, però també pel fet que
Montenegro pateix d’una molt mala imatge de marca:
el petit país està considerat com un refugi de mafiosos.
La implicació directa dels dirigents montenegrins en
el contraban europeu de tabac es remunta als anys
de sancions internacionals i d’embargament. D’altra
banda, els pròxims a Milo Djukanovic van reconèixer
la seva participació en les activitats esmentades i van
explicar que es tractava d’una «condició per a la
supervivència» de Montenegro. El nom de Milo
Djukanovic s’esmenta des de fa cinc anys en molts
processos oberts a Itàlia, però també a Suïssa,
Alemanya i EUA. Malgrat això, aquesta figura important
de Montenegro no sembla preocupada pel seu
esdevenidor jurídic. Després de les eleccions del 10
de setembre de 2006, va renunciar a les seves
responsabilitats com a cap de l’Estat per conservar
només la seva funció de president del DPS.
El contraban de tabac disminueix en gran manera i
l’Estat montenegrí s’ha separat parcialment de les
activitats mafioses, encara que altres tipus de contraban

segueixen beneficiant-se d’una gran tolerància per
part de les autoritats, concretament el tràfic d’armes
amb Albània i Kosovo. Montenegro intenta rentar així
la seva imatge de petit Estat mafiós, mentre que el
capital adquirit els anys noranta es reinverteix en altres
sectors, sobretot en el turisme, que viu una veritable
explosió des de ja fa alguns anys. En aquesta nova
configuració política i econòmica del país els principals
inversors estrangers són russos, la qual cosa no deixa
de comportar altres problemes.

Els desafiaments del desenvolupament i del
medi ambient

L’inversor estranger principal de Montenegro és, de
fet, Oleg Deripaska, el propietari del grup Rusal, un
oligarca rus molt influent en el Kremlin. Rusal va
comprar el Combinat d’Alumini de Podgorica (KAP),

Montenegro intenta rentar la
seva imatge de petit Estat
mafiós, mentre que el capital
adquirit els anys noranta es
reinverteix en altres sectors,
sobretot en el turisme

L’1 d’octubre es van celebrar eleccions generals a Bòsnia i Hercegovina.

Van ser les primeres eleccions totalment organitzades i gestionades per

les autoritats locals, la qual cosa va representar un gran avenç en la

consolidació de la democràcia i l’estat de dret. Es poden considerar

unes eleccions celebrades en el respecte per les normes internacionals

sobre eleccions democràtiques. La Missió Internacional d’Observació de

les Eleccions (IEOM) va lamentar que, a causa de les limitacions

constitucionals de caràcter ètnic sobre el dret a presentar-se com a

candidat, les eleccions incomplissin la Convenció Europea de Drets

Humans, així com els compromisos assumits davant el Consell d’Europa

amb vista a un sufragi universal i just. «Els ciutadans que no s’identifiquin

com a pertanyents a un dels tres ‘pobles constituents’ (bosnià, croat o

serbi) no podran presentar la seva candidatura a la presidència de l’Estat

ni a la de la República Srpska (RS). Els votants inscrits en la Federació

de Bòsnia i Hercegovina només poden triar un candidat presidencial que

sigui bosnià o croat, i els votants de la República Srpska només poden

votar un candidat a la presidència que sigui serbi.» A excepció de les

limitacions constitucionals esmentades, la legislació electoral va

proporcionar una base adequada per al desenvolupament d’unes

eleccions democràtiques, i la campanya va estar dominada per

temàtiques i retòrica nacionalistes.

Les eleccions van tenir una participació del 54,48%, una xifra semblant

a la dels índexs de participació en les eleccions anteriors.

L’obertura dels centres electorals va ser valorada com a «bona» o «molt

bona» pels observadors de la IEOM en el 92% dels casos. La votació

durant la jornada electoral va transcórrer sense incidents, tot i que els

observadors van detectar massificació i vot en grup en nombrosos

punts. Així mateix, es van observar problemes relatius al procediment,

sobretot en el cas de votants que no van rebre instruccions apropiades

sobre com s’havien d’omplir les paperetes, votants que no van marcar

les seves paperetes en secret, així com la no comprovació de signatures

amb el número del document d’identitat. En el pla positiu, no es van

detectar vots múltiples ni votacions «aleatòries». No obstant això, es va

observar que en el 55% dels centres electorals, alguns votants van tenir

problemes en no trobar-se a la llista en què se suposava que havien

d’estar inscrits o pel fet de no anar al centre electoral apropiat. Els

comitès dels centres electorals van oferir assistència útil als votants

ajudant-los a localitzar el seu centre electoral correcte. Durant la fase de

recompte, es va observar un deteriorament del procés, que va rebre una

qualificació negativa per part del 26% dels observadors en detectar-hi

irregularitats en el procediment. No obstant això, no es van assenyalar

infraccions importants d’allò que disposa el Document de Copenhaguen

de 1990 de l’OSCE.

Per obtenir més informació:

www.oscebih.org/documents/6465-eng.pdf

ELECCIONS A BÒSNIA. PRIMERES ELECCIONS SENSE INTERVENCIÓ INTERNACIONAL
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de lluny la principal empresa de Montenegro.
La producció d’alumini necessita grans quantitats
d’electricitat, especialment per al procés d’electròlisi.
El KAP pot ser rendible sempre que disposi d’energia
elèctrica a baix preu. Ara bé, Montenegro, com el
conjunt dels països dels Balcans, pateix un dèficit
energètic crònic. El Govern ja ha assegurat al KAP

un sistema preferent de tarifes, quan el consum de
l’empresa representa quasi la meitat del consum total
del país. Però això no és suficient per a Oleg Deripaska,
que a la tardor del 2006 va comprar les mines de
lignit i la central termoelèctrica de Pljevlja, i pressiona
Montenegro per construir noves centrals hidràuliques.
El 2004 es va iniciar un primer projecte de central
en la confluència dels rius Tara i Piva, a la frontera
entre Montenegro i la República Srpska de Bòsnia.
Les aigües haurien submergit el canó de la Tara, el
canó més gran d’Europa. Una gran mobilització
ciutadana va obligar el Govern a abandonar aquest
projecte, però se n’ha tornat a parlar des de fa uns
quants mesos. Mentrestant, es desenvolupa un altre
projecte de central al riu Moraca, per damunt de
Podgorica. En una regió de forta activitat sísmica, tots
els especialistes coincideixen a reconèixer que aquest
projecte suposaria grans riscos per a la capital
montenegrina…

Els projectes energètics impliquen greus riscos
mediambientals, mentre que el litoral montenegrí ha
estat malvenut a inversors russos, que són els
propietaris dels grans hotels de l’Estat, des de Kotor
a Ulcinj, i no paren de presentar nous projectes hotelers.
A tot això se li suma una urbanització descontrolada
del litoral caracteritzada per la construcció desen-
frenada, en la qual no es respecta cap norma
urbanística i no hi ha una llei específica de protecció
del litoral. A l’aeroport de Tivat, els vols regulars i
xàrters es multipliquen en direcció a Moscou o Sant
Petersburg. Montenegro cedeix davant la fascinació
pels diners fàcils, bàsicament d’origen rus, a risc de
dilapidar en molt poc temps el seu capital natural.
La Constitució adoptada el 1992 va definir Montenegro
com «un estat ecològic», però només es tracta d’una
clàusula merament estilística, ja que mai no s’ha
plantejat cap política coherent per a la protecció del
medi ambient, i el saqueig dels recursos naturals
s’hi accelera perillosament.
En teoria, un turisme ben gestionat podria representar
un recurs primodial per al desenvolupament del petit
Montenegro. Aquest turisme raonable hauria d’asso-
ciar-se a una política coherent d’ordenació territorial
que permetés reabsorbir les diferències de desen-
volupament entre el sud mediterrani i les zones de
mitjana i alta muntanya de l’interior del país.
Lamentablement, és obligat constatar que el
Montenegro independent no està prenent aquest camí.

Per a més informació:
Le Courrier des Balkans http://balkans.courriers.info/
ANDRIJASEVIC Zivko, Serbo RASTODER, Istorija Crne

Gore, Podgorica, CICG, 2006.

En teoria, un turisme ben
gestionat podria representar un
recurs primordial per al
desenvolupament del petit
Montenegro
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Samir Radwan
Antic director gerent
Economic Research Forum, el Caire

El març del 2007, i després d’un llarg procés de
negociacions, Egipte va signar el Pla d’Acció amb
la Unió Europea (UE). Això fa que siguin set els
Països Socis Mediterranis (PSM) que compten amb
un acord d’aquesta mena, amb Algèria i Síria com
a únics socis que s’estimen més mantenir-se’n al
marge i amb Turquia que aspira a obtenir el ple accés.
En principi, els plans d’acció ofereixen un marc
detallat en què desenvolupar les relacions bilaterals
entre aquests països i la UE. Però un dels seus
aspectes més rellevants és que brinden l’oportunitat
d’avaluar el rendiment dels PSM i d’establir uns
marcs comparatius que serveixin per mesurar-ne el
progrés. Això és especialment important per poder
calcular el grau de convergència entre les economies
del Nord i les del Sud, ja que aquest és l’objectiu
final que es persegueix amb la creació d’un espai
de prosperitat a la Mediterrània (Radwan, 2005).
Aquest article pretén avaluar el rendiment dels PSM,
calcular-ne la competitivitat i examinar quin paper
podria exercir la Política Europea de Veïnatge (PEV)
per millorar els seus avantatges competitius.

Avaluació de la competitivitat dels PSM

La campanya de reformes que han emprès alguns
països del Sud ha començat a donar resultats,
especialment en l’àmbit macroeconòmic. La taula 25
inclou un resum dels indicadors més rellevants. El
creixement del PIB en termes reals va ser de prop
del 5% el 2005, i s’invertia així la tendència a llarg
termini de creixement lent. Les xifres de desocupació,
tot i que continuen sent de les més altes del món,

han experimentat un tímid descens. La inflació sembla
que està controlada i les reserves han augmentat, però
tant el pressupost com el dèficit en compte corrent
continuen suposant un repte per als responsables
polítics.
De totes maneres, la integració completa dels PSM
en el mercat mundial queda encara molt lluny. Mesurada
en termes de quota de participació en el comerç
internacional, el conjunt dels PSM va representar
només el 2,3% el 2004, superior a l’1,7% del 1995.
Potser és més significativa l’estructura de les
exportacions d’aquests països.
Com mostra la taula 26, el 76% de les exportacions
dels PSM a la UE i el 68% a la resta del món van
consistir en exportacions de «baix percentatge en
tecnologia i alt percentatge de recursos naturals», i
només el 24% i el 32% respectivament van ser de
«tecnologia alta i mitjana».
Finalment, el PNB per càpita situa els PSM en els
llocs més baixos de la categoria de països de renda
mitjana segons la definició del Banc Mundial (vegeu
taula 25). Això, combinat amb un model de distribució
de la renda típicament esbiaixat, explica la persistència
del problema de la pobresa a la regió.
Aquestes dades, juntament amb altres factors en part
estructurals i en part institucionals, il·lustren prou
bé la situació de competitivitat dels PSM davant la
resta del món. La taula 27 sintetitza les posicions
d’aquests països en funció de l’Índex de Competitivitat
Global (ICG) que publica el Fòrum Econòmic Mundial.
Aquest índex reuneix un gran nombre d’indicadors
sota nou «pilars» que determinen el grau de
competitivitat d’un país: institucions, infraestructura,
macroeconomia, salut i educació primària, educació
superior i formació professional, eficiència del mercat,
disponibilitat tecnològica, sofisticació empresarial i
innovació.
D’una mostra de 125 països, les posicions que
ocupen els PSM oscil·len entre el lloc 30 de Tunísia,

Economia i Territori | Estructura productiva i mercat de treball

Avaluació de la competitivitat 
de les economies del Sud
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el 63 d’Egipte i el 76 d’Algèria. Aquestes posicions
són prou bones en comparació amb les de països
com ara Sud-àfrica o Indonèsia, però continuen
estant molt per sota de les de Malàisia, Corea i Israel.
Una altra observació està relacionada amb el canvi
a llarg termini dins de la classificació. Mentre que
països com ara Tunísia, Turquia, el Marroc i Algèria
van registrar unes certes millores en la seva posició

competitiva, Jordània i Egipte van obtenir el 2006
una puntuació inferior a l’anterior.
Una qüestió important és com s’explica aquesta
classificació. Si s’examinen els detalls dels
indicadors que conformen l’ICG, s’observa que una
característica recurrent al Sud són les baixes
puntuacions en allò que es coneix com a «impulsors
de l’eficiència» i «factors d’innovació», que són
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TAULA 25 Agregats macroeconòmics dels països mediterranis 

PIB per càpita
Creixement real del PIB PPA, dòlars

(% mitjà anual) internacionals Atur (%) Saldo pressupostari (% PIB)

1995-2004 2000-2004 2005 1995 2004 2000 2005 1995-2000 2000-2004 2005

Algèria 3,2 4,8 5,8 5.004 6.069 29,5 17,1 1,6 5,2 9,0

Egipte 5,4 3,4 4,9 3.025 3.870 9,0 9,5 -1,9 -5,5 -9,3

Israel 4,5 1,2 5,2 21.186 22.408 8,8 9,0 -1,8 -3,7 -1,9

Jordània 3,1 4,6 6,1 4.056 4.308 13,7 10,9 -9,6 -11,3 -10,8

Líban 2,3 3,5 0,1 4.113 5.364 n.d. s.d. -17,9 -15,7 -8,8

Marroc 3,6 4,7 4,0 3.202 3.961 21,7 11,0 -3,5 -5,6 -6,2

Síria 3,6 3,5 2,6 3.159 3.318 11,2 s.d. -0,2 -0,6 -1,7

Tunísia 5,6 4,5 4,0 5.083 7.139 15,7 14,2 -4,5 -3,2 -3,3

Turquia 3,9 3,6 7,4 5.837 7.125 6,5 10,2 -7,6 -11,4 -2,0

PSM 3,6 3,6 4,9 4.113 5.364 12,5 10,9 -3,5 -5,5 -3,3

Creixement monetari
(% mitjà anual) Taxa d’inflació (%) Coeficient d’inversió (%)

1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005

Algèria 15,7 21,8 10,9 10,4 2,6 1,9 24,4 23,4 22,6

Egipte 9,9 15,3 11,3 6,2 4,7 4,9 18,6 17,4 17,2

Israel 16,5 4,9 11,8 7,0 1,6 1,3 22,8 18,6 17,5

Jordània 7,1 10,9 21,4 2,7 1,9 4,5 25,1 20,1 20,2

Líban 16,6 9,6 4,5 5,3 2,0 2,4 27,9 19,8 18,4

Marroc 9,4 9,2 9,6 2,6 1,6 1,0 21,7 22,0 22,7

Síria 12,2 16,2 13,1 1,6 1,8 5,0 21,4 20,8 21,9

Tunísia 13,6 8,2 11,0 3,7 2,8 2,1 24,7 24,8 22,4

Turquia 87,1 35,4 25,2 76,5 37,6 8,2 24,0 18,1 19,6

PSM 13,6 10,9 11,3 5,3 2,0 2,4 24,0 20,1 20,2

Saldo de compte corrent Reserves, cobertura 
(% PIB) Servei del deute (% exportacions) importacions (mesos)

1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005

Algèria 3,4 13 21,1 30,9 17,4 7,6 7,0 19,8 25,0

Egipte -0,9 1,9 2,3 10,8 9,7 5,7 10,2 7,7 7,5

Israel -3,0 0,7 1,9 17,2 13,6 11,3 5,5 6,5 5,9

Jordània -0,1 3,5 -12,6 13,8 11,4 8,8 5,6 7,5 5,7

Líban -27,1 -17,1 -20 14,2 36,4 31,2 14,8 18,4 20,6

Marroc -1,2 2,3 0,2 26,4 19,2 14,3 4,8 8,7 9,9

Síria 2,0 4,4 4,6 5,4 4,0 6,3 5,1 7,5 8,2

Tunísia -3,3 -3,4 -1,2 16,7 15,5 15,6 2,3 2,7 3,6

Turquia -1,5 -2,4 -6,4 27,4 38,7 36,4 4,6 5,2 5,1

PSM -1,2 1,9 0,2 16,7 15,5 11,3 5,5 7,5 7,5

Taxa d’atur, Jordània: 2004, Síria: 2001.
Font: EIU, excepte la taxa d’atur i el PIB per càpita, Banc Mundial, WDI, 2005. 
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TAULA 26 Exportacions dels PSM per intensitat tecnològica

Tecnologia alta Tecnologia baixa i
i mitjana abundants recursos naturals

EU 1995 24% 76%

2004 37% 62%

Resta del món 1995 32% 68%

2004 36% 64%

Font: Comtrade, càlculs de l’Institut de la Méditerranée.

TAULA 27 Classificació de l’índex de competitivitat global (ICG) (d’un total de 125 països)

ICG ICG
País Classificació el 2006 Classificació el 2005

Tunísia 30 37

Jordània 52 42

Turquia 59 71

Egipte 63 53

Marroc 70 76

Algèria 76 82

Països de comparació

Israel 15 23

Rep. de Corea 24 19

Malàisia 26 25

Índia 43 45

Sud-àfrica 45 40

Indonèsia 50 69

Xina 54 48

Font: Fòrum Econòmic Mundial, The Global Competitiveness Report, 2006-2007, taula 1.

principalment l’educació i la sofisticació empresarial.
Amb independència de l’opinió que tinguem sobre
aquestes classificacions,  permeten assenyalar els
principals obstacles que impedeixen l’augment de
la competitivitat, d’una manera especial la qualitat
dels recursos humans, que defineix la capacitat
d’un país per implantar i utilitzar la tecnologia, i la
manera en què s’organitza i es gestiona l’activitat
empresarial.

Clima empresarial 

És precisament aquest últim aspecte el que es tracta
en l’informe del Banc Mundial Doing Business. La
taula 28 presenta la classificació de les economies
meridionals quant a la facilitat amb què es desen-
volupa l’activitat empresarial. Com l’ICG, aquest
índex d’activitat empresarial consisteix en la suma
de deu indicadors característics del clima empresarial
d’una economia determinada.
Aquests indicadors són: creació d’un negoci, obtenció

de permisos, contractació d’empleats, registre de la
propietat, obtenció de finançament, protecció dels
inversors, pagament d’impostos, comerç internacional,
compliment dels contractes i tancament d’un negoci.
Amb l’excepció d’Israel, i en menor grau de Tunísia,
en aquests indicadors els PSM obtenen puntuacions
baixes. En estudiar la llista d’obstacles que impedeixen
que hi hagi un ambient empresarial pròsper, ens adonem
que n’hi ha dos que, amb més o menys incidència,
són comuns a tots aquests països. En primer lloc, cal
destacar que les reformes que s’han dut a terme en
aquests països han estat considerables, tot i que no
prou profundes. N’hi ha prou amb l’exemple d’Egipte,
on les agosarades reformes dels sistemes tributari i
duaner, així com la notable millora de l’entorn de les
inversions, acostumen a frustrar-se per una burocràcia
ben arrelada de 5,7 milions de funcionaris. En segon
lloc, hi ha massa lleis i reglaments acumulats al llarg de
la història i que ara constitueixen un obstacle per a la
reforma. En el futur, serà precisament en aquests dos
aspectes on hauran de centrar els seus esforços els
PSM.
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El paper de la PEV en la millora del rendiment

Sens dubte, la feina de millorar el rendiment i la
classificació dels PSM s’ha de dur a terme en primera
instància en el pla nacional. No obstant això,
considerem que un vincle més fort amb la UE pot
constituir un estímul i proporcionar un marc de treball
per dur a terme el canvi desitjat. Aquest punt de
vista ja s’ha exposat nombroses vegades en les
publicacions del FEMISE (Radwan i Reiffers, 2005),
per la qual cosa aquí només s’oferirà un resum basat
en l’informe del Partenariat Euromediterrani del 2006
(Radwan i Reiffers, 2007).
Tot el poder de seducció de la Declaració de Barcelona
rau en l’ambició d’establir una regió euromediterrània
ampliada basada en elements que vagin més enllà
del lliure comerç, que inclogui un projecte polític per
al codesenvolupament de la pau i una prosperitat
compartida recolzada mitjançant finançament, i que
promogui tant accions dirigides a la societat civil com
la cooperació subnacional. De totes maneres, encara
s’està lluny d’haver assolit aquests objectius i enfront
d’aquesta realitat s’han alçat moltes veus a favor
d’emprendre accions que permetin dur a bon port
aquest projecte, la qual cosa no fa més que confirmar
la seva necessitat fonamental. Tant si és per això com
no, Europa va començar a implementar una nova
política: la Política Europea de Veïnatge (PEV). Es
tracta d’una eina nova i, per tant, seria convenient
descriure amb detall les seves línies generals. La PEV
comprèn una zona geogràfica més àmplia que la zona
Euromed i això fa que els socis MEDA vegin perillar
el seu poder d’influència (si es tracta d’una por fundada
o infundada no és rellevant, el que és important és
que existeix). El mètode que aquí s’adopta és
pragmàtic: concentrar-se en les relacions entre la

Política de Veïnatge i el Procés de Barcelona, de
manera que la PEV constitueixi efectivament un
complement que consolidi el Partenariat sense
substituir-lo.
El primer pas d’aquest mètode consisteix a definir
amb precisió la idea en què es fonamenta aquesta
política, que en teoria seria fer realitat una visió, un
projecte. Fins ara, el terme que se li ha associat de
facto és «integració profunda». Aquest concepte és
el que, sens dubte, ha presidit el desenvolupament
de la integració europea i el que ha marcat el que és
una clara història d’èxit. El contracte bàsic del model
europeu, compost per 2.000 directives aplicables al
mercat interior, no és només de naturalesa econòmica,

sinó que també conté un vessant social que contempla
les nocions de democràcia, drets individuals, etc., així
com una visió estratègica que permet constituir un
grup amb pes propi en les relacions internacionals.
És prou evident que el concepte d’integració profunda
té un abast ampli: bàsicament es tracta d’un projecte
polític que es construeix a partir d’etapes econòmiques.
Aquest projecte requereix avenços institucionals
considerables i accions importants que afavoreixin
la convergència de tota la zona. Les orientacions
anunciades per la Comissió indiquen que el concepte
de veïnatge pretén, sens dubte, tenir en compte
elements polítics i socials, com és el cas en el

El modus operandi de la PEV 
és principalment bilateral.
Sembla que se substitueix la
lògica regional per la de
negociacions soci a soci

TAULA 28 Facilitats per a l’activitat empresarial (2006-2007)

Classificació sobre el nivell de facilitats
per l’activitat empresarial

Economia 2007 2006

Israel 26 26

Tunìsia 80 77

Lìban 86 87

Turquia 91 84

Marroc 115 117

Algèria 116 123

Franja de Gaza i Cisjordània 127 127

Sìria 130 135

Egipte 165 165

Font: Banc Mundial i CFI, Doing Business 2007, How to Reform, Washington, D.C., 2006.
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Partenariat. No obstant això, el projecte inclourà un
concepte innovador addicional, la «participació en el
mercat interior»: elements específics del marc jurídic
comunitari, cas per cas i amb negociacions directes
amb cada soci.
I és en aquest punt on hi ha un allunyament de la noció
d’integració profunda, ja que el modus operandi de
la PEV és principalment bilateral. Sembla que se
substitueix la lògica regional per la de negociacions
soci a soci. Això permet consolidar una integració
més profunda amb alguns dels socis, mentre que
tan sols s’aporta assistència tècnica simple a d’altres,
amb l’esperança que no calgui comptar amb una
tercera possibilitat, equivalent a una sortida de l’entorn
institucional euromediterrani. La idea d’establir
negociacions bilaterals es justifica pel desig de
respectar la voluntat i les especificitats de cada veí.
Tot i així, tant els països de l’Europa de l’Est que formen
part del programa TACIS com els països del sud de
la Mediterrània inclosos en el programa MEDA se
situen dins del mateix marc. Això pot ser tan sols un
detall, sempre que les especificitats euromediterrànies
es continuïn reconeixent, però és important recordar

que les negociacions bilaterals no poden contribuir
a la integració Sud-Sud. Pel que fa al cas, l’opinió del
FEMISE és que la solució que permetrà que la PEV
assoleixi la seva dimensió més àmplia passa per
reforçar simultàniament el pes del nivell de coordinació,
o sigui del Partenariat. De fet, la pregunta essencial
no consisteix a saber si una nova orientació, perquè
la PEV assoleixi la seva dimensió més àmplia, implica
reforçar el pes del nivell de coordinació, o sigui del
Partenariat, o si la PEV pot dur a terme una aportació
més àmplia en comparació amb la situació inicial, sinó

cercar la millor combinació «Partenariat-PEV», la més
apropiada d’acord amb els objectius de
desenvolupament que s’han establert per a la
Mediterrània. Per això, en primer lloc és necessari
referir-se en cada moment al propòsit inicial de crear
una zona de pau i prosperitat compartida i, a
continuació, combinar les estratègies regionals i
bilaterals tot tenint en compte aquest objectiu.
Finalment, hauran de determinar-se les disposicions
que faran possible la convergència necessària de la
renda mitjana entre la UE i la Mediterrània. Encara
queda pendent assumir un cert tipus de coherència
política. La construcció europea ha fet palès que
l’única perspectiva coherent amb el concepte
d’integració europea és l’entrada a la Unió (l’adhesió).
Es tracta de l’únic motor capaç d’activar la
implementació de tots els ajustaments i reformes
necessaris, proporcionar els mitjans i la voluntat
requerits, i establir anticipacions que redueixin el risc.
En resum, això vol dir que la referència a la integració
profunda quan es parla de la regió euromediterrània
no està ben adaptada, i fins ara només pot menar a
noves decepcions. Amb tot, això no vol dir rebutjar
la PEV, sinó al contrari. És necessari, un cop s’hagi
deixat clar el concepte, construir l’eina adequada, la
qual cosa comporta una inversió indispensable de la
perspectiva: el punt de partida hauria de consistir a
determinar les condicions concretes per a una millor
inserció dels socis mediterranis en el mercat europeu.
L’avantatge de la proposta europea, és a dir, la
concessió de l’oportunitat de participar en el mercat
interior, consisteix a proporcionar aquesta referència,
que serveix per compensar, en certa manera,
l’absència d’un projecte de futur. El mèrit de l’oferta
europea rau en el fet que es fa dependre d’un conjunt
precís de 2.000 directives que constitueixen un
dispositiu normatiu explícit que compta amb el doble
avantatge de permetre un major accés al mercat
general per part dels països socis i un augment
innegable de la qualitat de les tècniques de producció
implementades, així com de les institucions. El mètode
de l’establiment d’acords que s’adopta en l’informe
es divideix en tres àmplies etapes. En primer lloc,
es tracta d’identificar correctament les directives que
són impossibles d’eludir i que corresponen, en certa
manera, a una millora de la qualitat universal. En
aquest sentit, la contribució que aporta el marc
normatiu que ofereix la UE és inqüestionable. A
continuació, és necessari estudiar detalladament els
indicadors econòmics i socials, que en gran manera
determinaran la viabilitat de la transposició d’un

La pregunta essencial no
consisteix a saber si una nova
orientació, perquè la PEV
assoleixi la seva dimensió més
àmplia, implica reforçar el pes
del nivell de coordinació, o 
sigui del Partenariat, o si la 
PEV pot dur a terme una
aportació més àmplia en
comparació amb la situació
inicial, sinó cercar la millor
combinació «Partenariat-PEV»
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nombre de directives conseqüent, fet que implica la
difusió de part del patrimoni comunitari i, en
conseqüència, l’impuls a canvis en els procediments
i en les institucions que beneficiarien el
desenvolupament mediterrani i tindrien una incidència
clara i no neutral sobre les societats. Sembla obvi,

des del punt de vista de la convergència institucional
entre la societat europea i la mediterrània, que la
implementació de normatives tècniques o sanitàries
sobre productes no té les mateixes implicacions que
la liberalització dels serveis, l’obertura de la
contractació pública o dels mercats de béns culturals,
o l’inici de debats sobre una integració profunda,
com el relacionat amb la circulació de persones. En
aquest àmbit s’ha de prendre una mesura decisiva,
que en realitat consisteix a respondre a la pregunta
que es va formular a la Cimera de Barcelona: fins a
quin punt desitgen convergir la societat europea i la
mediterrània? De la resposta, en dependrà la tercera
fase, que consistirà en l’organització de les prioritats
per ordre jeràrquic en funció del projecte de futur
compartit, així com en la definició dels principals
nivells de responsabilitat. En altres paraules, cal definir
el que queda en el terreny nacional, el que és objecte
de negociacions bilaterals i quins són els debats
regionals multilaterals. Per tant, i amb la idea de crear

una zona euromediterrània més gran, cal oferir el
màxim suport al nivell regional mitjançant el reforç
dels mecanismes de coordinació del Partenariat, i
en particular, mitjançant la designació de responsables
que s’encarreguin de la implementació (persones
que s’ocupen de la resolució de conflictes, la
supervisió, etc.).
Aquest diàleg euromediterrani representa un cas
interessant en relació amb un enfocament la rellevància
del qual queda restringida estrictament a l’eficiència
econòmica, en el qual la qüestió de la participació
en els mercats es plantejaria de manera diferent ja
que ja no s’establiria en funció del model d’integració
europeu, sinó del model d’integració mundial.
Correspondrà a les autoritats fer realitat aquesta
decisió de convergència per definir amb precisió la
configuració de les eines del Partenariat, inclosa la
PEV, tot tenint en compte la gran interdependència
entre Europa i la Mediterrània i l’experiència europea
relativa a la convergència, amb una major influència
corresponent sobre l’àmbit social. Això atribuirà una
rellevància més important a la contextualització de la
regió, com es desprèn de la qüestió del paper de la
dona en el desenvolupament econòmic a la zona
mediterrània.
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En aquest àmbit s’ha de prendre
una mesura decisiva, que en
realitat consisteix a respondre 
a la pregunta que es va formular
a la Cimera de Barcelona: fins a
quin punt desitgen convergir 
la societat europea i la
mediterrània?
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Senén Florensa
Director general
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona

El sistema internacional actual es troba en transició
com a conseqüència dels canvis impulsats pel procés
de globalització, del qual han sorgit una sèrie
d’oportunitats inèdites per al desenvolupament dels
països del Sud. Les noves regles han afavorit el
creixement de l’economia mundial i han facilitat 
el sorgiment de la Xina i l’Índia com a potències
emergents del segle XXI. 
La finestra d’oportunitat que s’ha obert amb el
reacomodament de l’estructura internacional, no
obstant això, no romandrà oberta indefinidament i, per
tant, a mitja termini només veuran reforçada la seva
posició aquells països que ara sàpiguen aprofitar
l’ocasió i que prenguin les decisions adequades. De
la mateixa manera, aquells que no sàpiguen o no
vulguin aprofitar el moment hauran de pagar el cost
de l’oportunitat perduda, en termes de quedar en una
situació debilitada i en risc d’ocupar una posició cada
vegada més irrellevant en el tauler global.
Des d’aquesta perspectiva, els països del Magreb es
troben en una cruïlla: han de decidir si segueixen com
fins ara jugant al vell joc de l’Estat-nació tancat sobre
si mateix o si, al contrari, s’estimen més apostar per
avançar cap a una veritable integració que els permeti
obtenir una posició més sòlida a l’escena internacional.
Amb aquesta preocupació al pensament, l’Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed) va organitzar al
maig del 2006, conjuntament amb el Centre
Internacional de Toledo per a la Pau (CITpax), la primera
edició del Seminari Internacional Del Coste del No
Magreb al Tigre Norteafricano, activitat que va reunir
més d’un centenar de personalitats destacades de
l’esfera econòmica, política i intel·lectual del Magreb,
Europa i Amèrica del Nord. L’objectiu d’aquest seminari,

la segona edició del qual és prevista per a la tardor
del 2007, és convertir-se en una trobada anual en la
qual es donin cita els experts de la regió amb l’objectiu
d’explorar estratègies i possibilitats de cooperació
entre els països de la Unió del Magreb Àrab i la Unió
Europea. 
Conscients com som del fet que davant de la cada
vegada més gran competència econòmica internacional
només els processos d’integració ofereixen una
dimensió prou eficaç en l’àmbit mundial –principi que
és especialment aplicable en el cas dels estats petits
i mitjans–, vam decidir plantejar la trobada com un
exercici de prospectiva que ens permetés preveure
els guanys que a l’horitzó de l’any 2020 podria reportar
als països del Magreb.
La situació de partida mostra un balanç contrastat.
Pel costat positiu cal reconèixer els avenços
aconseguits durant els darrers anys i que es plasmen
en unes condicions macroeconòmiques estables,
l’aplicació d’algunes reformes econòmiques, l’increment
de les inversions estrangeres i un augment del PIB
que, durant els últims temps, s’ha situat en nivells
del 4% o 5% anual. 
Aquests progressos, no obstant això, es revelen
insuficients quan es constata que les taxes de
creixement econòmic no aconsegueixen aparellar-
se amb les del creixement de la població, qüestió
especialment greu en una zona del món on la
desocupació es manté en xifres de dos dígits i que
entre els joves se situa en el 20%. El mateix s’aplica
en allò que fa referència a la inversió estrangera directa
ja que, si bé ha anat creixent, no assoleix els nivells
d’altres zones del món.
En el costat negatiu de la balança també s’ha d’apuntar
que la taxa de comerç intramagrebí de mer-caderies
és molt baixa i es compara negativament amb la taxa
assolida pels altres blocs regionals. Això s’explica
en part per l’existència de poca com-plementarietat
comercial intrarregional, per l’escassa diversitat de

Economia i Territori | Estructura productiva i mercat de treball

El somni necessari de la integració
magrebina
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les exportacions (encara que des de la dècada de
1990 és un factor que ha anat canviant especialment
a Tunísia i Algèria, països que han demostrat més
dinamisme en la seva activitat exportadora) i per la
reduïda dimensió dels mercats.
Davant d’aquest panorama és evident que cap dels
països del Magreb està en condicions de fer front per
si sol a la competència mundial creixent pels recursos,
les inversions i els mercats, especialment quan es
tracta de respondre al desafiament que suposen la
Xina, l’Índia o els països del sud-est asiàtic. En aquest
sentit, la integració regional sorgeix com l’alternativa
més raonable per permetre als països del Magreb
inserir-se de manera reeixida en l’economia global.
Entre els primers beneficis que es poden derivar de
la integració econòmica del Magreb caldria ressaltar
la conformació d’un mercat regional de més de 75
milions d’habitants, un volum semblant i, fins i tot, més
gran del que tenen molts actors destacats en l’escena
internacional i que, per si mateix, constituiria un estímul
per tal que les empreses locals creixin i es facin més
eficients, a més d’un atractiu important per a la inversió
forana.
Els avantatges provinents de la conformació d’un
mercat així s’apreciarien en termes no només de
creixement macroeconòmic, sinó també en millores
en la qualitat i el preu dels béns i serveis, així com en
la creació de noves ocupacions.
Una integració limitada al comerç regional de
mercaderies seria una bona resposta inicial encara
que no suficient davant dels reptes plantejats. Per
això, segons indiquen les anàlisis de prospectiva
econòmica, seria convenient que aquest procés es
veiés acompanyat de la reforma i l’obertura gradual
del sector dels serveis, l’efecte favorable del qual es
veuria plasmat en un substantiu increment addicional
de la renda per càpita.
D’altra banda, és evident que els beneficis potencials
derivats d’una integració regional al Magreb anirien
més enllà de les millores productives, perquè es
reflectirien en la consecució d’altres objectius que
són comuns als països implicats, com ara l’execució
d’indispensables reformes i una estabilitat i un progrés
social més grans, entre d’altres.
Des d’aquest punt de vista, la consolidació del Magreb
com un bloc regional ha de servir també per inserir-lo
en el sistema global i per ampliar el seu ancoratge amb
la Unió Europea. La relació amb la UE revesteix una
importància especial atès que es tracta de la principal
font d’importacions i la primera destinació d’exportació
per als països de la zona.

Cal destacar els beneficis múltiples que deriven de
la proximitat geogràfica i política amb la UE. La
proximitat territorial significa la possibilitat d’accedir
al gran mercat europeu i té un potencial de
desenvolupament elevat, sobretot si es treballa en la
línia d’impulsar la complementarietat de sectors
estratègics. Així mateix, és indubtable que la Unió
Europea constitueix una aliada invalorable dels
processos d’integració Sud-Sud en l’àrea de la
Mediterrània en general i a la zona del Magreb en
particular, com ha quedat demostrat reiteradament
a través de les polítiques impulsades tant en el marc
del Procés de Barcelona com de la Política Europea
de Veïnatge (PEV).
Algèria, el Marroc i Tunísia són països socis de la UE
a través del Partenariat Euromediterrani, en el qual
Líbia compta amb estatus d’observador a les
Conferències de Ministres d’Afers Exteriors, mentre
que Mauritània, nació que participa en l’Acord de
Cotonú i que aspira a integrar-se plenament en el
Procés de Barcelona, participa tradicionalment en les
seves reunions en condició d’«invitat especial de la
presidència». No és, per tant, exagerat afirmar que els
països del Magreb coincideixen en la seva condició
de socis privilegiats de la UE.
D’altra banda, és innegable que els beneficis d’una
integració al Magreb redundarien també favorablement
en l’estratègia comuna euromediterrània i en la
consecució dels seus objectius de crear una zona de
pau, seguretat i prosperitat compartida.
Entre els àmbits que poden ser útils com a punt de
partida de la integració magrebina, l’energètic juga
un paper destacat, ja que els països de la regió són
fonts o punts de trànsit estratègics de gas i petroli.
L’energia pot servir no solament per vertebrar les
relacions intrarregionals, sinó també per refermar els
vincles amb la UE i amb els altres països del continent
africà.
Altres àmbits d’interès que poden servir per 
impulsar la integració són el financer, el de les
telecomunicacions i, evidentment, el de la construcció
d’infraestructures, que tenen un paper fonamental
perquè fan de suport per a la resta d’activitats
econòmiques.
En aquest sentit, l’any 2006 es van produir dos avenços
concrets en el marc de la Unió del Magreb Àrab (UMA),
que agrupa els cinc països de la regió i que està cridat
a ser el motor de la seva integració. Així doncs, durant
la reunió que va tenir lloc a Trípoli al gener, el Consell
de Ministres d’Exteriors va acordar sol·licitar a un grup
de treball la culminació de l’esborrany per a la creació
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de l’àrea de lliure comerç regional. Dos mesos més
tard, en una trobada a Rabat, els ministres van aprovar
la creació del Banc Magrebí d’Inversió i Comerç
Exterior, constituït sota el control dels bancs centrals
dels cinc països de la zona i que disposarà d’un capital
inicial de mil milions de dòlars.
És cert que ni els arguments a favor de la integració
regional al Magreb, sustentats en anàlisis racionals
econòmiques i tècniques, ni les propostes per avançar
en aquesta direcció per part de la UMA, la creació
de la qual data de l’any 1989, són del tot nous. El
que sí que és recent és l’increment accelerat de les
pressions derivades de la competència econòmica
internacional, així com la percepció d’un canvi en

l’estructura del sistema internacional que –en aquest
camp– tendeix cap a la multipolaritat, obrint l’oportunitat
per al sorgiment i/o consolidació de nous actors.
És aquesta situació la que imposa la necessitat de
superar les dificultats, de marcat perfil polític, que 
fins ara han impedit la realització d’un procés 
integrador els beneficis del qual per a tots els 
països implicats bé poden compensar l’esforç
necessari per transformar l’actual status quo, la 
millor representació dels quals es troba en la 
imatge de la frontera tancada entre el Marroc i Algèria.
Somiar un Magreb unit i fer tot el que es pugui per
aconseguir-ho és una oportunitat que ha d’aprofitar-
se avui per evitar els malsons de demà.

Tot prenent com a punt de partida els resultats positius de la Reunió

Ministerial Euromediterrània ECOFIN/FEMIP conjunta que va tenir lloc al

Marroc el 2005, es va celebrar aquesta nova reunió a Tunísia el 25 i el 26

de juny del 2006, sota la presidència austríaca de la Unió Europea i els

auspicis de les autoritats tunisenques.

En la reunió van participar els ministres d’Economia dels 25 estats

membre de la UE i dels deu països socis mediterranis, a més de

representants de la Comissió Europea i altres importants institucions

europees i internacionals actives en la regió de l’àmbit de l’economia i les

finances.

Els ministres van reiterar la importància del Partenariat Euromediterrani i

la Política Europea de Veïnatge (PEV) i van identificar l’alt índex d’atur com

a principal desafiament per als països mediterranis. Així mateix, van

subratllar que les estratègies per a les reformes són comunes a la regió i

estan relacionades amb una major competitivitat, una millora del clima

d’inversions per atreure capital estranger i una major obertura comercial.

Els ministres van refermar el seu suport a les quatre àrees prioritàries

interrelacionades i que requereixen reforma:

• Millorar el clima empresarial perquè les empreses puguin invertir,

crear ocupació i expandir-se. Els ministres es van mostrar satisfets

pels progressos assolits pels països mediterranis i que han permès

millorar el clima empresarial en facilitar els tràmits per realitzar

negocis. Els resultats seran majors fluxos d’inversió, índexs de

desocupació inferiors, millor nivell de vida per als treballadors i

ingressos estatals superiors.

• Major liberalització del comerç i obertura de l’economia per millorar

la competitivitat, l’eficàcia i la productivitat. Els ministres van

reconèixer que les reformes comercials havien avançat notablement a

la regió gràcies a la implementació dels Acords d’Associació i els

Plans d’Acció de la PEV. Els ministres van concedir una gran

importància al ràpid progrés cap a la liberalització del comerç de

serveis, les inversions i els productes agrícoles, que és previst que es

completi l’any 2010. També van insistir en la importància d’aprofundir

en la integració econòmica regional entre els països mediterranis.

• Millora de les institucions públiques i els sistemes de governança.

Els ministres van observar que en l’àrea de la governança, els països

mediterranis van continuar millorant a nivell de la responsabilitat del

sector públic i la qualitat de l’Administració.

• Consolidació de l’estabilitat macroeconòmica. Els ministres van

acollir de manera positiva la major estabilitat macroeconòmica de la

regió, encara que van observar que encara és vulnerable a les crisis

externes.

Els ministres de la UE van reiterar el seu desig de continuar donant suport

als esforços dels seus socis mediterranis per millorar les seves finances

públiques mitjançant l’assistència tècnica i els projectes de formació

oferts per les administracions de les finances públiques de la UE.

Els ministres van prendre nota de les Perspectives Financeres 2007-

2013 de la UE, aprovades recentment, i que preveuen un increment

notable de les ajudes econòmiques per als països veïns a través de

l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA).

Més informació: 

Context:http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/ecofin/

2006/background.pdf: 

Conclusions de la conferència: http://ec.europa.eu/comm/external_

relations/euromed/ecofin/2006/index.htm

II CONFERÈNCIA EUROMEDITERRÀNIA ECOFIN, 25-26 DE JUNY DEL 2006, TUNÍSIA
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Guillaume Almeras

Consultor, Vineuil Saint Firmin

L’any 2006 es va confirmar clarament l’interès de les
empreses europees pel Magreb. Malgrat això, no hi
ha hagut cap implantació important i la regió continua
atraient moltes menys inversions europees que altres
destinacions (Àsia, Europa de l’Est).
Finalment, la qüestió del desenvolupament econòmic
dels països del Magreb es va plantejar indirectament
en termes socials a causa de les dificultats trobades
per a la integració de poblacions que havien emigrat
a Europa, particularment a França.
Sobre aquesta qüestió, l’atenció se centra en el pes
considerable de les transferències de diners realitzades
pels emigrants als seus països d’origen. En primer
lloc, és sorprenent el desinterès que hi ha hagut per
aquests fluxos des de fa tant de temps. Aquestes
transferències, que representen l’equivalent a un Pla
Marshall anual –entre 8.000 i 10.000 milions d’euros
l’any, bastant més que tota l’ajuda internacional que
reben els països del Magreb– encara han de prendre
camins informals a falta d’una organització bancària
adequada –excepte en el cas del Marroc–, tant als
països d’acollida com als de destinació.
Al març del 2006, l’informe de la FEMIP Study on
improving the efficiency of workers’ remittances in
Mediterranean countries va posar de manifest
clarament els reptes dels fluxos esmentats. A França,
dos informes emesos per caixes d’estalvis (L’intégration
économique des migrants et la valorisation de leur
épargne, setembre del 2006) i per l’IPEMed (L’espace
financer euro-méditerranéen, juliol del 2006) van
formular propostes relatives a la mobilització d’aquests
fluxos en un context d’integració euromediterrani.
En l’actualitat, es constaten tres fenòmens d’integració
a un costat i a l’altre de la Mediterrània: a) una
integració econòmica aconseguida gràcies a les

inversions europees; b) una integració de la població,
a través dels fluxos monetaris importants i regulars;
c) una integració per homogeneïtzació del Magreb
en una economia mundialitzada.
Aquestes tres dimensions són a partir d’ara
inseparables i fan referència a reptes determinants,
quan l’any 2007 les cancelleries s’esforçaran per
proporcionar un nou impuls al Procés de Barcelona. 
Sobre aquest aspecte, ens agradaria il·lustrar a
continuació que el paper dels bancs comercials serà
crucial en la intersecció d’aquestes tres dimensions.
D’altra banda, això explica que Algèria s’esforci a
modernitzar el seu sistema bancari, sens dubte per
posar fi ràpidament al seu retard respecte al seu veí
marroquí. Després d’haver posat en marxa nous
sistemes de pagament el 2006, el 2007 obrirà als
inversors estrangers el capital d’almenys un dels bancs
públics principals.

Actualment, l’ajuda europea als països del
Magreb cerca noves vies

Un creixement demogràfic i urbà difícil de controlar,
una taxa d’atur aclaparadora de joves i especialment
de joves diplomats, unes infraestructures públiques
sovint degradades: en els tres països del Magreb, el
creixement no es troba al nivell del que podria ser,
del que hauria de ser.
No obstant això, aquests últims anys no ha faltat
l’ajuda internacional, en particular l’europea –el
programa MEDA va destinar 5.350 milions d’euros
des de l’any 2000 fins al 2006. Però és evident
que aquesta ajuda no és suficient per mantenir una
dinàmica de desenvolupament prou fort perquè pugui
servir de suport a les inversions de manera sostenible
i massiva. 
Tot i que a Europa la tendència s’inclina més a la
restricció dels pressupostos públics, l’ajuda als països

Economia i Territori | Estructura productiva i mercat de treball

La integració financera
euromediterrània i la reforma dels
sistemes bancaris magrebins
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del nord de l’Àfrica intenta actualment trobar noves
vies: la intervenció, directa o indirecta, en capital i
inversió o el suport a iniciatives més concretes, locals
(creació d’empreses, microcrèdits). Indubtablement
són maneres d’intervenció desitjables, però que
impliquen fons importants si cal desplegar-los a una
escala conseqüent i la utilització i repercussions de
la qual no són fàcils de dominar.
Per tant, cal evitar oblidar-se del que és essencial:
el paper dels bancs comercials en la selecció de
projectes, sobre el terreny, així com en el control de
les formes de pagament. Ja que de fet no hi ha res
que freni el desenvolupament dels països del Magreb,
ni la manca de recursos ni la manca de mitjans, però
a nivell dels bancs locals, el pes de les pràctiques i
els usos sí que trepitgen el desenvolupament i
bloquegen la transformació d’una gran liquiditat en
inversions. Per a les petites i mitjanes empreses
magrebines, que representen la immensa majoria

d’empreses i ocupacions, només podrà ser
veritablement determinant un paper de palanca del
sistema bancari i un efecte multiplicador del crèdit:
en la seva capacitat de transformar un estalvi que avui
en dia és poc productiu.

Els sistemes bancaris magrebins no 
estan en gaires condicions de conduir 
al desenvolupament

Mentre que els prestataris públics –les grans empreses
i l’estat– absorbeixen en gran part els recursos de
préstecs disponibles, els bancs han de gestionar
riscos de crèdit importants, la qual cosa és el resultat
al mateix temps d’un entorn econòmic volàtil i de
sistemes jurídics poc favorables als drets dels creditors.
En aquest sentit, els bancs pateixen una situació
que acaba repercutint en el conjunt dels agents
econòmics. Aquesta situació crea un racionament del

crèdit per als agents econòmics, especialment per a
les petites i mitjanes empreses, encara que els bancs
posseeixin estructuralment liquiditat disponible. Per
als particulars, això es tradueix en taxes dèbils de
bancarització (20% de la població marroquina).
Com que acumulen molts impagaments i insuficiències
i són en situació  fràgil per un difícil processament
dels crèdits impagats, els bancs magrebins limiten
l’oferta de crèdits en quantitat (moltes empreses no
hi poden accedir), en qualitat (pocs compromisos a
mitjà i llarg termini), i en termes de condicions (aval
patrimonial imperatiu, cash collateral necessari per a
les operacions de comerç internacional). El crèdit, en
general, no és fàcil i és car.

Calen canvis substancials

En els tres països del Magreb, les entitats bancàries
són, encara i abans de tot, conservadors de valors.
El seu mercat es limita a fraccions privilegiades de
particulars i empreses. En aquest context, el crèdit
no és un estímul a la creació de riquesa. Al contrari,
està condicionat a la possessió prèvia de valors
patrimonials. De manera que els bancs tampoc no
han desenvolupat una veritable cultura de finançament
de projectes i no tenen un interès real a assumir riscos.
Per descomptat, una situació com aquesta no és
pròpia del Magreb. Generalment és característica
dels països en desenvolupament, entre els quals els
tres països del Magreb no són ni de bon tros els
més mal classificats. De fet, en termes d’economia
bancària, podria ser fàcilment comparat amb Turquia,
l’Índia o el Brasil.
No obstant això, la regió no suscita el mateix interès.
A més de l’Àfrica negra, és la regió que sens dubte
haurà rebut menys inversions directes estrangeres
durant aquests últims anys, fins i tot per part dels seus
veïns europeus més propers. La seva mediocre inserció
en el comerç internacional no li permet presentar les
taxes de creixement del 6% al 8% que distingeixen
avui en dia els països «emergents».

Aquests últims anys no ha faltat
l’ajuda internacional però 
és evident que aquesta ajuda no 
és suficient per mantenir una
dinàmica de desenvolupament
prou fort perquè serveixi de
suport a les inversions de manera
sostenible i massiva

Els bancs han de gestionar riscos
de crèdit importants, la qual cosa
és el resultat al mateix temps d’un
entorn econòmic volàtil i de
sistemes jurídics poc favorables als
drets dels creditors
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Sovint es ressalta el desenvolupament econòmic
tunisià, igual que la modernitat i el vigor dels bancs
marroquins. Al mateix temps, es considera que el
retard algerià hauria de compensar-se ràpidament
després de la difícil situació de crisi de la qual amb
prou feines ha sortit el país.
No obstant això, una imatge tan tranquil·litzadora com
aquesta és enganyosa si ens fa oblidar que, en els
tres països, finalment de manera comparable, els
sistemes bancaris no estan en condicions de recolzar
una economia emergent.

No és qüestió de negar el potencial de desen -
volupament que ofereixen avui en dia les economies
magrebines, sinó de subratllar igualment els canvis
de magnitud que exigiria des d’un punt de vista bancari,
i la necessitat d’abordar-los en un marc d’estratègia
global, a saber, mediterrània més que local.

El repte de les transferències procedents de
l’emigració

El desenvolupament econòmic dels països del Magreb
tampoc no depèn dels subsidis de l’ajuda financera
europea. La qüestió concerneix més a la mobilització
i col·lecta dels actius líquids disponibles, així com a
una reubicació productiva d’aquests actius es-mentats.
Des d’aquest punt de vista, es pot considerar que els
primers fluxos a mobilitzar són les transferències
que fa la població emigrant des de tot Europa, una
cosa que des de fa temps es creia que s’esgotaria
amb la instal·lació duradora de les poblacions
d’emigrants als països d’acollida i que no deixen
d’augmentar des de fa uns quants anys. 
El repte és de tanta envergadura que mereixeria ser
posat a les mans d’una institució multilateral. Una
institució euromediterrània, si es considera que els

dos costats de la Mediterrània estan immersos en
un procés de creixement compartit.
I és que aquestes transferències estan canviant
d’objectiu: ja no solament es tracta d’un suport per
a la família, sinó d’oportunitats de dipòsit i estalvi.
La integració als països d’acollida suscita, juntament
amb l’augment d’ingressos, la voluntat de beneficiar-
se de la diferència de poder adquisitiu dels dos costats
de la Mediterrània. Això vol dir la recerca d’un estalvi
convertible i que podria representar un mecanisme
formidable de codesenvolupament.
Des de fa molt de temps, aquestes transferències han
estat increïblement desateses, si es té en compte que
representen fluxos financers anuals que aconsegueixen
una quarta part de la balança de pagaments d’un país
com el Marroc i que superen en muntants la resta de
les fonts de divises.
Si es té en compte la proximitat geogràfica i cultural,
particularment respecte de França, tot passa com si
els països del Magreb haguessin constituït les seves
classes mitjanes fora de les seves fronteres. Això
dissenya nous esquemes d’integració per a les
poblacions d’emigrants i sobretot per als nascuts a
Europa, ja que la seva integració no tindrà lloc al
país d’acollida ni al país d’origen, sinó que més aviat
es produirà a cavall entre tots dos. I aquest fenomen
podria ser una gran palanca de creixement per a
tota la regió, ja que, també en aquest cas, els problemes
es plantegen en termes estrictament comparables
per als tres països del Magreb.

El Magreb es veurà obligat a existir

Sens dubte, no es destaca prou el fet que amb el
retorn a l’estabilitat política a Algèria, tot el Magreb
s’ha convertit en un pol d’atracció per a les empreses
europees, l’interès de les quals es dirigeix més cap
a la regió en el seu conjunt, i no solament a un dels
tres països en concret.
Malgrat això, com a espai econòmic unificat que integra
els tres països, el Magreb no existeix! I a mitjà termini
no es veuen moltes possibilitats que pugui aparèixer
una iniciativa comuna als tres països que el creï. No 
obstant això, no s’ha d’oblidar la possibilitat d’un impuls 
exterior, i s’ha d’estar disposat a raonar en un marc
de codesenvolupament euromediterrani marcat 
pel creixement i la regularitat dels fluxos humans,
comercials i financers. Això proporcionarà un caràcter
encara més homogeni a la regió, més enllà de les
adhesions nacionals, encara que aquestes segueixen

No és qüestió de negar el
potencial de desenvolupament
que ofereixen avui en dia les
economies magrebines, sinó de
subratllar igualment els canvis de
magnitud que exigiria des d’un
punt de vista bancari, i la
necessitat d’abordar-los en un
marc d’estratègia global, a saber,
mediterrània més que local
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indubtablement vives i representen un factor de
desestabilització que no es pot ignorar.
Mentre que els fluxos de negocis es reforçaran, sens
dubte, amb la Unió Europea i més enllà (Estats Units
i Xina), els tres països hauran d’apropar posicions,
ja que cap no posseeix la dimensió crítica a escala
internacional.
En aquest aspecte, els inversors internacionals
desenvoluparan estratègies comunes i tendiran a
mantenir una implantació única per cobrir la zona. Per
tant, es pot apostar per la constitució d’un mercat
magrebí cada vegada més homogeni, encara que no

Amb el retorn a l’estabilitat
política a Algèria, tot el Magreb
s’ha convertit en un pol d’atracció
per a les empreses europees,
l’interès de les quals es dirigeix
més cap a la regió en el seu
conjunt, i no solament a un dels
tres països en concret

Més de 1.200 responsables governamentals, empresarials i de la societat

civil de 46 països es van reunir per cercar solucions que contribueixin a

preparar el terreny cap a un futur de pau a l’Orient Mitjà sota el lema «La

promesa d’una nova generació».

Per primera vegada, el tema principal de l’agenda del Fòrum Econòmic

Mundial van ser els reptes i les oportunitats d’un Orient Mitjà amb una

població cada vegada més jove. Encara que la trobada es va centrar en

la manera com es poden crear els 80 milions de llocs de treball que seran

necessaris durant els propers vint anys, els participants van assenyalar

altres desafiaments: el conflicte a l’Iraq, el problema israelianopalestí

sense resoldre, la tensió creixent pel programa nuclear iranià, l’impacte

negatiu d’ingressos superiors procedents del petroli i una inversió

insuficient en infraestructures bàsiques.

Els participants van deliberar sobre cinc subtemes: democràcia, pau i

seguretat; l’agenda empresarial; la integració global; la inversió per al

futur; i la joventut i l’entesa mútua.

- Democràcia, pau i seguretat: Els representants polítics i empresarials

que van assistir al Fòrum van expressar el desig d’avançar més

ràpidament en la participació política i el diàleg. Molts líders van afirmar

que les reformes cap a la democràcia estan en curs, però al mateix

temps van insistir en el fet que el canvi ha de venir de les mateixes

societats. Durant la cimera, va tenir lloc una reunió entre el primer

ministre adjunt israelià, Tzipi Livni, i el president de l’Autoritat Palestina,

Mahmud Abbas, que va ser la primera reunió d’alt nivell que se

celebrava entre ambdues parts des de feia gairebé un any. El president

Abbas va insistir en la necessitat d’una solució basada en dos estats i

l’aplicació del full de ruta amb el suport de les Nacions Unides.

Per primer vegada, el Fòrum va reunir ministres de tota la zona per

desenvolupar un pla d’acció que solucioni les desigualtats de gènere a la

regió en termes de polítiques del sector públic i privat.

Respecte al tema de l’Iraq, alguns participants van considerar positiva la

formació del nou govern, mentre que altres es van mostrar poc

convençuts que la democràcia, la pau i l’estabilitat avancin mentre

continuï l’ocupació.

- L’agenda empresarial a l’Orient Mitjà: El principal actiu dels països de

l’Orient Mitjà i del nord de l’Àfrica (regió MENA) són els seus joves i uns

valors infrautilitzats i poc reconeguts. No obstant això, la zona s’enfronta

a nombrosos reptes i obstacles en el futur: un sistema legal fràgil, un

marc normatiu dèbil i institucions financeres poc desenvolupades. Per

atreure una major inversió i fomentar l’estabilitat, els mercats de la regió

necessiten una normativa més sòlida, amb una aplicació més estricta, un

estat de dret que inspiri confiança, i educar els inversors. Actualment,

l’elevat preu del petroli ofereix a aquests països la possibilitat de

promocionar autèntiques reformes que haurien d’orientar-se a fomentar

un creixement equitatiu des del punt de vista social.

Segons els resultats d’una enquesta feta pel Fòrum Econòmic Mundial a

empreses participants sobre quina era la seva percepció sobre l’entorn

de risc en què es desenvolupaven les seves activitats, les principals

preocupacions són l’escalada de la violència i l’apogeu del terrorisme.

- Integració global: La integració de l’Orient Mitjà en l’economia global

comportarà avantatges i desavantatges. Els factors més problemàtics

per dur a terme negocis a la regió MENA estan relacionats amb els

riscos de les polítiques aplicades i de la seguretat, però encara que

aquests problemes desapareguessin, altres preocupacions dels

inversors serien les següents: la burocràcia, l’accés al finançament i al

baix nivell educatiu. Al mateix temps, la presència de representants

d’altres països (França, EUA, Japó i Pakistan) va mostrar la voluntat

d’estrènyer les relacions amb l’Orient Mitjà.

- Joventut i entesa mútua: Més de la meitat de la població del món àrab

té menys de 18 anys. Aquest escenari demogràfic planteja diferents

reptes: la necessitat de crear 80 milions de llocs de treball nous durant

les dues dècades properes i d’oferir a aquests joves una educació

adient per tal de formar els dirigents del futur. Una educació apropiada

permetria, d’una banda, millorar les possibilitats d’ocupació i, de l’altra,

crear una generació de promotors de la pau. Per aconseguir-ho, els

plans d’estudi han de reformar-se de manera que comprenguin una

diversitat d’àmbits i que incloguin l’ensenyament de valors comuns a

totes les religions, a fi de fomentar un diàleg entre cultures.

El Fòrum Econòmic Mundial sobre l’Orient Mitjà es va clausurar amb una

crida als responsables governamentals, empresarials i de la societat civil

perquè afrontin de manera col·lectiva tots els desafiaments esmentats

més amunt i que són motiu de confrontació a la regió.

Per obtenir més informació:

Informació general: www.weforum.org/middleeast

Programa: www.weforum.org/middleeast/programme

Entrevistes amb participants: www.weforum.org/middleeast/indepth

Informe complet:

www.weforum.org/pdf/SummitReports/middleeast2006.pdf

FÒRUM ECONÒMIC MUNDIAL SOBRE L’ORIENT MITJÀ. 

SHARM EL-SHEIKH 20-22 DE MAIG DE 2006
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s’acompanyi de la constitució d’una zona de lliure
intercanvi (que sigui possible malgrat els
esdeveniments en curs), ni d’una comunitat política,
que és probable.

Perspectives d’un codesenvolupament
euromediterrani

En total, en un període de deu anys, es pot imaginar
la constitució d’una activa zona mediterrània de fluxos
financers, amb poca traducció política, l’únic obstacle
de la qual siguin algunes barreres. Avui en dia, aquests
fluxos són essencialment transversals, de Nord a Sud.
En el futur, seran més laterals: el 2006, un milió de
turistes algerians haurà visitat Tunísia. Egipte ja ha
invertit en la regió més que França, concretament en
telecomunicacions.
Avui en dia, els fluxos són dissimètrics: matèries
primeres i agrícoles contra pràcticament quasi tota la
resta. En el futur, el Magreb podria ser fàcilment el
pati del darrere industrial de la Unió Europea: una
plataforma de deslocalització. Això es demostra
actualment amb la proliferació dels call centers, dels
quals el Marroc és el principal destinatari africà (150
call centers a hores d’ara. 15.000 posicions. 20.000
empleats). Amb el temps, podrien així aparèixer
campions econòmics magrebins.
Atès que els problemes registrats pel Marroc i Tunísia
en l’àmbit tèxtil han demostrat els límits de les activitats
de simple subcontractació, en un context de
competitivitat mundial a la baixa en costos salarials,

el futur pertanyerà, sense cap mena de dubte, a la
contractació conjunta, amb plataformes desloca-
litzades capaces d’encarregar-se de l’elaboració
de productes acabats i de serveis amb valor afegit
(vegeu la fabricació d’una part del Logan que Renault
du a terme al Marroc).
Altres tipus de prestacions a particulars podrien
desenvolupar-se de la mateixa manera: el turisme de
salut, com actualment es dóna a Tunísia, la instal·lació
de jubilats europeus…
Encara que no s’ha ressaltat gaire, l’equiparació de
les evolucions socials a un costat i a l’altre de la
Mediterrània és molt real. L’equiparació accelerada
és especialment xocant en matèria de creixement
demogràfic: el del Marroc ha caigut del 2,1% (1982-
1994) a l’1,4% actual. La taxa de fecunditat ha passat
de 5,5 fills el 1982 a 2,5 el 2002.
Per tant, convé estar atents, més enllà de les
particularitats culturals i nacionals, a l’emergència
d’una zona econòmica marcada, a un costat i a l’altre
de la Mediterrània, per una major porositat dels fluxos
econòmics i culturals, al mateix temps que impulsada
per la forta complementarietat d’uns nivells de
desenvolupament completament diferents.
Des del punt de vista macroeconòmic, aquesta
complementarietat hauria de néixer primer dels
desequilibris demogràfics:

1- L’envelliment relatiu de les poblacions europees
hauria de provocar una migració del capital d’estalvi
de nord a sud.
2- El retard en el nivell de vida i la joventut relativa
de les poblacions del sud haurien de generar en
aquestes últimes una apetència de consum i aportar
un nivell de creixement que, indubtablement, el
nord ja no experimentarà.

Entre els dos, les transferències de la immigració
podrien representar la principal línia de comunicació
entre les dues ribes del Mediterrani. Avui en dia, es
tracta bàsicament d’actius líquids, però convindria
transformar-los en fluxos d’estalvi.
D’aquesta manera, l’estalvi i el crèdit serien les claus
d’un desenvolupament magrebí que reclama solucions
globals, és a dir, mediterrànies. Dit amb altres paraules,
no es podrà fer res sense els bancs.
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L’emergència d’una zona
econòmica ha d’estar marcada, a
un costat i a l’altre de la
Mediterrània, per una major
porositat dels fluxos econòmics i
culturals, al mateix temps que
impulsada per la forta
complementarietat d’uns nivells
de desenvolupament
completament diferents
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Bertrand Hervieu
Secretari general del CIHEAM,
París

Amb motiu de la vuitena reunió de ministres
euromediterranis d’Afers Exteriors celebrada els dies
27 i 28 de novembre del 2006 a Tampere (Finlàndia),
es va recordar i es va confirmar la decisió presa a finals
del 2005 per la Comissió Europea d’obrir les
negociacions sobre la liberalització del comerç agrícola
amb els Països Socis Mediterranis (PSM). Encara
que pot semblar sorprenent que la qüestió agrícola
s’introdueixi d’una manera tan tardana a l’agenda
euromediterrània, cal reconèixer tota la complexitat de
la temàtica, els contorns de la qual entren en contacte
també amb les problemàtiques relacionades amb el
desenvolupament del món rural i amb l’alimentació. 
El repte agrícola i alimentari és decisiu per al futur de
la conca mediterrània, ja que és en la interacció entre
els àmbits polític, comercial i social. Preguntar-se per
l’agricultura a la Mediterrània i pel seu futur equival en
el fons a preguntar-se pel mateix esdevenidor del
projecte euromediterrani en un moment en què aquest
últim, amb mancances a nivell de convergència i de
dinamisme, sembla que perd força i que es divideix.
Els dos principals objectius d’aquesta contribució
consisteixen a revelar la dimensió estratègica de
l’agricultura a la Mediterrània i examinar com està
evolucionant la perspectiva de liberalització dels
intercanvis agrícoles. El tercer, més modest, pretén
plantejar interrogants sobre el futur del projecte
euromediterrani al voltant de la prioritat agrícola.

Referències sobre les dinàmiques
agrícoles a la Mediterrània

L’agricultura és un factor estratègic per a la conca

mediterrània. Aquesta constatació es basa en tot un
ventall d’elements determinants, encara que el seu
contingut es pugui resumir en tan sols cinc tendències
importants.

La magnitud demogràfica de la qüestió

En l’espai de mig segle, la població mediterrània quasi
s’ha duplicat: de 285 milions d’habitants el 1970 s’ha
passat als 525 milions previstos per al 2020. No
obstant això, aquest creixement demogràfic és desigual,
ja que el nord de la Mediterrània veu com la seva
població s’estabilitza després de diverses dècades i
en canvi, a la riba sud es viu una explosió demogràfica
impressionant. L’any 2005 una tercera part de la
població de la Mediterrània encara residia al medi
rural, i una tercera part dels actius dels països de la
riba sud encara treballaven en el sector agrícola.
Aquesta població rural i agrícola s’ha incrementat
naturalment a la riba sud amb el boom demogràfic,
mentre que al nord, la població rural accelera el seu
decreixement així com el nombre dels seus actius
agrícoles. En aquest començament del segle no ens
hem d’enganyar: la Mediterrània no només és urbana,
abocada al litoral i basada en el sector serveis.

Una situació agrocomercial complexa i vulnerable

La degradació de les balances agrocomercials dels
països socis àrabs i mediterranis mereix una atenció
molt particular. Així doncs, des de fa tres dècades,
aquests països es troben en una situació crònica de
dependència alimentària, i alguns estats sembla que
es troben amb dèficits estructurals greus (Algèria,
Egipte). D’aquesta manera, es constata un saldo
negatiu de gairebé 9.000 milions de dòlars americans
el 2004 en les relacions agrocomercials dels PSM
amb la resta del món. Tan sols Turquia presenta una
balança positiva, si es té en compte que contribueix

Economia i Territori | Relacions comercials

Al cor del desafiament euromediterrani:
la qüestió agrícola i alimentària
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amb el 48% al total de les exportacions agrícoles dels
PSM al món.
Pel que fa als intercanvis euromediterranis, cal formular
tres missatges importants:

- D’una banda, l’asimetria de les relacions comercials:
la Unió Europea (UE25) manté relacions comercials
amb els deu PSM per únicament el 2% de les seves
importacions i exportacions agrícoles, però a canvi
polaritza el 52% de les seves exportacions agrícoles
i cobreix el 28% de les seves importacions. Per tant,
tenim una diferència molt clara entre el nord i el
sud de la conca en termes d’intensitat agrocomercial;

- Tot seguit, l’enganyós equilibri dels intercanvis
euromediterranis: són favorables per als PSM (+600
milions de dòlars el 2004) simplement perquè Turquia
contribueix tota sola amb gairebé la meitat de les
exportacions agrícoles dels PSM cap a la UE25. El
resultat, sense la potència agrícola turca, és que la
balança comercial agrícola dels PSM amb Europa
és deficitària (1.500 milions de dòlars el 2004);

- Finalment, l’obertura dels PSM al mercat mundial:
malgrat la seva preferència comercial pels països
de la UE25, el 2004 es van aprovisionar en un
72% de la resta del món. Per tant, Europa no és
l’única potència exportadora per al sud de la
Mediterrània: Estats Units, Argentina, Brasil o Austràlia
són importants actors comercials, com ho demostren
les exportacions de cereals d’aquests països cap
als països del sud de la Mediterrània. L’actitud del
Marroc, que signa el 2004 un acord de lliure intercanvi
amb Washington, demostra que certs PSM cerquen
establir aliances polítiques i comercials fora del
perímetre euromediterrani.

El desafiament del desenvolupament rural

La urgència per desenvolupar les zones rurals del
sud de la Mediterrània constitueix un gran repte en
la problemàtica regional. Aquesta necessitat

imperiosa es continua centrant prioritàriament en
la lluita contra la pobresa, una plaga que es manté
molt present. El nombre de persones que viuen amb
menys d’un dòlar al dia fins i tot hauria augmentat
des del 1990, una dècada al llarg de la qual els
efectes dels programes d’ajustaments estructurals
van pesar sobre el procés de desenvolupament dels
països esmentats. Si durant les dècades de 1970
i 1980 es van registrar pro-gressos importants en
els PSM, el problema a partir de 1990 ve no solament

del mal desenvolupament que es percep, sinó també
de la manca de desenvolupament que se sol
experimentar. Hi ha una mancança d’infraestructures
sociocol·lectives o una degradació d’aquestes
infraestructures (accés a l’aigua, accés als serveis
sanitaris, accés a l’educació) , sense oblidar la
desigualtat de gèneres que persisteix més fortament
que en el medi urbà.
Al cap i a la fi, en aquests països hi ha el risc de
tornar a veure com es desequilibren els territoris,
pel que sembla fragmentats entre ciutats
mundialitzades orientades a l’exterior i espais rurals
sovint bastant tancats, subdesenvolupats i
marginalitzats: es tracta de la fractura interior del
Sud. Això comporta un doble risc: d’una banda, el
creixement descontrolat de les ciutats i, de l’altra,
la proliferació de les zones aïllades.

El Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis

(CIHEAM) es va crear per iniciativa conjunta de l’OCDE i el Consell

d’Europa, el 21 de maig de 1962. Es tracta d’una organització

intergovernamental que actualment compta amb tretze estats membres

de la conca mediterrània (Albània, Algèria, Egipte, Espanya, França,

Grècia, Itàlia, Líban, Malta, Marroc, Portugal, Tunísia i Turquia). El

CIHEAM compta amb una Secretaria General a París i quatre instituts

agronòmics mediterranis (Bari, Chania, Montpeller i Saragossa). Duu a

terme tres missions fonamentals (formació, investigació, cooperació) i

s’ha imposat com una referència dins del seu àmbit d’activitat:

l’agricultura i l’alimentació a la Mediterrània. 

CIHEAM - Centre Internacional d’Alts Estudis Agronòmics Mediterranis

www.ciheam.org

CIHEAM

La urgència per desenvolupar les
zones rurals del sud de la
Mediterrània constitueix un gran
repte en la problemàtica
regional. Aquesta necessitat
imperiosa es continua centrant
prioritàriament en la lluita
contra la pobresa, una plaga que
es manté molt present
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Les tensions mediambientals

El repte mediambiental a la conca mediterrània es
planteja alhora a molts nivells: el canvi climàtic, la
desertificació, l’erosió dels sòls i la contaminació aèria
i marítima. La qüestió de l’aigua és el centre de les
tensions ecològiques, i figura com la més preocupant.
Aquest recurs escàs es reparteix d’una manera desigual
a la Mediterrània, amb el 75% de la disponibilitat per
a la riba nord. Avui en dia, quasi la meitat de la població
mundial amb escassetat d’aigua (menys de 1.000
m3/h/any) es troba a la regió mediterrània. Quan
l’agricultura absorbeix al voltant del 80% dels recursos
d’aigua en els PSM i una bona part d’aquest volum
es perd per la manca de xarxes eficaces de canalització,
es reforça la fractura hidràulica entre les categories
benestants i pobres, per a les quals l’accés a l’aigua
potable és sensiblement diferent. Avui la qualitat de
l’aigua s’ha convertit en un factor de discriminació
social en aquests països, bastant més acusada que
a Europa.

La seguretat alimentària quantitativa i qualitativa

Enfront del creixement demogràfic de la regió i la
constatada degradació dels equilibris agrocomercials,
la qüestió de la seguretat alimentària per a les
poblacions mediterrànies segueix molt present. En
primer lloc, amb una dimensió quantitativa, ja que la
desnutrició continua sent una plaga gens menyspreable
(al voltant del 4% de la població del sud de la
Mediterrània pateix una alimentació insuficient de
manera quotidiana) i numèricament creixent sota
l’efecte de l’explosió demogràfica (7 milions de
persones el 1990, 9 milions el 2002). En l’aspecte
quantitatiu, s’ha de recordar amb dues xifres molt
il·lustratives l’exemple de la dependència cerealista
per a la gran majoria dels països mediterranis: la
Mediterrània representa actualment el 22% de les
importacions de cereals mundials, però no concentra

més del 7% de la població de tot el globus. Quant
als PSM, atrauen el 12% de les importacions mundials
de cereals mentre que només representen el 4% de
la població mundial.
A aquesta problemàtica quantitativa se superposa
desgraciadament una preocupació cada vegada més
gran sobre la qualitat de l’alimentació. El model
d’alimentació mediterrània està reconegut per
l’Organització Mundial de la Salut i gaudeix de la
consideració de ser un dels patrimonis més
importants de la conca mediterrània, però tot i així
els països mediterranis se n’allunyen cada vegada
més. El canvi d’hàbits alimentaris és un fenomen
universal que va aparellat al desenvolupament
econòmic i a la ur-banització. Aquesta transició, de
caràcter progressiu al Nord però de caràcter brutal
al Sud, ha donat lloc a un fenomen de deriva en la
qualitat alimentària. L’increment de l’obesitat entre
les poblacions constitueix un indicador convincent,
entre altres, d’aquesta deriva que fa sentir els seus
efectes sobre la col·lectivitat i el benestar de les
poblacions (particularment entre els més joves: al
Magreb el 17% dels nens de menys de cinc anys
pateix d’obesitat).
Aquesta constatació deixa intuir una vegada més una
fractura mediterrània entre el Nord i el Sud. Europa,
apressada per alertes sanitàries que van tenir una
gran repercussió mediàtica (dioxines, vaques boges)
durant els anys noranta, ha aconseguit en l’actualitat
reforçar la traçabilitat i la seguretat dels seus productes
(tant a través d’una política de qualitat i de certificació
com mitjançant la creació el 2002 d’una Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària). En canvi, i malgrat
els esforços que se li dediquen, els països del sud
de la Mediterrània continuen estant en desavantatge
davant d’aquests imperatius sanitaris (que es perfilen
com les noves barreres no aranzelàries de la zona) a
causa de la manca d’estructures adients i operatives
per garantir la seguretat alimentària i certificar la qualitat
dels seus productes. 

Secció III, paràgraf 15: 

« (…) la liberalització progressiva dels intercanvis en l’àmbit de

l’agricultura, dels productes agrícoles transformats i dels productes

procedents de la pesca, per a la qual s’ha previst un cert nombre de

derogacions i calendaris amb vista a una posada en marxa progressiva i

asimètrica, si es tenen en compte les diferències i les característiques

del sector agrícola en els diferents països, sobre la base dels Acords

d’Associació d’Euromed i els acords regionals de lliure intercanvi, tal

com s’estipula en el Full de Ruta definit a Rabat. Convindrà cercar una

solució adequada per als aspectes no aranzelaris de la liberalització

d’intercanvis en matèria agrícola, així com per a altres qüestions com ara

el desenvolupament rural, la productivitat i la qualitat de l’agricultura i el

desenvolupament sostenible (…)».

EXTRACTES DE LES CONCLUSIONS DE LA VUITENA REUNIÓ EUROMEDITERRÀNIA DE MINISTRES D’AFERS EXTERIORS,

TAMPERE (FINLÀNDIA), 27 I 28 DE NOVEMBRE DE 2006
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Amb aquest panorama gens exhaustiu sobre la situació
dinàmica de l’agricultura mediterrània, convé analitzar
la problemàtica agrícola en el marc del Partenariat
Euromediterrani (PEM).

La qüestió agrícola en el si del Partenariat
Euromediterrani

Des del començament del Procés de Barcelona el
1995, l’agricultura s’ha considerat un sector sensible
i particular dels PEM. No obstant això, es poden
distingir tres períodes diferents en la qüestió agrícola
euromediterrània.

1995-2002: l’excepció agrícola

Encara que el comerç constitueix una de les pedres
angulars de la cooperació regional amb l’objectiu de
la creació d’una zona euromediterrània de lliure
intercanvi per al 2010, el sector agrícola continua sent
un àmbit sacrificat en la posada en marxa d’Acords
d’Associació entre la Unió Europea (UE) i els PSM.
Pel fet de ser un tema sensible, la qüestió agrícola
s’ha amagat voluntàriament, en un moment en el
qual atrau simultàniament l’atenció de l’OMC i de
les negociacions multilaterals internacionals. Si bé
el lliure intercanvi industrial ja està preparat, la
liberalització agrícola euromediterrània es continua
ajornant. Les raons són complexes però, en termes
generals, el diagnòstic ja es coneix.
Al Nord, els productors de la UE tenen por d’enfrontar-
se a una major competència en el cas d’una desaparició
de la preferència comunitària. Al Sud, els exportadors
sol·liciten un major accés al mercat de la UE. D’altra
banda, els PSM acostumen a ser grans importadors
de la UE de productes bàsics com ara cereals, sucre
i llet. Ara bé, si es té en compte el rendiment escàs
de les seves agricultures d’abastament, aquests estats
són poc proclius a exposar-los a la competència
estrangera. D’altra banda, una part del «conflicte»
comercial euromediterrani prové del risc reforçat de
competència entre les dues ribes de la conca sobre

els mateixos productes agrícoles (oli d’oliva, fruites i
llegums) en cas de liberalització. Finalment, cal recordar
un element d’extrema sensibilitat: la dualitat del sector
agrícola al sud de la Mediterrània. Hi ha poques
indústries agroalimentàries competents i preparades
per a la mundialització i, en canvi, hi ha moltes
explotacions familiars de dimensions molt petites que
emplenen el medi rural i que produeixen bàsicament
per a l’autoconsum. 
D’aquesta manera, l’agricultura sempre ha estat objecte
d’un tractament controlat en el si dels PEM. Sens
dubte, allò que ha prevalgut en la negociació dels
Acords d’Associació ha estat la lògica d’una certa
«excepció agrícola».

2003-2006: l’obertura

Ha calgut esperar fins al 27 de novembre de 2003
perquè s’organitzés a Venècia, sota presidència italiana,
la primera conferència euromediterrània sobre
agricultura. Les recomanacions principals tracten
sobre el reforç del desenvolupament rural, la promoció
de la qualitat dels productes agrícoles i la posada
en marxa d’accions concretes en matèria d’agricultura
biològica. Ara el debat se centra essencialment en
la velocitat i en el mètode del procés. D’altra banda,
els responsables han vist que l’agricultura només es
pot tractar cas per cas, tot tenint en compte la
sensibilitat dels productes en els mercats de la UE i
la competitivitat en l’exportació de cada PSM (lògica
de la diferenciació). Aquesta constatació es correspon
a més amb la filosofia de la nova Política Europea de
Veïnatge (PEV) conceptualitzada el mateix any. 
El 2005, declarat «Any de la Mediterrània» per les
instàncies europees, l’agricultura s’imposa en el
calendari i aspira a reformar i reactivar el PEM. És cert
que la UE havia anunciat oficialment la seva decisió
d’iniciar les negociacions agrícoles amb els PSM en
una comunicació amb data del 15 de novembre de
2005, en la qual s’estipulava que es durien a terme
negociacions a partir del 2006 per a una «liberalització
progressiva dels intercanvis de productes agrícoles
i de pesca, tant frescos com transformats». Aquesta
decisió es va prendre dins del programa de treball
quinquennal adoptat a la Cimera Euromediterrània de
Caps d’Estat i de Govern del 28 de novembre de
2005 a Barcelona. 
Un comitè d’experts s’ha encarregat des de l’any 2006
de fer el seguiment de l’informe de la Comissió i
d’aplicar el «Full de Ruta euromediterrani per a
l’agricultura». Aquest informe gira a l’entorn d’alguns

Des del començament del 
Procés de Barcelona el 1995,
l’agricultura s’ha considerat un
sector sensible i particular 
dels PEM
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eixos estratègics, com ara una liberalització recíproca
(l’esforç ha de ser compartit a una banda i altra de la
Mediterrània), un acostament progressiu i gradual,
una asimetria temporal (la UE ha d’acceptar un ritme
d’obertura més lent en els PSM) i la definició per a
cada país d’una llista d’excepcions amb els productes
més sensibles que no s’han d’incloure en el procés
de liberalització. D’altra banda, aquest Full de Ruta
insisteix en els reptes del desenvolupament rural, la
promoció dels productes de qualitat, la valoració dels
productes típics mediterranis, el reforç de la inversió
privada en el sector agrícola i la millora de l’accés
als mercats d’exportació.
Indubtablement, la qüestió de la liberalització agrícola
a la Mediterrània ha conegut una certa evolució entre
el 2003 i el 2006. No obstant això, aquesta obertura
no ha d’emmascarar els múltiples interrogants i
inquietuds que es desprenen de l’escenari de
liberalització agrícola en el marc euromediterrani.

2007: l’espectre del futur

L’any 2006, la Comissió ha emprès negociacions
bilaterals amb alguns PSM. Jordània ha entrat en un
procés de liberalització avançada en matèria agrícola,
i ha arribat molt lluny en unes negociacions que donen
lloc a la perspectiva, pròxima en el temps, d’una
liberalització agrícola de grau molt elevat entre les
dues parts negociadores. Les negociacions progressen
també amb Israel, però en canvi les coses avancen
difícilment amb Tunísia, que no se sent preparada i
no vol comprometre’s. Amb Egipte les negociacions
van començar amb moltes dificultats, però actualment
la Unió està reexaminant la seva proposta perquè
sembla que el Caire vol seguir el model jordà. Amb
el Marroc les negociacions s’enfronten a una certa
renúncia de Rabat, que adopta una actitud molt prudent
pel que fa al grau de liberalització a aconseguir. I de
moment no hi ha res previst amb Algèria.
Tot això fa pensar que el cicle euromediterrani de

negociacions no s’haurà completat abans de finals
del 2007, sobretot perquè la Comissió es mostra
cada vegada més exigent sobre els aspectes no
aranzelaris dels intercanvis, sobre els quals els PSM
encara acusen un retard manifest. Per tant, l’any 2007
serà decisiu per a la Mediterrània, per a la posada
en marxa de la PEV (Política Europea de Veïnatge),
i per a la qüestió agrícola, amb negociacions que

per endavant es calcula que seran difícils i
contrastades. Com s’ha pronosticat, la Política Europea
de Veïnatge podria conduir a tres tipus de relacions
entre la UE i els PSM: l’aprofundiment, l’status quo
o la ruptura.
L’altre interrogant principal és en els límits del debat
agrícola actual, massa centrat en l’aspecte comercial
i insuficientment ampliat a temes com la sanitat pública,
l’equilibri territorial i la cohesió social. Una Mediterrània
on es trenquessin definitivament les relacions entre
les ciutats del litoral en línia amb la mundialització i
les zones rurals pobres ancorades en el seu
subdesenvolupament, no representa un escenari
desitjable. Tampoc no ho és un futur en què el consum
estigui definitivament occidentalitzat i la dieta
mediterrània, que no obstant això és la que recomana
l’Organització Mundial de la Salut, s’hagi deslocalitzat
fora de la zona mediterrània. Tots aquests factors

Des de 1999, el CIHEAM organitza una reunió de ministres d’Agricultura

dels tretze estats membre cada dos anys. Aquestes reunions ministerials

estableixen l’horitzó d’acció del CIHEAM i permeten progressar en la

instauració d’un diàleg i una cultura comuna en la qüestió agrícola entre

països mediterranis.

La sisena reunió va tenir lloc al Caire el 2 de desembre de 2006 per

invitació de les autoritats egípcies. En presència de deu ministres

d’Agricultura de països de la Mediterrània, es van plantejar tres grans

objectius per a la regió: la liberalització dels intercanvis agrícoles, les

polítiques de desenvolupament rural i la promoció de productes de

qualitat. En aquesta ocasió, el CIHEAM va poder comptar amb la

participació de Mariann Fischer-Boël (comissària europea d’Agricultura)

i Harsha Singh (director general adjunt responsable d’Agricultura de

l’OMC), així com amb representants de diverses institucions

internacionals (Pla Blau, FAO, OCDE, el Consell d’Europa i el Banc

Mundial).

SISENA REUNIÓ DE MINISTRES D’AGRICULTURA DELS ESTATS MEMBRE DEL CIHEAM, 

EL CAIRE (EGIPTE), 2 DE DESEMBRE DE 2006

Tot això fa pensar que el cicle
euromediterrani de negociacions
no s’haurà completat abans de
finals del 2007, sobretot perquè
la Comissió es mostra cada
vegada més exigent sobre els
aspectes no aranzelaris dels
intercanvis, sobre els quals 
els PSM encara acusen un 
retard manifest
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componen el desafiament de les repercussions
previsibles en cas de liberalització no regulada dels
intercanvis agrícoles euromediterranis, dels quals
sabem que seran, sens dubte, beneficiosos per a
alguns i potser devastadors per a la majoria.
L’enriquiment dels més rics i l’empobriment dels més
pobres són sovint manifestacions de la mundialització
i del comerç liberal: també es tracta d’un dels fenòmens
més definitoris a la Mediterrània.

Conclusió

Si bé és cert que la Mediterrània presenta signes d’un
pessimisme clarivident, també és cert que ofereix la
perspectiva d’un projecte de mobilització que uneix
l’optimisme i la voluntat. L’agricultura és la base de la
identitat mediterrània i de l’estructura de les societats
de la regió, i per això no hi ha dubte que una
convergència d’accions entorn d’aquest interès
estratègic podria desenvolupar una col·laboració
estreta i mobilitzadora en ser solidària, humana i de
benefici mutu per a les dues ribes de la Mediterrània. 
Hi ha un escenari menys fatalista i més voluntari
que continua sent viable: el d’una Mediterrània on se
cerqui el desenvolupament d’una manera col·lectiva
i s’hi reinventi la mundialització, tot emmarcant
l’exigència del progrés i la competitivitat en un projecte
de desenvolupament sostenible, propi i que sumi

obertura al món amb preservació de la diversitat i la
riquesa del seu patrimoni. Finalment, la clau per tal
que la zona euromediterrània surti endavant és la
construcció d’una mundialització acceptable i
responsable.
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Bichara Khader
Director
Centre d'Études et de Recherches sur le Monde Arabe
Contemporain,
Université Catholique de Louvain

Només es van necessitar quatre anys, del 2002 al
2006, per proposar (2002), negociar (2003), signar
(2004), ratificar (2004), i perquè, finalment, entrés
en vigor (2006) l’Acord de Lliure Comerç entre el
Marroc i els Estats Units. A títol comparatiu, la
negociació dels Acords d’Associació entre la Unió
Europea (UE) amb el Líban i Síria ha necessitat més
de nou anys perquè s’aconseguís el primer i deu anys
per al segon, mentre que la negociació d’un Acord
de Lliure Comerç entre la UE i el Consell de
Cooperació del Golf dura des de 1988. En aquest
petit resum m’agradaria recordar el context general,
analitzar el contingut de l’acord, les reaccions que
ha suscitat i fer-ne el primer balanç de l’aplicació.

L’ofensiva comercial dels Estats Units en el món
àrab

En una altra ocasió vaig analitzar (Khader; 2005a)
amb més detall els factors que han impulsat els Estats
Units a involucrar-se en una veritable ofensiva comercial
dins del món àrab des de l’any 2001. Un estudi dut
a terme per l’Institute for Research: Middle East Policy
(IRMEP) titulat Dividends of fear, afirmava el 2002
que les exportacions dels Estats Units als països àrabs
havien caigut del 18% el 1997 al 13% el 2001.
L’IRMEP calculava que les pèrdues nord-americanes
en exportacions no realitzades cap als països àrabs
aconseguirien un total de 31.000 milions de dòlars
entre 1998-2002.

L’erosió de la posició comercial dels Estats Units,
del costat de la demanda, seria conseqüència no
solament de la creixent desconfiança dels àrabs
respecte a l’unilateralisme nord-americà i la seva
aliança indefectible amb Israel, sinó també i
principalment de la posició privilegiada d’Europa en
el mercat àrab i mediterrani, consolidada pel Partenariat
Euromediterrani (1995) i confirmada per una elevada
taxa d’intercanvis entre els països mediterranis i àrabs
amb la UE, de més del 50% (per als països
mediterranis) i del 40% (per al conjunt dels països
àrabs). En termes generals, els intercanvis europeus
amb els països de la zona euromediterrània re-
presentaven, de mitjana, més de quatre vegades els
intercanvis nord-americans, concentrats a Turquia i
sobretot a Israel.
Les conclusions que els analistes i els responsables
polítics nord-americans treuen d’aquestes cons -
tatacions són clares: la UE manté captiu un mercat
especialment suculent a la Mediterrània. I això és
encara més inquietant ara que els Estats Units estan
essent avançats, sobretot a l’Orient Mitjà, per països
asiàtics, concretament pel Japó i la Xina.
Convé situar el començament de les negociacions
entre els Estats Units i el Marroc per concloure un
acord semblant en aquest context, també marcat
per les repercussions de l’11 de setembre del 2001.

El Marroc cerca nous mercats

L’erosió de la posició comercial dels Estats Units al
món àrab es fa pública quan certs països aliats, com
ara Jordània, el Marroc o Egipte, senten la necessitat
de diversificar els seus mercats d’exportacions per
incrementar les seves oportunitats i minimitzar els
efectes percebuts com a negatius de l’ampliació de
la UE en matèria de desviació d’inversions i comerç,
a més de les inquietants perspectives de l’entrada en

Economia i Territori | Relacions comercials

2006: l’entrada en vigor d’un
controvertit acord entre el Marroc 
i els Estats Units
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8
vigor de les noves regles de l’Organització Mundial
del Comerç (OMC) l’1 de gener del 2005, amb tot
el que comporten en matèria de nous competidors,
especialment en el sector tèxtil.
En aquest context cal comprendre la rapidesa amb
què el rei del Marroc, Mohamed Mohamed VI, durant
la seva visita als Estats Units l’abril del 2002, va
acceptar l’oferta del president Bush d’iniciar les
negociacions adreçades a la signatura d’un acord de
lliure comerç. Així doncs, l’estiu del 2002, el Marroc
nomenava un secretari d’Estat per assegurar la
coordinació de la negociació. Mentrestant, el president
Bush constituïa, el novembre del 2002, un equip
americà de negociadors, presidit per Catherine Novelli.
El 21 de gener de 2003 comencen les negociacions
a Washington en un clima enterbolit per la perspectiva
de la invasió de l’Iraq i per «la reacció obertament
hostil» dels socis europeus del Marroc, concretament
de França. Najib Akesbi (2006) informa de les
contundents declaracions del ministre delegat francès
de Comerç Exterior, per a qui «un acord de lliure
comerç entre el Marroc i els Estats Units seria
incompatible amb l’aprofundiment en les relacions
econòmiques i la UE». Es tracta d’una posició que el
representant americà de comerç, Robert Zoellick, va
qualificar de «visió retrògrada». No obstant això, malgrat
la invasió de l’Iraq i les reticències de la UE, les
negociacions van continuar a un ritme accelerat: onze
grups de treball s’encarreguen de l’anàlisi dels informes
temàtics. Els bloquejos –concretament sobre els
productes agrícoles, tèxtils, medicaments i la propietat
intel·lectual– es van aixecar ràpidament, sens dubte
massa ràpidament, ja que hi havia un desig mutu i real
de dur a bon terme la negociació com més aviat millor.
L’acord es va aconseguir el 2004. Després de nou
rondes de negociacions que van durar quasi catorze
mesos (gener del 2003 - març del 2004), es va tancar
la qüestió: l’Acord de Lliure Comerç es va concloure
el 2 de març de 2004 a Washington, es va signar el
15 de juny, i va ser ratificat per les dues cambres
americanes els dies 21 i 22 de juliol. Menys d’un mes
després, el 17 d’agost, el president Bush signava el
decret d’aplicació. Es tracta del segon acord d’aquest
tipus entre els Estats Units i un país àrab, després
del de Jordània.

Les reaccions davant de l’acord

Com ja s’esperava, els americans no dissimulen gaires
la seva satisfacció. L’acord és denominat per Robert

Zoellick com la «primera pedra» en el seu projecte
per al Gran Orient Mitjà, «el millor acord aconseguit
amb un país emergent», «un exemple concret del
compromís americà per donar el seu suport a les
societats musulmanes obertes i pròsperes»
(L’Intelligent, 14 de març de 2004).
Per part del Marroc, el ministre Taieb Fassi Fihri,
secretari d’Estat marroquí d’Afers Exteriors i
Cooperació, destaca les noves oportunitats que ofereix
l’acord per a l’economia marroquina respecte a l’accés
a un mercat dinàmic de 300 milions d’americans, de
suport als fluxos turístics, d’un major atractiu per a la
regió, d’inversions americanes i de diversificació dels
mercats d’exportació. Però ha de fer front a un conjunt
de mitjans de comunicació i organitzacions de la
societat civil que li retreuen l’opacitat de les ne-
gociacions, l’absència de debat polític i les conces-
sions acordades amb lleugeresa.
L’oposició d’algunes organitzacions marroquines a
l’Acord de Lliure Comerç augmentà durant els mesos
següents a la seva signatura. Alguns opositors
presenten una objecció de principis: no es negocia
amb una potència imperial que gira l’esquena als drets
dels àrabs i que es mostra insensible davant el patiment
del poble palestí, i que a més, imposa al Marroc «una
nova manera de colonialisme», com va afirmar Mahdí
El-Manjara (L’Économiste, 22 d’abril del 2004). Altres
dubten del seu oportunisme: «Per què s’ha de negociar
amb una potència que envaeix l’Iraq i que a més a
més es presenta com l’eix del bé?» Mentrestant, altres
encara denuncien «les concessions prematures» fetes
pel Govern marroquí, i al·leguen que van més enllà
dels estàndards requerits per l’OMC. Així, es destaquen
les concessions següents:

• prolongació de protecció per una patent més enllà
de la durada –admesa comunament– de vint anys;

• acceptació de les condicions americanes pel que
fa a l’accés als medicaments i a la propietat
intel·lectual.

La protesta dels responsables de la societat civil
marroquina té fonaments?
Sens dubte, la resposta a aquesta pregunta està

L’oposició d’algunes
organitzacions marroquines a
l’Acord de Lliure Comerç
augmentà durant els mesos
següents a la seva signatura
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condensada en el següent comentari de Robert
Zoellick, el representant americà, que es vantava
d’haver aconseguit un acord que estableix «un nivell
elevat i inèdit per a la propietat intel·lectual» (Action
93, 15 de maig de 2004).
Per tant, és fàcil comprendre els nombrosos marroquins
que veuen l’acord de mals ulls, que arriben a predir
un futur ombriu per a les seves indústries
farmacèutiques, que podrien ser destruïdes per la
competència americana. Les declaracions de Joseph
Stiglitz, premi Nobel d’Economia, uns quants dies
abans de la signatura de l’acord podrien, no obstant
això, haver desencadenat la veu d’alarma. A
Casablanca, el 17 de febrer de 2004, Stiglitz va
sol·licitar al Marroc que fos més prudent i que no
acceptés les condicions «no equitatives» que van més
enllà dels «estàndards convinguts per l’OMC, a Doha

el 2001 (concretament en matèria d’accés als
medicaments). Va apel·lar a aprendre de les lliçons
derivades dels anteriors acords signats pels Estats
Units amb Mèxic i Xile, dels quals els nord-americans
van ser clarament els beneficiaris principals, i per
acabar va demanar que es promogués un debat públic
sobre les clàusules de l’acord, tot reprenent, així,
una de les reivindicacions principals de la coalició
marroquina a favor de la congelació de les
negociacions (comunicat del 16 de febrer de 2004).
Una dada sorprenent: França, que normalment es
resisteix a sermonejar el Marroc per evitar els retrets
d’estar incorrent en el paternalisme antiquat, no va
dubtar a denunciar «el xantatge immoral» de
l’Administració americana, segons va declarar el mateix
Jacques Chirac.
I, no obstant això, ni la mobilització de quaranta ONG

Productes agrícoles

L’acord preveu una obertura progressiva que pren en consideració la

producció nacional i les necessitats del sector. En aquest sentit, es van

fixar uns límits màxims basats en les necessitats anuals del país amb

períodes transitoris i plans de desmantellament amb una durada de fins

a 25 anys.

En contrapartida, es preveu un accés lliure i immediat per als productes

marroquins frescos o en conserva com ara la clementina, les flors, les

olives i els tomàquets. Aquest accés lliure concerneix de la mateixa

manera tots els productes agroindustrials amb quota o sense (500 t per

als concentrats de tomàquet).

Productes industrials

Es preveu un tractament asimètric en favor dels productes marroquins:

d’aquesta manera, s’aconsegueix un accés lliure i immediat per a la quasi

totalitat dels productes industrials marroquins i de la pesca (98%): de

7.052 partides amb aranzel americanes, 6.966 quedaran exemptes des

de l’entrada en vigor de l’acord.

Quant a l’accés dels productes americans al mercat marroquí, l’acord

preveu una exempció dels drets duaners amb l’entrada en vigor de

l’acord per al 58% dels impostos aranzelaris. La resta es desmantellarà

en un període màxim de nou anys.

Indústria tèxtil:

L’acord preveu tres llistes simètriques:

• Una llista amb el 0% de drets duaners quan entri en vigor l’acord;

• Una llista de 43 productes que se sotmetran al 0% de drets duaners

limitada per un contingent que s’augmentarà un 25% cada any durant

5 anys.

• La resta dels productes seran exonerats simètricament en 6 anys amb

el 50% de reducció des del primer any.

Regles d’origen:

- suavització dels tràmits duaners;

- 35% ad valorem per als productes industrials excepte els tèxtils;

- regles específiques per als productes agrícoles i tèxtils;

- regles específiques per a certs productes industrials (cables elèctrics i

certs productes químics i metal·lúrgics);

- acumulació bilateral.

Comerç de serveis/inversions

El Marroc s’ha assegurat que el tracte que es reservi als seus inversors

i proveïdors de serveis, a nivell d’accés al mercat nord-americà, sigui

com a mínim igual al que es va acordar amb altres socis vinculats als

Estats Units en acords de lliure comerç.

Pel que fa a l’accés al mercat marroquí, el Marroc ha pogut obtenir els

resultats següents:

- la salvaguarda dels monopolis existents (Oficina Jerifiana de Fosfats

(OCP), Oficina Nacional d’Electricitat (ONE), Oficina Nacional de

Ferrocarrils (ONCF), monopolis municipals, etc.);

- la limitació de l’accés al mercat marroquí, per a alguns sectors

sensibles, a societats de dret marroquí;

- la concessió de la prioritat als nacionals per a la majoria dels serveis

professionals.

D’altra banda, el Marroc va establir reserves que afectaren certs sectors

molt sensibles que li permeten mantenir o adoptar (en el futur) qualsevol

mesura de regulació d’aquests sectors.

Finalment, el Marroc va sol·licitar i va obtenir un període de transició de

dos anys per a certs sectors mal coneguts o no regulats.

Pel que fa als serveis financers, el Marroc ha pogut mantenir un marge

de maniobra en els aspectes següents:

• El control dels grans bancs: el Marroc s’ha reservat el dret a no

autoritzar el control d’un gran banc marroquí per capital estranger;

• La futura reglamentació dels serveis financers: el Marroc s’ha

assegurat la facultat d’introduir noves restriccions per a l’accés al

mercat en el futur, per a serveis financers no regulats la data de la

signatura de l’acord o de serveis financers nous;

• La concessió d’avantatges a les institucions financeres públiques: el

Marroc conserva la prerrogativa de concedir avantatges a les

institucions financeres públiques, sense ampliar-les al sector privat.

LES PRINCIPALS DISPOSICIONS D’AQUEST ACORD ES PODEN RESUMIR EN ELS PUNTS SEGÜENTS:
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marroquines reagrupades en coalició, ni les
advertències repetides de Stiglitz, ni les inquietuds
expressades per alguns industrials marroquins
(sobretot del sector dels fàrmacs) ni la denúncia de
l’acord a posteriori per part de Chirac i de responsables
francesos, van aconseguir doblegar la posició dels
negociadors marroquins.
La ratificació de l’acord pel Parlament marroquí es
va iniciar el dimecres 5 de gener del 2005. D’una
manera prou estranya, amb el pretext que l’acord i els
seus annexos tenen una extensió de 1.600 pàgines,
només els grups de parlamentaris han pogut disposar
d’una còpia en paper. Els 31 membres de la Comissió
d’Afers Exteriors de la Cambra Baixa marroquina van
rebre un CD-ROM, malgrat que no tots els diputats
saben fer anar un ordinador, segons els comentaris
irònics de Lahsen Daoudi, vicepresident del Grup
Islamista de l’Assemblea (Le Monde, 8 de gener de
2005). Finalment, la Cambra dels Diputats va aprovar
el text el 13 de gener i el Senat el 18 de gener,
sense que es dilucidés la qüestió espinosa de la
cobertura geogràfica de l’acord. Així, encara que
Zoellick hagi afirmat que l’acord ratificat pels Estats
Units el 22 de juliol del 2004 afectava el «territori del
Marroc reconegut internacionalment i no incloïa el
Sàhara Occidental», el ministre delegat d’Afers
Exteriors, Taieb Fassi Fihri, va aportar una interpretació
oposada en afirmar que l’acord abastava el «conjunt
del territori marroquí, que comprenia les províncies
saharianes del sud» (Le Nouvel Observateur, 19 de
gener del 2005). Un exemple clar de la manca de
concreció artística que rodeja aquest controvertit
acord.
L’oposició a l’acord entre el Marroc i els Estats Units
no es va atenuar durant tot l’any 2005. En particular,
els cercles europeus van continuar veient-lo com un
risc de distracció dels intercanvis. De manera que,
en una entrevista la vigília de la visita del rei Joan
Carles al Marroc, el gener del 2005, el rei Mohamed
es va mostrar sobrepassat per les crítiques. «Nosaltres,
els marroquins, estem obligats a no posar totes les
nostres pomes al mateix cistell» va dir, abans d’afegir:
«Es tracta d’una iniciativa que completarà, i que no
substituirà, els acords signats entre el Marroc i la UE.»
Es tracta d’una «decisió que afecta la sobirania del
Marroc», va ressaltar, a més d’afirmar que no comprenia
«que alguns mitjans a Europa hagin reaccionat
negativament a aquest acord signat amb els Estats
Units», un país que ha qualificat d’«amic» i amb el qual
el Marroc manté «unes relacions excel·lents» (El País,
16 de gener de 2005).

Primer balanç econòmic

El Marroc no és Mèxic: es troba a molts milers de
quilòmetres de distància dels Estats Units, no té
població que hagi immigrat als Estats Units i és un
soci comercial quasi insignificant. A finals del 2005,
el Marroc era en el lloc 79 dels mercats d’exportació
dels Estats Units en comerç de mercaderies, i en el
89 entre els mercats d’importació dels Estats Units:
el comerç de mercaderies va aconseguir un total de
989 milions de dòlars el 2005.

Estimació global sobre el comerç

Exportacions

Les exportacions de mercaderies dels Estats Units cap
al Marroc el 2005 van assolir els 528 milions de dòlars,
un augment de l’1% (524 milions de dòlars) en relació
amb el 2004 i una pujada del 29% respecte del 1994
(l’any anterior al cicle d’Uruguai). Les cinc primeres
categories d’exportació (segons el sistema
internacionalment reconegut del codi HS per catalogar
productes i serveis) es presentaven el 2005 de la
manera següent: avions (166 milions $), cereals (82
milions $), maquinària (55 milions $), gra, llavors i fruites
variades (63 milions $), maquinària elèctrica (25 milions
$), aliments per al bestiar (17 milions $). Les exportacions
de productes agrícoles dels Estats Units cap al Marroc
es van elevar als 165 milions de dòlars el 2005.
Entre les categories principals, destaquen el blat de
moro (94 milions $), el sucre (16 milions $) i els grans
de soja (95 milions $).

Importacions

Les importacions de mercaderies marroquines pels
Estats Units van arribar als 443 milions de dòlars el
2005, un descens del 14% (62 milions $) respecte
del 2004, i un augment del 130% des del 1994. Les
cinc categories principals d’importació el 2005 es
presenten de la manera següent: maquinària elèctrica
(107 milions $), sal, sofre, terra i pedra (fosfat de calci)
(94 milions de $), combustible mineral (45 milions $),
confecció de teixits (37 milions $), carn i peix preparat
(23 milions $) i conserves (olives) (23 milions $). Les
importacions de productes agrícoles marroquins pels
Estats Units van arriban als 88 milions de dòlars el 2005.
Entre les categories principals, hi ha el peix, les olives
i l’oli d’oliva.
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Balança comercial

La balança comercial dels Estats Units amb el Marroc
comptava amb un excedent de 85 milions de dòlars
el 2005. (taula 29).

1 de gener de 2006: entrada en vigor 
de l’acord

L’entrada en vigor de l’acord, inicialment prevista per
al 2005, es va posposar a causa de la presentació
tardana d’un projecte relatiu a la propietat industrial
destinat a tenir en compte les excepcions culturals
del Marroc. Finalment, aquest projecte no va ser
examinat ni adoptat per les dues cambres fins al 20
de desembre de 2005. Així, es va aplanar el camí
per a l’entrada en vigor de l’acord l’1 de gener de
2006. El Marroc es converteix d’aquesta manera en
el primer estat africà i el segon país àrab (després
de Jordània) a tenir un Acord de Lliure Comerç amb
els Estats Units.
Per justificar l’entrada en vigor de l’acord, Muhammad
Benayad, secretari general del Consell Nacional de
Comerç Exterior, reconeix la seva dimensió política i
no amaga la seva frustració respecte als resultats de
l’Acord d’Associació entre el Marroc i la UE. «Les
promeses realitzades per equiparar les empreses no

s’han complert, la posada en marxa de sistemes de
finançament s’ha tornat kafkiana, i no hem rebut la
contrapartida esperada.» Es podria deduir d’aquests
comentaris que l’Acord Marroc-Estats Units seria una
reacció a la «percepció d’un fracàs» de l’Acord Marroc-
UE. Benayad ho nega, encara que reconeix l’interès
del Marroc a diversificar els seus partenariats, els seus
mercats i a millorar les seves armes de competitivitat

en el marc d’una economia cada vegada més
mundialitzada. «No solament existeix Europa» va afirmar,
i va afegir que «cal acudir a altres llocs a més d’Europa»
( Libération [de Casablanca] 9 de gener de 2006).
No es pot ser més explícit. 
Allò que Benayad no diu és el risc que implica un
acord global –que concerneix tant l’agricultura com
les indústries i els serveis– entre dues economies
amb un nivell de desenvolupament tan asimètric.
No obstant això, una cosa sí que és certa: a partir de
l’1 de gener de 2006, el 98% dels productes industrials
marroquins entren al mercat nord-americà amb
exempció de drets duaners a canvi d’un desman-
tellament dels aranzels duaners marroquins per a les
importacions de productes industrials americans que
no suposen cap competència per a la producció local.
A més del risc de veure com el Marroc s’especialitza
en els mercats industrials de baix valor afegit (tèxtil) i
d’escàs caire tecnològic, és molt previsible que el
comerç de productes industrials sigui cada vegada
més desequilibrat, a costa del Marroc. Això també és
aplicable per al sector serveis, en el qual hi ha un risc
real que empreses nord-americanes passin a controlar
els bancs marroquins, el sector de les assegurances,
el de transports i els mitjans de comunicació.
Pragmàtics, els americans posen ràpidament fil a
l’agulla perquè l’Acord Marroc-Estats Units no sigui
només un embolcall buit. Al juny del 2006, la US
Agency for international AID (USAID), en col·laboració
amb el Ministeri marroquí de Comerç i Indústria
(MICMANE), va impulsar el projecte Marocco New
Business Opportunities (el 27 de juny de 2006).
Aquest projecte aspira a familiaritzar els exportadors
marroquins amb el funcionament del mercat nord-
americà, ja que cal reconèixer que la tendència de les
exportacions marroquines cap al mercat esmentat
va anar més aviat a la baixa durant els cinc primers
mesos de 2006 –gener-maig– (-1,2% respecte del
2005). Durant el mateix període, les exportacions
nord-americanes cap al mercat marroquí van registrar
un creixement del 8,8% (respecte al mateix període
del 2005), la qual cosa confirma els temors d’una
relació desequilibrada.
Globalment, en el primer semestre del 2006, el Marroc

El Marroc es converteix en el
primer estat africà i el segon país
àrab (després de Jordània) a tenir
un Acord de Lliure Comerç amb
els Estats Units

TAULA 29 El comerç de mercaderies dels Estats Units amb el Marroc (en milions de dòlars)

Anys 1985 1990 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Balança comercial 240 386 217 218 180 82 -152 173 83 9 85

Exportacions 279 495 409 561 566 523 282 565 468 524 528

Importacions 39 109 192 343 386 441 435 392 385 515 443
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va exportar quasi 1,8 vegades menys (193,8 milions
de $) (en valor) del que va importar dels Estats Units
(L’Economiste, 17 d’agost de 2006). En total, els
Estats Units van representar, el 2006, 353 milions de
dòlars, és a dir, el 3% del total dels intercanvis
comercials marroquins, un percentatge irrisori en
comparació amb els intercanvis comercials entre el
Marroc i la UE (55-60%). Els Estats Units continuen
sent, el 2006, el setè proveïdor del Marroc i el seu
vuitè client.

Conclusió  

El Marroc és una peça mestra en l’estratègia d’expansió
econòmica dels Estats Units a l’Àfrica. Com recordava
Yahia Zoubir el juliol del 2006: el Marroc és un pilar
dels Estats Units al Magreb (Zoubir, 2006). Per tant,
no és casualitat que hagi estat el primer estat africà
a signar un acord de lliure comerç amb els Estats
Units, igual que Jordània va ser el primer estat àrab
a signar un acord del mateix tipus.
Aquest tracte privilegiat s’emmarca en l’«aliança
tradicional» del Marroc amb els Estats Units durant
el període de la Guerra Freda, en el seu suport a la
Guerra del Golf el 1991, en el seu «paper de mur
defensiu» contra les forces antioccidentals, en la seva
actitud, que Washington considera moderada, respecte
del conflicte entre Israel i el món àrab, en el seu paper
potencial de pont natural cap a l’Àfrica i a l’obertura
progressiva del seu sistema polític.
La idea que manté l’actitud nord-americana de
partenariats econòmics, com el del Marroc, és que
les reformes econòmiques i polítiques «juntament
amb el lliure comerç, una governança judiciosa i
programes d’ajudes concretes i avaluades en funció
dels seus resultats, han d’afavorir el desenvolupament
econòmic i la integració social, i reduir d’aquesta
manera els riscos d’inseguretat i inestabilitat»
(Deblock, 2003). L’objectiu és lloable i reuneix els
postulats del Partenariat Euromediterrani (Khader,

2005b). Amb un impediment: que la seqüència lògica
d’obertura econòmica, reforma política, atractiu,
estabilitat i seguretat corre el risc de no ser tan
automàtica.
Així, és clar que en un context de competència
asimètrica els guanys del lliure comerç són lluny de
repartir-se de manera igualitària, i el sector agrícola
corre el risc de ser el principal perjudicat: ja durant
els sis primers mesos del 2006, les exportacions
americanes de cereals al Marroc han fet un salt del
50%. D’altra banda, els costos d’ajust també corren
el perill de ser molt elevats. La «integració competitiva»
en l’economia mundial depèn massa del dinamisme
econòmic del teixit industrial, de la capacitat
d’adaptació de les empreses nacionals als reptes dels
mercats, dels mecanismes de regulació i d’una
educació que s’ajusti a les necessitats del mercat.
Avui en dia no es pot afirmar que el Marroc respongui
a aquests criteris per poder explotar el potencial d’un
acord de lliure comerç amb una economia postindustrial
com l’americana.
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La regió MEDA (o Països Socis Mediterranis de la
Unió Europea: Algèria, l’Autoritat Nacional Palestina,
Egipte, Israel, Jordània, Líban, el Marroc, Síria, Tunísia
i Turquia, a més de Líbia com a observador) constituïa
durant els primers anys de la dècada del 2000 una
zona oblidada al mapa dels inversors mundials. La zona
rebia grosso modo l’1% de les inversions directes
estrangeres (IDE), mentre que la seva població
suposava quasi el 4% de la del planeta. Si s’observa
la seva capacitat d’atracció econòmica, reforçada cada
any, queda clar que aquesta regió torna progressivament
a l’estat de gràcia, ja que recobra en l’actualitat una
quota normal (4%) de les IDE mundials.

La constatació

Amb independència de la font (UNCTAD-WIR o
l’observatori ANIMA-MIPO), la progressió de les
IDE és molt perceptible des de fa uns quants anys:
• Segons la UNCTAD, que comptabilitza els fluxos

macroeconòmics registrats en els comptes exteriors
dels països, les IDE constatades a la regió MEDA
van passar d’uns 10.000 milions de dòlars el 2000
a 30.000 milions el 2005 –i haurien de superar
fins i tot els 40.000 milions el 2006 (vegeu les taules
30 i 31).

• Segons la Xarxa Euromediterrània d’Agències de
Promoció de la Inversió (ANIMA) –Observatori
d’Inversió a la Mediterrània (MIPO), en funcionament
des del 2003 com a complement d’un observatori
europeu de l’Agència Francesa per a les Inversions
Internacionals (AFII)–, que comptabilitza les dades
microeconòmiques (recopila els projectes individuals
dels inversors), els fluxos anunciats augmenten en
la mateixa proporció (vegeu la taula 32). MIPO
comptabilitza les inversions anunciades l’any n en
què el promotor del projecte (o a vegades la comissió
nacional d’inversió) mediatitza o valida el projecte,
que s’executarà i donarà lloc a desemborsaments i
transferències econòmiques aquest mateix any o en
els anys següents (any n+1, etc.). Per tant, aquest
observatori ANIMA-MIPO proporciona dades
d’anticipació. 

La comparació entre els fluxos anunciats (ANIMA-
MIPO, en euros) i els fluxos realitzats (UNCTAD, en
dòlars) mostra un desfasament en el temps (gràfic
13). MIPO té en compte un potencial d’inversió, mentre

Economia i Territori | Relacions comercials

Les inversions estrangeres a la regió
MEDA es van continuar accelerant el
2006

TAULA 30 Evolució dels imports d’IDE en un termini de 10 anys a 3 països objectiu

Flux d’IDE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

Egipte 887 1.065 2.919 1.235 510 647 237 2.157 5.376 5.300

Marroc 1.188 417 1.376 423 2.808 428 2.429 1.070 2.933 2.300

Turquia 805 940 783 982 3.266 1.037 1.752 2.837 9.681 17.100

Total 2.880 2.422 5.078 2.640 6.584 2.112 4.418 6.064 17.990 24.700

Δ en % -16% 110% -48% 149% -68% 109% 37% 197% 37%

1 Dades provisionals publicades a meitat de gener del 2006.
Font: UNCTAD. World Investment Report. en milions de dòlars.
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TAULA 32 Fluxos d’IDE anunciats per als països MEDA (en milions d’euros)

País de destinació 2003 2004 2005 2006 

Algèria 2.204 6.355 3.493 6.747

Xipre - 1 408 152

Egipte 477 2.504 8.922 14.524

Israel 1.153 131 5.922 11.742

Jordània 111 2.027 1.244 3.094

Líban 414 844 610 1.047

Malta 1 - 14 367

Marroc 3.225 4.261 2.430 5.309

Palestina 10 80 1 289

Síria 100 434 2.982 5.249

Tunísia 95 217 998 3.969

Turquia 582 2.712 16.895 11.491

Total MEDA 10 8.371 19.567 43.498 63.461

Total MEDA 10 + Xipre, Malta, Líbia 8.372 19.567 43.920 64.162

Font: ANIMA-MIPO

TAULA 31 Evolució dels imports d’IDE a la regió MEDA (en milions de dòlars)

Flux d’IDE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Algèria 260 501 507 438 1.196 1.065 634 882 1.081 3.0001

Xipre 491 264 685 804 652 297 891 1.079 1.166 s.d.

Egipte 887 1.065 2.919 1.235 510 647 237 2.157 5.376 5.3002

Israel 1.628 1.760 2.889 4.392 3.044 1.648 3.745 1.619 5.587 132003

Jordània 361 310 158 787 100 56 436 651 1.532 1.5004

Líban 150 200 250 298 249 257 2.860 1.899 2.573 1.0001

Malta 81 267 822 652 314 -375 958 309 562 s.d.

Marroc 1.188 417 1.376 423 2.808 428 2.429 1.070 2.933 2.3002

Palestina 149 58 19 76 51 41 s.d. 3 s.d. s.d.

Síria 80 82 263 270 205 225 180 275 500 2.0001

Tunísia 365 668 368 779 486 821 584 639 782 1.5001

Turquia 805 940 783 982 3.266 1.037 1.752 2.837 9.681 17.1002

Total MEDA-12 6.445 6.532 11.039 11.136 12.881 6.147 14.706 13.420 31.773 46.900

MEDA-105 5.873 6.001 9.532 9.680 11.915 6.225 12.857 12.032 30.045 46.900

MEDA-9 sense Israel 4.245 4.241 6.643 5.288 8.871 4.577 9.112 10.413 24.458 33.700

1 Estimació d’ANIMA segons els anuncis oficials extrapolats. 2 Xifres d’UNCTAD publicades el 10 de gener de 2007. 3Xifres d’Israel Trade publicades el gener del 2007. 4Estimació EDC. 5Sense Xipre ni Malta.
Font: UNCTAD per al període 1997-2005 i diverses fonts per al 2006.

que la UNCTAD sanciona les transferències
efectivament realitzades.

La part creixent de les IDE en els ingressos
exteriors

Què representen les IDE respecte a la resta de fluxos
financers exteriors que alimenten la regió MEDA? Els
capitals entrants es troben en una fase de fort increment
(taula 33). L’ajuda pública al desenvolupament
retrocedeix en aquesta regió al nivell d’ingrés
intermediari. Al contrari, les transferències d’emigrants

(que s’han duplicat en deu anys), els ingressos
procedents del turisme (que s’han triplicat entre 1995
–12.500 milions de dòlars– i 2005 –42.700 milions–)
i les IDE (que parteixen d’un nivell més baix, però
que augmenten encara amb més rapidesa) adquireixen
una importància creixent. El 2006 les IDE (més de
45.000 milions de dòlars) es podrien convertir en la
primera font d’ingressos de l’exterior a la regió.
En contrapartida a aquests fluxos entrants, les sortides
de capital continuen sent importants, a la ratlla de
8.000 milions de dòlars per any en dipòsits cap a
l’estranger procedents del Magreb central, que vénen
a engrossir un estoc de 100.000 milions de dòlars,

5 balance catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:16  Página 234



B
al

an
ç

M
ed

. 2
00

7
23

5

segons l’IE-Med. Els dividends repatriats per
empreses estrangeres van ser de prop dels 1.500
milions de dòlars el 2004 només en el cas de Tunísia.
Però és evident que, des d’un punt de vista global,
la regió MEDA, en la qual la taxa d’estalvi continua
sent insuficient, es beneficia des de fa poc d’un
context favorable a l’entrada neta de capitals
estrangers, un capital que arriba per compensar i
sovint completar (gràcies a la importància de les
aliances d’empreses) , la debilitat de la inversió
productiva domèstica.

Com s’explica aquest nou interès per la zona
MEDA?

El retorn a un estat de bonança d’una regió que des
de fa temps havia resultat desheretada en termes
d’inversió estrangera es deu a diversos factors:

• Els esforços reals que la majoria dels països han
realitzat per adaptar-se, adoptar lleis i reglamentacions
que protegeixin millor els interessos de les empreses,
per dotar-se de pols logístics o tecnològics

TAULA 33 Ordre d’importància dels principals ingressos exteriors a la regió MEDA

Inversions directes Ingressos per Transferències Ajuda pública al 
estrangeres turisme d’emigrants desenvolupament Total 1

Any 2005 2005 2004 2004

Algèria 1.081 178 2.460 313 3.959

Egipte 5.376 6.851 3.341 1.458 11.758

Israel 5.587 1.900 398 479 8.382

Jordània 1.532 1.441 2.288 581 5.065

Líban 2.573 5.411 5.723 265 9.588

Marroc 2.933 4.617 4.221 706 11.012

Palestina - - 692 1.136 1.828

Síria 500 2.130 855 110 3.250

Tunísia 782 2.063 804 328 3.450

Turquia 9.681 18.152 692 257 23.403

MEDA-10 30.045 42.743 18.133 5.633 96.553

% 2004-2005 31% 44% 19% 6% 100%

MEDA-10 (2003) 8.942 24.797 13.700 9.235 56.673
(2003) (2003) (2003) (2002)

% 2003-2002 16% 44% 24% 16% 100%

Font UNCTAD OMT Banc Mundial Banc Mundial

1 Aquest total s’ha de pendre amb certes reserves, ja que, desgraciadament, les dades agredades es refereixen a anys diferents (les últimes xifres han estat obtingudes per l’equipo ANIMA). 
Els ingressos per privatitzacions s’inclouen en les IDE.
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Fonts: UNCTAD (dades extrapolades per al 2006) i ANIMA-MIPO.

Comparació de fluxos d’IDE anunciats per als països MEDA-10 (sense Xipre ni Malta)
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• Egipte: creació del Ministeri d’Inversió (2004) juntament amb la

modernització de l’agència de promoció d’inversions (GAFI)

• Síria: nova llei sobre inversió estrangera (2006), que permet la

repatriació dels dividends; creació d’una agència de promoció de les

inversions (2007)

• Xipre: creació de l’agència de promoció d’inversions (CIPA) (2005)

• Turquia: creació d’Invest in Turkey (2006)

• Diversos països (Líban, Algèria): nou codi que facilita la inversió i

equipara les condicions ofertes a estrangers i a nacionals (2005-

2006)

• Tunísia, Marroc, Egipte: creació d’esdeveniments anuals dedicats a

les IDE (Fòrum de Cartago, Les Intégrales de l’Investissement, Egypt

Invest), trobades de benchmarking i forta promoció de l’atractiu

inversor (del 2003 al 2006)

ALGUNS EXEMPLES DE MESURES FERMES PRESES PER FOMENTAR L’ATRACTIU INVERSOR DELS PAÏSOS

TAULA 34 Naturalesa dels projectes el 2006 

Tipus de projecte Projectes % Flux en milions € %

Avantprojecte 48 5.8% 7.349 10%

Creació 255 30.9% 19.687 26.8%

Ampliació 59 7.1% 2 990 4.1%

Deslocalització 10 1.2% 2 0%

Compra de participació 125 15.1% 28.301 38.5%

Privatització i concessió 31 3.8% 7.382 10.1%

Filial, sucursal 130 15.7% 422 0.6%

Marques, botigues, franquícies 17 2.1% 0 0%

Oficina de representació 26 3.1% 0 0%

Partenariat, aliança d’empreses 110 13.3% 5.377 7.3%

Subministraments 15 1.8% 1.934 2.6%

Total 826 100% 73.445 100%

Dels quals IDE1 720 87.2% 64.162 87.4%

1 Els avantprojectes. les marques. les botigues. les franquícies. les oficines de representació. els contractes de subministrament no es comptabilitzen en les IDE.
Font: MIPO per a MEDA-10 més Xipre. Malta i Líbia.

competitius o per entrar en el joc de la promoció
activa dels territoris (vegeu el quadre adjunt). Queda
molt a fer, però la resposta del mercat indica que
els inversors han captat el senyal.

• Un fort creixement conjuntural gràcies a l’energia,
amb un efecte triple: el llançament de projectes
petrolífers i de gas (exploració, gasoductes, refineries),
la disponibilitat de petrodòlars que es reinverteixen
fàcilment a les ribes de la Mediterrània i amplis
programes d’equipament semblants a l’algerià (de
80.000 a 100.000 milions de dòlars anunciats per
a cinc anys), que atreuen els inversors, el capital i
els projectes.

• L’establiment o la compra de xarxes bancàries o
d’asseguradores i la creació de fons, amb inversió
d’imports de vegades considerables (Egipte, Turquia,
Síria, Algèria) i el llançament concomitant d’un gran
nombre de privatitzacions i projectes de concessions
que afecten concretament el 2006 Egipte, Síria i
Algèria (Turquia el 2005).

• Una acceleració molt forta (fluxos multiplicats per
un factor de 3,5) en el sector immobiliari, en obres
públiques i turisme, i en particular pels inversors del

Golf (projectes gegantins al Marroc, Síria, a la Mar
Morta i a la Mar Roja, etc.).

• La sensació cada vegada més intensa a Europa
que és precisament en l’espai de veïnatge (Europa
de l’Est i la Mediterrània) on hi ha un potencial de
creixement i productivitat (mercat, costos més
baixos), més fàcilment accessible que la Xina o
l’Índia, sobretot per a les petites i mitjanes empreses
(PIME) europees, sovint mancades de vigor. A
això s’ajunten les deslocalitzacions (rarament
reconegudes així) de subcontractistes o de societats
prestadores de serveis cap a la regió (per exemple,
Axa-Maroc).

• Molts industrials provinents de la Xina i altres països
emergents tenen el valor d’instal·lar-se sense
complexos en mercats fins ara relativament protegits
en països com Egipte o Algèria (indústria pesada,
química, metal·lúrgia, obres públiques, etc.).

Si s’analitza país a país, hi ha alguns casos particulars
que expliquen resultats espectaculars: Turquia es
continua beneficiant d’un efecte d’anticipació gràcies
al seu estatut de país candidat a la UE i a una
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acumulació de projectes industrials (automobilístics,
químics, de distribució, etc.), que testifiquen, al costat
occidental, la reacció en cadena que suposa la veritable
arrencada econòmica. Israel es continua especialitzant
amb èxit en les tecnologies, i no solament en les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Síria, amb el seu mercat de trenta milions d’habitants
i la seva cultura industrial, ha estat redescoberta per
les empreses.
ANIMA, un projecte europeu transformat avui en dia
en una potent xarxa institucional composta per 19
organitzacions fundadores (agències euromediterrànies
de desenvolupament i patronat), ha pogut acompanyar
i amplificar aquest moviment.

La fragilitat de la inversió industrial

La distribució per tipus de projecte el 2006 (taula 34)
mostra un percentatge bastant feble pel que fa als
projectes de producció (creació, ampliació o
deslocalització d’activitats): el 39% en nombre de
projectes, però tan sols el 31% quant a l’import. 
Els projectes d’ampliació no aconsegueixen el 10%,
encara que acostumen a representar el 50% dels
projectes en el cas europeu. El 19% dels projectes

té una dimensió financera (compra de participacions,
privatitzacions), però representa quasi la meitat (48,6%)
dels imports invertits, bàsicament en tres sectors
(adquisició de xarxes bancàries, llicències de
telecomunicacions, compra d’start-ups).
La resta de la cartera inclou projectes comercials
(filials, marques, franquícies, oficines de representació,
la qual cosa correspon al 21% dels projectes, però
amb un import invertit poc significatiu) i projectes amb
dimensió de partenariat (aliança d’empreses, acords
de distribució), amb el 13,3% dels projectes i el 7,3%
dels imports.

Sectors: immobiliari i bancs al capdavant 

L’anàlisi per sectors confirma la importància dels
projectes de caràcter financer o de renda (Gràfic 14).
Els set sectors principals en ordre decreixent són: el
sector immobiliari i el transport (119 projectes i 16.800
milions d’euros), el bancari (107 projectes i 15.300
milions d’euros), les telecomunicacions (28 projectes
i 6.200 milions d’euros), el programari i els serveis
informàtics (42 projectes i 5.800 milions d’euros),
l’energia (67 projectes i 5.400 milions d’euros), el
turisme (54 projectes i 3.600 milions d’euros) i,

La Conferència va reunir els ministres de Comerç dels deu països

mediterranis que són membres del Procés de Barcelona, a més de

ministres de Comerç dels Estats membre de la UE. 

A més de l’eliminació d’aranzels, s’han fet importants progressos

mitjançant l’abolició de les restriccions quantitatives, la supressió de

barreres no aranzelàries i una major transparència. Els temes tractats

durant la reunió van ser principalment les prioritats definides a la Cimera

de Barcelona del novembre del 2005:

• Foment de la integració regional: els ministres euromediterranis van

acollir favorablement l’entrada en vigor de l’Acord d’Associació de la

UE amb Algèria i l’Acord entre Turquia i Tunísia, Turquia i el Marroc i

Israel i Jordània. La UE va encoratjar la resta de països del sud de la

Mediterrània per tal que acceleressin la signatura i l’entrada en vigor

d’acords de lliure comerç entre ells, per enfortir la integració regional.

També van coincidir en la necessitat d’una visió clara sobre el futur del

sector tèxtil/peces de roba que permeti als socis euromediterranis fer

front al desafiament que representa l’increment de la competència en

el sector.

• Liberalització del comerç de serveis: els ministres van reiterar el seu

compromís de complementar la liberalització del comerç de

mercaderies amb una zona de lliure comerç integrada per a serveis i

inversions a tota la regió euromediterrània. Van afirmar que la

liberalització dels serveis i del dret d’establiment és un pas

indispensable per aconseguir una autèntica Zona de Lliure Comerç el

2010, i per aquest motiu van acollir favorablement l’inici de

negociacions sobre aquests assumptes entre la UE i alguns socis

mediterranis. 

• Convergència en reglamentació sobre productes industrials: els

participants van reconèixer la importància de la convergència en l’àmbit

de la reglamentació a la zona euromediterrània per facilitar, d’aquesta

manera, el comerç, sobretot aproximant la legislació tècnica, les

normes i els procediments d’avaluació de conformitat amb el sistema

comunitari. Una convergència d’aquest tipus permetria eliminar

barreres regulatives i tècniques, tot facilitant així la lliure circulació de

productes industrials a la regió mediterrània.

• Major liberalització agrícola: els ministres van confirmar el seu

compromís a favor d’una liberalització progressiva del comerç de

productes agrícoles, agrícoles transformats i de la pesca.

Després de la Conferència Ministerial va tenir lloc l’obertura formal de les

negociacions sobre la liberalització del comerç de serveis i el dret

d’establiment amb un primer grup de països mediterranis. 

Per obtenir més informació:

Documents relacionats : http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral

/regions/euromed/ministerial2006/index_en.htm.

Conclusions: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/

tradoc_127976.pdf 

V CONFERÈNCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÀNIA SOBRE COMERÇ

MARRÀQUEIX – 24 DE MARÇ DE 2006
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GRÀFIC 14

Fonts: ANIMA-MIPO, flux en milions d’euros i nombre de projectes.

Els sectors de les IDE el 2006 cap a la zona MEDA

finalment, les fàbriques de ciment i altres minerals o
materials (27 projectes i 3.300 milions d’euros).
Això deixa poc espai per als sectors industrials no
rendistes, si no és per al sector químic, l’agroalimentari
i el farmacèutic –aquests dos últims en progressió
respecte de l’any 2005.

L’arribada de grans operadors

La cartera d’inversions anunciada el 2006 inclou 54
megaprojectes de més de 500 milions d’euros. El
2005 n’hi havia 30. Per tant, la cursa per la grandària
s’accelera. 
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TAULA 35 Les regions de procedència de les IDE el 2006 cap a la zona MEDA

En nombre de projectes per regió de Projectes % Projectes % Projectes % Projectes % Projectes
procedència 2006 2006 2005 2004 2003

UE-27 + AELC 303 42.1% 64% 56% 50%

EUA/Canadà 131 18.2% 17% 16% 18%

El Golf i altres països MENA 160 22.2% 8% 12% 15%

MEDA-10 39 5.4% 3.9% 4.1% 5.1%

Àsia-Oceania 53 7.4% 4.3% 8.2% 7%

Mèxic. Brasil. Rússia, República de Sud-àfrica 6 0.8% 1.3% 1.5% 1.9%

Altres països 28 3.9% 2.1% 2% 2.8%

Total 720 100% 100% 100% 100%

En milions d’euros per regió de procedència Flux 2006 % Flux 2006 % Flux 2005 % Flux 2004 % Flux 2003

2006 2006 2005 2004 2003

UE-27 + AELC 13.281 20,7% 46% 56% 42%

EUA/Canadà 17.009 26,5% 28% 10% 16%

El Golf i altres països MENA 25.135 39,2% 10% 19% 28%

MEDA-10 2.107 3,3% 13,7% 0,4% 3,3%

Àsia-Oceania 5.112 8% 0% 5,4% 4,8%

Mèxic. Brasil. Rússia, República de Sud-àfrica 91 0,1% 0% 9% 5,3%

Altres països 1.426 2,2% 2,2% 0,4% 0,7%

Total 64.162 100.0% 100% 100% 100%

Fonts: ANIMA-MIPO. en nombre de projectes i import en milions d’euros.

La cartera també inclou 99 projectes de grans
dimensions (de 100 a 500 milions d’euros), enfront
dels 73 del 2005, i 51 projectes importants (de 50
a 100 milions d’euros), en comparació als 36 del
2005. De 720 projectes fiables d’IDE detectats el
2006, 204 sobrepassarien així el llindar dels 50
milions d’euros. Els 516 projectes restants
comprenen 119 projectes estàndard (de 10 a 50
milions d’euros) , 130 creacions de filials sense
aportacions financeres importants i 267 projectes
majoritàriament modestos (partenariats, IDE inferiors
a 10 milions d’euros).
Segons el MIPO, la dimensió mitjana dels projectes
continua augmentant: 92 milions d’euros per projecte
el 2006, enfront dels 64 milions el 2005 (i 30 milions
el 2003). Aquesta informació es coneix en el 75%
dels casos (bé a través de l’import fet oficial, en el
55% dels projectes, bé a través d’operacions
generadores d’escasses ocupacions, en el 20% dels
projectes). Això confirma l’arribada d’actors extre-
madament importants, però igualment una tendència,
ja apuntada el 2005, cap al gegantisme dels projectes
immobiliaris i turístics («megaresorts», nous centres
urbans), que de vegades són discutibles en termes
de sostenibilitat, des del punt de vista ambiental i de
la diversitat urbana i social. Els inversors cerquen una
elevada taxa de retorn amb pocs riscos (seguretat

garantida a través dels maons), una avaluació ràpida
de l’impacte ambiental i una amortització de la inversió
a curt o a molt curt termini. En resum, tot al contrari
del que necessita la regió.

El Golf destrona Europa com a primer inversor

En les IDE entrants a la zona MEDA, la part europea
ja no és majoritària (42% dels projectes i només el
21% dels imports). La de l’Amèrica del Nord (amb el
25% del mercat) creix des del 2003, a causa de
l’energia. Però la sorpresa prové dels països del
Golf i altres països MENA, que es converteixen en el
primer inversor en imports, tot desbancant l’Àsia (en
creixement amb el 8%) i als mateixos països de la
zona MEDA (2,4%). De mitjana en el període 2005-
2006, el 50% dels fluxos d’IDE procedeixen de països
desenvolupats (Europa i Estats Units) i el 50% dels
nous actors (2/3 dels països del Golf i 1/3 d’altres
països emergents).

Acceleració al Pròxim Orient

Malgrat un context geopolític difícil que ha afectat
especialment el Líban el 2006 (on havien tornat els
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Destinació de les IDE 2003-2006 en nombre de projectes, per sectors principals i import

inversors en el primer semestre del 2006 amb gran
presència), la regió de l’Orient Mitjà gaudeix d’uns
resultats destacables en termes de les IDE anunciades
(mapa 1). Egipte, una destinació valorada pels emirs,
sobrepassa Turquia, on continua l’efecte d’anticipació
a la integració europea, i també a Israel, que bat tots
els rècords de vendes de societats de desen-
volupament informàtic. Síria i Jordània no es queden
enrere. Així mateix, el Magreb duplica els anuncis
d’IDE respecte al 2005.

El palmarès dels projectes de més envergadura

Es pot consultar la base detallada dels projectes
detectats per l’observatori MIPO d’ANIMA a
www.animaweb.org. Com a mostra, el quadre següent
enumera els projectes anunciats amb un import

superior als 1.000 milions d’euros, els quals no són
necessàriament els més interessants ni els més
significatius.2

Utilitzar aquests resultats per aconseguir un
major creixement econòmic

Aquesta constatació de les IDE 2006 a la regió MEDA
confirma el nou atractiu inversor de la zona més pobra
de la conca mediterrània. Cal congratular-se per
aquest fet. En definitiva, sembla que quantitativament,
les IDE són presents a la zona, només cal treballar
en el futur sobre la seva qualitat. A més del capital
invertit, dos criteris haurien d’interessar als països i
a les seves agències de desenvolupament econòmic:
la creació d’ocupació i el factor multiplicador econòmic
o efecte palanca, és a dir, l’impacte directe i indirecte

1 Aquests projectes gegantins engloben tres sectors: el sector immobiliari/turístic, el sector financer i el de les telecomunicacions. A la base de
dades MIPO, els projectes es comptabilitzen en funció del nivell d’IDE anunciades, el qual es divideix pel nombre d’anys de posada en marxa
del projecte (generalment entre 3 i 10 anys per als projectes immobiliaris).
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• Egipte: l’empresa dels emirats Damac llança a la zona de la Mar Roja

el seu projecte Gamsha Bay, amb una inversió prevista de 16.000

milions de dòlars

• Egipte: el grup dels emirats Dubai Ports World ha previst invertir en un

gran nombre de projectes a Egipte, inclosos la construcció d’un port

nou i una terminal comercial a Port Said Eastern

•  Algèria: el grup xinès CITIC/CRCC guanya un concurs per a la

realització de dos trams de l’autopista est-oest (per un import de

6.900 milions de dòlars)

•  Algèria: Cojaal –consorci japonès amb Itochu– guanya un concurs per

a la realització d’un tram de l’autopista est-oest (per un import de

5.900 milions de dòlars)

•  Turquia: les signatures coreanes Rotem i Hyundai invertiran amb els

seus socis locals 10.000 milions de dòlars a l’empresa JV Eurotem, un

nou fabricant de material ferroviari

•  Tunísia: el grup dels emirats Bukhater començarà el 2007 a construir

el «Tunis Sports City», un supercomplex de 5.000 milions de dòlars,

que s’espera que generi 40.000 llocs de treball 

•  Jordània: Horizon Development, amb seu a Beirut, llança un projecte

de renovació urbana de 5.000 milions de dòlars en 10 anys a Aqaba 

•  Israel: el gegant americà HP adquireix Mercury Interactive Corporation

per 4.500 milions de dòlars

•  Israel: Warren Buffett adquirirà el 80% de la companyia israeliana

Iscar Ltd a través de l’empresa d’inversions Berkshire Hathaway per

4.000 milions de dòlars

•  Algèria: El grup dels emirats Dubaï Aluminium projecta la construcció

de la primera fase d’un complex de fosa prop de Jijel per 3.600 milions

de dòlars 

•  Turquia: el grup americà Citigroup signa acords per adquirir el 20%

d’Akbank, una de les principals institucions financeres del país, per

3.000 milions de dòlars

• Egipte: Etisalat, dels emirats, adquireix una llicència de telecomu-

nicacions egípcia per 2.900 milions de dòlars

•  Turquia: el banc nacional de Grècia (Ethniki Bank) compra el 46% del

banc turc Finansbank, per una quantitat de 2.300 milions d’euros

•  Marroc: el grup dels emirats Al Qudra signa acords amb Adoha i

Somed i té la intenció d’invertir 2.720 milions de dòlars en 10 anys

•  Síria: el grup dels emirats Universal Investment Group pretén construir

una «ciutat d’Internet» a Síria per 2.700 milions de dòlars

•  Turquia: la francesa Dexia anuncia l’adquisició del 75% de DenizBank,

el desè banc turc, per un import de 2.440 milions de dòlars 

•  Tunísia: Tecom-Dubaï Investment Group, dels emirats, adquireix el

35% del capital de l’operador públic tunisenc Tunisie Télécom per

1.800 milions d’euros aproximadament

•  Egipte: la italiana Sanpaolo IMI adquireix el 80% del capital de la

Banque d’Alexandrie per 1.600 milions de dòlars

•  Marroc: el grup dels emirats Dubai Holding s’encarrega de l’ordenació

de la vall de Bouregreg (Projet Amwaj) per 2.000 milions de dòlars

•  Egipte: el grup jordà Shaheen inverteix 2.000 milions de dòlars per

construir «Serrenia», un complex turístic a Sahl Hasheesh, a la Mar Roja

•  Tunísia: el grup dels emirats Emaar Properties inverteix 1.880 milions

de dòlars en el projecte de marina d’Al Qussor, prop de Hergla 

• Tunísia: Qatar Petroleum s’enduu el contracte de construcció, propietat

i funcionament de la refineria de Shkira, el cost estimat del qual és de

1.872 milions de dòlars

•  Marroc: el grup dels emirat Emaar inverteix 1.550 milions de dòlars en

l’ordenació de la cornisa de Rabat (projecte Saphira)

•  Israel: El gegant americà SanDisk adquireix l’empresa israeliana M-

Systems Ltd per 1.550 milions de dòlars

• Síria: la companyia kuwaitiana d’inversions «Noor» construirà una

refineria a Deir Ezzor per quasi 1.500 milions de dòlars en 4 anys

•  Marroc: el grup dels emirats Emaar Properties inverteix 1.400 milions

de dòlars a la regió turística d’Oukaïmeden, l’única estació d’esquí

africana.

ELS 26 PROJECTES SUPERIORS A 1.000 MILIONS D’EUROS ANUNCIATS EL 2006 (FONT ANIMA-MIPO)

tangible del projecte (quants euros d’activitat creada
localment a la cadena clients-proveïdors es generen
per cada euro invertit?). 
Des d’aquesta perspectiva, és urgent orientar l’acció
dels governs cap a qualsevol mesura que permeti:

• assegurar l’activitat de les petites i mitjanes empreses,
estrangeres o nacionals i, per tant, la creació d’un
teixit industrial més dens, més professional i més
ben integrat;

• afavorir la inversió en les infraestructures necessàries
per a l’activitat econòmica;

• definir prioritats industrials realistes que serveixin
de base per a un màrqueting dels territoris definit
molt clarament (amb diferents sectors segons el
país: tecnologies de la informació i la comunicació,
sector petroquímic, indústria lleugera, indústria
agroalimentària, béns de consum, serveis a
empreses, subcontractació);

• cercar inversions responsables i sostenibles des
del punt de vista social, susceptibles de revalorar
i protegir les riqueses humanes i naturals d’aquesta
fràgil regió que és l’espai sud i est de la
Mediterrània.
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Robert Lanquar

Carta Mediterrània

El turisme continua batent rècords el 2006 amb 842
milions de visites i amb un creixement de més del
4,5%. Ha estat un any excel·lent per a la Mediterrània
malgrat algunes desacceleracions a l’Orient Mitjà a
causa dels esdeveniments del Líban, amb un
creixement global del voltant del 5%, és a dir, el 5,8%
per a l’Àfrica del nord, el 4% per als països de l’Orient
Mitjà i el 4,6% per a l’Europa mediterrània. D’altra
banda, una anàlisi detallada de les estadístiques
publicades ens proporciona resultats molt en-
coratjadors: l’escalonament de la temporada és millor
que en els anys anteriors, es llancen al mercat d’arreu
nous productes i serveis que incorporen noves
tecnologies de la informació i de la comunicació, hi
ha destinacions emergents al sud i a l’est de la conca
mediterrània i el sector crea cada vegada més
ocupació. No es tracta només de platges que acullen
estiuejants i visitants. La Mediterrània no serà la piscina
d’Europa, com suposava un dels escenaris del Pla
Blau (PAM-PNUMA) als anys vuitanta. No obstant
això, continua sent un espai fràgil en l’àmbit
mediambiental, i es comencen a notar els primers
efectes del canvi climàtic: sequera persistent,
desaparició d’aiguamolls, aparició d’espècies animals
tropicals...

Un any de rècords

Globalment, els països mediterranis, excepte al Pròxim
Orient, han batut rècords. Espanya, per exemple, va
registrar més de 58,5 milions d’arribades de turistes
internacionals, és a dir, 2,5 milions més que el 2005.
La resta dels països del nord de la Mediterrània va
registrar un èxit semblant.

El nord de l’Àfrica ha vist com se n’accelerava el
creixement des del 2003: el Marroc (+ 9,3% entre
2006 i 2005) i Tunísia (+2,6%) han superat àmpliament
els 6 milions d’arribades de turistes internacionals el
2006. Segons l’Organització Mundial del Turisme
(OMT), el Marroc capta quasi el 65% dels ingressos
turístics de la regió, enfront del 30% de Tunísia. Al
Marroc, sembla que la posada en marxa del pla «Visió
2010» aconseguirà els seus objectius i tindrà efectes
significatius sobre els grans equilibris macroeconòmics
del país:

- l’impuls d’un creixement suplementari del PIB de
prop de 2 a 3 punts l’any;

- la creació d’aproximadament 600.000 ocupacions, i
- l’augment dels ingressos anuals en divises de 20.000

a 80.000 milions de dírhams aproximadament 
(1 dírham = 0,0902 €).

A Tunísia es tracta de consolidar els resultats obtinguts
i millorar la qualitat dels productes i serveis existents,
i d’aquí ve l’interès en la talassoteràpia i les estades
fitness. Turquia, que actualment és la novena destinació
turística del món, ha reforçat la seva posició de quarta
destinació a la Mediterrània, després de França,
Espanya i Itàlia, i de sisena destinació d’Europa. Egipte,
amb més de 8 milions d’arribades de turistes
internacionals i Jordània, amb més de 3 milions, són
destinacions que han tingut èxit particular. 
Si s’hagués mantingut la pau al Líban, els progressos
haurien estat molt més evidents: el primer semestre
del 2006, aquest país va viure una progressió de més
del 49% en el seu turisme a nivell internacional! Al
juliol, tot va canviar. Queda l’esperança que la situació
es normalitzi a partir del 2007. L’OMT contribueix
activament a aquesta normalització. Amb motiu de
l’assassinat d’un dirigent polític libanès, es va haver
d’ajornar la Conferència Internacional sobre els
partenariats en l’àmbit de la protecció i la seguretat

Economia i Territori | Desenvolupament sostenible

Reactivació de la cooperació turística 
a la Mediterrània 
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del turisme a l’Orient Mitjà i l’Àfrica del nord, prevista
per al 6 i el 7 de desembre del 2006 a Beirut, en les
mateixes dates que la sessió número 29 de la Comissió
per a l’Orient Mitjà, fins al segon trimestre del 2007.

Reptes i amenaces

Aquest esdeveniment ens torna a la realitat: l’abisme
es continua estenent entre el nord i l’est/sud de la
Mediterrània. Els bons resultats de creixement de
certes destinacions del Sud com el Marroc, no poden
compensar l’absència de visió i de polítiques globals.
La guerra del Líban de l’estiu del 2006 ha tingut
conseqüències nefastes per al turisme de tota la regió:
Israel, Síria i Jordània s’han vist afectades. Al mateix
temps, s’han consolidat les destinacions refugi a
l’Europa del sud, com ara Andalusia a Espanya, la
Costa Blava a França o la Costa Maragda a Sardenya
(Itàlia) per a una clientela de classe alta de països
de l’Àfrica del nord i de l’Orient Mitjà.
El 2006 també ha estat l’any internacional del desert
i de nombrosos seminaris i trobades sobre els deserts
del Sàhara i de l’Orient Mitjà, com per exemple a mitjan
desembre del 2006 a Elx (Espanya), el I Congrés
Internacional d’Oasi i Turisme Sostenible –Cultura
d’Oasi– amb la participació de l’OMT, la UNESCO i
el PNUMA –Programa de les Nacions Unides per al
medi ambient. La fragilitat de les regions semi-
desèrtiques i desèrtiques en relació amb el canvi
climàtic i la persistència de les sequeres tindran
impactes greus sobre el turisme de països que
bàsicament han centrat l’atenció en aquest tipus de
productes. Algèria i Líbia hauran de fer un esforç
addicional per obrir les seves fronteres i definir
polítiques de turisme que estiguin clarament orientades
cap a la creació d’ocupació, és a dir, al litoral mediterrani
i no en un gran sud saharià, molt vulnerable en el pla
mediambiental i la capacitat de càrrega del qual
continua sent limitada. L’escassetat d’aigua serà una
espasa de Dàmocles per a tota la Mediterrània, i la
potabilització de l’aigua del mar només serà una solució,
sens dubte cada vegada menys costosa, però amb
els corresponents perills en el pla mediambiental. 

Reptes i amenaces van presidir els debats que van
tenir lloc els dies 4 i 5 de maig de 2006 a Barcelona,
durant el primer MEDA TOURISM FORUM, lloc de
trobada dels líders del món dels negocis i de
responsables del turisme mediterrani. Sota el lema
«Turisme i canvi: els desafiaments mediterranis»,
l’ASCAME –Associació de Cambres de Comerç i
Indústria de la Mediterrània– presidida per Jilani
Ben’marek (Tunísia), va reunir un centenar d’homes
de negocis. En aquesta ocasió, es va presentar l’estudi
publicat el mes d’abril del 2006 per la xarxa Anima,
Xarxa Euromediterrània d’Agències de Promoció 
de la Inversió (Hatem, F. La filière du tourisme dans
les pays méditerranéens, www.animaweb.Org/
Documents/Tourisme.pdf ).
L’activitat de la xarxa Anima ha estat perpetuada per
la Comissió Europea després de la Cimera de
Barcelona del 2005. Segons els autors de l’estudi,
el turisme serà un dels primers sectors d’inversió a
la Mediterrània: «Les riberes sud i est atreuen menys
de 50 milions de turistes l’any (6% del turisme mundial
el 2004). Les oportunitats són enormes, en particular
per als països encara poc freqüentats, com ara Algèria,
Líbia o Síria. Però caldrà evitar els esculls del turisme
de masses –destrucció de paratges importants,
urbanització excessiva de les costes, desestabilització
de les cultures. Les experiències dels països europeus
són de gran utilitat des d’aquest punt de vista». Al
mateix temps, hi ha qui manté que és la mateixa
Mediterrània la que no té una imatge comuna, i molt
menys una marca comuna. D’això es dedueix que
cal cooperar!

Una veritable esperança per a la cooperació
turística mediterrània!

L’any 2006 ha estat, sobretot, l’any de la reactivació
de la cooperació turística mediterrània, una oportunitat
excel·lent per al Procés de Barcelona. La iniciativa
europea, edificada sobre els tres pilars del Procés de
Barcelona del 1995 –política/seguretat, economia i
àmbit social/cultural–, tenia com a objectiu crear
instruments de cooperació turística que en realitat no
es van poder organitzar entre 1995 i 2006. La
Conferència de Rabat (Marroc) de 1996 va concloure
sense el consens necessari per establir una estructura
acceptada per la majoria d’actors i posar en marxa
un programa de treball. D’altra banda, l’intent de crear
una organització de turisme a l’Orient Mitjà que
inclogués Israel no es va poder materialitzar. 

La Mediterrània continua sent
un espai fràgil en l’àmbit
mediambiental, i es comencen a
notar els primers efectes del
canvi climàtic
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No obstant això, el turisme es va incloure en la majoria
dels programes i iniciatives MEDA, com el programa
Life per al medi ambient, i l’EUMEDIS per a les
tecnologies de la informació i la comunicació. En la
creació de la FEMIP –Facilitat Euromediterrània
d’Inversió i Partenariat, Banc Europeu d’Inversió–
l’octubre del 2002, el turisme es va considerar un
dels principals sectors per facilitar l’accés de les
petites i mitjanes empreses al finançament, i recolzar
projectes de cooperació regional (cooperació Sud-
Sud) i d’interessos comuns entre la UE i els PSM.
L’any 2005, la Declaració «Per a una visió comuna
de progrés i solidaritat en el marc del Partenariat
Euromediterrani» presa en la dotzena sessió ministerial
ordinària (Hammamet, 1 i 2 d’octubre del 2005) del
Fòrum Mediterrani que va reunir els ministres d’Afers
Exteriors de dotze països mediterranis, feia una crida
a fomentar la cooperació euromediterrània en el sector
del turisme als països mediterranis a través de la
«inclusió d’aspectes del turisme en diferents programes
euromediterranis per fomentar un desenvolupament
sostenible i posar en marxa programes de formació
en el sector del turisme als països mediterranis».
A finals del novembre del 2005 es va clausurar la
Cimera Euromediterrània organitzada per celebrar el
desè aniversari del Procés de Barcelona. En aquesta
ocasió, els dirigents del Partenariat Euromediterrani
van renovar el seu propòsit d’instaurar un espai comú
de pau, estabilitat i prosperitat «en total sinergia i
complementarietat» amb els plans d’acció de la nova

Política Europea de Veïnatge (PEV). Per primera
vegada, els caps d’Estat i de Govern van tenir en
compte la cooperació turística com a contribució a
l’eclosió d’una zona de desenvolupament econòmic
compartit; d’una banda, mitjançant la manifestació del
compromís de crear una zona de lliure comerç
euromediterrani, i de l’altra, amb el foment d’una àmplia
política de desenvolupament econòmic i d’ocupació
equitatiu i durador. La declaració final del primer
ministre britànic Blair conté elements molt favorables
al turisme mediterrani. 

Multiplicació d’iniciatives el 2006

Es constata, per tant, una multiplicació d’iniciatives
que demostren la gran vitalitat d’aquesta cooperació,
tant des del sector públic com des del privat, amb la
voluntat d’aconseguir propostes concretes. Aquests
projectes exigirien, no obstant això, més coherència,
cohesió i coordinació.
D’aquesta manera, es va crear la META (Mediterranean
Tourism Association). Sens dubte, el sector privat
havia de reprendre la iniciativa: per a això, s’ha organitzat
una PATA (Pacific Asia Travel Association) mediterrània
la seu de la qual podria estar a Marsella o a Madrid,
i que rebria suport de grans agències de viatges
majoristes (operadors turístics), aerolínies i empreses
d’organització de creuers. La indústria del turisme
mediterrani és una indústria de petites i mitjanes
empreses: potser compta amb un 95% de mi-
croempreses. Evidentment, els grans projectes es
podrien estructurar en un turisme local i regional en
el marc d’un desenvolupament sostenible. En la majoria
dels casos, aquests projectes integren més l’espai
Nord-Sud que el Sud-Sud. Els turistes japonesos fan
circuits com Andalusia i el nord del Marroc o Sicília
i Tunísia, però no els circuits de Tunísia-Algèria o
Marroc-Mauritània i Algèria. Al seminari internacional
«Del cost del No-Magreb al Tigre nord-africà» que
va tenir lloc els dies 25 i 26 de maig a Madrid, es va
plantejar la pregunta següent: «Quin seria l’impacte
econòmic, polític i social d’una empresa de transport
aeri regional amb capital privat?»: Un tema de política
de ficció? No, ja que una llibertat d’aquest tipus
permetria abordar els moviments de poblacions i
capitals Nord-Sud en una política amb una nova òptica,
la d’una estratègia guanyadora per al Magreb, i d’una
manera més àmplia, per a les dues riberes de la
Mediterrània occidental.
Per la seva banda, el Pla Blau (PNUMA – Pla d’Acció
de la Mediterrània) en la prossecució dels seus treballs
macroeconòmics i de prospectiva per a la Mediterrània,
va organitzar un taller d’experts en turisme per a la
Comissió Mediterrània per al Desenvolupament
Sostenible (CMDD) del 23 i 24 de març del 2006,
amb la participació de l’OMT, on va posar l’accent
en les recomanacions a favor del desenvolupament
sostenible i la protecció del medi ambient a la regió
mediterrània. 
Finalment, a nivell de la societat civil, les associacions
i les organitzacions com la Carta Mediterrània han
inclòs el turisme en el seu programa d’acció a favor
del codesenvolupament i el Seminari Internacional de
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Per primera vegada, els caps
d’Estat i de Govern van tenir en
compte la cooperació turística
com a contribució a l’eclosió
d’una zona de desenvolupament
econòmic compartit
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Madrid sobre codesenvolupament (Carta Mediterrània
/ BBK) del 16 al 18 de novembre del 2006 va presentar
el turisme com un dels sectors propis de bones
pràctiques per al codesenvolupament mediterrani.

El realisme d’un Diàleg 5 + 5

Cal ressaltar principalment la iniciativa de Tunísia, que
els dies 5 i 6 de maig de 2006 va reunir a Yasmine
Hammamet els ministres de Turisme del «Diàleg 5+5»,
països de la Mediterrània occidental, i va comptar
amb la participació de l’Organització Mundial del
Turisme. Es va posar de manifest que una cooperació
turística en l’àmbit subregional, en un principi, seria
eficaç en termes d’ocupació, de desenvolupament
d’infraestructures, de codesenvolupament, de diàleg
cultural i d’aliança de civilitzacions. Tenint en compte
les dificultats que ha patit la cooperació euro-
mediterrània en l’àmbit del turisme, la impossibilitat
de reunir tots els països de la Mediterrània en una
mateixa organització (que inclogués Israel), i sobretot,
els vincles existents entre els països de la Mediterrània
occidental, aquesta visió seria la més realista, segons
certs observadors, i tindria moltes possibilitats d’assolir
els seus objectius. 
La Declaració de Hammamet, presa el 6 de maig del
2006, concep el turisme com un factor d’apropament,
de comprensió i de tolerància entre els pobles, així

com un element de desenvolupament sostenible. S’hi
anuncia que els seus membres tenen la determinació
de promoure la cooperació i la solidaritat a un costat
i a l’altre de la Mediterrània occidental amb vista a
un Partenariat en diferents sectors del turisme. A més,
anuncia que la formació professional i la qualitat
dels serveis continuaran sent dos fonaments de
l’activitat turística. També s’hi adverteix que la
cooperació turística és ara més necessària que mai
a la Mediterrània occidental. Aquesta solució és la
més probable en un futur pròxim si s’aconsegueix un
consens entre els països de l’UMA per utilitzar el
turisme com un element de construcció de confiança
entre els seus països («confidence-building»). Sembla
que França, que encara té una influència important a
l’Àfrica del nord, recolza aquesta proposta.

La Declaració d’Alacant i el turisme

La qüestió de la cooperació turística es reprèn en un
fòrum més ampli: la tretzena sessió ministerial ordinària
del Fòrum Mediterrani (Alacant, 28 d’octubre del 2006)
que va reunir els ministres d’Afers Exteriors dels països
mediterranis amb un esperit d’aliança i continuïtat,
també va posar en relleu el paper del turisme com a
motor, en qualitat de vector del desenvolupament
socioeconòmic i cultural, un factor d’apropament, de
comprensió i d’obertura entre els pobles i una font
d’enriquiment que obri perspectives d’ocupació

«A favor del turisme com un factor d’apropament i de desenvolupament

sostenible 

- Convençuts que el turisme és un motor de desenvolupament econòmic

i social, un factor d’apropament, de comprensió i de tolerància entre els

pobles;

- Decidits a promoure la cooperació i la solidaritat a un costat i a l’altre

de la Mediterrània occidental per aconseguir aliances en diferents

àmbits del turisme,

- Profundament segurs del fet que les accions de desenvolupament

haurien d’inscriure’s dins dels marges de la lògica del

desenvolupament, tant a nivell nacional com regional, així com en els de

la cooperació internacional descentralitzada, per convertir les regions i

les localitats en pols socioeconòmics sostenibles,

- Amb la convicció que la formació professional i la qualitat dels serveis

han de continuar sent pilars fonamentals de l’activitat turística…

Declarem

- la nostra determinació per cooperar amb totes les institucions

nacionals, regionals i internacionals competents, la vocació de les

quals sigui fomentar el desenvolupament del turisme a la nostra regió,

i en particular amb l’Organització Mundial del Turisme,

- el nostre compromís per treballar a favor d’una política concertada de

desenvolupament sostenible per al turisme solidari a la nostra regió, en

el marc de les convencions i els principis de què formem part,

concretament […] l’estudi d’un dispositiu de formació i recerca sobre

turisme a la Mediterrània, […], l’exploració de punts de cooperació

triangular en el sector turístic entre els països del sud i del nord,

mitjançant els mecanismes adients, la integració de cursos de

sensibilització davant els problemes mediambientals en els programes

de formació hotelera i turística.

La nostra convicció que el turisme a la regió hauria de contribuir a

donar a conèixer les seves potencialitats humanes, naturals i culturals,

tant a l’estranger com a l’interior de la regió, i en aquest sentit

recomanem […] estudiar l’oportunitat de posar en marxa un instrument

que permeti valorar la imatge de les civilitzacions de la Mediterrània

occidental, […] fomentar l’organització d’una sèrie de manifestacions

que associïn universitats de països membres del Diàleg 5 + 5. El

primer fòrum tindrà lloc a Tunísia el 2007, i el tema principal serà el

‘Turisme, vector d’aproximació cultural i de tolerància’». 

ELS PRINCIPALS PUNTS DE LA DECLARACIÓ DE HAMMAMET DIÀLEG 5+5
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importants, directes i indirectes, la qual cosa expressa
la voluntat dels països membres del Fòrum de reforçar
aquest sector important.
El document informal elaborat per Tunísia i Espanya
ressalta el següent:
«La indústria del turisme mediterrani és, en primer
lloc, una indústria de petites i mitjanes empreses,
potser d’un 95% de microempreses. Els grans
projectes poden estructurar un turisme local i regional
en el marc d’un desenvolupament sostenible,
- el turisme no es pot desenvolupar sense un clima

de confiança i seguretat,
- l’educació i la formació són els pilars de la qualitat

i de la sostenibilitat d’aquest sector, sens dubte, el
primer sector econòmic de la Mediterrània»

Recomana, un cop vistos els progressos fets des de
la dotzena sessió del 2005:
«Seria molt convenient vetllar per la creació d’una
institució regional de formació i recerca sobre turisme
a la Mediterrània, així com promoure les relacions
de col·laboració entre aquesta institució i altres
estructures de formació existents a la regió. Aquesta
proposta hauria d’anar acompanyada d’un exercici
d’identificació de les oportunitats d’inversió conjuntes
i d’intensificació de les col·laboracions en aquest
sentit amb el concurs essencial i necessari del sector
privat.»
D’altra banda, la reunió ministerial vol que es prenguin
mesures immediates per: 

• facilitar l’organització d’exposicions itinerants i
de setmanes de turisme cultural amb l’objectiu
de donar a conèixer el ric patrimoni cultural i
artístic de les civilitzacions dels nostres respectius
països, així com de la Mediterrània mateixa;

• l’organització de manifestacions conjuntes,
concretament, un fòrum periòdic de partenariat
per al sector turístic;

• la promoció conjunta de productes turístics
combinats sobre els països llunyans;

• l’intercanvi d’experiències i de coneixements en
matèria d’exploració de nous mercats.

Els ministres d’Afers Exteriors animen «l’Organització
Mundial del Turisme i els seus membres de la regió
mediterrània a mantenir el seu esforç de coordinació,
per assegurar més eficàcia i coherència en les
iniciatives conjuntes mediterrànies, i a treballar en
favor d’una política concertada de desenvolupament
sostenible i solidari del turisme en el marc de les
convencions existents i dels principis de respecte i

diàleg entre els pobles de la Mediterrània».
En la declaració final d’Alacant del 29 d’octubre del
2006, els ministres d’Afers Exteriors de la Mediterrània
van retirar aquest conjunt de recomanacions. Els
termes de la declaració final es van reprendre un mes
después de la vuitena Conferència de Ministres d’Afers
Exteriors del Partenariat Euromediterrani (Tampere,
Finlàndia, 27 i 28 de novembre de 2006). 
En aquesta trobada, els ministres dels països vinculats
pel Procés de Barcelona (27 països europeus i els
10 del MEDA a més de Líbia i Mauritània en qualitat
d’observadors) van evocar el seguiment de la Cimera
de Barcelona del novembre del 2005. Així mateix, van
acollir un projecte de treball per al 2007, destinat a
desenvolupar noves iniciatives, particularment en
l’àmbit de l’ensenyament superior, l’ocupació, la sanitat,
el turisme, la promoció de la inversió, les migracions
i el diàleg intercultural. La declaració final tracta del
turisme en el seu capítol V, «Medi ambient i turisme»,
al paràgraf 29. En aquest paràgraf, els ministres d’Afers
Exteriors demostren la importància de la contribució
del turisme en les economies dels socis Euromed i,
recordant la Cimera de Barcelona del 2006, convenen
que la cooperació podria incrementar l’impacte del
turisme en la creació d’ocupació, el desenvolupament
d’infraestructures i la comprensió intercultural, la qual
cosa asseguraria la sostenibilitat mediambiental. En
aquest sentit, l’oferta del Marroc de fer una reunió
ministerial de l’Euromed sobre turisme va ser ben
acollida, i es va sol·licitar als alts funcionaris que
comencessin a treballar en la seva preparació.

Ens apropem a un instrument de concertació
i cooperació per al turisme mediterrani el
2007/2008?

La Mediterrània no hauria de romandre molt més temps
sent una de les poques regions del món que no compta
amb un instrument propi de concertació i cooperació
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en matèria de turisme. Aquest tipus d’estructura existeix
a l’Àsia, a la zona del Carib i a Europa. Evidentment,
l’OMT ha intentat afavorir la cooperació amb l’Àfrica
del nord i l’Orient Mitjà amb dues de les seves
comissions. Respecte d’aquest tema s’ha publicat
material i sèries estadístiques per a màrqueting previsió.
S’han organitzat i es continuaran organitzant reunions
per assegurar la cooperació en la lluita contra el
terrorisme, les grans pandèmies com la SIDA o la
possible grip aviària, amb informació als viatgers. S’han
preparat projectes destinats a organitzar l’espai
euromediterrani de les noves tecnologies de la
informació i de la comunicació i a formar els seus
actors. 
Sense una institució concreta, aquesta cooperació
no es materialitzarà de manera eficaç. Aquesta vegada,
la Comissió Europea i els governs que van participar
en el Procés de Barcelona se n’han adonat. Es realitzarà
en el marc subregional del Diàleg 5+5 o en el marc
global de la conca mediterrània –que comprèn des
de Mauritània fins a Jordània, i que hauria d’incloure
també els països de l’antiga Iugoslàvia, així com Albània
i els principats d’Andorra, Mònaco i la República de
San Marino. Els anys 2007/2008 seran anys decisius.
I caldrà superar els dubtes sobre assumir les
dimensions no econòmiques d’aquesta cooperació!
Com es poden superar pors antigues, massa sovint
vinculades a una visió en clau de màrqueting per a la
Mediterrània? Tot desenvolupament sostenible

necessita una visió estratègica a llarg termini
«guanyador-guanyador» i no a curt termini per tal
d’aconseguir beneficis ràpids. La cooperació no
solament és un mitjà d’internacionalitzar les empreses
del Nord cap al Sud. La cooperació té altres objectius,
el del benestar sostenible, tant material com espi-
ritual, de les poblacions a un costat i a l’altre de la
Mediterrània. 

Per tant, la idea de fer del turisme un dels vectors de
l’Aliança de Civilitzacions ha complagut a tothom.
L’OMT, en qualitat d’agència de les Nacions Unides
responsable del turisme, s’encarregarà del programa
d’accions de l’Aliança. Per començar, com ha anunciat
el seu secretari general, Francesco Frangialli, amb
vista a una cimera mundial sobre turisme i religió,
patrocinada pel Govern espanyol i amb l’alt patronatge
de Sa Majestat el Rei d’Espanya, per reflexionar sobre
els mitjans amb què es poden reforçar els vincles
entre el turisme i les grans religions del planeta, de
manera que es pugui afavorir el desenvolupament
en la pau i el diàleg entre cultures. La cimera esmentada
tindrà lloc la tardor del 2007 a Còrdova.

La idea de fer del turisme un 
dels vectors de l’Aliança de
Civilitzacions ha complagut 
a tothom

5 balance catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:16  Página 247



Håkan Tropp
Centre de gestió de l’aigua del PNUD a l’Stockholm
International Water Institute (SIWI)

L’aigua a la regió mediterrània 

L’aigua dolça té un paper fonamental en el
desenvolupament sostenible de la regió mediterrània,
on es distribueix de manera desigual tant en l’espai
com en el temps. Les aigües subterrànies són un
recurs limitat en aquesta regió a causa del clima
àrid o semiàrid de molts dels països i les temporades
de sequera periòdica d’altres. En aquestes
circumstàncies, la recàrrega de l’aqüífer és prou
reduïda. Les reserves freàtiques i la capacitat
d’emmagatzemament dels aqüífers tenen una
importància econòmica estratègica a l’hora de
garantir la producció agrícola i l’abastiment d’aigua
a les zones urbanes de la Mediterrània.
Aquest article estudia els aspectes relacionats amb
la gestió de les aigües subterrànies als països del
nord de l’Àfrica i de les regions de l’Orient Mitjà
(MENA). La regió MENA posseeix un dels índexs
d’abastiment d’aigua per càpita més baixos del
planeta. La problemàtica de les aigües en superfície
ha ocupat un lloc destacat en el debat sobre
l’escassetat de l’aigua, el seu repartiment i la millora
de la gestió dels recursos hídrics. No obstant això,
els aspectes relacionats amb les aigües subterrànies
continuen quedant al marge o en l’oblit, si bé haurien
de rebre més atenció per part dels polítics.

L’aigua a la regió MENA

La majoria dels països de la regió MENA pateix
escassetat d’aigua, a la qual cosa s’uneix un baix
nivell d’eficiència en l’ús d’aigua en els conreus de

regadiu. D’acord amb la FAO, el rendiment de l’ús
de l’aigua és del voltant del 40%, percentatge
superior al de l’Amèrica Llatina, però inferior al de
l’Àsia meridional. Les xifres de l’informe mundial
sobre el desenvolupament dels recursos hídrics
(WWDR per les seves sigles en anglès) mostren
que països com ara Malta, Líbia, Algèria i Jordània
han de fer front a situacions extremes d’escassetat
d’aigua. Dins dels 182 països que classifica el
WWDR en funció de la disponibilitat per càpita
anual de recursos hídrics renovables, més de la
meitat dels països de la regió MENA se situen entre
el 10% inferior. Això ha provocat que s’estiguin fent
servir pràcticament tots els recursos hídrics
renovables, i molts països han recorregut a l’ús dels
seus recursos hídrics no renovables per a aplicacions
agrícoles, industrials i domèstiques.
Les aigües subterrànies són un problema ocult, ja
que molts països n’extreuen més de les que es
recarreguen. Això representa una amenaça per als
conreus de regadiu i facilita la penetració d’aigua
salada als aqüífers propers al mar. El baix compliment
de la legislació ambiental té com a resultat la
contaminació de les aigües subterrànies, cosa que
deteriora encara més la qualitat d’aquestes aigües
a tota la regió. En uns casos determinats, la legislació
no comprèn tots els àmbits i no compta, per exemple,
amb normes específiques respecte als residus sòlids,
els productes químics perillosos, etc. Una part
desproporcionadament gran de l’aigua dolça
disponible s’empra en conreus de regadiu, fet que
s’acompanya d’un ús intensiu de fertilitzants 
que també contribueix a la degradació de la qualitat
de l’aigua mitjançant la seva contaminació i
salinització. El riu Jordà, per exemple, està en hores
baixes a causa de la sobreexplotació del seu curs
superior per part d’Israel, i la del seu afluent, el riu
Yarmuk, per part de Síria i Jordània. Hi ha una gran
necessitat de millorar la gestió dels recursos hídrics,
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l’eficiència de l’ús de l’aigua i la productivitat dels
conreus de regadiu.
El creixement de la població, combinat amb la
urbanització i el desenvolupament econòmic,
augmenta encara més la demanda d’aigua i té
implicacions greus per al desenvolupament i la
reducció de la pobresa. Malgrat que alguns dels
països de la regió estan ben encarrilats per assolir
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
en matèria d’abastiment d’aigua i salubritat, la
urbanització creixent necessitarà inversions més
grans en els dos àmbits. D’acord amb les previsions
del Banc Mundial, la regió MENA haurà aconseguit
un creixement demogràfic superior als 430 milions
el 2025, des dels prop de 100 milions de 1960 i
els 311 milions actuals, amb la qual cosa la mitjana
d’aigua disponible per càpita baixarà fins a nivells
molt preocupants. Això planteja interrogants cada
vegada més grans sobre el 80% o el 85% de l’aigua
que es destina actualment a conreus de regadiu a
la regió MENA.
Les complexitats de la gestió i el repartiment dels
recursos hídrics comuns són més que conegudes
a la regió. Els conflictes provocats per l’aigua en
escenaris nacionals i internacionals es produeixen
en entorns polítics i hidrològics complexos. El
potencial conflictiu de la regió MENA va en augment
ja que posseeix un dels índexs de creixement
demogràfic més alts del planeta, situat entre el
3% i el 4%. Les polítiques d’irrigació agrícola
intensiva són motivades per la recerca, en l’àmbit
nacional, de seguretat alimentària i d’abastiment
d’aigua en països amb poblacions florents, però
amb poca diversificació econòmica. A la regió es
poden trobar algunes de les concentracions
demogràfiques més grans del món, com ara la Franja
de Gaza.
Els recursos hídrics es destinen a un sector agrícola
que aporta pocs beneficis a l’economia dels països
de la zona MENA. S’ha suggerit que una reassignació
gradual de l’aigua que s’empra en els conreus de
regadiu a altres usos econòmics que puguin produir
beneficis econòmics més alts (com ara la indústria
i els serveis) constituiria una opció política sostenible

a llarg termini i més realista. No obstant això, un
canvi d’aquest tipus no és fàcil d’aplicar, ja que
molta gent, especialment els pobres, troben en
l’agricultura la seva principal font d’ingressos i
ocupació.

Normatives referents a les aigües subterrànies
d’alguns països

En l’actualitat, molts països de la regió es troben
en una fase de reforma institucional i orienten les
prioritats i les pràctiques cap a estratègies integrades
en la gestió dels recursos hídrics.
També en l’àmbit nacional s’han produït algunes
millores en la gestió de les aigües subterrànies. Per
exemple, al Líban, Jordània i Síria l’aigua és de
propietat pública i l’extracció i l’ús de les aigües
subterrànies estan regulats per llei. Es necessita un
permís per a l’excavació de pous, en el qual també
s’indica el volum d’aigua que es pot extreure i l’ús
a què es pot destinar. A Jordània, el Ministeri d’Aigua
i Irrigació ha desenvolupat una política de gestió
de les aigües subterrànies que revela les intencions
del Govern en l’àmbit de la gestió esmentada, que
té com a objectiu el desen-volupament d’aquest
recurs, la seva protecció i gestió, així com emprendre
les accions necessàries per aconseguir que el ritme
de les extraccions d’aigua que cada any es realitzen
en els diferents aqüífers renovables sigui sostenible.
No obstant això, l’aplicació pràctica i el control
d’aquesta legislació i dels permisos continua
representant un repte per als tres països.

Com ja s’ha dit abans, del 80% al 85% dels recursos
hídrics en molts dels països MENA es destina a la
irrigació agrícola, i països com ara Jordània, Líban
i Síria depenen en gran manera de les aigües
subterrànies. A Síria, per exemple, el 60% de totes
les zones de regadiu s’irriga amb aigua subterrània.
Malgrat les lleis i les normes que regulen els permisos
obligatoris, prop del 50% dels pous del país es
consideren il·legals, per la qual cosa entre les
conseqüències d’aquesta situació trobem la  sobre-

A Síria, malgrat les lleis i les
normes que regulen els 
permisos obligatoris, prop 
del 50% dels pous del país 
es consideren il·legals

Hi ha una gran necessitat de
millorar la gestió dels recursos
hídrics, l’eficiència de l’ús de
l’aigua i la productivitat dels
conreus de regadiu
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extracció d’aigua. Massa sovint el volum que s’extreu
supera la recàrrega dels aqüífers, cosa que provoca
el descens de les capes freàtiques. A les zones
costaneres, els aqüífers que se sobreexploten es
veuen sotmesos a la penetració d’aigua salada.

Aigües subterrànies transfrontereres

Països com ara Líbia, Tunísia i Algèria comparteixen
grans quantitats d’aigües subterrànies. Malgrat 
la gran dependència a la regió d’aquesta aigua
subterrània, la major atenció política se centra en
l’aigua superficial que comparteixen. Hi ha, però,
algunes excepcions, com en el cas de les aigües
subterrànies entre Palestina i Israel. Ara estan sorgint
casos interessants de cooperació entre països pel
que fa a les aigües subterrànies transfrontereres,
com passa amb Tunísia, Algèria i Líbia respecte del
sistema d’aqüífers del Sàhara nord-occidental. Fins
ara, la cooperació ha tingut lloc en l’àmbit tècnic,
com el traçat comú de les fronteres de l’aqüífer, la
identificació de les zones on la pressió sobre els
recursos hídrics és més gran i el desenvolupament
d’una base de dades comunes. En l’actualitat, aquesta
col·laboració entra en una segona fase que es
caracteritza per l’establiment de marcs legals i
institucionals conjunts: un comitè director integrat
per les autoritats hidrològiques dels tres països, una
unitat de coordinació comuna i un comitè científic
ad hoc. En aquest marc es gestionaran bases de
dades compartides, s’establiran indicadors de control
i es fomentarà l’intercanvi d’informació.
A la regió hi ha una llarga tradició en relació amb
el desenvolupament d’alternatives de gestió de
l’aigua a petita i gran escala. Són més que co-
negudes les civilitzacions que van néixer a la zona
i que se sustentaven en els conreus de regadiu. No
obstant això, s’ha prestat menys atenció a les cultures
nòmades i de pasturatge que durant segles han
aplicat, per exemple, tècniques de recol·lecció de
l’aigua de pluja i mètodes sostenibles d’ús dels
recursos hídrics. Algunes de les respostes més
recents davant l’escassetat d’aigua consisteixen,
entre altres, en la desalinització, la reutilització
d’aigües residuals, la tarifació de l’aigua, l’aplicació
de tecnologies d’irrigació modernes, el càlcul de
l’aigua virtual i la importació d’aigua. Els països de
la regió MENA han aplicat aquestes tècniques quan
ho han cregut necessari i adequat per obtenir un
major abastiment i/o per emprar d’una manera més

eficaç l’abastiment limitat de què es disposa. Fins
ara, aquests canvis en les polítiques hidrològiques
nacionals no s’han reflectit en els debats i les
negociacions sobre l’assignació de l’aigua
transfronterera. En la majoria dels casos, els estats
riberencs no tenen en compte la diversitat d’opcions
de gestió de l’aigua a l’hora de dissenyar i modificar
posicions inflexibles en els assumptes relacionats
amb els recursos hídrics transfronterers.

Treballs desenvolupats en l’àmbit regional en
relació amb les aigües subterrànies: respostes
recents

En comparació amb les aigües superficials, els
aqüífers d’aigües subterrànies no reben el mateix
tipus d’atenció quant a la protecció i la legislació
dels recursos hídrics. Generalment, el coneixement
i la informació sobre la seva realimentació i els
seus límits són escassos, la qual cosa en dificulta
encara més la regulació.
A la Mediterrània hi ha una llarga tradició de
cooperació i treball en xarxa en àmbits com el
desenvolupament sostenible, la protecció ambiental
i la gestió dels recursos naturals. L’aigua és una
prioritat en molts processos regionals, com el
Partenariat Euromediterrani, la Convenció de
Barcelona i la Comissió Mediterrània per al
Desenvolupament Sostenible (CMDS). La Directiva
Marc relativa a l’Aigua de la UE ofereix un exemple
concret de la gestió de l’aigua a la UE que es podria
extrapolar a altres països de la Mediterrània.

Declaració Màlaga-Marràqueix sobre Aigua
Subterrània a la Mediterrània

Una iniciativa molt recent per millorar la gestió de
l’aigua subterrània és la Declaració Màlaga-
Marràqueix sobre Aigua Subterrània a la Mediterrània
del 2006. L’objectiu de la declaració és influir en els
governs dels països mediterranis i de la UE, les
associacions i les agències nacionals, i internacionals,
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i les empreses i les administracions locals i regionals
que estan afectades pel tema de l’aigua subterrània.
En resum, la Declaració recomana fomentar la
investigació, assenyala la necessitat d’aprovar unes
normes noves i lleis nacionals que fomentin la gestió
integrada de l’aigua subterrània i apunta el
desenvolupament de programes educatius per tal
que augmenti la sensibilització sobre les aigües
subterrànies, per protegir-les i fomentar una ocupació
sostenible d’aquest recurs natural als països
mediterranis.
Els països de la regió MENA no són els únics que
depenen de les aigües subterrànies, ja que passa
el mateix en molts de la resta de la conca mediterrània.
Això hauria de servir per subratllar la necessitat de
fer sevir amb prudència les aigües subterrànies en
benefici de les generacions futures. Amb aquest
escenari com a teló de fons, investigadors, tècnics,
gestors i polítics van participar en dos congressos
internacionals sobre les aigües subterrànies a la
Mediterrània que va tenir lloc a Màlaga (Espanya) i
Marràqueix (Marroc) durant els mesos d’abril i maig
del 2006. Les dues trobades han recolzat l’actual
Declaració Màlaga-Marràqueix sobre Aigua
Subterrània a la Mediterrània. 

El camí que encara queda per recórrer: donem
visibilitat a les aigües subterrànies!

Les aigües subterrànies s’estenen més enllà de les
fronteres administratives i internacionals, i és evident
que la seva gestió efectiva s’ha de dur a terme amb
la cooperació de totes les parts i països implicats.
Encara que hi ha normes que regulen les aigües

subterrànies, aquestes aigües no han rebut la mateixa
atenció que les superficials; per tant, hi continua havent

la necessitat d’establir programes de cooperació que
promoguin l’ús sostenible dels aqüífers subterranis.
Per aquest motiu és molt important que es facin
esforços continuats en la cooperació en els àmbits
nacional, regional i local. Com ja s’ha assenyalat, hi
ha alguns exemples prometedors, com els de
cooperació en matèria d’aigües subterrànies
transfrontereres entre països com ara Líbia, Tunísia i
Algèria. Aquest tipus d’acords regionals i subregionals
hauria de rebre un suport cada vegada més gran. Amb
vista a millorar la gestió de les aigües subterrànies,
és fonamental: 

• Que constitueixi una part important de les estratègies
integrades de gestió sostenible de recursos hídrics.

• Recolzar els processos de cooperació nacional i
regional en matèria d’aigua subterrània compartida.

• Millorar les capacitats per poder treballar amb la
seva gestió.

• Millorar els coneixements sobre la seva realimentació
i els seus límits.

• No centrar-se només en declaracions i avenços en
el pla polític i el legislatiu, sinó que també, cada
vegada més, en un compliment més estricte de les
polítiques i de les lleis en matèria d’aigua subterrània,
tant de les existents com de les noves.

Els canvis anteriors no es produirand’un dia per l’altre
a la regió MENA i requeriran molta voluntat i un gran
compromís polític.
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Encara que hi ha normes que
regulen les aigües subterrànies,
aquestes aigües no han rebut la
mateixa atenció que les
superficial; per tant, hi continua
havent la necessitat d’establir
programes de cooperació que
promoguin l’ús sostenible dels
aqüífers subterranis
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Mar Asunción 
Cap del Programa de Canvi Climàtic
WWF Espanya, Madrid

La regió mediterrània és, per la seva localització
geogràfica, una de les àrees del món més vulnerables
al canvi climàtic. Un increment de la temperatura global
de 2ºC suposarà, probablement, un clima més càlid
i variable, menys disponibilitat d’aigua, especialment
a l’estiu, increment d’incendis forestals, disminució
de les collites, disminució del turisme i pèrdua
d’espècies.
El canvi climàtic és una realitat que ni els més escèptics
s’atreveixen a qüestionar. En els anys que han
transcorregut del segle hem patit amb més freqüència
i intensitat fenòmens climàtics extrems. Per primera
vegada un huracà, el Vince, va arribar a la regió
mediterrània i va irrompre a la costa sud-oest de la
península Ibèrica. Posteriorment la tempestat tropical
Delta va batre les illes Canàries tot deixant rere seu
seriosos danys. S’observa una tendència significativa
en l’augment de sequeres a la Mediterrània i el Sahel.
Més enllà de les nostres fronteres la major freqüència
i intensitat dels huracans del golf de Mèxic –el doble
que fa trenta anys– va deixar un rastre de destrucció
i mort per on passava.
Però això no és una cosa aïllada, sinó tan sols
l’agudització d’una tendència que s’ha produit durant
els darrers anys, i de la qual els científics ja fa més
de vint anys que ens avisen.

El canvi climàtic

La història de la vida sobre la Terra es remunta
aproximadament a fa 3.800 milions d’anys, i la
humanitat és un hoste molt recent, ja que va aparèixer
al final de l’últim milió d’anys. Si féssim servir una

càmera ràpida capaç de comprimir el temps des
que es va formar la Terra –fa aproximadament 4.500
milions d’anys– en un període d’un any, veuríem que
l’home apareix quan falten deu minuts perquè s’acabi
l’any, i és en els últims 13 segons quan es desenvolupa
la revolució industrial i tota la nostra era tecnològica.
No obstant això, en aquest període de temps tan
curt hem aconseguit afectar profundament el sistema
que ens sustenta, de manera que fins i tot estem
canviant el clima.
Les alteracions que estem infligint a la Terra en un
període de temps tan curt estan produint impactes amb
conseqüències catastròfiques per a les poblacions
humanes. Els fenòmens climàtics extrems estan
augmentant en freqüència i intensitat, i els científics
ens alerten que si no prenem mesures urgents podem
veure’ns abocats a un camí irreversible de canvis molt
més dràstics amb conseqüències encara més
catastròfiques, especialment si l’augment de temperatura
global del planeta supera els 2ºC respecte de la
temperatura existent abans de la revolució industrial. 
Estem abocant a l’atmosfera grans quantitats de CO2
com a conseqüència de la crema de combustibles
fòssils –carbó, petroli i gas– per a la producció i l’ús
d’energia. El CO2 és el principal gas d’efecte hivernacle,
és a dir «atrapa» la calor a l’atmosfera i produeix un
augment de la temperatura global del planeta que,
durant l’últim segle ha estat de 0,7ºC, l’augment més
important en 10.000 anys.
A més, les conseqüències del canvi climàtic no es
manifesten de la mateixa manera a les diferents zones
del planeta, a les quals són més vulnerables els països
pobres que, per tant, són els menys responsables del
problema.

Impactes del canvi climàtic a la Mediterrània

La fisonomia de la regió mediterrània és una
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combinació de les seves condicions geogràfiques
i de la cultura que al llarg de segles s’ha anat
adaptant a aquestes condicions per al seu
desenvolupament. Les riqueses de la Mediterrània
estan unides de manera inseparable a les seves
característiques climàtiques. Un clima estiuenc càlid
i sec combinat amb 45.000 quilòmetres de costa
ha fet de la regió una de les principals destinacions
turístiques, i atreu el 30% del turisme mundial. Estius
càlids i hiverns temperats i plujosos han permès
que l’agricultura es desenvolupi com a part integral
de l’economia de la regió. A més, al voltant de
cent milions d’hectàrees de bosc cobreixen les
terres al llarg de la conca de la Mediterrània, que
donen refugi a una gran biodiversitat.
Avui en dia, aquestes riqueses naturals estan sota
pressions importants –població i model de
desenvolupament– que el canvi climàtic podria
incrementar. Per conèixer els impactes de l’es-
calfament global a la Mediterrània, WWF va
encarregar un estudi a un equip de científics de la
regió –Christos Giannakopoulos, Marco Bindi i Tina
Tin– amb l’objectiu d’esbrinar de quina manera
canviaria el clima a la regió mediterrània si la
temperatura global augmentés uns 2ºC respecte
de les temperatures preindustrials, i valorar quins
serien els impactes en els recursos hídrics, incendis
forestals i la biodiversitat, així com en els principals
sectors econòmics de la regió: l’agricultura i el
turisme.
La metodologia d’estudi es basa en el model climàtic
global del Centre Hadley del Regne Unit i en els
escenaris d’emissions A2 i B2 del Grup Inter-
governamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC). A més, s’ha tingut en compte la informació
climàtica basada en temperatura, precipitació i vents.
El període temporal a què es refereix l’estudi està
comprès entre el 2031 i el 2060, ja que és quan
es calcula que es produirà l’increment de temperatura
global de 2ºC respecte de les temperatures
preindustrials.

A continuació es resumeixen els impactes principals
que un increment de 2ºC en la temperatura global
suposaran, probablement, a la regió mediterrània:
Onades de calor. En augmentar la temperatura
mitjana global 2ºC sobre el nivell preindustrial, el
clima de la regió de la Mediterrània serà més càlid,
sec i variable. La temperatura mitjana anual a la
regió podria augmentar d’1-2ºC sobre les condicions
actuals, però terra endins, com a Turquia, el nord
d’Itàlia i el Magreb, lluny de l’efecte moderador del
mar, les temperatures màximes poden augmentar
fins a 5ºC. S’espera que les onades de calor i els
dies de calor extrem siguin més freqüents, es-
pecialment en aquestes zones interiors, però fins i
tot es preveu que les illes Egees del nord, acariciades
per la brisa del mar, patiran dues setmanes més
de dies d’onades de calor.
Menys pluja. Les precipitacions anuals probablement
disminuiran fins en una cinquena part al sud de la
Mediterrània, mentre que les pluges estiuenques al
nord de la Mediterrània poden disminuir més d’un
30%. S’espera que hi hagi un canvi en els períodes
de sequera i que siguin més llargs. El nombre de
dies secs augmentarà i és probable que la pluja
es concentri en períodes de temps més curts durant
els quals hi podrà haver temporals a Itàlia, a l’oest
de Grècia, al sud de França i al nord-oest de la
península Ibèrica.
Aquest clima més calorós, sec i variable pro-
bablement es traduirà en més riscos d’incendi,
menys producció agrícola, canvis a les estacions
turístiques, augments en la demanda d’aigua i pèrdua
d’espècies.
Incendis. Amb un escalfament global de 2ºC, tota
la franja sud de la Mediterrània tindrà més probabilitat
de risc d’incendis forestals durant pràcticament tot
l’any. Quasi a la totalitat de la resta de la regió,
s’espera que el període de risc d’incendi s’estengui
entre una i sis setmanes més. El risc extrem d’incendi
probablement s’incrementarà un mes més a la
península Ibèrica, al nord d’Itàlia i als Balcans, cosa
que posarà més pressió sobre la naturalesa local,
incloses diverses espècies d’animals ja en perill
d’extinció.
Agricultura. El clima més calorós i sec també
provocarà menys producció agrícola, particularment
a les collites d’estiu que no s’irriguen. Les mongetes,
la soja i les llenties estaran entre les collites més
afectades de la regió, amb una reducció de fins al
40% en la producció, tot depenent de la ubicació.
Els impactes no es distribuiran de manera uniforme:

Les conseqüències del canvi
climàtic no es manifesten de la
mateixa manera a les diferents
zones del planeta, a les quals són
més vulnerables els països pobres
que, per tant, són els menys
responsables del problema
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L’octubre del 2006, el Buró del Programa MaB (Home i Biosfera) de la

UNESCO aprova per unanimitat la constitució de la Reserva de Biosfera

Intercontinental de la Mediterrània proposada per la Conselleria de Medi

Ambient de la Junta d’Andalusia i el Regne del Marroc.

La UNESCO ha destacat, com un dels motius d’aprovació, el seu

caràcter pioner ja que és un programa de conservació que afecta dos

països de continents diferents i amb una situació socioeconòmica molt

diferent. A més, es tracta del primer corredor marí que es constitueix com

a reserva, i s’ha creat amb aquesta iniciativa un sistema de reserves, ja

que incorpora en el seu àmbit la serra de Las Nieves i la serra de

Grazalema, que ja havien estat declarades Reserves de la Biosfera.

L’àmbit geogràfic de la Reserva –que ocupa un milió d’hectàrees

d’ambdues ribes– comprèn alguns dels espais naturals més emblemàtics

de les províncies de Cadis i Màlaga, així com de les quatre províncies de

Tànger, Tetuan, Larraix i Xauen al nord del Marroc, encara que els seus

efectes s’estendran per nou províncies marroquines més. 

La zona delimitada posseeix un mosaic d’ecosistemes representatius de

la Mediterrània occidental, té una gran importància per a la conservació

de la biodiversitat mundial i compta amb grans possibilitats de fer assaigs

i demostracions pioneres d’activitats relacionades amb el desen-

volupament sostenible. A més dels parcs naturals de la serra de

Grazalema i de Las Nieves, la Reserva de la Biosfera Intercontinental de

la Mediterrània inclou en territori andalús dos parcs naturals més, quatre

paratges naturals i tres Monuments Naturals, així com onze espais

proposats com a Llocs d’Interès Comunitari. El sector del nord del Marroc

presenta divuit espais naturals: vuit Llocs d’Interès Biològic i Ecològic

(SIBE) continentals, entre els quals hi ha el parc Nacional de

Talassemtane, i deu SIBE litorals.

El projecte pretén contribuir a la conservació dels recursos naturals, la

qual cosa ajuda al desenvolupament de la xarxa SIBE al nord del Marroc,

a la consolidació de la RENPA (Xarxa d’Espais Naturals Protegits

d’Andalusia) i a la promoció de l’ús sostenible d’aquests recursos en

benefici de les poblacions locals. A més, promou l’ús d’eines comunes de

gestió i coordinació dels recursos naturals i humans. La reserva suposarà

un benefici per a les dues regions pel fet d’assegurar la conservació i l’ús

sostenible dels recursos naturals compartits, tot establint les bases

sòlides per a la seva gestió, mitjançant l’elaboració i el suport a la

participació i el desenvolupament socioeconòmic de les comunitats

rurals.

La nova reserva constitueix també una oportunitat de cooperació

excepcional entre Andalusia i el Marroc, la qual cosa pot millorar aspectes

com ara el desenvolupament econòmic del nord marroquí, el trànsit

marítim, la pesca o el turisme. En aquest sentit, el projecte proposa la

creació d’un centre d’interpretació de la natura al nord del Marroc, la

formació de professionals turístics i la posada en marxa d’un distintiu de

qualitat per als productes locals, així com el desenvolupament

d’equipaments turístics i agrupacions de desenvolupament rural.

El projecte per a la creació de la reserva, desenvolupat entre el 2003 i el

2006, ha estat liderat per la Conselleria de Medi Ambient de la Junta

d’Andalusia, amb la col·laboració de l’Alt Comissionat de les Aigües i

Boscos i de Lluita contra la Desertificació del Marroc, així com del

Programa MaB de la UNESCO a través dels comitès nacionals espanyol

i marroquí, i del Comitè Andalús. El projecte es fonamenta en el Programa

MaB de la UNESCO i el Programa d’Iniciativa Comunitària Interreg III,

encarregat de reforçar la cohesió econòmica i social del conjunt de la UE

i impulsar la cooperació amb països veïns, i l’objectiu general de la qual

és promoure la conservació i l’ús sostenible dels recursos per part de les

poblacions locals. Ha comptat amb un pressupost de 3.700.000 €,

finançat amb fons FEDER en un 75%.

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DE LA MEDITERRÀNIA ENTRE ANDALUSIA (ESPANYA) I EL MARROC

MAPA 2 Àmbit de la Reserva Intercontinental 
de la Mediterrània

Font: Conselleria de Medi Ambient, Junta d’Andalusia

Fonts: www.iucn.org, www.juntadeandalucia.es, www.mma.es
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la disminució en la producció serà més severa al
sud que no pas al nord de la Mediterrània. A tota
la regió, algunes estratègies agrícoles podrien
generar un nombre més gran de collites més
resistents al clima més calorós i sec. No obstant
això, les estratègies esmentades podrien necessitar
fins al  40% més d’aigua per a la irrigació, no sempre
disponible amb un escalfament de 2ºC.

Turisme. Una major freqüència en les onades de
calor i sequeres probablement influirà en les
vacances d’estiu a la zona de la Mediterrània. Els
turistes pot ser que s’estimin més avançar o retardar
les seves vacances d’estiu o, fins i tot, que
prefereixin anar-se’n a una altra destinació. Les
possibles reaccions del sector turístic serien
desincentivar les vacances estiuenques a la
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Mediterrània, i intentar convertir-la en destinació
de primavera i tardor.
Aigua. Un clima més sec acompanyat de
precipitacions reduïdes i vessament superficial, així
com un augment en la demanda del sector agrícola,
agreujaran el ja alt nivell de pressió aqüífera a la
regió. L’escalfament d’1ºC podria ocasionar una
reducció d’entre el 5% i el 14% d’aigua a Espanya,
mentre que un escalfament semblant a Algèria
probablement provocaria una demanda d’aigua que
excedeixi de 800 milions de m3 els recursos d’aigua
disponibles.
Calefacció i refrigeració. Com cal esperar, és probable
que les necessitats de calefacció dis-minuiran al nord.
No obstant això, les necessitats de refrigeració
augmentaran en altres parts de la regió, especialment
al sud. S’espera que la refrigeració forta augmenti
en un mes des del sud de la península Ibèrica al
llarg de tota la costa sud de la Mediterrània fins a
Síria. Com que els anys cada vegada seran més secs,
hi haurà menys disponibilitat d’energia hidroelèctrica
i si el dèficit energètic es cobreix amb combustibles
fòssils, el problema es farà més gran.
Biodiversitat. Els estudis ens alerten que un
escalfament de 3,6ºC podria tenir com a resultat
una pèrdua de més del 50% de les espècies vegetals
a la zona del nord de la Mediterrània, amb pèrdues
de més del 80% al nord-centre d’Espanya i a les
muntanyes, especialment a França. Un risc d’incendis
més elevat, com a resultat del clima més calorós i
sec, també encoratjarà la propagació d’espècies
d’herbes invasives, la qual cosa podria provocar
incendis encara més freqüents i intensos.
Salut. El canvi climàtic té un impacte directe i
indirecte sobre la salut humana. En disminuir el
període de gelades i augmentar els períodes més
càlids, es facilita l’extensió d’infeccions que es
transmeten per vectors animals, com és el cas 
de la malària i el dengue, que es transmeten per 
mitjà de mosquits i que requereixen unes de-

terminades condicions de temperatura i humitat per
viure. També hi ha malalties que s’accentuen amb
l’increment de les temperatures, com ara les
al·lèrgies, conseqüència d’una major producció de
pol·len i espores.

Les accions d’avui són el clima del demà

La bona notícia és que encara som a temps d’aturar
aquest important problema. Per això és imprescindible
i urgent disminuir les emissions i establir mesures
d’adaptació per evitar les pitjors con-seqüències del
canvi climàtic. És molt important mantenir la temperatura
global per sota dels 2ºC d’augment respecte als nivells
preindustrials, per a la qual cosa es necessita que els
països industrialitzats compleixin els seus compromisos
sota el Protocol de Kyoto i que assumeixin reduccions
de prop del 30% per al 2020 i del 80% per al 2050;
que els països en via de desenvolupament controlin
les seves emissions i accedeixin directament a les
tecnologies netes amb l’ajut dels països rics que han
de transferir tecnologies i recursos; i, finalment, canviar
el model energètic actual, principal responsable de
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que
causen el canvi climàtic.

Els costos de no prendre mesures seran 
més grans 

Ben sovint s’al·ludeix al fet que les mesures per
combatre el canvi climàtic tenen un cost, però no
prendre-les té costos encara més elevats, tant
econòmics com en pèrdua de vides humanes.
L’informe Stern, publicat l’octubre del 2006, arribava
a la conclusió que el cost de la inacció podria ser
de prop del 5-20% del PIB global anual, mentre
que si s’actua ara podríem limitar aquest cost a l’1%
anual, alhora que adverteix que la demora a l’hora
de prendre mesures n’incrementa el perill i el cost.
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Ben sovint s’al·ludeix al fet que les
mesures per combatre el canvi
climàtic tenen un cost, però no
prendre-les té costos encara més
elevats tant econòmics com en
pèrdua de vides humanes
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Henry Marty-Gauquié
Director
Oficina del Grup BEI a París

Els dies 9 i 10 de novembre de 2006, el Banc
Europeu d’Inversions es va reunir a Mònaco amb
motiu de la primera Conferència FEMIP per debatre
sobre la integració econòmica regional a la zona
euromedi-terrània en matèria de transports. La FEMIP,
o Facilitat Euromediterrània d’Inversió i Partenariat,
és la branca financera del Banc Europeu d’Inversions
(BEI) per als nou Països Socis Mediterranis (PSM)
vinculats a la Unió Europea en el marc del Procés
de Barcelona: amb 1.400 milions d’euros d’inversió
anual de suport al sector privat, a les infraestructures
de desenvolupa-ment socioeconòmic i a projectes
de cooperació regional, la FEMIP és la primera font
multilateral de finançament de la regió.
La creació de les Conferències FEMIP facilita el
progrés del diàleg euromediterrani: de fet, més enllà
de la seva responsabilitat principal, la de contribuir
–en nom de la Unió Europea– al finançament del
desenvolupament, la intenció de la FEMIP és 
actuar per compartir coneixements a la zona
euromediterrània i fomentar la conscienciació en
favor d’un destí comú. Amb aquest objectiu, les
conferències agrupen els actors polítics, econòmics
i científics de la regió entorn de temàtiques útils per
al desenvolupament, tant dels països socis com de
la Unió ampliada. Així doncs, la conferència del
novembre del 2006 va reunir quasi 200 membres
del sector de transports per a un diàleg interactiu
amb una vintena d’experts, entre els quals hi havia
tres ministres de Transports del sud de la Me-
diterrània, el Wali de Tànger, una desena de directors
d’empreses, cinc banquers i financers del nord i del
sud, tres economistes de transports, el ministre
de l’Estat del Principat, el vicepresident del BEI,

Philippe de Fontaine Vive, i el vicepresident de la
Comissió Europea, Jacques Barrot. (Web de la
Conferència FEMIP 2006: www.bei.org/femip/
conference).
En aquesta primera Conferència FEMIP, el tema de
la integració econòmica regional a la zona
euromediterrània a través dels transports es va
imposar d’entrada: es tractava de fer veure que avui
en dia cal pensar des d’una perspectiva regional,
evitar els encavalcaments i superar les fronteres
polítiques i psicològiques. Aquests treballs responien
al desig expressat pel Consell Ministerial de la FEMIP
en la seva reunió de Tunis els 25 i 26 de juny de
2006, i suposaven una prolongació de la Conferència
de Ministres de Transports de Marràqueix que va
tenir lloc el 15 de desembre de 2005. D’aquesta
manera, la reunió de Mònaco va permetre alimentar
la reflexió sobre els efectes integradors de les xarxes
de comunicació, les prioritats d’inversió i els mitjans
per mobilitzar el finançament públic i privat per
implementar una estratègia global de transports a
la regió.

Els efectes integradors dels sistemes de
transport

Durant els últims 25 anys, els països socis de les
ribes sud i est de la conca mediterrània amb prou
feines han pogut beneficiar-se de la mundialització.
Aquesta situació es pot atribuir principalment a
l’absència d’integració regional, tant en termes
polítics com en termes d’infraestructures disponibles,
de reformes estructurals o de modernització de
les capacitats administratives. Per tant, cal posar
en marxa un procés d’integració econòmic regional
«profund», que impliqui la liberalització del comerç
i dels serveis, la integració dels mercats i la realització
de reformes que millorin el clima general per a la
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consecució de negocis. Es tracta d’assegurar als
països socis uns mitjans de creixement dues o
tres vegades superiors als dels països de la Unió
Europea, ja que han de crear 2,5 milions de llocs
de treball anuals durant 15 anys, modernitzar les
seves economies i integrar-se amb èxit en la
mundialització. 
Des de la seva creació l’octubre del 2002, la FEMIP
ha destinat quasi 5.500 milions d’euros al
finançament d’infraestructures d’abast regional
als països socis. Malgrat els resultats concloents
(com la posada en marxa d’una xarxa de transport
elèctric i de gas al Maixreq, o el desenvolupament
de xarxes ferroviàries i d’autopistes nacionals al
Magreb), els països socis encara es troben lluny
d’haver creat la infraestructura de cooperació
regional necessària per a la integració Sud-Sud.
D’aquesta manera, la qualitat i la capacitat dels
sistemes de transport Nord-Sud continuen sent
insuficients, la qual cosa suposa un gran pes sobre
els costos de transport i logística que representen
més del 20% del valor final de les mercaderies
transportades. Així, s’espera que la implantació de
la zona de lliure intercanvi comercial euromediterrània
augmenti els fluxos de transport a la regió molt per
sobre de la taxa de creixement, ja elevada, del trànsit
internacional. 
Per aquest motiu, la creació d’un sistema de
transports eficaços és crucial per respondre a la
demanda de transports amb unes condicions
econòmiques i mediambientals acceptables. Des
d’aquesta perspectiva, s’ha de donar prioritat a un
enfocament pragmàtic centrat en els sectors que
es poden integrar més ràpidament. A banda de les
ambicioses infraestructures terrestres trans-
frontereres (com ara el «TGV des Sables» que va
des de Casablanca al Caire, de llarga evolució i el
desenvolupament del qual està sotmès a les lentes
evolucions polítiques), els sectors marítims i aeris
semblen prioritaris en un termini més curt.

El mar i el cel, sectors prioritaris

La regió produeix anualment quasi 720 milions de
tones de noli marítim internacional (de les quals,
270 milions són d’hidrocarburs), administrades per
45 ports amb un trànsit superior a 1 milió l’any, i
repartides el 40% per a intercanvis intramediterranis
i el 60% per a intercanvis comercials amb la resta
del món. D’aquesta manera, el sector marítim
representa, en tonatge, quasi el 90% dels intercanvis
internacionals de nolis a la zona. Es calcula que
aquests fluxos han de duplicar-se en els propers
vint anys, i multiplicar-se per vuit per al flux de
nolis en contenidors. Per tant, la política en el sector
ha de ser més global i comprendre diversos
aspectes: la interoperabilitat tècnica i administrativa,
el control del conjunt de la cadena logística,
l’organització de rutes de servei al voltant de ports-
pivot (hubs) i la connexió d’intercanvi modal de ports
amb els seus hinterlands.
D’altra banda, el sector aeri assumeix el 90% dels
100 milions de moviments internacionals de
passatgers de països socis del sud i l’est de la
Mediterrània: concentrats en 24 aeroports, aquests
moviments interessen de la mateixa manera els
països de la Unió Europea. Tot i així, es calcula
que aquests fluxos es duplicaran durant els propers
vint anys.
En conseqüència, el sector aeri apareix com una
de les eines d’integració regional que s’han de
privilegiar en matèria de mobilitat de persones:
respon a les dimensions geogràfiques de la zona,
proporcionalment necessita menys infraestructures
que altres mitjans de transport i disposa d’un
important potencial de desenvolupament (generat
pel turisme, el flux dels negocis i, potencialment,
els desplaçaments de població expatriada). Els
exemples de «cel únic» (tant a Europa com en altres
conjunts regionals: Pacte Andí o sud-est de l’Àsia,
per exemple) demostren que la diversificació del
trànsit i el descens dels costos resultants tenen
efectes econòmics ràpids i positius. 
Es pot esmentar, per exemple, l’acord «Open Sky»
conclòs fa poc temps entre la Unió Europea i el
Marroc, el qual permetrà que, d’aquí a poc temps,
les companyies aèries de la Unió i les del Regne
del Marroc puguin explotar lliurement les rutes entre
els 26 països implicats (s’inclouen els trànsits
denominats de cabotatge). Com a anticipació a
aquest acord, el Marroc acaba de concedir dues
llicències a companyies de baix cost europees, la

Cal posar en marxa un procés
d’integració econòmic regional
«profund», que impliqui la
liberalització del comerç i dels
serveis, la integració dels mercats
i la realització de reformes que
millorin el clima general per a la
consecució de negocis
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qual cosa implica un descens important dels preus
en les connexions de Gran Bretanya o Alemanya
amb les principals ciutats marroquines, que passen
dels 250 als 50 euros, aproximadament, en bitllets
d’anada: una demostració molt concreta dels
beneficis de la integració econòmica a la Mediterrània
per a les opinions públiques implicades.

El llindar d’un procés ambiciós

La Conferència ha posat al descobert que ens
trobem al llindar d’un procés ambiciós que no
pot tenir èxit llevat que totes les parts implicades
–és a dir, els estats, la seva opinió pública i els
seus actors econòmics– s’hi involucrin per afrontar
un doble desafiament: per a Europa, el repte de
comprometre’s decididament en la lliure circulació
de persones, de béns i de serveis, i per als països
socis, el d’explicar a la seva opinió pública que la
integració regional Sud-Sud és el germen de
beneficis que no poden continuar ignorant. Els
debats han demostrat que la intel·ligència està
disponible, i que es pot mobilitzar la voluntat política
com s’ha fet palès a la Conferència de Ministres
de Transports de Marràqueix. En altres paraules,
a la zona euromediterrània ens necessitem els uns
als altres: la integració Sud-Sud es durà a terme
a través d’Europa, i la integració Nord-Sud no
s’aconseguirà sense els països socis...
Així mateix, la Conferència va subratllar que no
es tracta només de constituir una xarxa regional
de transports, sinó de crear un sistema de
transports a la zona euromediterrània. Per
aconseguir-ho, no n’hi ha prou de juxtaposar plans
d’infraestructures nacionals, cal una visió global
que comprengui molts aspectes: el concepte de
xarxa en la definició de les prioritats, la integració
dels conceptes d’interoperabilitat i logística des
de la concepció dels projectes i l’associació
d’inversors privats en la seva materialització per
accelerar la modernització del sector. Aquesta
modernització respon a una necessitat, però
sobretot a una oportunitat econòmica formidable:

la zona euromediterrània no solament representa
el 20% del PIB mundial, sinó també una de les
regions del món amb major patrimoni històric i
cultural, el potencial econòmic de la qual encara
està per alliberar a causa de la manca d’integració
regional.

Perfeccionar els modes de finançament

La consecució d’un sistema de transports i de logística
integrat a l’àmbit regional exigirà inversions subs-
tancials. A títol il·lustratiu, esmentarem que els
projectes d’infraestructures en curs de definició als
països socis representarien una inversió de més de
20.000 milions d’euros si es posessin en marxa durant
els propers cinc anys.
El treball de la Conferència, i sobretot el de la tercera
sessió, ha demostrat que hi ha una via intermèdia
entre el sector públic i el privat, però que la implantació
de fórmules d’economia mixta o de gestió delegada
suposen una adaptació del marc legislatiu i ma-
croeconòmic dels països socis per facilitar que els
inversors privats assumeixin riscos. El Marroc o Turquia
estan prou avançats en aquest aspecte. La FEMIP
està disposada a donar suport a aquestes evolucions
a tots els països del Partenariat de Barcelona: mobilitza
no solament mitjans financers importants, sinó que,
sobretot, millora considerablement l’eficàcia de les
decisions d’inversió amb una selecció apropiada de
projectes viables i l’aportació d’assistència tècnica,
recolzada per la presència de tres antenes locals al
Caire, Tunis i Rabat.
No obstant això, si es tenen en compte les moltes
necessitats que s’han de satisfer, la FEMIP es
proposa com a objectiu incrementar la implicació
del sector privat en la creació d’infraestructures i
serveis d’utilitat col·lectiva: per tal d’aconseguir-ho,
disposa del seu «fons especial FEMIP» (ESF), els
paràmetres de la qual li permeten donar resposta
a les restriccions que sobrecarreguen financerament

La implantació de fórmules
d’economia mixta o de gestió
delegada suposen una adaptació
del marc legislatiu i
macroeconòmic dels països socis
per facilitar que els inversors
privats assumeixin riscos

El sector aeri apareix com una
de les eines d’integració regional
que s’han de privilegiar en
matèria de mobilitat de persones
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9la capacitat del sector privat per fer front a riscos
comercials massa importants. Per aquest motiu,
pretén reservar els recursos d’ajuda pública per al
desenvolupament, que són els seu propis, a maneres
d’utilització que produeixin el millor efecte palanca,
tant en la promoció de reformes sectorials com en
la catalització de fonts de finançament privat.

Conclusions concretes

Amb aquest esperit, la Conferència FEMIP 2006
recomana:

1. aprofundir en el Partenariat del coneixement a
l’espai euromediterrani per tal de controlar millor

els reptes del desenvolupament econòmic i afavorir
les reformes institucionals,

2. promoure el concepte de xarxa en la definició de
noves infraestructures i donar prioritat a les
interconnexions que falten («autopistes del mar»
i accés als hinterlands),

3. integrar les normes internacionals d’inter operabilitat
tècnica i administrativa en els projectes,

4. reforçar la capacitat de les institucions financeres
internacionals perquè assumeixin riscos en el
finançament d’infraestructures i, fins i tot, en la
implantació d’estructures de garantia que cobreixin
el «risc de legislació» i,

5. facilitar l’accés de les institucions financeres i
dels operadors (privats o d’economia mixta) a
finançament amb moneda local.

A finals del 2006, els caps d’Estat i de Govern, reunits en el Consell

Europeu i tenint en compte la importància de la cooperació financera

euromediterrània, han proporcionat a la FEMIP els mitjans per contribuir

al desenvolupament dels països col·laboradors des del 2007 fins al

2013, a través de dues decisions importants:

• Encara que els nou Països Socis Mediterranis s’han beneficiat de prop

de 4.500 milions d’euros en préstecs des de l’any 2000 al 2006, el

FEMIP estarà en condicions d’aportar almenys 8.700 milions d’euros

del 2007 al 2013, quasi el doble d’ajudes. Aquest volum és des d’ara

comparable al que s’ha concedit als països que es preparen per a la

seva adhesió a la Unió Europea, i representa més del doble dels

préstecs per als seus veïns de l’Est de la Unió.

• Resultat d’un gran consens amb els països socis que es va assolir el

juny de l’any passat amb l’últim Consell Ministerial FEMIP a Tunis, el

Consell Europeu va ratificar igualment el reforç de la FEMIP per

aconseguir, en un termini previsible, una veritable «Comunitat

econòmica euromediterrània».

Sobre aquestes bases, la FEMIP podrà:

• Reforçar el diàleg institucional que d’ara endavant s’exercirà a tres

nivells: a nivell ministerial, amb el Consell de la FEMIP; al dels alts

funcionaris, amb un nou Comitè de la FEMIP encarregat de debatre les

estratègies d’inversió i entre els actors econòmics, amb les

Conferències de la FEMIP. 

• Desenvolupar nous productes financers per a la gestió de riscos i el

suport a les inversions de les empreses: entre els nous productes, hi

ha els préstecs en moneda local sempre que s’arribi a un acord en les

converses en curs amb alguns països socis per aconseguir l’obertura

dels seus mercats de capitals als préstecs del BEI.

• Situar el coneixement compartit en un lloc central al Partenariat;

mitjançant l’acció de les seves administracions exteriors i l’organització

regular de conferències, la FEMIP pretén escoltar els operadors per

ser més eficaç i reforçar el sentiment d’un futur comú a la Mediterrània.

Amb aquest esperit, la FEMIP vol demostrar als seus socis que la

Mediterrània és tan important per a Europa com els seus veïns de l’Est.

Per tant, la nostra acció està orientada concretament a la millora de les

condicions del desenvolupament a la Mediterrània. Per exemple, la

propera Conferència FEMIP, organitzada conjuntament amb la Federació

Bancària Europea (FBE) els dies 22 i 23 de març de 2007 a París, es

dedicarà a millorar les condicions de transferència i d’utilització de fluxos

financers de les migracions a la zona euromediterrània. Després, el

2007, una conferència FEMIP examinarà el desenvolupament de les

microfinances, un àmbit a l’expansió del qual hem donat suport al Marroc

i a Tunísia. Finalment, proposarem als ministres del Consell FEMIP triar

entre els temes següents: els mitjans per fer de la protecció del medi

ambient a la Mediterrània una oportunitat que revalori el finançament dels

projectes, o la promoció de les inversions en el sector del turisme

sostenible.

FEMIP. DESEMBRE DEL 2006: UN BON CAP D’ANY PER A LA ZONA EUROMEDITERRÀNIA
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Delphine Dubreuil
Consultora 
CATRAM Consultants, París

Aquesta aportació se centra en els esdeveniments
recents en l’àmbit portuari al sud de la Mediterrània
i s’interessa particularment per les perspectives que
ofereix el futur port marroquí Tànger-Med, situat a
l’estret de Gibraltar.
En el mercat del transport de contenidors a la
Mediterrània occidental, els dos ports espanyols,
València i Barcelona, sembla que registren en l’actualitat
els creixements més sòlids, mentre que Giaio Tauro
(Itàlia) està vivint un retrocés sensible i Algesires
(Espanya) està assolint el nivell de saturació de les
seves instal·lacions actuals. La propera entrada en
servei de Tànger-Med (la primera terminal s’obrirà el
juliol del 2007) hauria de posar en dubte aquest
equilibri.
Des de fa una vintena d’anys, les evolucions del
transport marítim de contenidors han permès la
implantació de nous ports de contenidors a la
Mediterrània i cal preguntar-se legítimament si 
aquest port no és més que un nou hub-port destinat
a absorbir el creixement dels fluxos marítims de
contenidors procedents de l’Àsia, si representa el tret
de sortida d’una modernització dels ports de la riba
sud de la Mediterrània occidental o si esdevé una
experiència singular per la seva situació geogràfica i
pel seu posicionament comercial estratègic.

Trànsit de contenidors i dinàmica portuària
mediterrània 

Pot ser útil fer un repàs ràpid dels mecanismes en
què es basa la renovació portuària de la zona
mediterrània.

A mesura que els vaixells utilitzats per al transport
de contenidors han anat augmentant de dimensions,
s’han reorganitzat les condicions de la seva ex-
plotació per millorar-ne la productivitat. La reducció
del nombre d’escales per als vaixells més grans, 
la introducció de serveis de vaixells distribuïdors, 
més petits, per als ports regionals, la generalització
de l’interlining a partir de hubs portuaris, l’emergència
de partenariats tècnics entre les empreses navilieres
(aliança o explotació conjunta de serveis) han produït
els beneficis de productivitat consegüents en la
indústria marítima. (Vegeu el mapa 3)
La utilització de vaixells de grans dimensions –de
5.000 EVP a, en l’actualitat, 11.000 EVP (unitat
equivalent a vint peus)– s’ha convertit així en una
realitat i ha permès absorbir el creixement històric
que viu el comerç mundial des de l’any 2000 i, en
particular, els intercanvis amb els països asiàtics. 
Aquestes innovacions en l’explotació de vaixells de
contenidors també han fomentat el desenvolupament
de hub ports dedicats als transbords de vaixells d’abas-
tament entre si (interlining) i de vaixells d’abastament
a vaixells distribuïdors (feedering). Aquests hubs s’han
localitzat a les grans rutes marítimes o a la perifèria
de mars tancats o d’arxipèlags. Així, el Bàltic, el Mar
Negre, els ports atlàntics europeus i la majoria d’illes
del mar de les Antilles reben servei essencialment
de vaixells distribuïdors a partir d’uns quants ports
pivot que formen part de les línies intercontinentals i
que, per tant, reben els grans vaixells.
Alguns d’aquests ports també es dediquen a
l’intercanvi de contenidors entre vaixells d’a-
bastament, i es troben prop dels corredors marítims
més transitats: en la gran majoria dels casos es
tracta de la ruta est-oest: Àsia-Amèrica-Europa.
En aquest context de racionalització han sorgit ports
nous a la Mediterrània que garanteixen les dues
activitats de transbord: feedering i interlining. El
primer d’aquests ports va ser Algesires, a l’estret

Economia i Territori | Territori i transport

El futur port Tànger-Med: signe de
renovació dels ports del sud de la
Mediterrània o projecte únic?
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Interlining

Els dos vaixells, un que surt del port A i un altre que surt del port B,

intercanvien una part de la seva càrrega en funció dels ports de destinació

a què arriben: ofereixen sis ports de destinació per a cada port de partida,

però en realitat només donen servei a tres. Els seus temps d’escala són

reduïts igual que els seus costos fixos portuaris.

Feedering

Els vaixells anomenats «d’abastament» descarreguen els contenidors amb

destinació a ports regionals o insuficientment equipats: vaixells de

dimensió reduïda anomenats feeders es fan servir per a aquest servei més

al detall. Els vaixells d’abastament només donen servei als ports principals.

de Gibraltar, i després el van seguir Giaio Tauro,
Marsaxlokk a Malta, Càller a Sardenya, per a la meitat
occidental de la Mediterrània, mentre que Port Said,
Damiette i el nou port del canal de Suez a Egipte
són els principals ports de transbord de la
Mediterrània oriental.
L’arribada d’aquests ports mediterranis no ha tingut
cap impacte als ports del nord d’Europa. Aquests
últims han conservat la seva funció de redistribució
local als ports regionals, així com la seva funció de
porta interoceànica per al continent. Els contenidors
manipulats a Anvers, Rotterdam o Hamburg en part
també són redirigits cap als ports suecs, irlandesos,
bàltics, etc., però també abasteixen una àmplia zona
de l’interior des de l’Europa occidental fins a Polònia,
Hongria i Romania.
A diferència dels hubs ports, aquests ports de la
zona nord són «ports principals» o «ports d’accés»
i compleixen funcions de redistribució marítima
regional (feedering i interlining) i de servei a l’interior
del continent.
L’augment en el trànsit de contenidors no solament
ha beneficiat els nous hub ports: València i
Barcelona, els principals ports espanyols, han
confirmat la seva funció de pivot a la Mediterrània
occidental i mantenen la seva quota de trànsit de
transbord en el 30% dels volums de contenidors
gestionats. A menor escala, Beirut o Istanbul

(Amberly), a la Mediterrània oriental, han adquirit
una posició semblant tot afegint a les funcions de
hub ports per a la Mediterrània oriental la funció
de ports intercontinentals per al seu propi territori
interior. A Egipte, Port Said, Damiette i el port recent
de Suez continuen sent hub ports molt semblants
als seus homòlegs d’Algesires o Giaio Tauro.

Marginalització dels ports del Magreb

Nombrosos ports, fins i tot façanes marítimes senceres,
estan absents d’aquestes xarxes de hub ports i de
ports principals. Així doncs, la progressió del trànsit
de contenidors per la Mediterrània no ha beneficiat
de la mateixa manera els nombrosos ports, i en
particular es pot afirmar que els ports del Magreb han
quedat marginats. 
La majoria dels ports de la costa magrebina posseeixen
infraestructures clarament insuficients i, fins i tot, de
vegades, obsoletes: els calats limiten les seves
capacitats d’acollida a vaixells de grandària mitjana,
els equips de manteniment disponibles no sempre
estan adaptats i les condicions de gestió de les
mercaderies (en particular els controls) allarguen els
temps de pas portuari i, fins i tot, provoquen la
congestió de les terminals. Finalment, quasi que no
reben servei directament, sinó només a través de

MAPA 3 Ports de transbord

PORT A

PORT B

Port de transbord
Intercanvi de càrrega

Serveis de transport
alterns

Serveis de transport
en «feeders»
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vaixells feeder, la qual cosa augmenta encara més els
temps de trànsit totals.
A Algèria, el port d’Alger, el primer port del país per
a contenidors i noli rodat, pateix una congestió crònica
malgrat la posada en marxa de ports secs a Rouiba,
a la perifèria de la ciutat. El port, concebut en un

principi per a trànsits convencionals, ha hagut
d’adaptar-se al trànsit de contenidors sense que per
això s’hagi hagut de desplaçar la resta de trànsits:
rodat, de passatgers, de diferents mercaderies a lloure
i de pesca, que es continuen gestionant a les terminals
d’Alger. La principal estació ferroviària de la capital
se superposa als terraplens i les infraestructures
ferroviàries romanen infrautilitzades. La via existent
dedicada al noli portuari talla una via ràpida litoral: el
trànsit ferroviari interromp la circulació per carretera,
per la qual cosa només és possible de fer-ho a la nit.
Els terraplens impliquen dipòsits d’emmagatzemament
on una part dels contenidors importats són controlats
i descarregats, les terminals no estan informatitzades,
i l’emmagatzemament dels contenidors es reparteix
entre unes quantes zones del port. 
La situació és força millor a les infraestructures de
Casablanca: la terminal de contenidors s’ha planificat
expressament per al trànsit de contenidors, té una
profunditat prou important com per organitzar
l’emmagatzematge de manera eficaç; el material de
manteniment, pòrtics i ponts, està adaptat i la gestió
de l’emmagatzemament dels contenidors està in-
formatitzada. Però si les activitats de càrrega/
descàrrega dels contenidors al dipòsit així com els
controls, entre ells els duaners, es continuen fent
generalment al recinte portuari, la desmaterialització
d’aquests procediments encara és lluny de completar-
se.
Tant en el cas de Casablanca com en el d’Alger, la
ciutat ha crescut considerablement i les in-
fraestructures portuàries estan tancades per nuclis
urbans de diversos milions de persones. Les
possibilitats d’expansió són limitades o quasi
inexistents. A més, la localització d’aquests ports es
considera ara estratègica des del punt de vista de

desenvolupament urbà: ocupen superfícies importants
al centre de les ciutats, estan molt ben comunicats
per les infraestructures de carreteres i autopistes i
ofereixen perspectives indiscutibles per a les
operacions immobiliàries de gran envergadura.
Finalment, la situació central d’aquests dos ports,
els més importants del país amb 500.000 con-tenidors
anuals cadascun, és una font contínua de molèsties
relacionades amb el trànsit per carretera.
El conjunt dels elements advoca per un des-plaçament
de determinats trànsits marítims i una profunda
reorganització de les instal·lacions portuàries a
Casablanca i Alger. 
El port de Tunis presenta una problemàtica una mica
diferent de la dels anteriors. El port històric de Tunis,
que es comunicava amb el mar per un llarg canal a
través del llac de Tunis, aviat es va revelar insuficient
i molt costós de mantenir. Es va construir un nou port,
Radès-La Goulette, a un costat i a l’altre del canal i
de la carretera que porta a Tunis. Dissenyat en el
seu origen per a vaixells de transbord rodat, disposa
d’instal·lacions poc adaptades per al trànsit de
contenidors i està clarament poc equipat. A més, té
calats insuficients i terraplens infradimensionats. Però
al contrari que al port d’Alger, els problemes de manca
de capacitat encara no són gaire greus. Està localitzat
a la perifèria del nucli urbà tunisenc i aquesta situació
és un avantatge notable. Així, el port de Radès té
possibilitats d’ampliació limitades, però reals, en la
seva ubicació actual per a las terminals que gestionen
mercaderies diverses: la reconversió de molls
actualment utilitzats per a càrrega a lloure i una gestió
adequada de les instal·lacions hauria de permetre
absorbir el creixement del transport de contenidors
durant uns quants anys sense arribar a una situació
de congestió perjudicial per als intercanvis tunisencs.
Noves infraestructures viàries, actualment quasi
acabades, facilitaran l’accés al port i haurien d’eliminar
la circulació de trànsit actual pel centre de Tunis.
No obstant això, encara que la situació del port tunisenc
sembla menys complicada, cal dir que el lloc és limitat.
El port de La Goulette es transformarà ben aviat en
port esportiu, i el desenvolupament d’una part dels
municipis costaners del llac de Tunis s’ha confiat en
manera de concessió a arquitectes urbans i es
destinarà a infraestructures turístiques. Paral·lelament,
les normatives ambientals s’han endurit i la creació
de nous terraplens mitjançant el terraplenament de
zones lacustres ja no és (per sort) possible. 
En el futur immediat, les perspectives de creixement
del port de Tunis/Radès són més sòlides que per als

La majoria dels ports de la costa
magrebina posseeixen
infraestructures clarament
insuficients i, fins i tot, de
vegades, obsoletes
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ports dels països veïns, però a més llarg termini no
serà possible de fer creixements de més amplitud a
la zona.
A més o menys llarg termini, la manca de capacitat
portuària amenaça d’asfixiar les economies dels països
del Magreb i, malgrat una relativa so-brecapacitat
portuària general a la Mediterrània occidental, en
l’àmbit local les necessitats són evidents.

Tànger-Med, un port i alguna cosa més

El diagnòstic ha estat precoç al Marroc i ha menat a
una reflexió profunda sobre el seu paper en els
intercanvis mediterranis i sobre les possibilitats de
desenvolupament econòmic i industrial que ofereix
una millor organització dels transports. La localització
a la regió de Tànger, a l’estret de Gibraltar i en
l’encreuament de les rutes marítimes nord-sud i est-
oest s’ha imposat ràpidament.
Paral·lelament, el Marroc s’ha beneficiat d’una dinàmica
nova després de l’arribada del nou equip directiu. La
necessitat de desenvolupament econòmic de la regió
nord-oest del Marroc, deliberadament marginada al
llarg dels últims trenta anys, s’ha concretat en un
projecte global de desplegament econòmic i social.
El futur port Tànger-Med constitueix la pedra angular

d’aquest procés.
Per la seva situació geogràfica, per la diversitat de
les infraestructures i dels equipaments planificats i
pel suport que rep de les autoritats marroquines, el

port de Tànger-Med ha de ser considerat, sens dubte,
com una operació particularment innovadora i
ambiciosa.

Agence Spéciale Tanger Mediterranée (TMSA)

L’agència responsable del desenvolupament de la
zona econòmica especial nord i del port de Tànger-
Med, TMSA, té competències excepcionalment
àmplies: com a organisme públic d’ordenació
territorial és responsable del contingut del projecte
i de la seva realització. És, per tant, l’autoritat de
referència en la concessió dels diferents equi-
paments i zones logístiques a les empreses privades
responsables de la seva explotació. Responsable
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• Calat màxim de 18 metres

Terminal Ro-Ro i de passatgers

• 8 zones potencials de Ro-Ro
• Connectada amb l’estació de tren de passatgers
• Gran zona d’aparcament
• Capacitat per a 5 milions de viatgers,

1 milió de cotxes i 500.000 camions
• Capacitat nominal de 3,5 milions d’EVP
• 95 hectàrees de terraplè 

• 2.100 m de línia de moll amb dos terminals per a contenidors
  operades per ATM Terminals i Eurogate-Contship.

MAPA 4 El port de Tànger-Med I, plànol provisional

Font: Medhub/TMSA

El port de Tànger-Med ha de ser
considerat, sens dubte, com una
operació particularment
innovadora i ambiciosa
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de l’ordenació territorial i del desenvolupament de
diferents zones logístiques i zones d’activitats al
voltant del nou equipament portuari. Com a tal,
pot requalificar terrenys per declarar-los d’utilitat
pública i, per fer-ho, posseeix competències per
expropiar.
Pel fet de ser l’autoritat encarregada de l’explotació,
de la valoració i del desenvolupament de les terminals
portuàries, posseirà de facto l’estatut d’autoritat
portuària quan entri en servei el nou port.

El projecte portuari de Tànger-Med

El projecte de la zona econòmica especial inclou
diversos aspectes: un component portuari que ens
interessa particularment i un component industrial i
logístic que integra diverses zones a la regió de Tànger,
algunes pendents de realització i altres ja existents i
integrades en el nou projecte.
L’emplaçament portuari pròpiament dit –Tànger I
des de l’anunci de la realització d’un Tànger II (2008-
2012)– inclou una terminal de descàrrega a lloure
dedicat als cereals, una terminal petroliera, una terminal
per a mercaderies diverses, tres terminals per a
contenidors amb una zona logística i el port per a
vaixells de transbord rodat. Des de les fases preliminars
del projecte, les perspectives d’ad-judicació de les
concessions de terminals de contenidors han suscitat
un viu interès per part dels grans operadors privats.
Al final, els resultats de les diferents licitacions per a
l’explotació del port de Tànger-Med han fet emergir
una col·laboració inusitada entre els majors operadors
portuaris procedents dels mons àrab i europeu.
Inicialment estaven previstes dues terminals de
contenidors als quals se n’ha afegit una tercera ara
fa poc temps. Els molls tenen un calat de 18 m i
ofereixen potencialment una capacitat de gestió de
més de tres milions de contenidors. 
La primera concessió es va adjudicar el 2004 a
l’agrupació d’empreses APM Terminal (Maersk)-Akwa
(grup marroquí). La primera empresa naviliera del món
i la seva filial d’explotació portuària ja són presents a
les terminals d’Algesires des de principis dels anys
noranta.
El 2006 la gestió de la segona terminal es va adjudicar
a un consorci format per Eurogate, un especialista
europeu en manteniment (40%), i tres operadors
marítims (20% cada un): CMA-CGM i MSC, dues
navilieres europees de contenidors amb presència
arreu del món, i l’empresa naviliera Comanav, antic

navilier estatal marroquí i en l’actualitat comprada per
CMA-CGM.
Com la primera, aquesta segona concessió està sotmesa
a un cert nombre de condicions (en particular en termes
d’inversions mínimes que cal fer en un període
determinat) i s’ha assignat amb una durada de trenta
anys per a l’habilitació i l’explotació de les terminals.
No obstant això, la segona concessió es diferencia de
la primera per una disposició particular: el segon consorci
s’ha compromès a crear companyies marítimes regionals
i a organitzar serveis feeder des de la seva terminal. De
fet, una de les pors de les autoritats marroquines era
que les instal·lacions estiguessin completament
utilitzades per als transbords relacionats amb el trànsit
de contenidors asiàtics sense cap repercussió regional,
en particular per a les companyies marítimes locals.
Una segona manera de preparar aquesta possible
diversificació de les repercussions de les inversions
portuàries ha consistit en la creació de zones
logístiques i de zones d’activitats majoritàriament amb
un estatus de zona franca.
La primera –situada directament darrere de les
terminals de contenidors– és la zona Medhub,
gestionada conjuntament per TMSA i Jebel Ali Free
Zone Internacional-Jafza, el responsable d’explotació
de la zona logística de Dubai. Es dedica a les activitats
logístiques o de postproducció dels béns destinats
als mercats europeus. Una vegada tractats, aquests
fluxos es distribuiran per Europa directament cap als
llocs de venda o als magatzems regionals dels
distribuïdors en camió des del port de càrrega de
transbord rodat de Tànger-Med. 
El conjunt de línies de ferri de passatgers o RO-RO
(roll-on roll-off) existents actualment a Tànger ciutat
es desplaçaria a la terminal de càrrega de transbord
rodat. S’esperen noves accions a l’estret, a la part
d’Algesires, per tal de poder absorbir el creixement
previsible del trànsit rodat entre els dos ports.
Altres zones se situen a l’exterior del recinte muntanyós
i es desenvoluparan per a activitats industrials de
transformació –aquí l’objectiu són també els mercats
europeus– o bé per a operadors logístics orientats
al mercat marroquí.
Tànger-Med intenta resoldre una equació difícil: crear
valor afegit per al Marroc amb la captació de trànsit
de contenidors sense perjudicar les quotes de mercat
dels ports marroquins existents, amb Casablanca al
capdavant. En altres termes, es tracta de crear activitat
econòmica a partir de fluxos de mercaderies sense
enllaç amb el territori interior marroquí. Per això, i per
protegir l’activitat de la resta de ports –que a més
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depenen d’una autoritat portuària acabada de crear,
l’Agència Nacional de Ports (ANP)–, la quota de trànsit

de Tànger-Med destinada al mercat nacional s’ha
limitat voluntàriament al 15% del total, però els
operadors i TMSA demanen ja una revisió a l’alça
d’aquesta quota.
Finalment, per a les terminals petrolieres, la concessió
ha caigut a les mans d’un consorci format per una
empresa marroquina, un operador kuwaitià i un
operador de la Unió dels Emirats Àrabs per un període
de 25 anys.
L’última concessió feta fins al dia d’avui, el servei de
remolcat, correspon a Bourbon, SA, una empresa
francesa de remolcadors amb una particular presència
a Le Havre.
Del projecte Tànger-Med se n’ocupa una agència
especial ad hoc i no l’ODEP (l’oficina de ports
marroquins), que acumulava ja el 2002 les concessions
d’autoritat portuària i de proveïdor de serveis portuaris
(monopolístic en el manteniment de vaixells). La creació
de TMSA i de TangerMed introduïa, de fet, la
competència en territori marroquí i, sens dubte, ha
accelerat la reforma portuària iniciada en paral·lel
per les autoritats marroquines. El desembre del 2006
l’ODEP va ser dividida en dues entitats, l’ANP i la
SODEP, la societat d’explotació portuària, que d’ara
endavant haurà de fer front a la competència d’altres
operadors per als serveis de manteniment. 
Encara que és convenient no relacionar els dos
esdeveniments, es pot celebrar que, per sort, hagin
tingut lloc en paral·lel.

El posicionament geoestratègic: 
una aposta quasi guanyada

Localitzat a l’estret de Gibraltar, a la zona de travessia
més curta cap a Europa, el port de Tànger-Med gaudeix
d’una situació excepcional:

• Està situat als encreuaments de nombroses rutes
marítimes: qualsevol vaixell que connecti un port del
nord d’Europa o de l’est de l’Atlàntic amb l’Àsia, la
Mediterrània o l’oceà Índic, ha de travessar l’estret
de Gibraltar i passar pel port de Tànger-Med. La
situació sembla ideal per a un d’aquests ports hubs
dels quals es parlava anteriorment. El desen-
volupament precoç d’Algesires en aquest sentit
confirma aquest posicionament.

• Amb una travessia de 30 minuts n’hi ha prou per
recórrer els escassos 16 km que el separen de la
costa espanyola: és la curta baula marítima d’una
carretera quasi ininterrompuda entre el nord d’Àfrica
i Europa.

El port de Tànger-Med pot ser considerat una rèplica
exacta del port espanyol d’Algesires. No obstant això,
un examen més detallat mostra que els dos ports no
es poden comparar des del punt de vista de servei
a les terres interiors. De fet, el port de Tànger hauria
d’acumular les dues funcions de hub port i de port
principal: donarà servei a una part del Marroc i
ambiciona captar activitats logístiques i industrials
per a una zona de clients ampliada a l’Europa
occidental, però principalment està pensat com a port
de transbord a l’encreuament de les línies est/oest i
nord/sud, i es posiciona per prestar serveis regionals
al Magreb i l’Àfrica occidental.

Limitacions del projecte

El projecte té qualitats notables i els paràgrafs
anteriors confirmen la solidesa dels arguments
avançats per justificar-lo. No obstant això, malgrat
les perspectives de desenvolupament brillants,
Tànger-Med planteja alguns interrogants relatius a
les conseqüències d’una reordenació d’aquesta
mena.

Una manera de preparar la
possible diversificació de les
repercussions de les inversions
portuàries ha consistit en la
creació de zones logístiques i de
zones d’activitats
majoritàriament amb un estatus
de zona franca

El port de Tànger-Med pot ser
considerat una rèplica exacta
del port espanyol d’Algesires. No
obstant això, un examen més
detallat mostra que els dos ports
no es poden comparar des del
punt de vista de servei a les
terres interiors.
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Medi natural

L’emplaçament portuari està particularment limitat a
causa de la topografia que el rodeja. La creació de
terminals ha necessitat obres de gran en-vergadura: el
litoral muntanyós s’ha allisat literal-ment i s’ha condicionat
en terrassa de manera que pugui albergar les
infraestructures i les superfícies necessàries per al
funcionament d’un gran port de transbord rodat i també
d’un gran port de contenidors. Les roques extretes com
a resultat d’aquestes obres s’han utilitzat, evidentment,
per a la creació dels terraplens de les terminals. Futures
ampliacions de les primeres terminals implicarien, sens
dubte, unes obres d’una importància semblant.
L’impacte en l’entorn d’aquesta reordenació territorial és
lluny de ser neutre: la configuració del litoral mai no tornarà
a ser la mateixa, l’erosió del massís i el vessament de
les aigües augmentaran a causa de la creació de les
esplanades i de les in-fraestructures viàries.
Darrere del litoral, les localitats preparades com a
zones d’activitats i zones logístiques corren el risc
d’estendre’s de manera incontrolada al llarg de les
noves infraestructures de carreteres i de complicar
així l’organització dels serveis urbans. Un altre problema
és l’increment del trànsit rodat que el port pot arribar
a generar al mateix temps en l’àmbit local (els
intercanvis entre zones, sens dubte, aug-mentaran) i
en l’àmbit nacional, ja que les principals conques
d’ocupació i de població del Marroc rebran en part
serveis de Tànger-Med. 
El trànsit per carretera també augmentarà de manera
significativa en direcció a Europa, ja que el servei
directe a mercats europeus (França, Espanya, Portugal,
Itàlia) és un dels principals eixos de desenvolupament
del projecte. La UE acceptarà més camions de gran
tonatge a les seves carreteres, sobretot si aquest
trànsit està relacionat amb una deslocalització de
les activitats logístiques fora del seu territori? 

Cal esperar que els transportistes per carretera
marroquins i espanyols sàpiguen crear serveis
multimodals innovadors sobre el model dels existents
a Istanbul cap a Àustria i que combinen el transport
marítim amb el transport ferroviari.

Seguretat

El complex de Tànger-Med podria canalitzar amb el
temps el gruix dels intercanvis comercials del regne
alauita amb Europa i una part important dels seus
intercanvis amb tot el món. Paradoxalment, la
convergència de fluxos cap a Tànger-Med faria fràgils
els accessos del Marroc en instaurar una dependència
massa important.
Actualment, l’estret és un dels principals punts de
pas dels corrents d’immigració il·legal cap a Europa
des del nord d’Àfrica i l’Àfrica subsahariana, així com
del contraban de productes derivats del cànnabis.
Aquesta situació, que preval des de fa anys, ha provocat
un enduriment dels controls en els passos portuaris
i una major vigilància dels vehicles o altres unitats de
càrrega amb destinació als països de la UE. Malgrat
la pressió exercida per la policia, els qui estan disposats
a emigrar, que a vegades hi passen mesos, no sembla
que es desanimin. La situació continua sent incòmoda
i tensa a la regió del nord i és legítim preguntar-se si
amb les precaucions preses per a l’organització d’un
trànsit portuari protegit n’hi ha prou per poder garantir
un accés ininterromput al pas de l’estret.

Danys socioeconòmics col·laterals

La creació de zones manufactureres a la regió de
Tànger-Med, el desplaçament de les activitats
portuàries existents a la ciutat de Tànger i la gestió
parcial dels fluxos de contenidors intercontinentals
marroquins per part de Tànger-Med repercutiran, sens
dubte, en el territori: assistirem a un canvi en la
localització de les activitats existents, alhora que a la
creació d’activitats clarament noves. La ciutat de
Tànger serà, sens dubte, la més afectada, però també
s’hi veuran implicades algunes ciutats industrials com
Casablanca. 

Quines oportunitats tenen la resta de ports?

Malgrat la situació excepcional de què gaudeix, Tànger-
Med no hauria d’atreure nolis molt més enllà dels límits
del Marroc. 

L’impacte en l’entorn d’aquesta
reordenació territorial és lluny
de ser neutre: la configuració del
litoral mai no tornarà a ser la
mateixa, l’erosió del massís i el
vessament de les aigües
augmentaran a causa de la
creació de les esplanades i de les
infraestructures viàries
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L’atracció de noli tunisà, si es tenen en compte les
distàncies per carretera comparades amb les travessies
marítimes, no sembla gaire creïble en les circums-
tàncies actuals. 
La situació algeriana és diferent: els ports algerians,
sens dubte, estan poc equipats, però les distàncies
són importants. No obstant això, la millora de les
infraestructures per carretera i, d’una manera particular,
la construcció de l’autopista trans-magrebina obre,
sens dubte, perspectives per a Tànger-Med, i si no
per al noli europeu, sí per als contenidors marítims. 
Actualment, els hubs de contenidors de la Mediterrània
occidental es troben en situació d’excés de capacitat.
Nombrosos ports han vist com el seu trànsit
s’estroncava durant els últims anys en aquesta part
de la Mediterrània mentre que els ports de servei a
l’interior del continent es dotaven d’equipaments de
millor qualitat. Aquesta situació no s’hauria de
prolongar. Podem afirmar sense por d’equivocar-

nos que el transport marítim de contenidors ofereix
capacitats de creixement importants sense que es
pugui determinar encara si aquesta progressió
aconseguirà un sostre a curt o mitjà termini.
Així doncs, hi ha oportunitats futures per a ports
semblants als països veïns? 
Els propers hubs de contenidors a Tunis –el projecte
d’Enfidah està actualment en estudi– o a Algèria
–l’antic port siderúrgic de Djen-Djen s’està plantejant
i ja hi ha els molls i les connexions per carretera i
ferroviàries– tindran posicionaments semblants al
de Tànger-Med?
És evident que no, ja que no tindran la localització
geogràfica gaire particular d’aquest darrer. Convé,
doncs, examinar amb detall les repercussions positives
reals dels hubs ports sobre les economies locals,
sense perdre de vista les reestructuracions, sovint
colossals, que representen aquesta mena
d’instal·lacions.

B
al

an
ç

M
ed

. 2
00

7
26

7

5 balance catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:17  Página 267



B
al

an
ç

M
ed

. 2
00

7
26

8

Khaled Hroub
Director 
Cambridge Arab Media Project
en associació amb el Centre of Middle Eastern and 
Islamic Studies
Universitat de Cambridge

El fenomen dels canals informatius àrabs

Al llarg de l’última dècada i mitja, els espectadors
àrabs han estat testimonis de la proliferació d’emissores
de televisió àrabs transfrontereres. Aquestes cadenes
es caracteritzen per la seva facilitat per arribar a
comunitats araboparlants amb independència de la
seva situació geogràfica i més enllà de qualsevol
frontera, i són un nou mitjà de comunicació que s’ha
anat convertint en una institució sociocultural i política
poderosa que exerceix una influència cada vegada
més gran sobre les actituds i les percepcions dels
ciutadans. Es tracta d’un mitjà que ha aconseguit
atreure l’atenció no solament dels habitants dels països
àrabs, sinó també de la diàspora d’arreu del món, i
d’una manera especial la d’Europa. La major part del
temps, els receptors de televisió de llars àrabs de
Manchester, Berlín, Rotterdam, Marsella i moltes altres
ciutats europees sintonitzen canals que emeten des
de la seva regió d’origen. Els joves àrabs sense lloc
de treball ni dret de vot, des dels afores parisencs
fins a Gaza, troben en aquests mitjans material radical
que els satisfà i que alimenta el seu odi. A banda de
les pressions polítiques estrangeres, els canals de
notícies àrabs són potser un dels actors més influents
a l’hora de conformar les percepcions i la/les identitat/s
dins de les comunitats araboparlants d’avui (Benhalla,
2005).
Middle Broadcasting Centre (MBC), una part del
capital del qual és de propietat saudita, va ser el primer
canal de televisió àrab transfronterer i va començar

a emetre des de Londres el 1991. La cobertura d’MBC
se cenyia a una línia editorial que tractava temes
d’interès per als saudites i encara que oferia una
cobertura de notícies i d’anàlisi àmplia i des d’un punt
de vista panarabista, no ho feia cercant en absolut la
polèmica ni el desafiament. La veritable revolució en
el tractament de temes d’actualitat regional controvertits
va arribar el 1996 amb el llançament d’Al-Jazira, des
de Qatar, que desafiava els límits de la llibertat
d’expressió en el context àrab. Des de llavors ha
proliferat un gran nombre de cadenes televisives
transfrontereres a la regió, amb les quals ha sorgit
un fenomen que s’ha convertit en una de les
característiques més destacables del panorama
sociopolític i cultural de la zona. 
Aquests canals es poden agrupar en categories
diferents en funció de criteris diversos. Es podrien
classificar d’acord amb els seus continguts: canals
de notícies, varietats, entreteniment o religió. I,
òbviament, un altre criteri seria el tipus de propietat:
n’hi ha d’estatals, semiestatals i privats. Així mateix,
també hi ha xarxes televisives que emeten en àrab i
són de propietat estrangera (com la nord-americana
Al Hurra, l’alemanya Deutsche Welle o la russa Russia
Today, així com les versions en àrab de la BBC i
France24, que no trigaran a arribar). És evident que
les tendències i les polítiques dels propietaris es
reflectieixen de manera directa o indirecta en la
programació i les emissions de les cadenes
esmentades. Els canals també es poden ordenar en
funció de la seva cobertura i el seu abast: nacionals
i transnacionals (o mitjans locals i panarabistes), cada
un dels quals persegueix captar l’atenció d’audiències
nacionals o estrangeres. Les cadenes de notícies
panaràbigues com Al-Jazira i Al-Arabiya ocupen les
primeres posicions en abast i influència. Totes dues
presten una atenció especial a desvestir-se de
qualsevol color local o nacional a fi d’atreure comunitats
àrabs de tot arreu. A causa de la seva relativa llibertat

Societat i cultura | Desenvolupament i cooperació

La influència dels canals informatius
àrabs en la identitat àrab
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en comparació de les seves homòlogues nacionals,
compten amb un gran nombre d’espectadors i
contribueixen de manera significativa a perfilar les
opinions dominants entre la població àrab sobre
qualsevol mena de temàtica. (Lynch, 2006; Hroub,
2006).

Però, en què consisteix la «identitat àrab»? 

La noció d’identitat assoleix dimensions
problemàtiques quan s’analitza en un context
típicament àrab. «Qui és àrab» o «en què consisteix
la identitat àrab» són preguntes eternes que fa molt
de temps que presenten un repte per als pensadors.
La diversitat d’identitats i subidentitats àrabs es
manifesta en diversos nivells: la identitat musulmana,
la panaràbiga, la nacional, la regional, la religiosa, la
confessional, l’ètnica, etc. Allò que relaciona tots
aquests grups de persones i els fa sentir que formen
part d’un conjunt més ampli és el que es podria
denominar «identitat àrab». Es tracta d’aquesta lleialtat
subconscient cap a un tot conformat per sentiments,
idioma, històries passades i compartides, somnis i
aspiracions presents i fragments d’aspectes comuns.
En l’actualitat, i algunes vegades al llarg de la història,
també ha consistit en el sentiment col·lectiu de defensa
contra allò que es percep com una amenaça militar
i cultural (predominantment occidental) existencial
a aquesta noció fluida d’«identitat àrab». 
Els camins a través dels quals aquestes identitats han
anat evolucionant han estat traçats sobretot per la
creació d’una multiplicitat de pressions i processos
socials, polítics i culturals. La «identitat àrab» col·lectiva
en el sentit modern de la paraula va sorgir amb una
naturalesa forta i agosarada a finals del segle XIX com
a resposta a les polítiques de «turquificació» que eren
imposades als àrabs des de l’Imperi otomà. Aquest
sentiment d’identitat comuna es va intensificar i es
va accelerar amb els projectes britànics i francesos
de colonització de la zona. 
No obstant això, en un context postcolonial, en el qual
ha desaparegut l’amenaça d’una ocupació estrangera
(excepte a Palestina), s’han començat a materialitzar
diferents formes de subidentitats. Els estats àrabs
independents, que es caracteritzen pels seus models
polítics autoritaris i pel fet que el control dels recursos
nacionals es troba a les mans d’unes elits reduïdes
de tipus ètnic, partisà, ideològic, confessional o tribal,
han fracassat a l’hora de crear identitats nacionals
coherents, al mateix temps que han permès que

romanguessin vives identitats fragmentades, però
combatives.

Els mitjans de comunicació àrabs transfronterers, en
totes les seves modalitats, combinen influències
tant nacionals com estrangeres i han tingut un impacte
notable en el desenvolupament de les diverses
identitats àrabs, tot donant més o menys accés o
rellevància a tal o tal identitat a l’hora de retratar
esdeveniments i situacions.

Creació d’identitats primordials o binàries?

La diversitat de mitjans àrabs per satèl·lit que s’ha
esmentat més amunt dificulta l’avaluació coherent de
la influència que aquests mitjans tenen en la/les
«identitat/s àrab/s». Segons el context polític,
emergeixen i tornen a emergir diverses formes
d’identitats i subidentitats, encara que sempre estan
summament influenciades per la manera actual dels
mitjans. L’argument fonamental a l’hora d’agrupar les
identitats binàries descrites més avall és que les
emissions transfrontereres existents han facilitat
l’emergència d’identitats latents, han perfilat les que
ja existien i han proporcionat una plataforma única
sense la qual el concorregut panorama actual
d’identitats i subidentitats és probable que no s’hagués
format.
No obstant això, la nova manera que han pres les
identitats àrabs en les dues últimes dècades, sens
dubte, transcendeix l’àmbit dels mitjans de
comunicació. Els conflictes, les guerres, els
estancaments polítics i econòmics, així com la
incapacitat dels estats per establir identitats nacionals
basades en la igualtat, la ciutadania i la justícia han
alienat, han marginat i han desplaçat els grups menys
afavorits. Com a conseqüència, aquests grups s’han
refugiat en altres subidentitats a la recerca d’un
sentiment d’identitat més fort.

El que es podria denominar
«identitat àrab», és la lleialtat
subconscient cap a un tot
conformat per sentiments,
idioma, històries passades i
compartides, somnis i aspiracions
presents i fragments d’aspectes
comuns
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Identitat islàmica, panàrab o regional?

Els canals d’informació àrab han portat més enllà
l’etern debat de les societats àrabs sobre la seva
identitat. Des de l’època del domini otomà sobre
els pobles àrabs, la qüestió sobre si és l’arabisme
o l’islamisme el que constitueix la característica
definitòria de la identitat del poble que viu a la regió
no s’ha resolt mai. Generalment, ambdues
tendències han experimentat períodes de més o
menys força segons si predominava el nacionalisme

àrab o l’islamisme polític. En l’actualitat, l’eminent
influència i popularitat dels moviments religiosos,
tant dins com fora de la política, s’ha sumat a la
generalització sense precedents de les emissions
àrabs transfrontereres. Sembla que es tracta d’una
època d’expansió de més elements d’«identitat
islàmica».
Un espectre complet de canals religiosos
(wahhabites saudites, salafistes, sunnites, xiïtes,
polítics i apolítics, militants i moderats, locals,
nacionals i transnacionals) transmet material mediàtic
en àrab a totes les llars dels països àrabs i d’altres
indrets geogràfics. La programació religiosa i els
predicadors mediàtics projecten discursos islamistes
que encara compliquen més l’autopercepció, la
identitat i la pertinença àrabs. El seu postulat principal
és que «l’autoritat i font identitària última és el poder
diví», per la qual cosa no només desafien, sinó
que també ridiculitzen, qualsevol altra manera de
sentiment d’identitat o de tendències terrenals.
Encara que la tensió entre la perspectiva secular i
la religiosa ha estat present a les societats àrabs
durant molt de temps, el que en l’actualitat fa que
tingui ramificacions sense precedents és l’abast, la
magnitud i la intensitat del material que difonen
les cadenes televisives. 
Els mitjans televisius panàrabs tenen més poder
que en qualsevol altre moment de la seva breu
història. Al-Jazira, Al-Arabiya i, en menor grau,

Abu Dhabi TV, compten amb les xifres d’audiència
més elevades entre els espectadors panàrabs.
L’impacte d’aquestes cadenes a l’hora de forjar
el sentiment col·lectiu d’«arabisme» és immens.
Han incrementat el nivell del debat sobre molts
temes tabú al voltant dels quals han connectat els
àrabs. Les emissions en directe, i d’una manera
especial durant la cobertura de conflictes i guerres,
així com els programes de debats i entrevistes,
han convertit aquests canals en part integrant de
la cultura àrab actual. Amb tota seguretat, es podria
afirmar que el nivell de connexió entre comunitats
àrabs variades i disperses mai no havia estat tan
elevat com avui en dia. En cap altre període històric
la informació que es comunica entre les zones i
les societats àrabs ha estat tan ràpida, constant
i detallada com ara amb les emissions per satèl·lit.
Els diferents debats poden incloure participants
que estiguin al plató o en connexió per satèl·lit des
de qualsevol dels països àrabs. Les cares i les
opinions d’intel·lectuals, polítics i comentaristes
àrabs han entrat a formar part de la vida d’un ampli
espectre d’espectadors. Aquesta pluja intensa de
notícies i debats en directe crea un sentiment
compartit de pertinença i contribueix amb tota
certesa al creixement de la identitat panàrab
(Zayani, 2005).
Una altra manera identitària que ha rebut la influència
de les televisions àrabs pertany al que podrien
anomenar-se emissions d’«identitats àrabs regionals»,
que se centren en grups de països específics amb
més similituds entre ells que amb la resta del món
àrab. Moltes cadenes del Golf (la majoria de les
quals es troben a Dubai, però que pertanyen a
propietaris de tota la zona del Golf) emeten material
dirigit a l’audiència d’aquesta regió. Els interessos,
l’idioma, els gustos i la publicitat apunten
principalment, però no exclusivament, a aquests
espectadors. I el mateix es podria dir dels canals del
nord de l’Àfrica, en els quals el disseny, el dialecte
i les temàtiques s’adapten als habitants del Magreb.
Les emissores del Maixreq, que transmeten des de
i per a països com ara Jordània, Síria, el Líban i
Palestina també utilitzen els dialectes àrabs regionals,
i tenen igualment una temàtica que para més atenció
als assumptes regionals que les cadenes panàrabs.
En aquestes tres àrees geogràfiques distintives,
l’existència d’aquest tipus d’emissions específiques
crea i fomenta un sentiment d’«identitat regional»
dins del món àrab, que funciona en un àmbit inferior
que la identitat panàrab.

Des de l’època del domini
otomà sobre els pobles àrabs, la
qüestió sobre si és l’arabisme o
l’islamisme el que constitueix la
característica definitòria de la
identitat del poble que viu a la
regió no s’ha resolt mai
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La identitat nacional davant la identitat ètnica
o confessional

Des de la segona invasió de l’Iraq per part dels
Estats Units, que va tenir lloc el 2003, ha emergit
una nova tensió prou inquietant dins de la identitat
àrab. La intervenció nord-americana va ser
percebuda per molts àrabs com que afavoria els
iraquians xiïtes a costa dels sunnites. Des de llavors,
s’ha establert un nombre considerable de grups de
resistència i grups terroristes tots arrelats a les
comunitats sunnites, de manera que molts sunnites
consideren que els xiïtes col·laboren amb l’ocupació
estrangera. De la mateixa manera, els xiïtes han
acusat molts sunnites de donar suport als atemptats
terroristes contra la comunitat civil xiïta, que han
estat perpetrats majoritàriament i de manera
independent d’ambdues comunitats per Al-Qaida.
En conseqüència, la identitat nacional iraquiana,
malgrat que pogués haver estat incoherent abans
de la invasió, s’ha desmembrat en les subidentitats
confessionals de xiïtes i sunnites, així com en
subidentitats ètniques, com en el cas dels kurds.
Un dels resultats tràgics de la situació que es viu
al país és que, ara, l’espectre radioelèctric iraquià
i l’àrab és ple de canals informatius (hi ha més de
vint emissores) que reflecteixen i agreugen aquesta
realitat sectària que hi ha sobre el terreny. La majoria
de les notícies que emeten aquests canals sectaris
i oposats que, presumptament, funcionen en nom
de la «nació iraquiana», es narren i són percebudes
d’una manera totalment diferent. Allò que la televisió
Al-Sharqia o Al-Zawra descriu com un «acte de
resistència» és vehementment condemnat per Al-
Fayah i Al-Iraqia com un acte terrorista. En una
pantalla es lloa encaridament un imant xiïta o sunnita,
mentre que en una altra se’l perfila com un clar
traïdor, tot en funció de les tendències confessionals
de l’emissora. El vilipendi mutu entre les diferents
branques mai no s’havia expressat de manera tan
pública com es fa a les cadenes de televisió
iraquianes en l’actualitat. Molts iraquians laics se
senten molt afligits pel deteriorament de la identitat
nacional iraquiana i pel fet que la mateixa afiliació
religiosa s’hagi convertit en una identificació
sociopolítica i cultural de tots. La societat iraquiana
sempre s’havia caracteritzat per una confessionalitat
«benigna», en la qual prevalia una identitat nacional
superior que estava per sobre de tot interès religiós
o confessional. 

Encara és més preocupant el fet que aquesta
«guerra de confessions» que té lloc a les ones
iraquianes hagi transcendit a les pantalles àrabs
veïnes. Els xiïtes iraquians que treballen en les
tasques de reconstrucció juntament amb els nord-
americans són descrits com a traïdors de la causa
àrab. Així que, desgraciadament, el punt de vista
polític a favor o en contra de l’ocupació s’ha anat
convertint de manera gradual en un posicionament
religiós. La situació sobre el terreny entranya molta
més complicació que la descrita fins ara i, no
obstant això, aquesta representació sim-plificada
dels xiïtes proamericans enfrontats als sunnites

antiamericans és la versió que s’ha fomentat des
de les xarxes televisives sensacionalistes i sectàries
de la regió.
El context polític del qual es deriva aquesta guerra
mediàtica confessional, així com la perpetuació
subsegüent de les identitats subsectàries, és la
rivalitat iraniana-saudita per controlar la regió i tenir-
hi influència. Els dos països juguen amb les seves
«cartes religioses» a l’hora d’explotar lleialtats, i els
mitjans de comunicació, d’una manera especial les
emissions televisives, han demostrat ser les armes
més efectives en aquest procés.
Una altra manera de tensió identitària que s’ha vist
exaltada des de la plètora de canals televisius àrabs
és la distinció entre les identitats nacionals i les
ètniques (no àrabs). Avui en dia, els kurds de l’Iraq,
els berbers d’Algèria i el Marroc, i les comunitats
del sud de Sudan tenen les seves pròpies cadenes,
estiguin situades als seus països o a l’estranger.
Aquestes emissores impliquen un accés abans
inimaginable, que aquestes minories no han trigat
a explotar, i que serveix per continuar alimentant
les pors que hi ha dins de la comunitat àrab més
àmplia i que apunten que aquest renaixement «ètnic
i lingüístic» constituirà el principi del des-
membrament del país.

L’espectre radioelèctric iraquià 
i l’àrab és ple de canals
informatius (hi ha més de vint
emissores) que reflecteixen 
i agreugen aquesta realitat
sectària que hi ha sobre 
el terreny
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Els mitjans de comunicació àrabs i les
comunitats àrabs d’Europa

Les emissions transfrontereres àrabs han aconseguit
crear una connexió ràpida i forta entre la diàspora
àrab i els seus països d’origen, i això ha aportat la
seva contribució a la consciència identitària «àrab i
musulmana». No obstant això, juntament amb aquesta
forta connexió i consciència identitària, s’ha produït
un procés de major aïllament d’aquestes comunitats
dins de les societats d’acollida. Pendents contínuament
d’Al-Jazira, Al-Arabiya, Al-Manar, Abu Dhabi, LBC i
The Future des del Maixreq i dels canals algerians,
tunisians i marroquins des del Magreb, aquestes
comunitats s’han globalitzat més enllà de les seves
fronteres però, al mateix temps, s’han segregat més
dins d’aquestes mateixes fronteres. 
Les xarxes televisives àrabs transfrontereres s’han
convertit en la font d’informació i entreteniment per
a milions d’àrabs que viuen a Occident i han contribuït
de manera considerable al manteniment de la identitat
àrab i musulmana. No obstant això, al mateix temps,
aquests canals han dificultat el procés d’integració
de les comunitats àrabs i musulmanes a Occident.
En els últims anys i amb l’atmosfera de tensió en
què s’han vist submergides les relacions entre les
comunitats àrabs i musulmanes d’Occident i les
seves societats d’acollida després de l’11 de
setembre, les audiències àrabs, cada vegada més
alienades, han trobat un refugi còmode en les
emissores àrabs, que han sabut reflectir les seves
pors, els seus problemes i queixes sobre la percepció
que a Occident hi ha un agut sentiment d’hostilitat
creixent cap a ells. De tota manera, es tracta d’un
refugi temporal i potser caracteritzat per l’autoengany,
ja que el simple fet que els mitjans àrabs debatin les
dificultats de les comunitats àrabs que resideixen a
Occident, en realitat, contribueix molt poc a millorar
la seva situació. En comptes de fer front a la fredor
dels mitjans de comunicació occidentals i pressionar-
los perquè escoltin les seves reivindicacions, s’han
estimat més de refugiar-se en les càlides paraules
dels canals àrabs, que, els proporcionen una

plataforma familiar i reconfortant, si bé
considerablement ineficaç. (Journal of Ethnic and
Migration Studies, 2006).
A manera de conclusió, es podria destacar que la
contínua expansió de les emissions a «cel obert» i el
creixement dels canals televisius transfronterers han
fomentat, sens dubte, que els grups minoritaris
desafavorits s’alliberin de la tirania percebuda de les
identitats absorbents i més àmplies i que se’ls imposen
des d’estructures polítiques més elevades, prin-
cipalment l’Estat i les seves ideologies. Per tant, de
manera paral·lela a la proliferació de cadenes de
notícies àrabs, s’ha produït un procés transnacional
evident tant de globalització com, irònicament, de
fragmentació de les identitats àrabs, en el qual han
trobat la seva expressió a les pantalles grups moderats
i radicals, ètnics i nacionals, laics i religiosos, locals
i panarabistes. Allò que conferiria primacia a una
determinada manera d’identitat cohesiva enfront
d’aquestes altres de fragmentàries, en el futur pròxim,
seria la combinació d’avenços polítics i socials positius
als països àrabs acompanyats d’un canvi radical en
les polítiques exteriors occidentals que es duen a
terme a la regió.
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Agence Française de Développement, París

El 2005, «any de la Mediterrània», que havia de
permetre la celebració del desè aniversari del naixement
del Partenariat Euromediterrani, va finalitzar amb el
fracàs de la cimera de Barcelona. Marcada per
l’absència de gairebé la totalitat dels dirigents àrabs
i d’una declaració final, la cimera de novembre del
2005 va reflectir d’una manera molt evident les
dificultats i les contradiccions de la cooperació
internacional en relació amb l’espai mediterrani. Aquest
balanç a mitges tintes era conegut, i es podia esperar
una renovació l’any 2006. Ara bé, tot i que algunes
trobades del 2006 van estar marcades per
avançaments puntuals en cadascun dels tres aspectes
del procés euromediterrani (econòmic i financer; polític
i de seguretat; i social, cultural i humà), les contra-
diccions dels esforços inter-nacionals en relació amb
aquesta regió han continuat obstaculitzant el seu
desenvolupament i causant decepció pel que fa a les
esperances de recuperació.

2006: petits avenços en els tres aspectes
del procés

La cinquena conferència euromediterrània de
ministres de Comerç el març del 2006 va ser
l’ocasió per impulsar les negociacions sobre
liberalització de serveis i inversions necessàries
per instaurar una zona de lliure intercanvi comercial
Euromed d’aquí al 2010. Es tractava d’un progrés
important del Partenariat Euro-mediterrani en
l’aspecte econòmic. 
En l’àmbit financer, la substitució dels programes
MEDA i TACIS per un Instrument Europeu de

Veïnatge i Associació (IEVA) únic, amb un
pressupost de 8.900 milions d’euros per a la zona
mediterrània, va suposar un canvi important, en
dotar la UE de mitjans significatius per iniciar la
seva política de veïnatge. No obstant això, una
vegada més, la concepció d’aquesta nova eina no
es va acompanyar del diàleg polític necessari. 
La celebració al setembre de la primera conferència
«Taller cultural Europa-Mediterrània-Golf» també
va permetre avançar en l’aspecte social, cultural i
humà del Procés de Barcelona, un aspecte desatès
des de feia massa temps. Aquesta manifestació
del diàleg intercultural, organitzada en col·laboració
privilegiada amb les organitzacions no go-
vernamentals i la Fundació Anna Lindh per al 
Diàleg entre Cultures, es pot considerar com a
prometedora a partir de la implicació de la societat
civil en el procés de cooperació, element crucial
per al desenvolupament de la regió.
Finalment, en el pla polític, després de l’alternança
a Itàlia, l’any 2006 va estar marcat per una forta
voluntat de cooperació europea en la crisi libanesa.
El reforç de la Força Provisional de Nacions Unides
al Líban (FPNUL) al sud del Líban, que va suposar
un gran èxit diplomàtic europeu el 2006, va ser
possible gràcies a la convergència d’opinions entre
Roma, París i Berlín. Aquesta operació d’ajuda a
l’estabilització del Líban marca un progrés concret
en el pla de la seguretat i suposa el reflex de la
voluntat de reduir la inestabilitat a la regió. 
La il·lustració d’aquests petits passos, molt útils
per cert, la trobem en la vuitena reunió ministerial
Euromed a Tampere, que va tenir molt èxit amb la
declaració comuna sobre els progressos i els
treballs en curs del procés per al 2007, signada
pels 35 països que hi eren presents. La signatura
d’aquest text de compromís il·lustra el progrés que
s’ha assolit des del fracàs de la cimera de novembre
del 2005. També projecta llum sobre el camí que

Societat i cultura | Desenvolupament i cooperació

Contradiccions de la cooperació
internacional en la regió mediterrània
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queda per recórrer abans d’arribar a la «cooperació
global i solidària» que aquests mateixos estats
reclamaven el 1995 en el Tractat de Barcelona. 

… i també alguns retrocessos

Malgrat aquests elements de progrés, l’any 2006 va
estar lluny de comportar la renovació que necessita
la cooperació internacional respecte a la Mediterrània.
De fet, la comunitat internacional es va dividir quant
a la qüestió palestina després de l’elecció de Hamàs
el mes de gener, i va perdre una vegada més una gran
ocasió per a l’acció consensuada. El quartet (Estats
Units, UE, Rússia i Nacions Unides) va quedar paralitzat
per les diferències d’enfocament entre els seus
membres, i la ràpida configuració del nou Govern

palestí va impedir qualsevol temptativa de diàleg polític.
Immobilitzada al seu torn per les divergències entre
els estats membres, la UE no va poder proporcionar
ajut al poble palestí durant llargs mesos. Les dificultats
del primer suport financer de l’Autoritat Nacional
Palestina (ANP) van contribuir a debilitar una mica
més aquesta comunitat que avui en dia és a tocar de
la guerra civil. 
D’altra banda, l’afluència rècord d’immigrants
clandestins a la ribera sud d’Europa durant l’estiu
del 2006 va demostrar tant l’existència d’un espai
euromediterrani comú com la patent absència d’una
col·laboració regional eficaç per gestionar-lo. Els
desacords entre França i Espanya sobre la
regularització dels immigrants clandestins han il·lustrat,
a més, la necessitat de polítiques migratòries coherents
en el si de l’Espai Schengen. De tota manera, cap
de les precipitades iniciatives de cooperació
engegades per al control de les fronteres (com el
reforç de l’agència Frontex) no pot reemplaçar una
visió integrada de la regió, i la construcció d’un espai
geogràfic equilibrat fonamentat en el fet de compartir
un destí comú. 
Aquesta sèrie d’esdeveniments de balanç reservat
s’explica amb una sèrie de dobles contradiccions: les
del triangle Estats Units-UE-Mediterrània per una

banda, i les de la Unió Europea per l’altra. Aquestes
incoherències continuen sent una pesada llosa sobre
la manera que té la comunitat internacional d’abordar
aquesta regió, i reflecteixen l’absència de consens
sobre el que representa aquesta part del món per
als diferents actors implicats. Així doncs, sense una
visió estratègica compartida, ens serà difícil elaborar
una política de cooperació coherent i eficaç, l’única
amb capacitat de reduir les fractures que alimenten
els conflictes.

La perseverança de les dificultats
transatlàntiques

La cooperació entre els Estats Units, la UE i la
Mediterrània pateix, en primer lloc, d’una divergència
quant a la manera de concebre aquest espai. Si la
proximitat immediata dels països del perímetre
mediterrani representa un desafiament directe i
ineludible per a la UE en termes d’intercanvis de
població, de creixement econòmic i de seguretat, la
visió americana de la regió, profundament marcada
pels esdeveniments de setembre del 2001, passa
primer pel prisma del terrorisme, del progrés de la
democràcia i de l’abastament de matèries primeres.
Aquesta lectura estratègica ha dut els americans a
pensar en els països del Magreb i del Maixreq com
a elements d’un «Gran Orient Mitjà», que s’estén
des de Rabat fins a Islamabad. 
Aquesta divergència de percepcions desemboca en
desacords sobre les polítiques que cal portar a terme.
Si els Estats Units han triat la via de la imposició
ràpida de la democràcia acompanyada d’acords
de lliure intercanvi comercial, la UE ha preferit un
partenariat a llarg termini, basat en la cooperació
econòmica, política i sociocultural. En el si de
l’Administració americana, la política del «Gran Orient
Mitjà» no ha suscitat un consens, i les dificultats
del nation building a l’Iraq han refrenat els
entusiasmes. 
A més, els calendaris polítics no s’han consensuat.
Les cites electorals als Estats Units i la guerra de l’Iraq
han conduït durant molt de temps l’Administració Bush
a abandonar un procés de pau moribund al Pròxim
Orient, mentre que el fracàs de la Constitució Europea
el 2005 va enfonsar la UE en un prolongat període
de crisi, poc propici per a grans iniciatives en política
exterior. El quartet no ha pogut en cap moment suscitar
la dinàmica política necessària per reactivar el «Full
de Ruta».

L’any 2006 va estar lluny de
comportar la renovació que
necessita la cooperació
internacional respecte a la
Mediterrània
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Les tenaces contradiccions europees

Però si els esforços de cooperació internacional
sofreixen greus divergències transatlàntiques, en
primer lloc s’ha de posar remei a  les contradiccions
de la política europea de desenvolupament en l’espai
mediterrani. De fet, la UE no recull la influència que
el seu esforç financer li permetria pretendre en aquesta
regió tan crucial per a ella per raons de naturalesa
tant institucional com operativa. Una UE dotada d’una
política de veïnatge coherent i eficaç estaria en
condicions de dialogar d’igual a igual amb el seu soci
nord-americà i de contribuir a la reorientació de la
política internacional en la regió. Però el seu establiment
és lent. 
La primera dificultat és inherent a l’eina de cooperació
que constitueix el Procés de Barcelona. De fet, aquesta
continua estant obstaculitzada per les dificultats en
l’àmbit polític del Partenariat. Si l’exigència de vinculació
entre els tres aspectes marca la importància que la
UE dóna al progrés en cada un dels components
del Procés, de facto ha constituït un enrasament per
la part baixa. L’absència de progressos en l’expedient
palestí o del Sàhara Occidental i les rivalitats entre
països àrabs fan, efectivament, que la dimensió regional
(Sud-Sud) dels programes sigui difícil d’aplicar, cosa
que suposa un retard per a les iniciatives de cooperació
econòmica. A més, els conflictes de la zona s’han
fet presents de vegades en les cimeres anuals, com
va ser el cas de la celebrada el 2005. Encara avui
en dia, els països socis mostren una gran reticència
a cooperar en matèria política, temorosos de qualsevol
ingerència europea en els seus assumptes exteriors.
La política de veïnatge de la UE implica una presa
de decisions sobre l’assignació de recursos, cosa
que ha donat lloc a conflictes entre serveis de la
Comissió i els estats membres. L’import de l’ajuda
que s’ha de destinar als nostres partenariats amb
els països de l’Est europeu i al Partenariat
Euromediterrani respectivament, ha estat el centre
de molts debats, com si aquests dos espais «es
fessin la competència». Ara bé, aquests dos
processos participen en realitat de la mateixa política:
construir en els marges de l’espai europeu un veïnatge
ben estructurat i en creixement. Per aquest motiu,
cal saludar la decisió de crear un Instrument Europeu
de Veïnatge i Associació (IEVA) únic al servei
d’aquesta política. Si es contribuís únicament a
l’acceleració del desenvolupament econòmic de
l’Europa de l’Est i dels Balcans, es correria el perill
d’agreujar la fractura de la Mediterrània. La zona

euromediterrània continua sofrint una de les
diferències més grans en desenvolupament del món,
superior a la que preval entre els Estats Units i
l’Amèrica Llatina. Pel que fa a migracions o intercanvis
econòmics, l’espai euromediterrani no pot continuar
veient com s’incrementen les desigualtats entre les
dues ribes.
Aquests conflictes d’interessos respecte al pressupost
d’ajuda al desenvolupament estan especialment
relacionats amb la fragmentació del nostre dispositiu
de cooperació i amb la duplicació dels seus processos
de decisió. Les qüestions del desenvolupament
depenen de Brussel·les alhora que del Consell, de
la Comissió i de l’Alt Representant de la Política Exterior
i de Seguretat Comuna. S’afegeixen a aquest complex
paisatge institucional els arbitratges realitzats en el si
dels serveis de la Comissió i entre les direccions
generals, així com les negociacions entre els estats
membres, fins i tot entre els serveis d’aquests últims.
A la UE li costarà aconseguir una política de cooperació
coherent si no pot fer evolucionar el seu dispositiu
institucional per simplificar els pro-cediments de presa
de decisions. El «consens europeu» en matèria de
desenvolupament aconseguit el 2005 no es podrà
portar a la pràctica sense canvis importants en aquest
sentit.

… que obstaculitzen l’eficàcia i la visibilitat
de l’ajuda europea

Aquest estat de la situació en el camp institucional
presenta greus conseqüències en el camp operatiu.
Les conegudes dificultats de desemborsament del
mecanisme MEDA (Mesures d’Acompanyament
Financeres i Tècniques) així ho han demostrat sobre
el terreny: el 1999, durant l’etapa final del programa
MEDA I, solament s’havia desemborsat el 30% dels
compromisos adquirits. Si MEDA II (2000-2006) ha
permès una acceleració dels desemborsaments, 
ha estat per l’augment dels programes pressu postaris
de desemborsament ràpid, mentre que la qualitat de
certes administracions col·laboradores continua
suscitant interrogants. 
Aquestes limitacions operatives es noten es-
pecialment en la visibilitat de l’ajuda europea i en la
seva influència en la regió. Cal destacar marcadament
el fet que el primer soci capitalista de l’ANP i el segon
suport financer de l’Estat israelià només exerceixi una
influència política marginal en el procés de pau del
Pròxim Orient.
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Progressos a la vista 

No obstant això, la situació no és desesperant. La
construcció d’una eina de veïnatge, encara pendent,
pot, si es té la voluntat de fer-ho, permetre la instauració
d’una vertadera cooperació europea entre les eines
de la Comissió, d’una banda, i els organismes o els
bancs de desenvolupament dels diferents estats
membres, de l’altra. Aquests últims són, en efecte,
molt presents en tota la Mediterrània, i la UE guanyaria
molt si es creés una sinergia entre ambdós. De manera
que és raonable esperar que es continuï per aquest
camí. De fet, no solament és desitjable, sinó probable,
que es doni prioritat a les inversions integradores de
l’espai mediterrani. Aquesta opció produiria impactes
estructurals que no podrien més que millorar la
percepció que es té d’aquesta política, tant al Nord
com al Sud. Des d’aquesta mateixa perspectiva, les
interaccions amb la societat civil podrien augmentar
d’una manera molt útil.

En resum, una lògica d’impacte econòmic i territorial
podria substituir la lògica de considerar únicament
la xifra de despesa dedicada. Es tractaria de cooperar
d’una manera concreta en la construcció d’un espai,
més que de compensar econòmicament les seves
disparitats. A més, aquestes orientacions són
característiques de l’ajuda per al desen volupament
en general, concretament la destinada als països ACP
(Àfrica-Carib-Pacífic), on la coordinació es converteix
cada vegada més en una paraula clau. Encara que
els contextos siguin molt diferents, els progressos
operatius d’Europaid faran que s’optimitzin els diferents
processos d’equiparació. Tampoc no està prohibit
plantejar-se que es puguin coordinar millor les diferents
polítiques estructurals de la UE: per què no pensem
en la millora de la competitivitat en tots els seus
aspectes en el conjunt de l’escena mediterrània?
Probablement sigui l’única manera d’escapar de la
polarització de totes les polítiques públiques de la
zona pels conflictes del Pròxim Orient.

1.200

0

1.000

800

600

400

200

120

100

80

60

40

20

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

173 370 911 809 797 568,7 603,3 611,6 600,3 1.002

50 155 207,8 222,2 240,3 315,3 317,8 454 497,7 1.125

28,9 41,9 22,8 27,5 30,2 55,4 52,7 74,2 82,9 112,2

C
o

m
p

ro
m

is
o

s 
i 

d
e
se

m
b

o
rs

a
m

e
n

ts
 (

m
il

io
n

s 
e
u

ro
s)

P
ro

p
o

rc
ió

 d
e
 d

e
se

m
b

o
rs

a
m

e
n

ts
/c

o
m

p
ro

m
is

o
s 

(%
)

Desemborsaments

Proporció de compromisos/
desemborsaments

Compromisos

Anys

GRÀFIC 15 Dificultats dels desemborsaments del programa MEDA destinat als països de la zona de la Mediterrània

5 balance catala ES07:4 Dossier  17/1/08  19:17  Página 276



B
al

an
ç

M
ed

. 2
00

7
27

7

Ilhem Marzouki
Professora de sociologia política
Facultat de Ciències Jurídiques, Polítiques i Socials 
Universitat de Tunís

L’any 2006 ha conclòs, d’una banda, amb la
conferència ministerial euromediterrània celebrada
a Istanbul el novembre del 2006, el tema de la qual
era «Reforçar el paper de les dones en la societat»
i, de l’altra, amb l’edició de l’Informe sobre
Desenvolupament Humà en el Món Àrab 2005,
publicat el desembre del 2006 i que tenia per
títol Vers la promotion des femmes dans le monde
arabe. 
Tant des del punt de vista mediterrani com des de
l’àrab, la posició de les dones es troba en l’ordre
del dia d’instàncies regionals i internacionals i,
des d’aquest punt de vista, aquesta postura sembla
que confirmi per a aquestes dones la posició de
repte del canvi i de la democratització de les
societats en general i de la cristal·lització de les
societats civils en particular.
Sota aquesta òptica, que resulta essencial per
assentar la base d’una bona governança en l’ordre
euromediterrani i per redreçar les revifalles religioses
en àmbit àrab, la posició de la dona i la seva actuació
estan cridades a desenvolupar un paper destacat.
No obstant això, aquestes preocupacions, que
han marcat la culminació de l’any 2006, es
corresponen amb una realitat tangible? Dit d’una
altra manera, les dones estan tan conscienciades
i implicades per aquesta actualitat internacional?
En quina mesura perceben el seu paper de repte i
barrera davant dels llasts socioeconòmics i culturals?

Divisions dinàmiques però constants

No hi ha cap dubte que les línies frontereres dels
universos masculí i femení s’han desplaçat. Mentre
que abans es corresponien a les fronteres entre l’esfera
pública i l’esfera privada, en l’actualitat tendeixen a
desplaçar-se de manera progressiva però segura. No
obstant això, aquests desplaçaments no signifiquen
la fi de les divisions, sinó la seva reproducció en el
mateix si de l’espai públic. Es distingeixen principalment
dos eixos de discriminació: entre sectors marginats
o socioeconòmicament devaluats i sectors punters
o rendibles, d’una banda, i entre la part baixa i la part
alta de la jerarquia, de l’altra.
Així, pràcticament arreu, les nenes envaeixen el sistema
educatiu i, en diversos països àrabs, la taxa de matriculació
femenina supera la masculina en tots els nivells.1

Encara que les nenes escolaritzades no constitueixen
la totalitat de nenes escolaritzables, el seu accés a
l’educació s’ha convertit en una dada significativa, ja
que el percentatge mitjà d’escolarització de les nenes
és del 77% en els països àrabs. Cada vegada resulta
més inconcebible que les nenes no disposin d’aquest
avantatge bàsic que els garanteix una mínima
oportunitat d’èxit en la vida. S’ha produït fins i tot
una inversió respecte a la representació tradicional,
ja que els centres d’ensenyament sembla que s’hagin
convertit en llocs per a nenes.
I és que, igual que al segle XIX es va començar a
considerar obligatori que les nenes fossin iniciades
en l’ofici de convertir-se en una bona esposa i una
bona mare i s’adquirissin les regles bàsiques per
fer-ho, a finals del segle XX l’obtenció d’un títol ha
esdevingut un atribut femení.
En són una mostra clara els dos paràmetres esmentats
anteriorment: com més s’ascendeix en el nivell

Societat i cultura | Desenvolupament i cooperació

La situació de les dones
a la Mediterrània

1 Les estadístiques esmentades en aquest informe es basen en les de l’Informe sobre Desenvolupament Humà en el Món Àrab 2005: Towards
the Rise of Women in the Arab World, PNUD, 2006.
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d’escolarització, més disminueix el nombre de noies,
i com més es deprecia el valor de la titulació, més
relegada queda a la població femenina.
Així, i segons l’IDHA, si les noies efectivament
matriculades a primària representen més de les 3/4
parts de les noies en edat escolar, aquesta proporció
descendeix a no gaire més de la meitat a secundària
i és quasi insignificant en els nivells educatius 
superiors.
En comparació de la població masculina, l’índex de
matriculació de noies a primària és pràcticament
equivalent al dels nois, però continua estant per sota
en el nivell superior. No obstant això, les xifres d’alguns
països del Golf (Kuwait, Qatar o els Emirats Àrabs
Units) indiquen que existeix fins i tot més presència
femenina que masculina en els nivells educatius
superiors. Tanmateix, aquesta dada és enganyosa
en el sentit que els nois viatgen més massivament a
l’estranger per continuar els estudis per comparació
a les noies.

Així mateix, la imatge d’aules majoritàriament
feminitzades és igualment il·lusòria en la mesura que
afecta carreres més aviat deixades de banda pels
nois, que opten per les disciplines denominades
«d’excel·lència», disciplines que continuen sent el seu
terreny acotat.
D’una manera general, s’estableix una desconnexió
cada vegada més freqüent entre la possessió de
titulacions i les possibilitats de millora, ja que els
treballs que requereixen una titulació no són actualment
els millor remunerats. En gran mesura, aquest és el
motiu pel qual l’ensenyament està relegat a les noies
mentre que els nois es recolzen en relacions i
pertinences per poder accedir als «negocis».
L’entorn professional reproduirà aquestes divisions
en la prolongació d’aquesta situació inicial.
Globalment, i en discordança amb l’accés a l’educació,
el de les dones a l’ocupació en el món àrab continua
sent molt minoritari i fins i tot, segons l’IDHA, per

comparació regional, el més baix del món, amb una
taxa d’activitat femenina del 33% davant d’una mitjana
mundial del 56%.
Així doncs, contràriament a les aspiracions de les
diplomades, però de conformitat amb la lògica del
mercat, doblement selectiva segons les referències
i gènere, l’accés a l’educació per part de les dones
no acaba d’obrir-los les portes de l’ocupació. Entre
els joves diplomats a l’atur, les dones són majoria.
En la població activa trobem els mateixos des-
fasaments: sectors àmpliament feminitzats entre els
quals hi ha, per exemple, de nou l’ensenyament, i
una presència en la part baixa de l’escala jeràrquica,
també en l’ensenyament. Com més ascendim en les
titulacions, més es masculinitza la població.
Amb tot, encara que l’entorn empresarial resulti igual
d’hostil a la presència femenina, es percep un cert
progrés de les dones, que s’han sabut estructurar i
coordinar entre elles organitzant sessions i trobades
a escala dels països àrabs (una tunisiana és
vicepresidenta del Consell de Dones Empresàries
Àrabs i el 1998 va ser elegida presidenta de l’As-
sociació Mundial de Dones Empresàries). A Tunísia,
per exemple, el nombre de les dones empresàries
ha augmentat de 200 a 500 entre el 1998 i el 2005.
La vida política i pública es caracteritza pel mateix
moviment de flux i reflux. Tot i que està en progressió,
la proporció de dones en els càrrecs electes continua
sent simbòlica. Així, al Marroc, s’ha passat de l’1%
de dones diputades al Parlament el 1995 a l’11%, el
2003. A Tunísia, i durant el mateix període, la
representació femenina ha passat del 6,8% a l’11%.
Així mateix, aquest país ha viscut el desembre del
2006 l’elecció de Maya Jribi al capdavant d’un partit
d’oposició: és la segona dona que ha ocupat aquesta
posició al Magreb darrere de l’argelina Louisa Hanoun.
A Palestina, les dones han accedit al 17% dels escons
en les eleccions municipals del 2004. En canvi, a
Egipte només ocupen el 2% dels escons parla-
mentaris. D’altra banda, cal destacar que la tunisiana
Souhayr Belhassen va ser escollida l’abril del 2007
per encapçalar la Federació Internacional de les Lligues
dels Drets Humans (FIDH).
A més de la subrepresentació quantitativa, la mateixa
discriminació qualitativa es perfila sobretot en les
posicions per nomenament, ja que, per exemple, quan
les dones són nomenades ministres, es veuen
relegades a carteres considerades d’acord amb la
seva «naturalesa».
En definitiva, on s’han produït avenços més clars en
l’expressió feminista és en els àmbits de la creativitat

La imatge d’aules
majoritàriament feminitzades és
il·lusòria en la mesura que afecta
carreres més aviat deixades de
banda pels nois, que opten per
les disciplines denominades
«d’excel·lència», que continuen
sent el seu terreny acotat
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literària i artística. Tot i que els mitjans de comunicació
continuen sent el vehicle d’una concepció es-
tereotipada i tradicional, per no dir reaccionària, de

les dones, la literatura i el cinema donen lloc a algunes
produccions que es desmarquen d’aquesta visió i que
sovint ocasionen l’«escàndol» del món àrab. Passa

La Comissió Europea va sol·licitar a EuroMeSCo que participés en els

treballs preparatoris per a la Conferència Ministerial Euromediterrània

sobre «Strengthening the Role of Women in Society» de novembre del

2006. L’objectiu principal de l’informe resultant, Women as Full

Participants in the Euro-Mediterranean Community of Democratic

States (també publicat en àrab i francès), era oferir una avaluació general

de la situació dels drets de les dones a la regió mediterrània i, el que és

més important, proposar mesures concretes per reforçar la igualtat de

gènere dins del marc del Partenariat Euromediterrani. 

L’informe parteix de la base que, fins a la data, la qüestió dels drets de

les dones no s’ha previst en el context del Procés de Barcelona, o s’ha

abordat de manera secundària, i es considera que s’ha de corregir

aquesta omissió. El seu leitmotiv radica en la consideració que el paper

de les dones no es pot separar de l’emergència d’una regió

euromediterrània democràtica. 

L’informe reconeix que la situació legal de les dones en molts dels països

socis del Sud continua sent especialment discriminatòria com a resultat

del dret de família o dels codis d’estatus personal, malgrat les millores

recents que s’han produït en determinats països. Així mateix, se sol

impedir que les dones ocupin càrrecs en determinades àrees

professionals, tenen menys accés a la justícia que els homes i se’ls sol

denegar el dret al vot o a presentar-se com a candidates a eleccions,

encara que aquests drets estiguin previstos en els codis legals. A partir

de dades empíriques relatives al gaudi de drets civils i polítics específics

a la regió, l’informe va destacar que existeixen obstacles en tots els

àmbits de la vida que impedeixen el ple exercici per part de les dones

dels drets que es reconeixen en la Convenció sobre l’eliminació de totes

les formes de discriminació contra la dona. De manera similar, a Europa,

tot i que la situació legal de les dones és, en termes comparatius,

clarament millor, aquestes encara han de fer front a pràctiques

discriminatòries molt arrelades. En general, la manca d’igualtat de les

dones en totes les esferes, tant en en el marc jurídic com en la vida

pràctica, és un problema comú als països d’ambdós costats del

Mediterrani i, per tant, aquesta causa no pot més que sortir beneficiada

d’una estratègia comuna dins del marc del Partenariat Euromediterrani

(PEM). 

Entre altres aspectes, l’informe postulava que no pot existir una

democràcia plena en què la meitat de la població no tingui els mateixos

drets i oportunitats jurídiques, polítiques i socioeconòmiques: «La

igualtat entre tots els ciutadans és una característica definitòria de la

vida democràtica, de la mateixa manera que ho és el principi de no-

discriminació. No obstant això, no es pot dir que concedir a les dones

els drets que els corresponen és igual a l’existència de democràcia. La

democràcia implica la igualtat i l’absència de discriminació de totes les

persones, en termes legals i substantius». També es destaca que els

estats del PEM no han sabut reconèixer que els drets de les dones s’han

de tractar com a part integral d’una transformació política i

socioeconòmica, en lloc de com un simple aspecte cultural o religiós de

segon nivell. 

Un altre aspecte que subratlla l’informe és la necessitat de fer la distinció

crucial entre l’Islam, d’una banda, i l’Islam polític, de l’altra, i de tenir en

compte la diversitat de l’islamisme i les seves diferents interpretacions

sobre els drets de les dones. Respecte a la creixent importància de les

organitzacions feministes islamistes, s’addueix que «són una part

incontestable del moviment per a la igualtat de gènere que s’està

estenent al sud i part de l’esforç transnacional més ampli liderat per

grups de dones destinats a combatre els efectes negatius que el

patriarcat i els grups religiosos intolerants exerceixen sobre la igualtat de

gènere, no solament en el món musulmà, sinó també a Europa i més

enllà».

L’informe prossegueix fent una sèrie de recomanacions en l’àmbit polític,

socioeconòmic i cultural, totes destinades a atorgar a la dona un paper

més prominent en el Partenariat, així com a promoure els seus drets

polítics i civils, tenint en compte la indivisibilitat de tots els drets humans.

Entre aquestes recomanacions, destaca com a fonamental la creació

d’un Consell de Drets de la Dona dins del PEM, tant amb la finalitat de

proposar polítiques integradores i de promoció dels drets perquè els

governs les adoptin, com establir criteris comparatius i marcs temporals

per assolir els objectius acordats. Tot i que la Conferència Ministerial

Euromediterrània no va assumir algunes de les recomanacions principals

de l’informe d’EuroMeSCo, les conclusions que es van assolir

proposaven un conjunt de mesures dirigides a reforçar el paper de la

dona en tots els nivells i convidaven que se celebrés, almenys una

vegada a l’any, una reunió euromediterrània ad hoc d’alts funcionaris

experts, per revisar-ne l’aplicació. 

No va sorprendre gens ni mica que la secció específica que l’informe va

destinar al paper del feminisme islamista fos la que més controvèrsia

suscités, especialment amb motiu de la reunió preparatòria de la

Conferència Ministerial Euromediterrània que es va celebrar el juny del

2006 a Rabat. Per a molts, i en concret les feministes seculars, les

feministes islamistes sostenen punts de vista conservadors sobre el

paper de la dona en la societat i les critiquen per posar traves, més que

fomentar, la causa dels drets de les dones. No obstant això, l’informe

argüeix que, si bé això podria ser cert, no es pot menysprear ni ometre

el paper que el feminisme islamista (un terme controvertit sobre el qual

l’informe dóna aclariments) desenvolupa a l’hora de fomentar la

participació política de les dones.

L’apoderament de les dones s’ha abordat des de diferents activitats

d’EuroMeSCo, especialment a la Conferència Anual de la xarxa celebrada

a Istanbul l’octubre del 2006. Aquesta va insistir en la necessitat de situar

clarament el debat del PEM sobre els drets de les dones en l’àmbit de

l’arena política, ja que aquest és el lloc que li correspon, fora dels cercles

religiosos o culturals als quals determinades veus preferirien confinar-lo.

Així mateix, va fer una crida perquè es tingui en compte l’impacte sobre el

gènere dels programes del PEM. També es van identificar els drets de les

dones com una de les àrees més importants a l’hora de mesurar el

desenvolupament democràtic en el si del PEM. 

La qüestió específica del feminisme islamista serà el tema d’un seminari

euromediterrani que tindrà lloc a Brussel·les a finals de l’any 2007, dins

dels preparatius per al qual es redactarà un informe d’EuroMeSCo que

abordarà la paradoxa entre el conservadorisme individual i l’activisme

polític.

Text complet disponible a www.euromesco.net

FEMINISME, ISLAMISME I «ELS DRETS DE LA DONA»
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així amb la pel·lícula de la directora egípcia Inès el
Deghidi, Femmes en quête de liberté, o la novel·la
L'Amande, editada a França sota el pseudònim de
Nedjma.
Si es prenen aquestes precaucions és perquè, al
mateix temps, la vida artística i intel·lectual es troba
extremament sotmesa a l’aprovació religiosa i a la
doxa islamista. Les dones a les pantalles de televisió
àrabs, siguin locutores o actrius de sèries, no dubten
a aparèixer amb el vel a mode d’antigues artistes
«penedides».
D’una manera més general, i fora dels mitjans
pròpiament culturals, els corrents de pensament estan
fortament impregnats per la cultura religiosa i les
dones no es queden enrere, sinó que reprodueixen
aquest estat d’ànim i el difonen lluint el vel, convertit
en un element majoritari en algunes societats com
Egipte.

Epíleg: mecanismes interns o externs per a
l’alliberament de les dones?

D’aquesta manera, es pot deduir que les dones no
solament no se senten gaire implicades en les
estratègies feministes d’alliberament sinó que, a més,
actuen massivament a contracorrent d’aquestes
estratègies, de tal manera que els membres de la
generació preislamista diuen que les societats observen
una regressió preocupant.
L’èxit de les dones en l’àmbit educatiu no està molt
secundat, fins ara, per victòries incontestables en el
conjunt de l’esfera pública i en els esquemes mentals,
a excepció d’alguns èxits personals en l’esfera
econòmica, política o cultural.
Així, l’extensió de l’educació a les dones es pot enten-
dre més com el producte de mutacions socio-
econòmiques «objectives» que com una acció
constructiva i voluntarista de les mateixes dones.
I és que, encara que en molts països àrabs els
moviments de dones s’han implantat d’una manera
històrica i les associacions femenines i/o feministes
estan en actiu tot i els nombrosos obstacles polítics

i culturals que se’ls han presentat, la seva influència
en les dones i en les societats continua sent limitada,
si no marginal.
Així, els socis occidentals en tots els àmbits (estats,
organismes regionals i internacionals, fundacions,
etc.) s’impliquen cada vegada més i inverteixen cada
vegada fons superiors amb la finalitat de donar suport
a aquestes associacions i impulsar el lloc de la dona
en les societats del sud.
És el cas de la Conferència Euromediterrània, l’objectiu
de la qual consisteix a «reforçar el paper de les dones
en la societat». Aquesta ha inscrit en els seus treballs
la definició d’un marc d’acció comuna per als pròxims
cinc anys, centrant-se particularment en tres àmbits
considerats essencials: els drets civils i polítics, els
drets econòmics i socials, els drets en l’àmbit cultural
i la funció de la comunicació i dels mitjans.
Independentment de l’avaluació que es pugui fer
d’aquest enfocament, centrat principalment en els
drets més que en la realitat de les dones, els centres
d’interès posats de relleu indiquen, per una banda,
que aquests són els àmbits en què els dèficits són
obvis amb vista al fet que les dones esdevinguin
part activa del canvi social, però, també per l’altra,
ens informen sobre les prioritats molt oficialment
designades per a les dones.
Aquesta darrera observació no és insignificant, ja que
remet als termes d’una nova polèmica que carrega
contra les associacions de dones i reprèn de manera
diferent la de les fonts de finançament, l’etiqueta
que sempre se’ls ha adjudicat i que associa
l’emancipació de les dones i l’occidentalització.

La Conferència Euromedi -
terrània ha inscrit en els seus
treballs la definició d’un marc
d’acció comuna per als pròxims
cinc anys, centrant-se en tres
àmbits els drets civils i polítics,
els drets econòmics i socials, els
drets en l’àmbit cultural
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Michael Collyer

Universitat de Sussex

Els esforços, els recursos i l’atenció dedicats al nombre
relativament baix de persones que intenten travessar
la Mediterrània sense la documentació adequada 
van arribar a nous nivells d’intensitat el 2006. Es van
celebrar un total de tres conferències internacionals
de tipus ministerial que tractaven aspectes relacionats
amb les migracions i el desenvolupament a la zona
mediterrània, i en totes es va prestar una atenció
destacable als moviments clandestins (de fet, es podria
dir que en van ser la temàtica principal). Dins de la
Unió Europea, la Comissió va identificar les emigracions
de l’Àfrica cap a Europa com una de les prioritats de
l’any, i això es va veure reflectit en comunicacions
periòdiques. Per part seva, el Consell, sota les
presidències d’Àustria i Finlàndia, va concedir un pes
molt considerable als aspectes relacionats amb el
control de les migracions a la Mediterrània com a
conclusió de les cimeres principals. Així mateix, el
2006 va ser el primer any en què l’agència europea
per a la gestió de la cooperació operativa en les
fronteres exteriors, Frontex, va esdevenir plenament
activa i va portar a terme diverses operacions
destacades de coordinació a la Mediterrània i a
l’Atlàntic. En l’esfera nacional, Espanya va completar
el procés més gran dels últims anys de regularització
d’immigrants indocumentats a la zona mediterrània,
durant el qual va regularitzar prop de 600.000
persones; i França i Itàlia van anunciar programes
similars, tot i que més modestos. En aquest mateix
marc, a França es van aprovar noves lleis relatives a
la immigració (també al Regne Unit, una mica més
lluny de la Mediterrània) i a Itàlia també es van presentar
propostes de legislació en aquest àmbit. 
Les dades empíriques limitades que existeixen sobre
les migracions clandestines suggereixen que el nombre

total de migrants que van intentar evitar les operacions
de control fronterer a la Mediterrània i els seus
encontorns va ser superior l’any 2006 que el 2005,
tot i que l’augment notable de les arribades a les
illes Canàries va encobrir un descens generalitzat
de les intercepcions que es van realitzar a la
Mediterrània. Així mateix, l’any 2005 també es va
registrar una caiguda aparent en l’emigració clandestina
a través de la Mediterrània en comparació dels anys
anteriors, per la qual cosa, a excepció de les Canàries,
la imatge que el nombre d’«immigrants irregulars» està
en augment continu és molt qüestionable. En
contraposició a aquesta atenció política sense
precedents, consagrada a les migracions clandestines
en un sentit molt general, el 2006 van passar més
desapercebuts actes migratoris concrets que durant
anys anteriors. Per exemple, l’enviament de centenars
d’emigrants al desert remot que marca la frontera
entre el Marroc i Algèria a finals de desembre no va
provocar el mateix grau d’indignació internacional que
havien generat situacions idèntiques el 2005. 
Les consideracions relatives a la «immigració
clandestina» fan referència solament a la pràctica
d’evitar deliberadament els controls migratoris. Aquesta
pràctica se sol denominar «immigració il·legal» en
els debats polítics i dels mitjans de comunicació, si
bé, «immigració il·legal» és un terme molt més ampli
que també abasta l’ús de documentació falsa o la
permanència superior a la indicada en els visats, casos
en què els individus entren a través de canals
d’immigració legals. La immigració clandestina es
caracteritza per eludir aquests canals; i és precisament
aquesta necessitat d’esquivar els controls migratoris
oficials la que la converteix en una activitat tan perillosa
i la que fa que augmenti la vulnerabilitat dels immigrants
clandestins davant de l’explotació i la victimització.
Aquesta vulnerabilitat s’ha vist incrementada a mesura
que els mètodes de control migratori en tota la
Mediterrània han estès l’àmbit d’actuació des dels

Societat i cultura | Migracions

Migració clandestina 
a la Mediterrània el 2006
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punts tradicionals d’inspecció en ports i aeroports
fins a la vigilància extensiva al llarg de totes les fronteres,
com fa palès el sistema integrat de vigilància exterior
(SIVE) desplegat per Espanya, o fins i tot, en àrees
més àmplies fora de les fronteres europees, les
operacions que coordina Frontex. A l’efecte de controls
migratoris, la Mediterrània comença ara a la regió
del Sahel i les operacions de control tenen com a
objectiu els immigrants clandestins al nord d’Àfrica
(Collyer, 2006), fet que els redirigeix de tornada a
l’Àfrica Occidental, el nou punt de sortida cap a les
illes Canàries durant l’any. 
Aquest article comença amb una descripció dels
esdeveniments migratoris més destacats del 2006 i,
a continuació, examina el desenvolupament de les
polítiques i estudia les trajectòries dels debats
internacionals que han tingut lloc al llarg de l’any.
Malgrat la constatació cada vegada més clara que la
rellevància de les migracions clandestines és més
aviat limitada, els debats polítics en curs al llarg del
2007 tendeixen a conferir un protagonisme encara
més gran a les migracions a la Mediterrània.

Migracions clandestines el 2006

L’augment de les arribades a les illes Canàries ha
estat el principal focus d’atenció durant el 2006 i les
notícies d’embarcacions que transportaven centenars
de persones de procedències tan llunyanes com el
Senegal o, més tard, Gàmbia, han anat apareixent
de manera regular, especialment durant els mesos
d’estiu. Inevitablement, qualsevol xifra indicativa del
nombre d’immigrants que ha arribat té moltes
connotacions polítiques  i reporta un enorme grau
d’incertesa. La informació sobre el nombre de persones
detingudes és l’única referència fiable en què es poden
basar les estimacions. Les dades de què es disposa
per als quatre punts d’arribada principals a la UE
revelen que el 2006 el total de persones interceptades
ha augmentat considerablement. No obstant això, el
notable increment de les detencions a les illes Canàries
ha estat suficient per emmascarar la caiguda gradual
en les rutes de la Mediterrània des del 2004 (taula
36, en què cal destacar que les xifres del 2006 per
a Malta i Itàlia només comprenen el període fins al
mes d’agost). Aquestes xifres ofereixen, com a mínim,
una explicació parcial a l’atenció política constant i
superior que han rebut les migracions clandestines
al llarg de l’any; tanmateix, la interpretació que es dóna
a aquestes xifres és almenys tan significativa com

les mateixes xifres a l’hora d’exercir influència sobre
la resposta política.
No existeix una relació directa entre el nombre de
persones detingudes i el nombre de les que
aconsegueixen evitar els controls, de manera que la
rellevància que es pot atribuir a aquestes xifres és
bastant incerta. El 2005, el Ministeri d’Interior espanyol
va interpretar la caiguda en el nombre d’immigrants
detinguts com un indicador de l’èxit de les seves
polítiques de control de les migracions, i la lògica
residia presumptament en l’assumpció que l’eficàcia
dels controls fronterers no havia disminuït, amb la qual
cosa un nombre inferior de detencions significava que
hi havia menys persones que decidien emigrar. Frontex
utilitza un raonament diferent i atribueix el notable
augment de detencions el 2006 al fet que el treball
que porten a terme s’ha desenvolupat amb èxit i és
d’importància vital. Un increment substancial dels
recursos destinats al control migratori, com les
operacions HERA que Frontex ha coordinat a les illes
Canàries, és probable que condueixi a un augment
de les detencions, encara que el nombre d’emigrants
no s’incrementi. A causa de la intensificació ex-
traordinària dels recursos el 2006, l’augment
excepcional del nombre de detencions òbviament
no implica un augment corresponent del nombre
d’immigrants, encara que això s’hagi suggerit amb
freqüència en els informes polítics, com en el document
de la Comissió COM (2006) 733 final, Reforçant la
gestió de les fronteres marítimes del sud de la UE,
en el qual aquestes estadístiques es descriuen com
a «arribades indocumentades» en lloc de «detencions».
Tot i així, a causa de la superfície relativament petita
de les Canàries, és raonable pressuposar que el
nombre de persones que evadeixen els controls i es
dilueixen en la comunitat local és relativament petit i
que la xifra de detencions constitueix una dada
indicativa bastant bona del nombre total de població
que emigra. 
L’augment de les migracions ha anat acompanyat d’un
increment accentuat del nombre registrat de morts

TAULA 36
Detencions d’immigrants clandestins en 4 punts
significatius d’arribada a la UE el 2004-2006

2004 2005 2006

Illes Canàries 8.426 4.715 33.126

Estret de Gibraltar 7.249 7.066 6.976

Malta 1.680 1.822 1.508

Itàlia (Sicília/Lampedusa) 22.939 14.567

Total 17.355 36.542 56.177

Fonts: Espanya APDHA (2007); Malta (Ministeri de Relacions Exteriors); Itàlia (Comissió Europea,
2006). Les dades per al 2006 de Malta i Itàlia inclouen solament els 8 primers mesos de l’any.
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d’emigrants. La marroquina Association des Amis et
Familles des Victimes de l’Immigration Clandestine
(AFVIC) estima que les travessies clandestines de la
Mediterrània des del Marroc s’han cobrat 5.000 vides
des del 1995 fins al 2005, i no hi ha cap estadística
similar per a la resta de les regions mediterrànies. La
travessia per mar oberta fins a les Canàries és bastant
més llarga i comporta un perill molt més gran que la
de la Mediterrània, que és més curta, i en lloc de fer-
se amb petites pasteres de fusta, que poden portar
de 10 a 15 persones, la travessia atlàntica es fa
amb embarcacions més grans, construïdes per a
l’ocasió i capaces de transportar diversos centenars
de persones. En aquestes cir-cumstàncies, quan hi
ha un accident es perden moltes més vides.
L’Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA) ha documentat la mort de 1.049 persones
durant la travessia fins a sòl canari només el 2006 i
de 118 immigrants més en altres passos o altres punts
de la ruta cap a les costes espanyoles. No obstant
això, estima que el nombre real de decessos pot arribar
a la xifra de 7.000 anuals. En els altres punts de la
Mediterrània la informació és molt menys sistemàtica.
La Plataforma per a la Cooperació Internacional sobre
Emigrants In-documentats (PICUM) va documentar
84 morts d’immigrants clandestins a les costes de
Grècia i 10 a la regió de Lampedusa, encara que és
probable que la xifra en ambdues àrees sigui molt
superior. 
Igual que al llarg dels anys precedents, la majoria
d’aquestes morts ha estat deguda a ofegaments, si
bé les més preocupants han estat les causades
directament per l’acció dels agents de control fronterer.
El 3 de juliol, dos immigrants van perdre la vida en la
tanca que envolta la ciutat de Melilla en circumstàncies
molt similars al decés de 14 immigrants l’octubre
del 2005, encara que aquesta vegada, com que els
successos van tenir lloc poc després de la cimera
euroafricana celebrada a Rabat, la resposta in-
ternacional va ser particularment silenciosa. Fins i
tot a final d’any continuava sense haver-hi informació
pública disponible sobre les morts del 2005 i el clima
d’impunitat no haurà fet més que accentuar-se després
d’aquests últims casos (Amnistia Internacional, 2006).
A l’agost es van produir expulsions en massa des
del Marroc, com quan 53 persones van ser enviades
a Mauritània a través de la frontera del Sàhara
Occidental, o com a finals de desembre, quan es
van tornar a traslladar diversos centenars d’emigrants
a àrees remotes de les fronteres d’Algèria i el Marroc
(Valluy, 2007; APDHA, 2007). Tot i que les crítiques

van seguir sent dures, es van continuar portant a terme
expulsions a Líbia i des de Líbia, encara que és

especialment difícil obtenir informació detallada sobre
el nombre, l’origen o la destinació dels afectats
(Hamood, 2006).
Malgrat el clar augment en el nombre de persones
que intenten emigrar a les illes Canàries, el total
d’emigrants que opten per rutes clandestines a l’hora
de creuar la Mediterrània continua sent relativament
baix. El Sindicat Unificat de Policia espanyol va informar
que el 2006 solament el 5% dels immigrants in-
documentats que van arribar a Espanya ho van fer
en vaixell, en comparació del 80% que van entrar al
país a través dels aeroports de Madrid i Barcelona
(El País, 04/01/2007). De manera similar, el Financial
Times cita un estudi sense fonts segons el qual només
el 10% dels immigrants sense papers d’Itàlia van
accedir al país per mar (Financial Times, 07/08/2006).
El total de detencions de l’any també sembla menys
rellevant si es compara amb el nombre d’immigrants
indocumentats residents a Europa i als quals s’ha
regularitzat durant l’any o en programes que van
finalitzar durant l’any (taula 37). Aquesta perspectiva
s’ha deixat de banda en els debats polítics relatius a
les migracions clandestines, que han tendit a
considerar-ho un «problema» aïllat independent del
context en què es produeixen els moviments més
amplis de persones.

Trajectòria de les polítiques: establir un
programa de treball amb l’Àfrica? 

Les migracions a la Mediterrània durant el 2006 no
es poden entendre sense fer referència als 14
immigrants que van perdre la vida a les fronteres de
Ceuta i Melilla a finals de setembre i principis d’octubre
del 2005. Encara que no van ser ni els primers, ni
desgraciadament seran els últims migrants la mort
dels quals ha estat provocada pels agents de control
fronterer, aquests esdeveniments van tenir un impacte
sense precedents en les reflexions sobre les
migracions. Una àmplia representació d’ONG

TAULA 37
Nombre d’immigrants indocumentats que van
sol·licitar i els va ser concedida la regularització en les
convocatòries que van concloure durant el 2006

Concessions Sol·licituds

França 6.924 33.538

Itàlia 170.000 450.000

Espanya 573.275
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4
marroquines i europees van emetre comunicats de
premsa i van publicar informes que descrivien els
esdeveniments; tant la Comissió Europea com el
Parlament Europeu van enviar equips d’experts a la
zona per investigar, i el Consell JAI de la UE, que es
va reunir a Londres unes setmanes després, va instar
la Comissió a convertir els moviments migratoris de
l’Àfrica a Europa en un punt prioritari en l’agenda del
2006. Com a resultat, es van utilitzar aquests
successos per justificar tota una sèrie de diàlegs
polítics que han tingut lloc al llarg del 2006. El
«Plantejament global sobre migració: accions
prioritàries a l’Àfrica i la Mediterrània» es va aprovar
en l’últim Consell Europeu del 2005, el 16 de
desembre, i afectarà la trajectòria de les polítiques
comunitàries en els pròxims temps. 
A finals del 2006, la Comissió va fer pública una
valoració dels avenços en el programa d’aquest
«plantejament global» durant el primer any (COM
2006, 735 final). Aquest informe es refereix al 2006
com un any consagrat a «establir un programa de
treball amb l’Àfrica» i hi ocupen un lloc destacat els
diàlegs i les conferències polítiques que han tingut
lloc. La conferència euroafricana sobre migració i
desenvolupament que es va celebrar a Rabat al juliol
va obtenir una cobertura mediàtica molt àmplia, però
la trobada següent que va tenir lloc a Trípoli al novembre
va ser més significativa en molts aspectes. A l’abril,
Algèria va acollir una reunió d’experts de la Unió
Africana sobre migració i desenvolupament, per la
qual cosa l’absència de representants algerians en la
conferència de Rabat va ser encara més patent del
que ho hagués estat en altres circumstàncies. Algèria,
juntament amb països de l’Àfrica Subsahariana que
també havien estat absents a Rabat, sí que va estar
representada a Trípoli i, d’aquesta manera, la
conferència de novembre es va convertir en la primera
trobada UE-Àfrica autèntica sobre migració i
desenvolupament. Els temes que es van debatre
van ser molt similars en ambdues trobades i la lluita
contra la migració il·legal en general i la immigració
clandestina en particular van ser qüestions recurrents.
Va haver-hi algunes converses per obrir canals legals
per a la immigració de mà d’obra, però molt limitades.
Tot i que és una cosa que mai no s’ha declarat
explícitament, condicionar l’ajuda al desenvolupament
a la cooperació en el control de les migracions es va
revelar com un tema central i es van fer referències
freqüents a l’article 13 de l’Acord de Cotonou entre
la UE i els països ACP (2000) i a les conclusions
del Consell Europeu de Sevilla (2002).  

El control coordinat de les migracions també s’esmenta
en l’informe de la Comissió com un dels èxits de l’any.
S’han portat a terme diverses operacions coordinades
de manera individual per estats membres i finançades
mitjançant el programa ANEAS: per exemple, el govern
espanyol ha establert els projectes «Seahorse» i «Atlantis»
per desenvolupar operacions de control conjunt amb
diversos països de l’Àfrica Occidental. El 2006 també
ha estat el primer any complet de funcionament de
Frontex, que es va crear per organitzar la coordinació i
la solidaritat paneuropea en resposta a «crisis migratòries»
concretes. Al llarg de la Mediterrània s’ha establert
una àmplia gamma d’operacions. Sovint, han consistit
en accions pilot curtes d’una durada de poques setmanes,
com «Poseidon» durant els mesos de juny i juliol a l’est
de la Mediterrània o «Nautilus», a l’octubre al sud de
Lampedusa, mentre que l’operació HERA II al voltant
de las illes Canàries es va establir a l’agost i continua
funcionant el mes de febrer del 2007. En un espai de
temps molt curt, l’agència sembla que ha aconseguit
el seu primer objectiu en el pla polític i, malgrat
determinades dificultats, s’ha guanyat una sòlida reputació
en termes organitzatius. Aquests èxits polítics, juntament
amb el grau d’inèrcia institucional procedent de l’obertura
de les oficines a Varsòvia, la seva presència en un ventall
de contextos internacionals i el seu gens menyspreable
pressupost, signifiquen que és probable que Frontex
es converteixi en una força notable a l’hora d’elaborar
els programes de control migratori a la Mediterrània en
un futur proper. Gràcies a l’experiència i la capacitat
particulars de l’agència, sembla que podrà modelar
l’agenda internacional de maneres molt particulars, que
portaran a la presència de més controls i els justificaran. 
Com a contrast, el 2006 també ha constituït un
recordatori més clar que mai que l’«agenda» no pot ser
un procés d’amunt cap avall exclusivament, i l’any ha
estat replet de diàlegs amb èxit que han posat en dubte
els arguments oficials dels estats. Entre aquests últims,
ha destacat l’atrevida iniciativa d’organitzar una cimera
alternativa a la conferència de Rabat, coordinada per
un ampli col·lectiu de grups de migrants i de base
comunitària, així com el Fòrum Social Mundial sobre les
Migracions que es va celebrar a Madrid. Aquests grans
esdeveniments transnacionals reuneixen una àmplia
participació de gran qualitat i il·lustren la manera com
actualment els col·lectius dissidents són capaços de
mobilitzar-se en xarxes transnacionals tan ràpidament i
eficaçment com les institucions estatals, per donar més
protagonisme a les veus d’aquells que no estan
representats. En aquesta mateixa línia d’acció trobem
les protestes de base local integrades per molts d’aquests
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participants, com les protestes periòdiques davant dels
centres de detenció de tota la Mediterrània. L’impacte
d’aquestes accions en l’«agenda oficial» ja és evident
per la manera com les propostes més difícils de digerir
que surten de les conferències ministerials es formulen
en un llenguatge suau i acurat, i per l’èmfasi deliberat
que es fa en l’equilibri entre el control i la possibilitat
de més llibertat de circulació, per petita que sigui. El
ritme dels diàlegs i debats internacionals ha de continuar
el 2007, amb una trobada euromediterrània centrada
en les migracions a Lisboa i la primera reunió del Fòrum
Mundial sobre Migració Internacional a Brussel·les. Els
diversos moviments de protesta han organitzat una sèrie
d’actes en resposta a aquestes cites (incloent el seu
boicot total), però l’èxit d’aquestes noves iniciatives es
comptabilitzarà principalment en la mesura en què les
agendes oficials que emergeixin tinguin en compte les
preocupacions de les organitzacions de migrants i de
les organitzacions de base comunitària.
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Durant els dies 10 i 11 de juliol de 2006 va tenir lloc al Marroc la

Conferència Ministerial Euroafricana sobre Migracions i Desen-

volupament, una cimera euroafricana que va reunir a Rabat els països de

la Unió Europea, 27 països africans (amb l’absència d’Algèria) i quinze

organitzacions internacionals, amb l’objectiu d’abordar la gestió de les

migracions entre ambdós continents. Una iniciativa his-panomarroquina,

sorgida arran del dramatisme de les migracions subsaharianes i els

incidents de Ceuta i Melilla del 2005, que van con-siderar urgent

prendre mesures en aquest context. Aquesta reunió s’ha d’inscriure en

una dinàmica que es consolida a escala internacional sobre la gestió de

les migracions, i que cal subratllar per la seva im-portància, ja que inclou

les polítiques d’immigració, els acords bilaterals i multilaterals sobre

controls fronterers, els acords comercials sectorials que permeten la

circulació de persones, les mesures de seguretat i informació, i també

els acords sobre els drets dels immigrants. 

En el cas de la cimera euroafricana, es van abordar aspectes fo-

namentals de desenvolupament (econòmics, demogràfics, conflictes,

sostenibilitat i drets humans), així com elements de cooperació en

matèria de gestió de les migracions legals i la cooperació en el combat

contra la immigració irregular, centrats sobretot en les rutes migratòries

subsaharianes cap a Europa a través dels països del nord d’Àfrica

riberencs de la Mediterrània. 

Aquests aspectes van ser recollits en el pla d’acció elaborat per Es-

panya, el Marroc i França, i exposat a debat en la cimera. Així, el

document de conclusions, la Declaració de Rabat, constata la necessitat

d’actuar de manera conjunta des dels països d’origen, trànsit i destinació

de les migracions amb la convicció que la gestió de les migracions entre

Àfrica i Europa s’ha d’inscriure en el marc de la lluita contra la pobresa i

la promoció del desenvolupament sostenible, remarcant també la

necessitat d’optimitzar la gestió migratòria a partir d’assumir la res-

ponsabilitat compartida en origen, trànsit i destinació de les migracions.

Aquesta cimera se celebra en un context en el qual la gestió migratòria

en general i la gestió fronterera en particular tenen prioritats dispars en

el si de la UE. Les àrees frontereres de la UE, tant marítimes com

terrestres, comparteixen la problemàtica de l’entrada irregular de fluxos

migratoris i, en conseqüència, intenten atreure el pes de l’atenció i els

recursos necessaris. Per consegüent, aquesta cimera es pot interpretar

com un intent d’europeïtzació de la gestió de les fronteres espanyoles ja

que a la frontera mediterrània, cal afegir-hi el significatiu augment de

l’arribada de cayucos a les costes canàries procedents del Senegal i de

Mauritània, fent necessari situar aquestes rutes migratòries en l’agenda

europea amb tota la seva complexitat. 

Així mateix, es pot llegir també com un intent d’incidir en l’agenda de

l’Estratègia conjunta Àfrica-UE que es desenvolupa entre la Unió

Europea i la Unió Africana, ja que, en la Declaració conjunta UE-Àfrica

sobre migracions i després de la cimera ministerial de Trípoli de

novembre del 2006, s’erigeix com el marc de cooperació entre la UE i la

totalitat del continent africà, incorporant l’agenda de Rabat en el

plantejament general estratègic juntament amb altres iniciatives i

processos importants en marxa, com el mateix Procés de Barcelona, la

conferència de ministres sobre migracions per organitzar el 2007 en el

marc de l’estratègia comunitària coneguda pel nom d’«El plantejament

global sobre migració: accions prioritàries a l’Àfrica i la Mediterrània»

[Conclusions del Consell Europeu desembre de 2005 i COM (2006)

735 final] , l’Estratègia de la UE per a Àfrica [COM (2005) 489 final] i els

resultats del Diàleg d’alt nivell de Nacions Unides sobre migracions i

desenvolupament.

Més informació:

Pla d’acció i Declaració de Rabat: Ministerial Euro-African Conference

on Migration and Development: www.maec.gov.ma/migration/En/

Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto euroafricano para

acelerar el desarrollo en África:

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12540.htm

Diàleg d‘Alt Nivell de Nacions Unides sobre Migracions i Des-

envolupament: www.un.org/esa/population/hldmigration/

LA CONFERÈNCIA MINISTERIAL EUROAFRICANA SOBRE MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT
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Erzsébet N. Rózsa 
Investigadora principal 
Hungarian Institute of International Affairs, Budapest

Tradicionalment, els nous estats membres1

centreeuropeus de la UE no han estat, i continuen
sense ser-ho, receptors d’emigració en general i
d’emigracions procedents, en concret, de la regió
mediterrània MENA. El moviment de persones a la
regió ha estat, i continua estant-ho, relacionat en
bona mesura amb les realitats ètniques i polítiques
tradicionals i influenciat per aquestes realitats, d’una
banda, i pels canvis sistèmics experimentats a partir
del 1989-1990, incloent-hi la guerra civil de l’antiga
Iugoslàvia, de l’altra. 
Tradicionalment, les relacions dels nous estats
membres centreeuropeus amb la Mediterrània en
general, i en particular amb la costa meridional i
occidental, han estat escasses i esporàdiques,
per no dir inexistents, i durant la Guerra Freda van
ser controlades per la Unió Soviètica. N’és un reflex,
entre d’altres, el reduït nombre de membres de les
comunitats musulmanes presents.
En el període posterior a la Guerra Freda, les
relacions centreeuropees amb la Mediterrània van
tornar als baixos nivells pels quals s’havien
caracteritzat al llarg de la història. Tot i que l’ingrés
a la Unió Europea ha demostrat ser un element que
ha impulsat els nous membres centreeuropeus a
(re)establir les relacions amb la Mediterrània, encara
s’han d’adaptar a les polítiques regionals de la
UE, així com a la formulació de polítiques com a
part d’un òrgan supranacional, la UE. Mentre que
les estadístiques relatives a la immigració reflecteixen
clarament l’estat de les relacions històriques, l’ingrés

a la UE no ha demostrat ser un gran reclam per als
immigrants fins a la data.

Les migracions a l’Europa Central

Els nous membres centreeuropeus de la Unió
Europea van entrar a formar part del «mercat»
migratori a principis dels noranta, no com a resultat
d’un desenvolupament orgànic, sinó com a
conseqüència directa de la caiguda dels règims
autoritaris (Tóth, 2002). El canvi de règim va iniciar
els moviments migratoris des de l’Europa Central
cap a fora i en menor mesura, si és que van arribar
a tenir lloc, cap a l’Europa Central. No obstant això,
l’obertura de les fronteres va crear una situació
favorable per a l’emigració de trànsit, especialment
des d’Àsia fins a l’Europa Occidental. Com a nou
fenomen, característic de la regió, el canvi de règim
va introduir les migracions dins del marc de l’Europa
Central, especialment després de la dissolució de
la Unió Soviètica, Txecoslovàquia i Iugoslàvia. Un
cas especial va ser el d’Hongria, que com a resultat
del Tractat del Trianon del 1920 va quedar envoltada
pels seus propis grups ètnics. (Prop d’1,5 milions
d’hongaresos viuen a Romania, 500.000 a
Eslovàquia, 290.000 a Sèrbia i també existeixen
grups ètnics hongaresos a Ucraïna, Croàcia i
Àustria). (Font: HTMH).
L’emigració a l’Europa Central encara continua sent
relativament limitada i ha consistit bàsicament en
sol·licitants d’asil, persones en trànsit a través de
la regió cap a altres països de destí, en general
antics estats membres de la UE o dels EUA, i
immigrants que arribaven per establir-se a la regió
o en un dels seus països. El nombre de sol·licitants

Societat i cultura | Migracions

Migració mediterrània cap als nous
membres centreeuropeus de la UE.
Tendències presents i futures 

1Per nous estats membres centreeuropeus s’entén aquells estats de l’Europa Central que es van unir a la UE l’1 de maig del 2004. Es fa
referència a Romania i Bulgària per separat sota el terme «membres més recents».
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d’asil als nous estats membres de l’Europa Central
ha disminuït després de l’entrada a la UE. Europa
Central continua sent una regió de trànsit,
principalment perquè els seus estats es troben en
plena transformació i transició econòmica, encara
que els mètodes han anat canviant: cada vegada
són més els emigrants que sol·liciten visats per als
estats centreeuropeus i que, des d’allí, intenten
accedir als altres països membres de la UE. La
dissolució de Iugoslàvia va crear un cas especial,
en el sentit que molts ciutadans iugoslaus, no
solament hongaresos, van arribar per «passar la
guerra fora» i després es van desplaçar cap a
l’Europa Occidental o van tornar a les seves llars.
D’una banda, la immigració a l’Europa Central
segueix patrons anteriors, com el matrimoni amb
ciutadans de la regió i, de l’altra, té l’origen en la
història particular de la zona: un gran nombre de
persones que havia fugit dels règims comunistes
per refugiar-se a l’Europa Occidental o els EUA va
decidir tornar. La immigració a Hongria, després
del canvi de règim, presenta peculiaritats úniques
pel gran nombre de persones d’ètnia hongaresa
procedents dels països veïns, que no són estrangers
en el sentit que parlen l’idioma, pertanyen a la mateixa
cultura i els seus avantpassats havien habitat a
l’Hongria històrica. Entre els que van rebre la
nacionalitat hongaresa entre el 1990 i el 2000, el
91,8 % eren persones d’ètnia hongaresa que vivien
als estats veïns i, d’aquests, el 70% procedia de
Romania (Tóth, 2002).

L’Europa Central i la Mediterrània

Tot i que se sol considerar els nous estats membres
de l’Europa Central com un grup homogeni, en molts
aspectes, entre aquests la seva relació amb la
Mediterrània, presenten notables diferències. No
obstant això, mentre que Eslovènia, Hongria i l’actual
Eslovàquia havien estat implicats ocasionalment i de
manera directa o indirecta en esdeveniments de la

zona mediterrània, principalment a través de la dinastia
dels Habsburg de l’Imperi austrohongarès i de la
Turquia otomana, la resta de països cen-treeuropeus
no havia ni tan sols tingut aquest tipus de relació amb
la zona de la Mediterrània fins passada la Segona
Guerra Mundial. 
Durant la Guerra Freda, en formar part del bloc soviètic,
Europa Central va seguir una política exterior dictada
des de Moscou. D’acord amb la filosofia de la Unió
Soviètica, es van establir relacions ideològiques de
«tipus socialista» amb els «països àrabs amics» de la
riba sud de la Mediterrània (Algèria, Líbia, Egipte i
Síria), que van ser un mercat important i fiable per
als productes centreeuropeus i van servir per obtenir
la tan necessària divisa forta. Amb el canvi de règim,
la majoria d’aquestes relacions es van donar
pràcticament per concloses. Aquest marc, tanmateix,
va crear l’única font possible d’immigració cap a
l’Europa Central: molts estudiants dels països àrabs
«amics» es van desplaçar a l’Europa Central per
continuar els estudis i això va tenir com a resultat la
formació de famílies mixtes. Així mateix, la regió també
va rebre moltes persones que fugien dels règims
autoritaris «amics» sota el pretext d’estudiar o de rebre
formació. La major part, no obstant això, van sol·licitar,
i els va ser concedida, la nacionalitat hongaresa (o
la d’algun altre país centreeuropeu).
L’islam, que ha estat una de les principals civilitzacions
de la Mediterrània, constitueix un altre element similar:
mentre que històricament certes comunitats
musulmanes havien habitat el territori de l’actual
Hongria (fins i tot abans que hi arribessin les tribus
hongareses) i la història de la regió s’havia caracteritzat
durant molts segles per la lluita contra els turcs otomans
musulmans, els altres estats centreeuropeus no havien
tingut cap experiència «musulmana» abans que
s’establissin les relacions soviètiques. (El passat
musulmà de Polònia i Lituània està relacionat amb els
tàrtars i la comunitat caraïta de Lituània, que difereix
en molts aspectes de l’islam que es practica a la
Mediterrània). Com a conseqüència, els nous membres
centreeuropeus (amb l’excepció de l’acabada
d’incorporar Bulgària, que compta amb un 10-12 %
de turcs) no tenen cap comunitat tradicional musulmana
destacable. 
Els habitants musulmans actuals van arribar arran del
marc de cooperació del període soviètic (cosa que
significa que la majoria procedeix dels estats àrabs
«amics») i són principalment laics i s’han integrat en
la societat, o bé són homes de negocis, diplomàtics,
etc., que es troben a la regió de manera temporal. Tot

Europa Central continua sent
una regió de trànsit,
principalment perquè els seus
estats es troben en plena
transformació i transició
econòmica
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i que després del canvi de règim la llibertat de religió
va conduir a l’establiment, entre altres, de comunitats
musulmanes, hi va haver molt pocs «natius» que es
convertissin a l’islam. Per tant, aquestes comunitats
són poques i reduïdes. Per exemple, a Hongria, els
prop de 15.000 musulmans practicants pertanyen a
tres organitzacions diferents. (Els musulmans situen
aquesta xifra en 25.000).
El nombre reduït, i en alguns casos inexistent, de
comunitats musulmanes en els nous estats membres
de la UE de l’Europa Central contrasta cada vegada
més amb la composició i les realitats socials de la
majoria d’estats antics, i això pot ser font de problemes
greus. La tensió creixent entre les comunitats locals
i les musulmanes, com per exemple els esdeveniments
que van tenir lloc a França el 2005, la crisi de les
vinyetes o la campanya contra la incorporació de
Turquia a la UE que han emprès algunes ONG, tenen
un gran ressò en els mitjans de comunicació
centreeuropeus, i inciten l’odi cap a una comunitat
fins ara pràcticament inexistent a la zona. Encara
que de moment les societats centreeuropees no es
mostren desfavorables cap als musulmans en general,
és possible que la islamofòbia es comenci a expandir
ràpidament en aquesta zona també. 
L’altra comunitat que ha estat present històricament
a l’Europa Central, però que es troba en una situació
pròpia a la Mediterrània, és la jueva, que va contribuir
de manera significativa al desenvolupament polític,
cultural, econòmic i científic de la regió. Tot i que
durant la Segona Guerra Mundial aquestes comunitats
van ser perseguides i molts jueus van ser assassinats
a l’holocaust, les comunitats que van sobreviure han
experimentat una obertura sense precedents al llarg
i després del canvi de règim. Es van establir relacions
diplomàtiques amb Israel (en el cas d’Hongria el 1989)
i s’ha instaurat una relació estreta entre Israel i els
països «d’origen», amb el suport de la pràctica consular

de la doble nacionalitat. Per tant, els israelians de
l’Europa Central no es poden considerar immigrants.
De fet, els últims anys s’ha observat un augment del
retorn de ciutadans d’Israel cap a l’Europa Central,
en part en èpoques en què la seguretat s’havia
deteriorat al Pròxim Orient, i en part a causa de la
presència d’empreses israelianes en les economies
de l’Europa Central.

Tendències migratòries centreeuropees en el
context de la UE: una migració procedent dels
països MENA de la Mediterrània?

Les relacions entre l’Europa Central i la Mediterrània
s’han (re)establert en el marc del Partenariat
Euromediterrani. Encara que al principi del procés els
països centreeuropeus en van estar exclosos, durant
les negociacions d’accés a la UE van rebre l’estatus
d’observadors i, una vegada realitzat l’ingrés, van
passar a ser membres de ple dret del Partenariat
Euromediterrani. S’esperava que en un futur pròxim
els nous estats membres centreeuropeus passessin
de ser zones de trànsit a convertir-se en destinacions
migratòries. Les xifres tan reduïdes que figuren en la
taula 38 i que representen el nombre de migrants
procedents dels països MENA de la Mediterrània
posen en relleu que els estats centreeuropeus encara
no s’han convertit en destinacions migratòries
desitjades.
A més del fet que l’economia de la regió es troba en
fase de transició, hi pot haver un altre obstacle molt
específic perquè la zona atregui l’interès dels grups
migratoris: els nous estats centreeuropeus (a excepció
de Polònia) són petits (de 10 a 1 o 1,5 milions
d’habitants cada un) i tots parlen els seus propis
idiomes, que no tenen pràcticament cap utilitat fora
dels països.

TAULA 38 Emigrants dels països MENA de la Mediterrània cap als nous estats membres centreeuropeus de la UE

País Any Algèria Egipte Israel Jordània Líban Marroc Palestina Síria Tunísia Turquia Total

Rep.Txeca 2002 B 366 130 266 134 191 105 72 315 196 326 2101

Estònia 2000 B 1 1 16 1 1 6 26

Hongria 2001 B 216 178 516 131 90 23 487 23 450 2114

Letònia 2000 A 8 8 29 9 88 6 16 17 181

Lituània 2001 B 2 3 103 14 119 27 268

Polònia n.d.

Eslovàquia n.d.

Eslovènia 2000 B 259 259

UE 766.966 126.126 41.580 20.978 111.261 1.634.986 3.741 69.703 358.269 265.4721 5.788.331

Font: Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre Migració Internacional, Mediterranean Migration 2005 Report, ed. Philippe Fargues, www.carim.org/Publications/AR2005CARIM.pdf
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Fins al moment, la dimensió migratòria de l’ingrés a
la UE en el context dels nous estats membres ha ofert
una altra perspectiva. D’una banda, els membres antics
de la UE temien l’obertura dels seus mercats laborals
als nous membres, cosa que es va traduir en la
introducció de restriccions en la llibertat de circulació
de la mà d’obra procedent dels nous membres. D’altra
banda, aquests últims ja estan experimentant l’èxode
d’alguns sectors professionals cap als primers, no
solament motivat per uns salaris molt superiors, sinó
també per unes condicions laborals més favorables
(en especial per als metges). És interessant observar
que els nous membres estan actuant de manera similar
envers els membres més recents (Romania, Bulgària):
intenten restringir la llibertat de circulació dels
treballadors romanesos i búlgars (p. ex., indicant les
professions per a les quals accepten treballadors),
alhora que sol·liciten l’arribada de professionals en
els àmbits per als quals necessiten personal de reforç
(p. ex., la República Txeca busca metges romanesos
i búlgars). 
El novembre-desembre del 2006 es va produir un
cas molt específic de migració en el context de la UE:
al voltant de seixanta romanins d’Hongria van viatjar
a Suècia amb l’esperança de rebre ajuda social i
millorar la qualitat de vida, i van sol·licitar asil polític.
(Alguns anys enrere havia tingut lloc un moviment
semblant, però aleshores el país de destinació dels
romanins hongaresos havia estat Canadà en lloc dels
membres de la UE). El tema va assolir tal grau de
gravetat, per l’amenaça de l’arribada d’un flux major
de comunitats romanines d’Hongria, que l’ambaixada
sueca es va veure obligada a visitar els centres de
població romaní i els seus líders per explicar-los la
impossibilitat de l’èxode. Finalment, la major part dels
romanins va tornar.

Conclusions

L’ingrés a la UE ha ampliat l’àmbit d’interessos
tradicionals i històrics dels nous estats membres
centreeuropeus, els ha obert noves possibilitats i els
ha imposat noves obligacions. En el procés d’ajust a
les polítiques comunitàries, la regió euromediterrània
ha anat adquirint una rellevància cada vegada més
gran i s’han començat a formular polítiques respecte
d’aquest punt. No obstant això, alguns dels antics
membres continuen limitant la circulació de mà d’obra

dels nous membres de l’Europa Central, al mateix
temps que aquests últims imposen restriccions a
l’entrada de treballadors procedents de Romania i
Bulgària. Simultàniament, s’està produint una es-
cassetat creixent de treballadors en els nous membres,
que tracten de compensar-la cridant especialistes
romanesos i búlgars. Hongria compta amb l’avantatge
específic d’estar envoltada per països amb població
d’origen hongarès. 
Els nous membres centreeuropeus no tenen co-
munitats musulmanes significatives i, com que la
majoria no tenen memòria històrica de confrontació
o coexistència, avui dia no han desenvolupat encara
islamofòbia. 
La manca de relacions directes i sòlides entre els
països centreeuropeus i els països MENA de la
Mediterrània, la pràctica inexistència de comunitats
musulmanes a l’Europa Central i la fase encara de
transició de les economies de la zona, tenen més pes
als ulls dels migrants a l’hora d’escollir la seva destinació
que el fet que pertanyin a la UE. Així mateix, la barrera
de l’idioma també pot inclinar la balança. Per tant,
no s’espera que canviïn els patrons de migració a curt
termini, encara que no es pot excloure que ho facin
a mitjà o a llarg termini.
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No s’espera que canviïn els
patrons de migració a curt
termini, encara que no es pot
excloure que ho facin a mitjà o a
llarg termini
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Gemma Aubarell 
Directora de Programació
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),Barcelona

La situació provocada al llarg d’aquests dos últims
anys, a conseqüència de l’afluència, cada vegada més
pertinaç de fluxos migratoris a les nostres fronteres
europees, ha convertit el 2006 en un any que podríem
qualificar de «pilot» respecte de les diferents respostes
polítiques orquestrades per Europa. A l’espera de
l’efectivitat d’algunes d’aquestes mesures que es
consideren tan necessàries com desesperades, el
cert és que s’han establert nous marcs de referència,
amb interessants mostres de complicitat a una visió
més complexa i a una major implicació de les polítiques
de cooperació en l’àmbit exterior. No obstant, i
precisament arran d’això, emergeixen certes paradoxes
que sota l’aparença de contradiccions poden establir
nous criteris en la gestió de la migració a Europa. 
Podríem convenir que amb les iniciatives del 2006, la
Mediterrània de la mà de l’Àfrica, assoleix la categoria
de regió estratègica per a la implementació de polítiques
europees en aquesta matèria. De fet, aquestes seran
en gran part premonitòries d’altres estratègies per
aplicar en altres zones del veïnatge europeu, que veuran
la llum amb posterioritat. Tot i que la gran qüestió
fonamental que s’albira a l’horitzó és si en el marc dels
ingents debats que s’estan elaborant en aquest dossier
global, Europa serà capaç de dotar els seus diferents
plans d’acció, d’efectivitat i de la suficient flexibilitat
que requereixen els diferents nivells d’acció nacional,
regional i multilateral als quals es refereixen.
Sí que podríem afirmar que, com a conseqüència de
tot això, assistim a una multiplicació d’iniciatives que
donarà com a principal resultat inputs del més alt nivell
en el pròxim període. D’una banda, el llançament del
Programa temàtic de cooperació amb tercers països
en matèria d’immigració i asil 2007-2010, de la

Comissió Europea, que disposa d’una dotació per
desenvolupar-lo de 205 milions d’euros. De l’altra,
la realització de la primera Conferència Eurome -
diterrània de Migracions que tindrà lloc sota presidència
portuguesa el novembre del 2007.

Seguretat humana detonant 
i desenvolupament prioritari

Sense cap mena de dubte, la Conferència Euroafricana
sobre Migracions i Desenvolupament celebrada a
Rabat el juliol del 2006 a instàncies del Govern
espanyol i marroquí i amb el suport de la UE, va suposar
un dels primers intents i, encara que simbòlicament,
el més evident i visible, de mostrar les prioritats
europees d’aquest pròxim període: la inclusió en
primera línia del dossier sobre el desenvolupament i
la presència dels països africans en les estratègies
de política exterior en matèria de migració. La
conferència de Rabat va reunir cinquanta-sis països
implicats en les rutes migratòries de l’Àfrica, i va ser
el tret de sortida d’altres iniciatives. L’absència en
aquesta conferència d’Algèria, per la frontera de la
qual passa la major part dels immigrants cap al Marroc,
va forçar l’organització posterior de la conferència
ministerial UE-Àfrica, celebrada a Trípoli a finals de
novembre. L’afirmació de les causes de pobresa i
subdesenvolupament com a factors essencials per
tenir en compte i la necessitat d’elaborar plans d’acció
concrets, són els principals eixos que es deriven
d’aquestes iniciatives. Al binomi receptor-emissor s’hi
afegiria la condició de trànsit, ampliant d’aquesta
manera en el debat euromediterrani els actors africans
en la dimensió de coresponsabilitat i solidaritat. En
aquest sentit, els països maghrebins es veuen al mateix
temps forçats a adoptar posicions proactives, la
qual cosa, sens dubte, forçarà la modificació dels
seus engranatges tant legals com institucionals. Així

Societat i cultura | Migracions

Europa, la Mediterrània i les migracions:
noves paradoxes  
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mateix, la suma oferta pels europeus a Rabat de 2.500
milions d’euros anuals no és poca cosa.
És important entendre que tota aquesta iniciativa
diplomàtica sorgeix a partir d’una situació desesperada
que remet a circumstàncies lligades a una dimensió
d’evident seguretat humana. Només a Espanya i Itàlia
s’han comptabilitzat en aquest període entre 400.000
i 600.000 immigrants res-pectivament els últims tres
anys. Malgrat que les persones procedents de pasteres
són fluxos molt minoritaris, es calcula que menys del
10%, no és menys cert que les xifres il·lustren el
detonant humà de la situació: l’any 2006 van ser
interceptats davant de les costes de Canàries
procedents de Mauritània, el Senegal o Guinea Bissau,
més de 31.000 immigrants, davant dels menys de
5.000 de l’any anterior. Aquesta situació, deguda en
part al canvi de rutes experimentat per la immigració
entre les costes andaluses i marroquines, ofereix
tanmateix una multiplicació del risc a causa de les
distàncies més allunyades. És quan apareix en el nostre
vocabulari i en la premsa la denominació cayuco, nova
embarcació davant de la tradicional pastera, més fràgil. 
El plantejament de prioritat de seguretat de control
de fluxos, amb la posada en marxa de Frontex a finals
d’any, conviu amb l’erupció de rostre humà, que
complementa el ja fràgil equilibri en matèria de
migracions provocat pels desplaçaments il·legals,
circumstància que ha marcat el pas d’aquest dossier
europeu. Els esforços per coordinar un marc
comprensiu en l’acció exterior que doni resposta a
aquesta situació no han estat suficients per demostrar
al llarg d’aquest any la capacitat europea de coordinar,
més enllà dels esforços nacionals, respostes ràpides
a l’àmbit humanitari.
Un eix important de les prioritats ha estat demandat
per part de la societat civil. En aquest sentit, la
conferència civil d’Alacant reunida arran del Foromed,
l’octubre del 2006, feia menció precisament de la
necessitat de situar la protecció dels immigrants en
el cor de les polítiques migratòries, garantint l’exercici
dels seus drets humans i enfortint els instruments

internacionals que els protegeixen, com el Conveni
Internacional de Drets dels Treballadors Migrants i les
seves Famílies. Especialment important en aquest
període ha estat la referència als acords de readmissió
i detenció en els països de trànsit. En aquest context,
el debat sobre els drets fonamentals (protectors) ha
portat fins i tot a apuntar cap a l’oportunitat de
l’establiment d’una Carta dels drets dels immigrants
en el marc de la regió euromediterrània.
Aquesta cohabitació en la prioritat política de les
estratègies per desenvolupar també s’ha reflectit en les
agendes abordades des d’àmbits tradicional-ment
ajustats a temes de seguretat i interior, com és el cas
del Fòrum 5+5. En la reunió de finals del 2006 a Algesires,
la presidència espanyola de la reunió de ministres de
Treball d’aquest grup va marcar el pas en coherència
amb la seva estratègia. S’introdueix el concepte de
diàleg ampliat a alguns països subsaharians, incloent-
hi la realitat del trànsit en la interlocució, i introduint
tots els elements d’integració i desenvolupament com
a prioritats per desenvolupar en aquest període.
S’estableix d’aquesta manera la intencionalitat de
coresponsabilitzar en solidaritat i integració, els països
originaris –i de trànsit. És molt interessant entendre que
el protagonisme de temes com la integració econòmica
i social, les transferències formals i informals o la
importància de la circularitat laboral adquireixen una
importància estratègica que forcen els marcs regionals
i multilaterals a incidir molt ràpidament en qüestions de
governança institucional (formació de quadres,
establiment de marcs legals apropiats, sistemes
d’informació compartits en matèria de mercats laborals).

Un marc d’aproximació comprensiva: el perill
de l’europeïtzació i l’externalització de les
polítiques 

Com a resultat de la invitació del Consell Europeu  a
la Comissió a finals del 2005, aquesta Comissió

La conferència civil d’Alacant
reunida arran del Foromed,
l’octubre del 2006, feia menció
precisament de la necessitat de
situar la protecció dels
immigrants en el cor de les
polítiques migratòries

El protagonisme de temes com la
integració econòmica i social, les
transferències formals i
informals o la importància de la
circularitat laboral adquireixen
una importància estratègica que
forcen els marcs regionals i
multilaterals a incidir en
qüestions de governança
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avança en l’enfocament global que permetia abordar
relacions exteriors, desenvolupament i ocupació,
justícia i seguretat, i suggereix incloure nous àmbits
polítics que no formaven part del plantejament global
inicial, com ara mesures legals en matèria de migració
i integració. A més, fa menció de la necessitat de dotar
de més eficàcia la presa de decisions, per part de la
UE, que facilitin l’eficiència en aquesta matèria. No
hi ha cap dubte que aquest enfocament aporta nous
marcs de coherència respecte a les dinàmiques que
hem anat apuntant.
D’aquesta manera, la idea d’una aproximació global
juga amb aspectes de seguretat en les fronteres i
de protecció, combinats amb aspectes socio-
econòmics i de desenvolupament. La reunió l’octubre
del 2006 del Foromed a Alacant esmentava la
necessitat d’«un sistema de gestió de fronteres
basat en la cooperació que asseguri un equilibri
adequat entre els legítims requisits de seguretat i

la necessitat de facilitar la circulació de béns i
persones». I és que d’aquesta nova situació, sorgeix
una tensió interessant, així com dues de les principals
paradoxes a què s’enfronta la nova estratègia
europea en la regió en aquest període. D’una banda,
la qüestió dels límits de l’externalització de les
polítiques europees; de l’altra, la pertinença
mediterrània en aquest dossier.
Respecte al primer punt, certament es percebria

Estaríem davant de la paradoxa
d’una retòrica oberta cap als
temes de desenvolupament i
cooperació, i alhora la
implementació d’una perspectiva
eurocèntrica basada en la
prioritat de la gestió de fronteres

En l’actualitat, el nombre d’emigrants internacionals arriba a uns 200

milions de persones a tot el món, xifra superior a la població de Brasil.

Suposa aproximadament el 3 % de la població mundial. A més, amb el

canvi climàtic i l’amenaça que es multipliqui el nombre de refugiats

ecològics per aquest motiu, la xifra es podria duplicar al llarg dels

pròxims anys. A tots els estats els afecten els fenòmens migratoris, sigui

com a països d’origen, països de trànsit o països d’acollida. Es tracta

d’un dels reptes més grans de la mundialització. La concentració de

capital i les transferències de riquesa que aquest fet indueix, només

poden conduir a incitar el desplaçament de més i més treballadors per

poder sobreviure. A això cal afegir-hi el dèficit democràtic dels països del

Sud, que explica que no existeixi només la fam de pa, sinó també la set

de llibertats.

L’ONU ha pres bona nota d’aquest fenomen i s’ha dotat d’un instrument

jurídic per defensar els drets d’aquests emigrants. Així, l’Assemblea

General de Nacions Unides va adoptar, el 18 de desembre de 1990, una

«Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els

treballadors migratoris i dels seus familiars». 

La convenció constitueix un tractat internacional fonamental per protegir

els drets dels emigrants i enllaça els fenòmens migratoris amb els drets

humans. Es tracta d’un «estàndard» jurídic i moral que han d’assolir tots

els estats del planeta. 

Així, Nacions Unides ha adoptat aquesta convenció en un principi amb

l’objectiu fonamental de garantir i millorar el respecte dels drets humans

per als emigrants, que no solament són treballadors, sinó que abans que

res són éssers humans.

Però, tot i que la majoria d’emigrants viuen als Estats Units i a Europa, és

interessant constatar que cap d’aquests països no ha ratificat la

convenció encara que sovint moralitzin en matèria de drets humans. 

Ja fa tretze anys que França i tots els països d’immigració, en particular

els occidentals, eludeixen la ratificació. Encara pitjor, molts s’allunyen

dels objectius marcats. Des dels anys noranta, cal constatar que els

drets dels emigrants s’han precaritzat constantment. La Unió Europea

ofereix als seus ciutadans la lliure circulació, alhora que endureix sense

parar les normatives d’asil i d’estada per a la resta. No obstant això, en

el Tractat d’Amsterdam es va deixar constància per escrit del principi de

no-discriminació excloent; és clar, la discriminació basada en la

nacionalitat. 

Si el dret a abandonar el propi país i a viure en el país d’elecció està

reconegut en la «Declaració universal dels drets humans», aquest dret no

serà més que un engany mentre la llibertat de circulació no estigui

reconeguda pel dret internacional i imposi als estats l’obligació d’acollir

els emigrants. 

La marginació dels emigrants i estrangers manera part d’una política

general de precarització de la societat. Aquesta precarització es tradueix

també en acomiadaments i desocupació, en marginació de les

ocupacions estables, en discussió sobre els estatuts socials i els

sistemes de protecció social, etc. S’aniran qüestionant progressivament

els drets de les categories successives. Cap política que es basi en la

injustícia i la discriminació envers uns no pot garantir el progrés social i

democràtic cap dels altres. Una primera exclusió es tradueix sempre en

un fenomen d’exclusió en cadena.

Com que la negació dels drets d’una part de la població, en aquest cas

dels estrangers, fa més fràgil el conjunt de la societat, cal lluitar per la

defensa dels drets dels immigrants. 

Així, promoure a França i a Europa la ratificació de la Convenció de

Nacions Unides sobre la protecció dels drets de tots els treballadors

migratoris i dels seus familiars, és una lluita fonamental que ha d’ocupar

un lloc central en l’agenda política per millorar la convivència i, en

conseqüència, el futur del nostre país i de la nostra democràcia.

Malauradament, em temo que una vegada més la demagògia estarà per

sobre de la necessària consideració d’un context mundial difícil, de

precarització dels drets dels emigrants.

Alima Boumediene-Thiery 

Senadora de París

EL DRET DELS EMIGRANTS, UN COMBAT FONAMENTAL I DETERMINANT
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en últim terme una voluntat d’externalitzar la política
de migració europea. Si això suposa privilegiar els
interessos europeus en el control de fronteres,
estaríem davant de la paradoxa d’una retòrica
oberta cap als temes de desenvolupament i
cooperació, i alhora la im-plementació d’una
perspectiva eurocèntrica basada en la prioritat de
la gestió de fronteres i la necessitat d’un control
sobre la il·legalitat dels fluxos. El Parlament Europeu
alertava en un informe, el juny del 2006, d’aquesta
cir-cumstància i de les greus conseqüències que
la pressió en aquest sentit pot exercir sobre els
països del sud de la conca amb ciutadans en trànsit
(vegeu en clau interna de la UE, la resolució de
l’informe del PE l’abril del 2006 sobre els camps
de refugiats a Malta). En segon lloc, hi ha la tensió
entre la dimensió europea i la regional. L’elaboració
de la política global s’emmarca en la primera fase
el 2006 a la regió mediterrània. No obstant això,
la idea d’implicació multilateral que s’obre amb
Barcelona en les seves relacions amb els socis
dels països riberencs, les múltiples iniciatives que
hem estat veient acusen en aquest període una
dinàmica contradictòria entre la voluntat d’una
relació entre iguals en l’aspecte polític i el fet que,
certament, les prioritats i els interessos són
realment europeus. La paradoxa és que podríem
comptar amb polítiques actives cada vegada més
europees i compartides pels socis continentals
sense que això fos sinònim en darrer terme d’un
veritable diàleg d’interessos compartits. Tanmateix,
i malgrat totes les limitacions, el 2006 ens ha
procurat oportunitats magnífiques de liderar
conjuntament la mobilitat. El pas s’ha fet, i els
interessos europeus haurien de ser àmpliament
compartits i debatuts al llarg de les diferents
plataformes articulades per fer-ho. I el repte és
encara més gran: convertir el marc multilateral
euromediterrani en l’àrbitre per a la solució als
seus propis problemes compartits.
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George Joffé 
Centre d’Estudis Internacionals
Universitat de Cambridge

Un dels aspectes més sorprenents del 2006 ha estat
la manera com aparentment la religió ha irromput en
el debat polític a Europa. Aquesta tendència ja es va
començar a manifestar durant els dos anys anteriors,
quan el debat públic al voltant de l’elaboració del
projecte de Tractat constitucional de la Unió Europea
es va veure immers en la complexitat de definir la
naturalesa essencial d’Europa: un espai cristià, o un
entorn secular de governança democràtica i respecte
pels drets humans en un clima d’«inclusió en la
diversitat»? La presència de la religió com un
identificador cultural clau de la identitat europea va
suposar, tanmateix, una nova aportació a un debat en
què la religió organitzada d’Europa va desenvolupar
un paper actiu.
La inclusió de la cristiandat en aquest debat, en
part a causa de l’ampliació del 2004, va començar
a polaritzar també altres debats, sobretot els relatius
a la inclusió de les comunitats minoritàries d’altres
confessions, especialment l’islam, sota el paraigua
europeu. En els països costaners mediterranis
septentrionals i meridionals, aquest debat va tenir
una ressonància especial, a causa de la funció de la
Mediterrània com a «frontera oblidada» entre la
cristiandat i l’islam. Cal també tenir en compte que
la majoria de les comunitats minoritàries immigrants
a Europa són, evidentment, musulmanes.

Un conflicte antic

Òbviament, aquesta no era la primera vegada que el
tema cobrava rellevància en el debat públic. En el cas
de Salman Rushdie, quan l’autor d’Els versos satànics

va rebre amenaces de mort per part de l’Iran el 1989
a causa dels comentaris sobre el profeta Mahoma
presents al llibre, van quedar patents els problemes
creixents de les comunitats minoritàries i les sensibilitats
religioses a Europa cap a finals dels anys vuitanta. El
2002, el controvertit polític neerlandès Pym Fortuyn va
ser assassinat de resultes dels seus atacs cap als
immigrants als Països Baixos i el seu desig de limitar
la immigració per la seva forta desconfiança envers
l’islam. Dos anys després, el director ci-nematogràfic
neerlandès Theo Van Gogh va ser assassinat per un
marroquí després que rodés una pel·lícula amb Ayaan
Hirsi Ali, una immigrant somali que es dedica a la política,
en què denunciava la discriminació contra les dones
que suposadament consent l’Alcorà.
Més tard, a finals del 2005, es va desencadenar la
«crisi de les vinyetes» a Dinamarca, després que un
diari local, apel·lant a la llibertat d’expressió, publiqués
unes vinyetes del profeta Mahoma que van ser
considerades ofensives per la comunitat musulmana
local. Igual que amb el cas Rushdie, la «crisi de les
vinyetes» va tenir ràpidament una àmplia ressonància
en el món musulmà, amb alguna prudent ajuda, com
està àmpliament admès, per part de líders musulmans
a Europa. La crisi es va prolongar durant el 2006 amb
boicots als productes danesos al Pròxim Orient i
una crisi diplomàtica cada vegada més gran per la
indignació d’Europa davant d’un assumpte que
semblava que amenacés valors europeus innats en
enfrontar valors religiosos als de la societat europea
secular i tolerant. 
Aquesta situació va tenir una repercussió especial al
Regne Unit, on ja hi havia certa susceptibilitat davant
d’aquestes qüestions arran dels atemptats a Londres
del 7 de juliol de 2005, i on el primer ministre,
aproximadament un any després, va expressar l’opinió
majoritària en defensar el multiculturalisme sempre
que aquells que conformen la societat multicultural
acceptin la tolerància. «La nostra tolerància –va dir

Societat i cultura | Diàleg cultural

Religió i racionalitat
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en un important discurs el desembre del 2006– és
part del que fa que el Regne Unit sigui el que és. Així
que, o s’adapten o que no vinguin». Aquesta intervenció
es va produir poc després dels comentaris de l’antic
secretari de Relacions Exteriors, Jack Straw, que va
descriure el hiyab o vel islàmic com un factor de divisió,
i no d’integració, en la complexa societat multicultural
del Regne Unit i, per extensió, d’Europa. Els seus
arguments recordaven els de la dura polèmica que
va tenir lloc a França entre laicité i vestimenta islàmica
el març del 2004, i situacions similars a Alemanya i
Itàlia durant el mateix any.

El paper del Papa

Això no obstant, el problema no era solament d’una
de les parts com semblava, tal com va demostrar el
papa Benet XVI la tardor del 2006. En una intervenció
a la Universitat de Ratisbona, on ell mateix havia cursat
els estudis abans de treballar com a professor a Bonn,
el Papa va fer una declaració que va semblar, entre
altres coses, un desafiament directe a l’islam. Citant
un emperador bizantí del segle XIV, va assenyalar que
el concepte de violència era inherent a la revelació
islàmica. Tot i que va reconèixer l’extremisme d’aquest
punt de vista no va mostrar-ne dissentiment, ja que
va intentar demostrar la racionalitat innata del
catolicisme davant del racionalisme cru del secularisme
científic i el compromís sense cap limitació de la
creença revelada.
Òbviament, aquestes declaracions van desencadenar
una enorme protesta, tant per part de l’esquerra secular
com dels musulmans d’Europa i del món musulmà,
especialment de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. El
Vaticà va afirmar mostrar-se «sorprès» i el mateix Papa
va confessar sentir-se «abatut» per les reaccions.
Tanmateix, van ser pocs els gestos per corregir el
malestar que havien generat les seves paraules i un
nombre gens menyspreable de representants
religiosos, tan catòlics com no catòlics, incloent-hi
Lord Carey, antic arquebisbe de Canterbury, va sortir
en defensa seva, confirmant així incidentalment l’opinió
que, malgrat dècades de diàleg entre les diferents
confessions, els cristians realment pensaven que
l’islam fomenta, i fins i tot aviva, la violència i que no
té de la racionalitat de la cristiandat dominant.
No obstant això, els comentaris del Papa no van ser
tan casuals com la sentida reacció del Vaticà va
insinuar. El papa Benet XVI sembla que és molt més
escèptic sobre la utilitat del diàleg entre confessions,

de la manera com s’ha practicat en el passat, que el
seu predecessor. N’és una mostra el descens de
categoria que ha aplicat al departament i als funcionaris
del Vaticà encarregats d’impulsar aquesta tasca, tot
argumentant que el diàleg només pot funcionar si està
basat en la «reciprocitat». En altres paraules, l’islam,
com a corpus de creences i doctrina articulada, hauria
de reflectir els valors i els principis que han arribat a
caracteritzar la cristiandat en aquesta era con-
temporània de societat i polítiques seculars. 
La cita de la controvèrsia, extreta d’un argument
complex sobre la funció de la racionalitat en la religió,
contemplada en aquest context, tenia també una
finalitat política codificada. Ressaltava méson semblava
que hi havia una manca de reciprocitat, en una
condemna explícita i oberta de l’extremisme religiós,
similar a la que havia insinuat Blair alguns mesos
abans. També insinuava que la crisi de les vinyetes
estava fora de lloc en el context de tolerància europea
i que els projectes islamistes radicals a Europa i
més enllà requerien una condemna sistemàtica i
constant per part del mateix islam. Així mateix, insinuava
la necessitat d’un rebuig molt més patent per part
de la jerarquia musulmana a Europa del tipus de
violència observat en els Països Baixos.

Les implicacions polítiques

Si es consideren de manera independent, no hi ha
dubte que aquestes crítiques són normals i, per a la
major part dels europeus moderats, òbvies. La
tolerància i la llibertat d’expressió conformen el nucli
de l’experiència europea i són, per si mateixes, garants
essencials dels drets de les minories dins d’una societat
secular i multicultural. La idea de la violència com a
mitjà per resoldre diferències polítiques i culturals és
una cosa que s’ha rebutjat explícitament durant els
últims cinquanta anys de construcció del projecte
europeu. Si, efectivament, l’islam és una religió que
advoca per la coexistència pacífica, els musulmans
no haurien de tenir cap problema a l’hora de corroborar
aquests objectius.

La sensibilitat musulmana sobre
qüestions relacionades amb la
religió pot reflectir quelcom molt
diferent del simple exclusivisme
extremista que els europeus
solen percebre
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La xarxa EuroMeSCo va realitzar, el setembre del 2006, una enquesta

sobre la crisi de les caricatures a divuit països del Partenariat

Euromediterrani (França, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Espanya,

Estònia, Lituània, Hongria, Turquia, Algèria, Marroc, Tunísia, Autoritat

Palestina, Egipte, Jordània, Líban i Israel). L’Institut Europeu de la

Mediterrània (IEMed) va ser l’encarregat d’elaborar un informe que

sintetitzés les reaccions dels diferents països depenent de deu aspectes

tractats que es poden resumir de la manera següent:

1. Reaccions oficials

Dinamarca manifesta una defensa radical de la llibertat d’expressió (influïda

pel Partit del Poble Danès, de tendència xenòfoba). La resta dels països

de la Unió Europea també va defensar la llibertat d’expressió, però amb

més matisos; per exemple, França va afegir-hi la necessitat de la

responsabilitat i de la prudència (motivada per la presència d’una

nombrosa comunitat musulmana), Alemanya, igual que Estònia i Hongria,

va donar la mateixa importància a la llibertat de religió i a la llibertat

d’expressió; Itàlia i Espanya, per raons polítiques, van apel·lar a la

moderació i al diàleg. 

Pel que fa als països del sud del Partenariat, tots van condemnar les

caricatures i van posar per davant el respecte i la moderació, sostenint

que la llibertat d’expressió té uns límits.

2. Debat polític

Es van trobar les mateixes prioritats en el debat polític i en les reaccions

oficials. Contràriament als països del Sud, entre tots els partits dels

països de la Unió Europea es va poder constatar un consens sobre la

llibertat d’expressió, però cada un podia tenir, a més, unes altres

prioritats: el respecte de les religions per a França i Estònia, la

responsabilitat i la tolerància per a Itàlia i Lituània, etc. De vegades s’han

constatat diferències de prioritats en el si d’un mateix país, per motius

polítics o confessionals. D’altra banda, la crisi de les caricatures no va

tenir cap impacte en els programes dels partits, ni va influir en el debat

polític després de la crisi.

3. Debat religiós

La condemna de les caricatures per part de les autoritats musulmanes de

tots els països no va tenir excepció. Fins i tot als països del Partenariat amb

majoria musulmana aquesta condemna va anar acompanyada en la majoria

de casos d’una actitud de moderació i de rebuig de la violència per part

de les autoritats religioses, fins i tot encara que en ocasions alguns grups

volguessin endurir les relacions amb Dinamarca. La resta de les comunitats

religioses (catòlica, protestant, jueva) de tots els països, Israel inclòs, es

van sumar a la posició musulmana i van apel·lar al respecte.

Finalment, és important destacar que el país on es va crear la polèmica

(Dinamarca) va viure un debat en el si de la seva comunitat musulmana:

molts musulmans consideraven el debat monopolitzat pels imams i, en

no sentir-s’hi representats, van crear una nova organització: «Musulmans

democràtics».

4. Actituds de la població

A la Unió Europea, la població de certs països (com França) va

desaprovar bastant globalment les caricatures (les trobava agressives),

però l’opinió pública de diversos països (com Dinamarca, Estònia,

Lituània i Espanya) estava bastant repartida, fins i tot dividida entre les

persones (la majoria catòliques) que rebutjaven el descrèdit per una

banda, i els partidaris de la llibertat d’expressió per l’altra. Aquests

sentiments de vegades estaven tan barrejats que podien anar

acompanyats d’una mala imatge de l’islam estesa entre la societat. Les

manifestacions organitzades per iniciativa de les comunitats musulmanes

van ser pacífiques i no van donar lloc a una gran mobilització. 

Als països del Sud, el sentiment general va ser d’ofensa a la religió, que es

va traduir en manifestacions multitudinàries, que de vegades van anar

acompanyades d’atacs a les ambaixades de Dinamarca i Noruega.

5. Comunitats estrangeres

Als països de la Unió Europea que compten amb comunitats musulmanes

hi va haver una condemna unànime de les caricatures i de la falta de

respecte cap a l’islam, que de vegades es va reavivar en sentir-se aquestes

comunitats víctimes de la discriminació social i dels prejudicis. En canvi, a

Bèlgica, sembla que la integració dels musulmans en les estructures del

país explica en part les posicions moderades que van manifestar durant la

crisi. Finalment, en la majoria dels casos, la polèmica per les caricatures no

va suscitar mesures polítiques relacionades amb aquestes comunitats

excepte a Itàlia, on es va crear el Consell de l’Islam italià durant la crisi.

6. Debat dels mitjans de comunicació

Mentre que els diaris de determinats països (Dinamarca, però també

França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Hongria, etc.) van decidir publicar les

caricatures, o almenys algunes, en nom de la llibertat d’expressió i

d’informació, diaris d’altres països van rebutjar expressament reproduir-

les (Estònia, Turquia, Marroc, Tunísia, etc.). També es va donar el cas de

països en els quals el Govern va prohibir-ne la publicació, però alguns

diaris van desafiar-la com va ser el cas de Jordània i sobretot d’Algèria.

D’altra banda, en diversos països (per exemple, França, Alemanya,

Dinamarca i Espanya), hi va haver una diferència en el tractament de la

qüestió entre la televisió i la ràdio, per una banda, i la premsa escrita, per

l’altra: els primers mitjans eren, en general, més sensacionalistes i els

segons, més analítics.

7. Debat cultural

Només hi va haver debat entre artistes i escriptors en alguns països

com França (sobre la llibertat d’expressió i la blasfèmia), Alemanya

(sobre la llibertat d’expressió), el Marroc (sobre la reacció violenta

inadequada), Turquia, Egipte i Jordània (sobre els límits de la llibertat

d’expressió i el respecte de les sensibilitats religioses). Altres temes

esmentats van ser la teoria del xoc de civilitzacions, els conflictes al

Pròxim Orient, la islamofòbia i la instrumentalització política de la religió.

A Dinamarca, els escriptors també es van mostrar actius i van recordar

en un manifest que las minories ètniques estaven discriminades des de

feia anys. En canvi, en molts països (Itàlia, Espanya, Lituània, Algèria,

Palestina, etc.), no hi va haver debat en els cercles artístics, o almenys

aquests no van ser convidats a participar en el debat mediàtic (com va

ser el cas de Tunísia).

8. Debat acadèmic

En molt pocs països el debat acadèmic va tenir influència sobre l’opinió

pública: caldria esmentar Alemanya, Espanya i Egipte.

9. Funció del Partenariat Euromediterrani i de la Unió Europea

Gairebé cap país de la Unió Europea o del Partenariat Euromediterrani

no va fer cap referència a aquest Partenariat. Quant a la Unió Europea,

va ser percebuda pel conjunt de països com a dèbil, dividida i absent de

la crisi de les caricatures.

10. Implicacions i solucions per al futur

Entre els suggeriments proposats per les persones entrevistades es

poden citar, la necessitat de més unitat i eficàcia en la política estrangera

de la Unió Europea, la reflexió sobre la noció de llibertat d’expressió i dels

seus eventuals límits, el diàleg interreligiós entre «Occident» i els països de

majoria musulmana, la lluita contra els estereotips i el racisme i l’elaboració

de programes escolars i de televisió que tinguin en compte aquest

objectiu, la responsabilitat ètica dels mitjans de comunicació, etc.

Alain Blomart

LA PERCEPCIÓ DE LA CRISI DE LES CARICATURES DE MAHOMA EN ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA I DE LA MEDITERRÀNIA
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Però sembla que sí que en tenen, no solament perquè
donen suport a credos extremistes que defensen la
violència catàrtica com a mecanisme per resoldre
les diferències i que, per tant, no es poden tolerar
dins de l’esfera de tolerància europea. Definir i,
posteriorment, resoldre la contradicció que això
representa és d’importància crucial si Europa vol
assolir l’ideal d’«inclusió en la diversitat» i fer realitat
el concepte de Jacques Derrida d’«hospitalitat», definit
com la necessitat de reconèixer els aspectes comuns
i no les diferències dins d’un conjunt de valors
compartits per aconseguir la integració de la societat
europea. Paradoxalment, això solament es pot complir
si es reconeix i s’accepta la «diferència»!
En altres paraules, la sensibilitat musulmana sobre
qüestions relacionades amb la religió pot reflectir
quelcom molt diferent del simple exclusivisme
extremista que els europeus solen percebre. El greuge
percebut tant pel cas Rushdie com pel de les vinyetes
va ser, sens dubte, avivat en part per motius sectaris:
una lluita per guanyar influència entre l’Aràbia Saudita
i l’Iran en el cas Rushdie i el desig dels imams locals
d’un suport actiu des de l’Orient Mitjà en la crisi de
les vinyetes. No obstant això, el grau d’enuig
desencadenat va dir molt més sobre el sentiment
d’aïllament i humiliació que els musulmans com a grup
(independentment de la seva adhesió a una pràctica
religiosa islàmica) sembla que experimenten a Europa
i cap a Europa, que sobre la manipulació d’aquests
assumptes per part de militants i extremistes.
Això mateix sembla que és aplicable al cas dels

comentaris del Papa, amb l’excepció que no va ser
necessària una militància externa per convertir l’incident
en una gran polèmica. La cita utilitzada va ser prou
explícita en argumentar que tot allò que el profeta
Mahoma havia aportat com a novetat a l’islam era
«malvat i inhumà». De fet, l’insult va ser encara més
gran si tenim en compte que l’eix central de les paraules
del Papa –que el catolicisme és únic per la seva

racionalitat, aconseguida mitjançant la unió de la
filosofia hel·lenística i la revelació divina– també és
aplicable a l’islam! La tradició mutazilita i la del posterior
moviment falsafa reflecteixen precisament aquesta
mateixa feliç unió i sant Tomàs d’Aquino sembla que
hagi rebut una profunda influència d’ambdues! 
En resum, resulta molt difícil veure la intervenció
aparentment fortuïta del Papa en el debat europeu
com a casual o fins i tot teològica en les seves
intencions. Va ser, en realitat, una intervenció
profundament política en un debat polític, relacionada
amb l’assumpte de l’extremisme polític formulat en
termes doctrinals i amb el tema de la cohabitació
sociocultural en el context del multiculturalisme. Amb
tot, si aquest fos el cas, potser caldria recordar que
hi ha dues postures en el debat que impliquen aquestes
confrontacions!

El problema europeu

Una de les principals queixes dels musulmans en
aquests tres incidents, el cas Rushdie, la crisi de les
vinyetes i els comentaris del Papa, ha estat l’aparent
indiferència, ignorància i fins i tot rebuig d’Europa cap
a l’islam. Els musulmans argumenten que, amb més
tacte, l’ofensa i l’antagonisme que aquests tres
incidents han generat es podria haver evitat. La
resposta model europea ha estat que els musulmans
han demostrat intolerància davant de les crítiques i
la sàtira, cosa que constitueix en essència un
desafiament a la llibertat d’expressió. Així mateix,
aquesta intolerància ha vorejat la violència, amb les
amenaces de mort a Salman Rushdie, que encara
continuen vigents, i l’assassinat de Theo Van Gogh
per una afirmació cultural que va ser considerada com
una profanació, per no parlar d’aquelles persones que
van morir en les manifestacions de protesta a l’Orient
Mitjà i al Pakistan com a resultat de la incapacitat
del món musulmà de tolerar les crítiques, in-
dependentment de la manera com es formulessin.
El que sembla que tenen en comú aquestes postures
és que cap de les dues no té gaire a veure amb la
religió. Ambdues constitueixen més aviat declaracions
sobre la interacció cultural i sobre el procés polític
de reconciliar punts de vista que semblen
diametralment oposats. I, en aquest procés de
reconciliació, existeix la necessitat de considerar no
solament la posició de l’altre, sinó també la pròpia.
No sembla que sigui cap coincidència que els dos
països on s’han produït les confrontacions més dures

Resulta molt difícil veure la
intervenció aparentment fortuïta
del Papa en el debat europeu
com a casual o fins i tot teològica
en les seves intencions. Va ser en
realitat una intervenció
profundament política en un
debat polític
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dels últims cinc anys siguin Dinamarca i els Països
Baixos, dos països que s’enorgulleixen de la seva
tradició de tolerància i liberalisme, però que també
compten amb les polítiques d’immigració més
restrictives de tota la UE. De manera similar, no sembla
fortuït que sigui un papa anteriorment responsable
de la Congregació per a la Doctrina de la Fe qui
sigui menys indulgent amb l’islam, quan intenta a més
acomodar-se en l’Europa secular.
Potser part del problema reflectit en l’intens sentiment
de ràbia i dolor manifestat per musulmans de tot tipus
a Europa sobre assumptes que els europeus
consideren massa insignificants de manera innata
com perquè justifiquin aquestes reaccions, té a veure
també amb la naturalesa de la reacció per part dels
europeus. Acostumem a oblidar que nosaltres també
tenim les nostres sensibilitats culturals, com la negació
de l’holocaust, per exemple, que en alguns països
constitueix un delicte, una restricció que es podria
veure com una interferència en la llibertat d’expressió
sobre un assumpte que nosaltres també podríem
considerar ofensiu des del punt de vista moral, a
més de ser erroni des del punt de vista històric. De
manera similar, els europeus no podem entendre
per què els musulmans són contraris a reconèixer el
Dia de l’Holocaust. Ni tan sols van participar en la
construcció europea de l’holocaust, i consideren que
una de les seves conseqüències ha recaigut in-
justament sobre ells.
Més enllà del que s’ha exposat, hi ha el problema de
la tolerància pròpiament dita. En la seva manera més
dogmàtica, es converteix en un tipus d’intolerància
en insistir perquè s’acceptin qüestions que l’altra part
pot considerar també com a moralment ofensives.
D’aquesta manera, es converteix en un acte conscient
d’imposició que serveix per alienar, i no reconciliar,
els components que conformen la complexitat europea
contemporània. Amb això, es desenvolupen les
diferències culturals i la confrontació política,
intensificant l’alienació i la humiliació que els musul-

mans senten amb freqüència, negant-los la possibilitat
de penetrar en l’experiència europea sota les seves
pròpies circumstàncies.
Tal com ha assenyalat Sami Zubaida, va haver-hi
una època en què aquest procés es va veure facilitat
per la indiferència, en lloc de per la tolerància, per
l’inclusiu sentiment que aquestes distincions eren
irrellevants i, per tant, no constituïen diferències. La
tolerància, tal com es practica en les nostres societats
més liberals, és en realitat exclusiva, i ha acabat per
excloure aquells que no comparteixen els seus valors,
fent-los vulnerables als atacs sobre els seus propis
valors a causa de la seva exclusivitat. D’aquí sorgeix
la violència de les seves reaccions que, tot i que no
es pot justificar, almenys s’hauria de comprendre, ja
que al cap i a la fi és aquesta, per descomptat, la
responsabilitat que implica la tolerància.
I aquesta responsabilitat sembla que és, de fet, i
malgrat que el principi de llibertat d’expressió no pot
quedar relegat a l’Europa contemporània, part de la
resposta sobre la manera com es pot adaptar el mode
en què s’articula. Adaptar-se no solament per no ferir
la sensibilitat dels musulmans, sinó per demostrar la
seva inclusió en la complexitat europea. Això es podria
convertir en un desafiament encara més important per
als europeus si l’asseveració combativa de les llibertats
individuals es converteix en un fi en si mateix. I tret
que es procedeixi d’aquesta manera, les confrontacions
i la desconfiança mútua empitjoraran i alimentaran
l’extremisme que se suposa que la tolerància ha de
resoldre.

Referències
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www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=4
6474. 

VASCONCELOS A., et al. (2005), Barcelona Plus:
towards a Euro-Mediterranean community of
democratic states. Informe d’EuroMeSCo (abril
2005) IEEI (Lisboa).
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En aquest procés de
reconciliació, existeix la
necessitat de considerar no
solament la posició de l’altre,
sinó també la pròpia
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Mahitab Abdel Raouf 
Periodista 
Agència de premsa de l’Orient Mitjà (MENA), el Caire

El 2006 es van produir moltes manifestacions de joves
a la Mediterrània. Organitzades per les fundacions
euromediterrànies encarregades del diàleg entre
cultures, aquestes trobades donen lloc a l’esperança
perquè es renovi un diàleg real entre les civilitzacions.
Es van fer uns esforços considerables per reunir joves
de diferents parts de la Mediterrània amb l’objectiu
de pal·liar certs conflictes crònics en el món tot basant
les esperances en la joventut.

Panorama de trobades euromediterrànies

El juny del 2006, la Comissió Europea va organitzar
la reunió Euromed 2006 en col·laboració amb el centre
de recursos Salto-Youth EuroMed (situat a l’Institut
Nacional de la Joventut i l’Educació Popular de França
[Injep]), en la qual es van reunir diversos actors del
Programa Euromed per a la joventut. Els participants
van expressar unànimement el desig de consolidar
la cooperació i la col·laboració entre les agències
europees del Programa Europeu de la Joventut (PEJ)
i les unitats Euromed. A més, van proposar crear un
grup de reflexió compost per aquestes mateixes entitats
amb l’objectiu d’adoptar estratègies influents i
emprendre accions en el marc de la cooperació entre
joves d’ambdós costats de la Mediterrània. D’altra
banda, es va debatre sobre la importància del paper
del programa en els diferents països i es van analitzar
futurs projectes i accions.
A l’agost, després de la polèmica sobre les caricatures
del profeta de l’islam, Mahoma, el Govern danès va
celebrar el festival cultural «Imatges de l’Orient Mitjà»
en moltes ciutats daneses per millorar la imatge del

país davant del món àrab. Dinamarca va prendre la
iniciativa d’organitzar aquest festival sobre les «Imatges
de l’islam» per incrementar la comprensió mútua a
través d’una conferència sobre el diàleg religiós i
cultural que va reunir predicadors islàmics i experts
danesos.
El setembre del 2006, la Fundació Euromediterrània
Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures va organitzar
a la ciutat egípcia d’Alexandria la nova edició del «Premi
Euromed de periodisme per a la diversitat cultural».
Els guardonats van ser quatre joves periodistes
d’Egipte, Itàlia, Bèlgica i Israel, per articles realitzats
sobre societats diferents de la seva. 
A l’octubre es va celebrar el «Taller Diàleg 21» en
aquesta mateixa ciutat, amb la participació de 40 joves
(de 18 a 25 anys) de 28 països euromediterranis, per
entaular un diàleg sobre el respecte mutu a la zona
euromediterrània. 
Així mateix, la Unesco va organitzar del 16 al 20 de
novembre el Fòrum Euromediterrani de Joves a Xipre,
que va reunir un centenar de joves procedents de
50 països per comprendre i comprendre’s, participar
en grups de treball i sessions plenàries sobre pau i
diàleg intercultural i interreligiós a la zona euro-
mediterrània, elaborar recomanacions d’acció en
l’àmbit regional i preparar propostes que es dirigiran
posteriorment al Fòrum de la Joventut de la 34a sessió
de la Conferència General, l’any 2007.

Importància del diàleg intercultural per als
joves

La concessió del «Premi Euromed de periodisme
per a la diversitat cultural» a joves de diferents països
euromediterranis és una manera d’encoratjar la
transmissió d’imatges de societats culturalment
diversificades i de crear un acostament entre
comunitats bigarrades. Els joves que van participar

Societat i cultura | Diàleg cultural

Joves, missatgers del diàleg entre
cultures
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en aquestes activitats per promoure el diàleg
intercultural podran transmetre la seva experiència a
molts altres ciutadans sobre el veritable diàleg
intercultural. Conèixer una egípcia, un belga, una
italiana o un israelià, i poder entaular-hi un diàleg,
ajuda a canviar certes idees preconcebudes. El diàleg
entre les cultures per als joves és tan important com
el paper dels joves en el diàleg intercultural. Aquest
tipus de converses interculturals ajuden els joves amb
poca educació, o que mai no han tingut l’oportunitat
de trobar-se amb altres nacionalitats, a adonar-se
de la importància de conèixer l’altre encara que el
considerin l’enemic. Les manifestacions o les trobades
culturals sobre diversitat permeten informar sobre la
visió de l’altre i acostar-se a una societat considerada
com a enemiga per ajudar eventualment a transformar
la paraula enemic en amic, i aconseguir una re-
conciliació. Així mateix, l’organització de viatges, com
el que van fer els quatre joves periodistes amb motiu
d’aquest premi, incita els joves a descobrir altres
comunitats i a realitzar comparacions entre cultures
sobre el terreny.

De la mateixa manera que la reunió Euromed 2006,
el «Diàleg 21» del PNUD va contribuir a l’intercanvi
de coneixements i a la transmissió d’idees. Per fer-
ho, van invitar els joves a presentar les seves propostes
orientades a superar la crisi actual en les relacions
Nord-Sud. Els participants de diferents països es
podien fer preguntes. També van tenir l’oportunitat de
participar per grups en un joc de coneixements sobre
altres cultures. Així mateix, la Fundació Anna Lindh va
permetre als joves realitzar preguntes perquè els nois
o les noies de l’altra ribera les responguessin. Totes
les preguntes i respostes estaven destinades a ser
publicades, i les propostes, a ser presentades als
35 governs del Partenariat Euromediterrani.

La creixent tensió entre Occident i el món
musulmà 

Tot i que el festival danès no va ser ben rebut pel món
musulmà, sigui com sigui va transmetre la intenció de
Copenhaguen d’arribar a una reconciliació amb els

El Segon Taller EuroMed Joventut de la Fundació Euromediterrània Anna

Lindh (FAL) es va celebrar a Barcelona els dies 19, 20 i 21 d’octubre de

l’any passat. Aquest fòrum, organitzat per l’IEMed, la FAL, l’Associació per

a les Nacions Unides a Espanya i el Groupement d’études et de

recherches sur la Méditerranée (GERM), es va dedicar a fomentar la

participació activa de la joventut euromediterrània en la nova iniciativa de

Nacions Unides, l’Aliança de Civilitzacions. 

Similar en molts aspectes a la decisió del Partenariat Euromediterrani

d’establir una fundació dedicada per complet al diàleg entre les cultures,

l’Aliança de Civilitzacions és una iniciativa de Nacions Unides que

mobilitza institucions estatals i membres de la societat civil i que pretén

definir accions concretes per eradicar prejudicis i estereotips. A fi de

preparar aquesta iniciativa, el secretari general de Nacions Unides va

encarregar a un grup d’alt nivell l’elaboració d’una estratègia i

l’establiment de les prioritats d’actuació. L’informe final d’aquest alt comitè

va ser remès a Kofi Annan el 13 de novembre de 2006, és a dir, menys

d’un mes després de la celebració del Fòrum. 

Amb l’objectiu d’acompanyar l’agenda internacional, els organitzadors van

creure oportú centrar aquest segon fòrum en els vincles que uneixen el

Partenariat Euromediterrani amb l’Aliança de Civilitzacions, i per això van

convidar de manera especial els joves a formular propostes concretes per

incloure en un pla d’acció d’aquesta Aliança. Amb aquesta finalitat, es va

formular una convocatòria a través de les xarxes nacionals de la Fundació

Anna Lindh i d’altres plataformes euromediterrànies i es va dur a terme

una acurada selecció.

Inaugurat pel director adjunt de l’oficina de l’Aliança de Civilitzacions,

Shamil Idriss, el Fòrum va reunir a Barcelona un centenar de joves amb

edats compreses entre els 18 i els 30 anys i procedents dels 35 països

que integren l’espai euromediterrani. A partir de la seva experiència diària

i concreta del diàleg, del conflicte, de la comprensió i incomprensió que

coexisteixen en aquest espai, aquests joves van treballar junts durant tres

dies en les sis àrees temàtiques proposades per l’Aliança de

Civilitzacions: immigració, joventut, educació, qüestions de gènere,

política institucional i mitjans de comunicació. Repartits en grups de

reflexió, van tenir l’oportunitat d’intercanviar impressions, debatre i parlar

de les seves experiències i expressar les seves opinions per unir-les en

manera de recomanacions dirigides al grup d’alt nivell de l’Aliança de

Civilitzacions.

En la cerimònia de clausura, aquestes recomanacions, recollides en una

declaració final, van ser lliurades en mà al representant del copresident de

l’Aliança de Civilitzacions, Federico Mayor Zaragoza, i al director executiu

de la Fundació Anna Lindh, Traugott Schoefthaler. Per part seva,

aquestes institucions es van comprometre a tenir en compte aquestes

propostes a l’hora d’elaborar el seu pla d’acció. 

Abordant un tema que és al centre de l’actualitat i de les preocupacions

internacionals, aquest fòrum també va proporcionar als joves

euromediterranis reunits una ocasió única de col·laborar directament en la

preparació d’una iniciativa de Nacions Unides i de reafirmar la seva

voluntat de participar activament en la creació d’una vertadera estabilitat

regional i mundial. 

Els Tallers Euro-Med Joventut són un dels instruments utilitzats per la

Fundació Anna Lindh per afavorir el coneixement, el diàleg, l’enteniment i

la comprensió entre joves procedents de les dues ribes de la

Mediterrània.

Declaració final:

www.euromedalex.org/En/Declaration%20of%20Principles.doc

Manal Tabet, Fundació Anna Lindh, Alexandria

Josep Robles, IEMed, Barcelona

FÒRUM MEDITERRANI DE LA JOVE ALIANÇA DE CIVILITZACIONS I DEL PARTENARIAT EUROMEDITERRANI 
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musulmans. El món euromediterrani estava dividit per
la crisi de les caricatures ofensives per a l’islam i per
al seu profeta. Alguns pensen que la llibertat d’expressió
no té límits, tampoc per a les religions, i altres
consideren obligatori el respecte a la religió, sobretot
pel que fa a la manera com els occidentals conceben
l’islam. El Govern danès va intentar pal·liar aquesta
crisi presentant excuses, però lamentablement es va
comprovar que el gest va ser insuficient davant d’una
indiferència també dels joves danesos, que no van
captar la importància de contenir una situació com
aquesta per evitar que se sembrés el caos a ambdues
ribes de la Mediterrània i preservar així la seva imatge
de món intermediari. 
Les fundacions dedicades a la joventut de la conca
mediterrània han de continuar desenvolupant el paper
de catalitzador per estimular la cooperació entre els
joves de les dues regions i intervenir en el diàleg
establert entre els governs i les organitzacions juvenils
de la societat civil. S’ha de crear un llenguatge comú
que posi en relleu les diferències i no limitar-se a
expressar els valors comuns entre els dos costats
de la Mediterrània. Comprendre i respectar les
diferències també és més important que la cerca de
punts en comú, cosa que contribueix a instaurar un
clima de respecte i d’harmonia entre els joves. La
bona organització d’aquest tipus d’esdeveniments
és essencial perquè qualsevol trobada entre els joves
tingui èxit: per exemple, són condicions importants
donar la paraula a tot el món i ampliar la participació
oral sense donar tota la preferència a algunes
nacionalitats.

El paper dels joves

No obstant això, falta saber com poden ajudar els
joves a reforçar realment el diàleg entre cultures,
sempre que, naturalment, creguin en la seva eficàcia. 
En vista dels desacords que regnen al món i dels
xocs entre el món musulmà i Occident, a més del
terrorisme, del qual cap país no està exempt, el
diàleg entre joves s’ha convertit en la millor sortida
per a aquesta crisi. Els joves d’avui dia són més
oberts que els seus avantpassats, i poden tenir èxit
en allò en què van fracassar els seus governs. Per
no malgastar el temps i els diners invertits en
l’organització d’esdeveniments interculturals, el
diàleg entre els joves ha de tenir en compte certs
criteris: 

- El sentiment de supremacia no ha de marcar les
converses. 

- Un jove no ha d’abordar un tema amb un estranger
si no està còmode o no se sent a l’altura per
respondre a qüestions o crítiques. Per exemple, un
musulmà que desconeix la seva religió no ha de
participar en un diàleg interreligiós ja que sap que
corre el risc de desconcertar els altres i comunicar-
los idees o imatges falses. 

- Les opinions no s’han d’enfrontar les unes a les
altres, s’han d’acceptar encara que suscitin el nostre
desacord, i el més important és comprendre l’altre
i obrir-se a les altres societats. 

- No s’ha de començar el diàleg pensant en la
necessitat de convèncer l’altre, sinó de conèixer el
seu punt de vista. «Cap civilització no pot pretendre
representar el conjunt de la humanitat ni ser-ne
responsable. De la mateixa manera, cap civilització
no ha de pretendre ser l’única que projecta una
imatge universal d’un ésser humà apte per viure
amb sensatesa en el món actual». (Traducció lliure)
(Valdas Adamkus, president de la República de
Lituània).

Quan s’evoca el diàleg intercultural, podem constatar
el xoc i l’abisme entre cultures i societats. Contínuament
hi ha responsables polítics i altres líders que profereixen
comentaris, paraules i eslògans segons els seus propis
interessos, sense fer el més mínim esforç per establir
un acostament entre les persones. A través de trobades
entre joves de la conca mediterrània podem superar
els obstacles, la ignorància i els malentesos per
comprendre i aprendre els pensaments, els cultes,
les visions i les tradicions. És important celebrar
trobades entre joves palestins i israelians, israelians
i àrabs, sirians i libanesos, danesos i musulmans, jueus,
musulmans i cristians, en presència d’altres joves
europeus i mediterranis, perquè puguin expressar les
seves opinions en converses disteses amb objectivitat
i imparcialitat. Aquests joves poden ser els pro-
tagonistes d’un procés de reconciliació a través del
diàleg intercultural. 
A través de la consolidació de la cooperació i l’amistat
entre joves dels dos costats de la Mediterrània, no
hi ha dubte que algun dia s’arribarà a una nova manera
d’enteniment entre les futures generacions. La joventut
representa una força per a la pau capaç de fomentar
la cultura de la no-agressió, l’educació en els drets
humans, la ciutadania, la igualtat de gèneres, la lluita
contra la discriminació, la xenofòbia, el diàleg entre
generacions i els valors universals del diàleg.
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Michel Serceau  

Professor de cine, Marsella

Cada país mediterrani té el seu cinema, però cadascun
ha d’afirmar la seva existència en el context de la
mundialització i lluitar contra l’hegemonia exercida
especialment per part dels Estats Units. El repte no
és solament econòmic, i d’aquí prové la idea d’una
«excepció cultural». Després d’haver sorgit en molts
debats, particularment a França, aquesta idea es
materialitza el març del 2006 amb la signatura d’un
conveni de la UNESCO denominat de la diversitat de
les expressions culturals. Va ser ratificat pels països
de l’Àfrica subsahariana, però encara no ho han fet,
en canvi, els països del Magreb i del Pròxim Orient.  
El Partenariat Euromediterrani, la Francophonie, Unió
del Magreb, etc., d’estructures no en falten per reforçar,
tant en el món del cinema com en altres, els vincles
entre els països de la riba nord i els de la riba sud.
Però la Mediterrània es troba en una intersecció
d’espais més amplis: la zona euro-mediterrània, la
zona euromediterrània-africana, la zona euroàrab, etc.,
les zones d’acció sovint no paren d’acotar-se o de
creuar-se en aquesta mar. Tot i que la multiplicació
de festivals en la zona demostra una voluntat de crear
un espai ci-nematogràfic mediterrani, encara queda
molt per fer.

Els riscos de la producció i de la coproducció

A la riba nord, els resultats de l’any 2006 són més
aviat encoratjadors. Si la producció espanyola marca
el pas, la italiana ha experimentat un augment del 2%.
Així mateix, un projecte de reforma de llei orgànica
del sector, anunciada pel Ministeri de Cultura, pot
permetre esperar un progrés bastant substancial. A

França s’han produït més de 200 pel·lícules. Tot i tenir
un creixement del 7,5%, el nombre d’espectadors a
les sales de cinema franceses no ha assolit el del
2004. 
Els resultats són més aleatoris a la riba sud. El Festival
del Caire, en què es va concedir el premi a la millor
pel·lícula àrab a Djamila Sahraoui per Barakat, ha
recompensat justament Algèria: re-cuperada la
seguretat, els cineastes algerians tornen a entrar en
escena. En canvi, Tunísia només ha produït al llarg
del 2006 cinc llargmetratges i 15 curts. La producció
cinematogràfica més puixant és, de lluny, la del Marroc.
El nombre de pel·lícules produïdes es multiplicarà per
15 gràcies a una reforma de la Llei de finances, que
ha permès destinar el 5% dels ingressos publicitaris
de la televisió a un fons d’ajuda per al cinema. 
En aquest sentit, el sistema francès ha creat escola.
Els cineastes tunisians no reclamen per casualitat la
creació d’un centre nacional de cine basat en el model
del Centre Cinematogràfic Marroquí (CCM). Si Tunísia
es queda a la cua, pot ser que sigui perquè l’Estat
no té una política prou voluntarista. Això es deu sobretot
al fet que el país és víctima de desfasaments
estructurals. Tot i que compta amb almenys 500
productors (declarats, però entre els quals hi ha poca
gent de l’ofici), Tunísia, des de la fallida el 1990 de
SATPEC, la societat d’artistes i productors tunisians,
manca de mitjans tècnics per realitzar pel·lícules
ambicioses. La posada en marxa al novembre del
2006 a Gammarth d’un laboratori de postproducció,
la creació de Quinta Communications, una societat
en la qual Tarik Ben Ammar és soci de Silvio Berlusconi,
serà suficient per fer que la situació millori? 
El nombre de coproduccions amb Europa disminueix,
tot i que hi ha acords: per exemple, Itàlia en té alguns
amb Algèria, Tunísia i el Marroc. Malgrat tot, és un
dels filons del cinema mediterrani. Moltes co-
produccions francoalgerianes s’expliquen perquè els
realitzadors tenen la doble nacionalitat i, en aquest

Societat i cultura | Diàleg cultural

La difícil construcció d’un espai
cinematogràfic mediterrani
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assumpte, hi ha arbres que no deixen veure el bosc.
El Fonds Sud Cinéma del Ministeri d’Afers Exteriors
francès, creat el 1984, dóna més i més suport als
projectes cinematogràfics asiàtics i sud-americans,
mentre que els països del Magreb i del Pròxim Orient
veuen com la seva parcel·la queda reduïda.

La implicació del Consell de la Unió Europea

El programa Media relatiu a la distribució de les
obres audiovisuals europees s’ha reconduït. Després
que el primer programa finalitzés el 31 de desembre
de 2006, després de sis anys d’activitat, el Parlament
i el Consell de la Unió Europea van adoptar el
programa Media 2007. D’altra banda, impulsat també
pel Consell de la Unió Europea, el programa Euromed
Audiovisual II reafirma com a corol·lari la preocupació
per prestar suport, des de la producció fins a
l’explotació, a les estructures del sector audiovisual
en els països del sud de la Mediterrània, i per
combatre les amenaces que hi recauen, concretament
la pirateria de productes. Per això es va posar en
línia el web de nous instruments jurídics d’Euromed
Audiovisual i es van llançar projectes d’ajuda,
l’aplicació dels quals començarà el gener del 2006
i s’esglaonarà fins a finals del 2008. Aquests projectes
estan liderats per organismes, públics o privats, de
països de l’espai mediterrani que, com a corretges
de transmissió de la UE, veuen com se’ls confia la
realització i el pressupost d’una de les accions del
programa. El Marroc es queda amb la millor part. No
tant pel nombre de projectes gestionats des del

regne marroquí –al capdavall, només són dos– sinó
per la massa financera que representen: 15 milions
d’euros, és a dir, la tercera part del pressupost global
d’Euromed Audiovisual lI, gràcies, prin-cipalment,
als importants progressos realitzats en matèria
d’infraestructures.

Dels quatre aspectes del programa, dos –desen-
volupament i promoció– tenen com a objectiu ajudar
la producció i afavorir la coproducció. El projecte
Mediterranean Film Business School, supervisat des
d’Espanya a través de la Fundació Cultural Media,
pretén crear una xarxa de professionals públics i privats
per reforçar la cooperació i l’intercanvi. El 2006 hi
va haver vint productors implicats amb els seus
projectes. El projecte «Media Films Developpement»,
encara més pragmàtic, ha estat organitzat per «Ali n’
productions» i l’agregat audiovisual de l’ambaixada
de França, i està destinat a acompanyar cada any,
fins al 2008, deu tàndems de productors i de guionistes
en la preparació de pel·lícules que en principi es
rodaran al Marroc. 
Els projectes del tipus «suport a la distribució i
l’explotació» estan destinats a afavorir i millorar les
condicions d’explotació per a la projecció de pel·lícules
en l’espai europeu i mediterrani. Els països del sud
pateixen una carència flagrant de sales de cinema,
sobretot de sales en bones condicions. A Tunísia es
calcula que solament queden 30 sales i 14 pantalles
considerades freqüentables. El nombre de sales de
cine també continua baixant a Algèria, on gràcies a
les iniciatives d’alguns ajuntaments, hi ha operacions
de rehabilitació en curs. 
Així mateix, el projecte Mediterranean Film Business
School té com a segon eix principal la distribució. Els
projectes com The caravan of the Euro-arab cinema,
encapçalat per Egipte, es poden revelar com a
excel·lents eines de difusió. Però amb el risc –l’exemple
és emblemàtic– de desbordar l’espai mediterrani o
de diluir-lo. El projecte Euromed cinéma, supervisat
pel CCM, està previst fins al juliol del 2008 i és
l’únic que concerneix tota la regió mediterrània. A més,
té per objectiu definit donar suport a la presència de
les pel·lícules europees en l’espai Meda i la «circulació
de films mediterranis».

Multiplicació de les accions formatives

No hi ha difusió, ni distribució, ni explotació sense
professionals aptes per portar-les a terme. No és
casualitat que més de la meitat dels projectes del
programa (7 de 12) s’emmarquin en l’àmbit de la
«formació». En termes generals, les institucions
europees hi inverteixen més que en la difusió. Aquest
és el sentit últim del projecte Mediterranean Film
Business School. Més pragmàtic és el projecte
Génération Grand Écran 2006, confiat a la

El programa Euromed
Audiovisual II reafirma com a
corol·lari la preocupació per
prestar suport, des de la
producció fins a l’explotació, a
les estructures del sector
audiovisual en els països del sud
de la Mediterrània
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Confederació Internacional de Cines d’Art i Assaig
(CICAE), destinat a millorar l’audiència de les pel·lícules
mediterrànies i europees als deu països de la zona
Meda (Algèria, Autoritat Nacional Palestina, Egipte,
Israel, Jordània, Líban, Marroc, Síria, Tunísia i Turquia).
El 2006 el projecte haurà permès la formació de 45
joves –o futurs– pro-fessionals de la difusió, entre
ells animadors de cineclubs. Les dues sessions es
van celebrar al Festival de Venècia i a les Jornades
Cinema-togràfiques de Cartago. A Canes i a Sant
Sebastià es van celebrar les sessions de formació del
projecte Mediterranean Films Crossing Borders,
supervisat des de Madrid per Iberantar. Les institucions
europees, que van donar suport a 18 manifestacions
en sis països mediterranis el 2006, no han triat per
casualitat Cartago, Canes i Sant Sebastià com a marc
per a les seves accions. D’aquesta manera, el programa
«Euromed Audiovisual» haurà arribat directament a
40.000 espectadors en tota la Mediterrània.
Globalment, haurà permès formar, l’any 2006, 250
professionals en els deu països de la zona Meda. Però
cal ampliar aquesta base. Per fer-ho, també es pot
comptar amb les iniciatives privades, com Cinéma
international. Creada el 2001 i amb seu a Canes,
intervé a les dues ribes mediterrànies, amb la intenció
de respondre a les necessitats de formació contínua
en els sectors de la realització i l’organització
d’esdeveniments. Per aconseguir-ho, compta amb
arxius de materials i documents cinematogràfics en
lloguer i venda.
Igualment, les associacions poden ser xarxes de
contactes molt importants. Prova d’això és Ecumes.
Referència en l’àmbit de la cooperació cultural des-
centralitzada a la Mediterrània, aquesta associació és
el cap visible d’una àmplia xarxa d’actors culturals
en una quinzena de països: s’encarrega d’assegurar
l’animació de xarxes de cooperació internacional
constituïdes en les institucions d’ensenyament artístic
superior. No obstant això, no contenta de voler afegir
el setè art a la música i al teatre, Ecumes treballa en
pro de la creació d’una xarxa d’escoles de cine.

La vitalitat dels festivals… 
amb el risc de la mundialització 

Els festivals continuen teixint la seva xarxa als països
mediterranis. El Festival Bienal Internacional de Cine
Mediterrani de Tetuan, que existeix com a tal des del
1999, (ha agafat el relleu de les Trobades
cinematogràfiques de Tetuan, creades el 1985) no

va celebrar edició el 2006. No obstant això, aquest
any es veurà marcat per un esdeveniment important:
la posada en marxa, el 14 d’abril, de la «Fundació
del Festival Internacional de Cine Mediterrani de
Tetuan» que hauria de permetre atribuir un caràcter
professional a aquesta ma-nifestació cultural.
Assegurada la seva continuïtat, a partir del 2007 es
podria convertir en un festival de celebració anual.
El Festival de Cine Mediterrani de Montpeller, que
va viure el 2006 la vint-i-setena edició i on van estar
representats 22 països mediterranis, continua sent
mentrestant el festival de referència. No obstant
això, la reputació de Montpeller no ha d’ocultar la
qualitat del treball que s’ha realitzat en altres llocs. A

Itàlia: les Jornades de Cine Mediterrani a Càller
(Cagliari), del 26 d’octubre al 4 de novembre del
2006, i l’onzena edició del Festival Medfilm de Roma,
el tema principal del qual va ser l’exili. I encara que
una mica descentrada respecte a l’espai geogràfic
mediterrani, Brussel·les també confirma aquí el seu
rol. En la novena edició del Festival de Cine Mediterrani
de Brussel·les, celebrada del 23 de novembre al 2 de
desembre del 2006, es va poder veure L’immeuble
Yacoubian (Egipte), moltes cintes marroquines,
pel·lícules sobre l’emigració i una selecció de
documentals. 
El documental va estar en primer pla en la quarta
edició del Festival de Curtmetratges Mediterranis
de Tànger, de l’11 al 16 de setembre del 2006. Trenta-
set pel·lícules i 17 països es van presentar en aquesta
ciutat on, per cert, hi ha una filmoteca en funcionament
des del desembre del 2006 (la inauguració estava
prevista per al 24 de febrer del 2007). També va
ocupar el lloc d’honor a Càller, a Civitavecchia, on
es va celebrar l’onzena edició del Premi Internacional
de Documentals i Reportatges Mediterranis. La
proliferació d’aquests festivals especialitzats és un
senyal indubtable de la reafirmació d’un espai
cinematogràfic mediterrani. Una altra prova és el festival
Cinema et Immigration d’Agadir (Marroc), dirigit per
l’associació Initiative Culturelle. La quarta edició va
tenir lloc del 12 al 16 de desembre: el tema de la
immigració es va tractar tant des d’un punt de vista
cultural com polític. El Festival de Cine Amazigh, creat
a Alger el 1999, oficialitzat el 2005 amb l’apadrinament

No hi ha difusió, ni distribució,
ni explotació sense professionals
aptes per portar-les a terme
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del Ministeri de Cultura, podrà celebrar la setena
edició al gener del 2007 a Tilimsen. Amb la intenció
d’establir un vincle transversal entre els països del
Magreb, o un pont entre les dues ribes de la
Mediterrània (l’edició del 2002 es va celebrar a
Bobigny, als afores de París), aquesta empresa mereix
seguiment. 
El 2006 ha vist com se celebrava a l’Institut del
Món Àrab (a París), del 7 al 29 de maig, la vuitena
Biennal de Cinematografies Àrabs, per tercera vegada,
afortunadament reforçada també a Marsella gràcies
a l’Associació Aflam. D’altra banda, a la riba sud es
va celebrar del 30 de novembre al 10 de desembre
de 2006, malgrat un context polític molt difícil, la
tretzena edició del Festival de Cine Europeu del Líban,
així com el setè Festival de Trípoli. No obstant això,
i com les seves pròpies denominacions indiquen, cap
d’aquestes manifestacions no té com a objectiu
directe i principal la promoció del cinema mediterrani.
La Biennal de Cinematografies Àrabs, els festivals
de cine africà que s’han celebrat a la riba nord (Festival
de Milà, i ara el de Tarifa, que té com a vocació
fomentar i donar difusió a la cinematografia del
continent africà a Espanya i a l’Amèrica Llatina) o el
Festival de Cine Europeu del Líban, són tots
esdeveniments de direcció única, amb l’espai
mediterrani diluït. Encara que Tarifa, on antigament
van desembarcar els invasors àrabs i berbers en la
península Ibèrica, sigui un lloc de gran càrrega
simbòlica.

No s’arriba fins i tot a oblidar de vegades l’espai
mediterrani? El menys que es pot dir de la creació el
2006 del Festival de Roma, que s’ha convertit en el
rival de Venècia, és que no ha aportat una nova
obertura. En el cas de les declaracions del president
de la regió Llenguadoc-Rosselló i de la conurbació
de Montpeller, en les quals manté que donar suport
a les cinematografies magrebines no és suficient
perquè el Festival de Montpeller esdevingui un «gran
festival reconegut internacionalment», fan que fins i
tot hàgim de parlar d’un risc d’emboirament respecte
d’aquest punt. Tot i que els festivals de Canes i Venècia
donen més cabuda al cine de la riba sud en les
seccions, és important no enganyar-se: està sonant
més l’hora de la mundialització i la internacionalització
que la de la regionalització. Una característica dels
nostres temps: es van celebrar dos festivals, la meta
dels quals supera àmpliament la Mediterrània, gairebé
al mateix temps a la riba sud. El Festival Internacional
de Cine de Marràqueix va celebrar la sisena edició de
l’1 al 9 de desembre del 2006, mentre que el Festival
Internacional de Cine del Caire celebrava el trenta
aniversari del 30 de novembre al 8 de desembre. Això
sense tenir en compte que les Jornades Cine-
matogràfiques de Cartago, manifestació històrica i de
gran rellevància simbòlica que complia el 2006 el
quaranta aniversari, van mostrar la seva intenció de fixar
l’atenció en el «cinema del sud», que a partir d’ara rep
el suport d’Europa, en crear seccions paral·leles
dedicades a les pel·lícules asiàtiques i sud-americanes.
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Mapa A.1 Referèndum d’independència de Montenegro (21 de maig de 2006) i composició ètnica
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Com a resultat del plebiscit del 21 de maig, el 55,5% de la població va donar suport a la
independència de Montenegro, que fou proclamada el 3 de juny de 2006
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Elaboració pròpia. Fonts: Cens 2003, Oficina Estadística de Montenegro, www.monstat.cg.yu/Popis.htm
Referendum Commission of Montenegro, www.rrk.cg.yu/aktuelnosti/Konacni/resultati.zip

ANNEXOMAPAS_CAT.qxd:00 Med. en cifrasgraf  18/1/08  09:21  Página 307



Guerra del Líban: objectius dels bombardeigs israelians i retorn dels refugiats
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Mapa A.3 Guerra del Líban: bombardeigs israelians (12 de juliol-13 d’agost de 2006)
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Mapa A.4 Explotació hídrica i aigües transfrontereres

LÍBIA

TXAD

EGIPTE

REPÚBLICA
CENTRAFRICANA

REP. DEM. CONGO
KENYA

ETIÒPIA

ERITREA

RWANDA

BURUNDI

UGANDA

SUDAN

Pous israelians

Direcció del flux d l’aigua

Aqüifer occidental

Aqüifer costaner

Rafah •

Gaza •

Ashdod •

                •
Al Ramleh

Lod •

Tel Aviv •

•
 Qalqilya

Al Tireh•

•Tulkarem

Jenin •

Nablús •

• Al Bireh•
Ramal·là

• Betlem

• Jerusalem

• Hebron

• Bir Saba

ISRAEL

•
Al Khuderah
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Gestió de la conca del Nil
Partenariat per a un ús equitatiu i sostenible

A la conca mediterrània l’aigua és un recurs escàs sotmès a una eleva-
da explotació. La complexitat de la situació augmenta quan el recurs és
compartit entre diversos països; la gestió de les aigües transfrontereres
es transforma en un dels principals reptes actuals i futurs que pot ser
afrontat de diferents maneres. L’explotació de la conca del Nil és un
exemple de gestió compartida, no exempta de dificultats, entre els deu
països pels quals s’estén, i per la qual s’ha creat un partenariat. Malgrat
tot, la distribució desigual de l’aigua dels aqüífers compartits entre Is-
rael i Palestina, és un reflex de les relacions de poder asimètriques en la
gestió de l’aigua, que contribueix al fet que els palestins pateixin un dels
majors nivells d’escassetat d’aigua del món.

Preses

Cascades

GAZA

CISJORDÀNIA

Font: PNUD, Informe sobre desenvolupament humà 2006Font : Nile Basin Initiative (NBI)

< 25 % 25-50 %

L’índex d’explotació és la mitjana de les extraccions totals
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Font: Plan Bleu
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Mapa A.5 Índex de Planeta Feliç (HPI)

Dos dels tres components malament, o un malament i
la petjada ecològica crítica

Vida Esperança de Petjada ecològica
 satisfactòria (0-10)  vida (anys)  (hag/càpita)

MALAMENT <5,5 <60 >3,6

MITJÀ 5,5 - 6,7 60 - 75 1,8 - 3,6

BÉ >6,7 >75 <1,8

Índex de Planeta Feliç (Happy Planet Index, HPI)
Índex que mostra l’eficiència ecològica o ús dels recursos per aconseguir el
benestar humá. Desenvolupat per nef (new economics foundation), un «think and
do» tank britànic, i amb la col·laboració de Friends of the Earth, l’índex utilitza tres
indicadors –l’esperança de vida, el grau de satisfacció amb la vida i la petjada
ecòlogica–s a partir dels quals estableix un rànquing de països.

Un dels tres components malament

Un dels components malament i dos mitjanament bé

Un dels components malament i un de bé

Un dels components malament i els altres dos bé

Tres indicadors mitjanament bé

Un indicador bé i dos mitjanament bé

Dos indicadors bé i un mitjanament bé

Tres indicadors bé

Sense dades

Elaboració pròpia. Fonts: nef i Friends of the Earth. www.happyplanetindex.org
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Mapa A.6 Població i atur juvenil  (2004)

Població juvenil de 15-24 anys (%)

< 11 % D’11 a 13 % De 13 a 15 % De 15 a 17 % De 17 a 19 % De 19 a 21 % > 21 %

Població
juvenil
desocupada
(15-24 anys)

1.000.000

100.000

500.000

Elaboració pròpia. Fonts: UNPOP, BM i OIT

Mapa A.7 Educació terciària (2003-2004)
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Elaboració pròpia. Font: UNESCO 
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Mapa A.8 Eleccions legislatives a Palestina per districtes (25 de gener de 2006)

Nombre de vots
emesos per districte

Els sis primers partits a cada districte (% de votos)

 Canvi i
      Reforma*

 Altres Tercera Via Palestina
      Independent

 L’Alternativa PFLP** Fatah

% vots 44,5 41,4 4,3 2,9 2,7 2,4   1,8
Escons proporcionals per llistes 29 28 3 2 2 2 0
Escons per districtes 45 17 0 0 0 0 4

*Hamàs **Front Popular per l’Alliberament de Palestina. Participació: 74,6 %

Segons l’Article 3 de la Llei electoral núm. 9 de 2005

1. La llei electoral palestina es basarà en un sistema electoral mixt paritari (50 %-50 %) entre la majoria relativa (múltiples circumscripcions) i la representació proporcional
(sistema de llistes) considerant el conjunt dels Territoris Palestins com una única circumscripció electoral.

2.El nombre de membres del consell serà de 132 i es distribuiran de la manera següent:
a. 66 membres elegits sobre la base d’una majoria relativa (múltiples circumscripcions) i distribuïts en les 16 circumscripcions segons la població de cada circumscripció i

amb no menys d’un escó per a cada circumscripció. Es reservaran sis escons per a la població cristiana. Aquests escons s’assignaran en diferents circumscripcions definides
per decret presidencial.

b. 66 membres elegits segons representació proporcional (llistes) considerant els Territoris Palestins en el seu conjunt com una única circumscripció electoral.
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Elaboració pròpia. Font: www.elections.ps
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Mapa A.9 Política Europea de Veïnatge. Opinions dels ciutadans europeus (Eurobaròmetre 2006)

< 15 % Del 15 al 24 % Del 25 al 34 % Del 35 al 44 % Del 45 al 54 % > 54 %

Egipte Israel Jordània Marroc Palestina Tunísia Algèria Líban Líbia Síria

Portugal 11 % 11 % 9 % 37 % 8 % 24 % 20 % 11 % 12 % 14 %

Espanya 18 % 18 % 16 % 44 % 17 % 29 % 25 % 16 % 15 % 14 %

França 26 % 21 % 17 % 49 % 15 % 46 % 44 % 18 % 13 % 15 %

Itàlia 24 % 20 % 16 % 30 % 14 % 34 % 20 % 16 % 19 % 13 %

Malta 37 % 36 % 23 % 38 % 19 % 50 % 36 % 22 % 43 % 23 %

Eslovènia 12 % 9 % 7 % 20 % 6 % 16 % 14 % 8 % 10 % 10 %

Croàcia 19 % 19 % 12 % 25 % 9 % 23 % 21 % 12 % 17 % 14 %

Grècia 33 % 19 % 16 % 18 % 15 % 16 % 20 % 16 % 22 % 17 %

Xipre 55 % 58 % 39 % 32 % 42 % 26 % 30 % 56 % 42 % 53 %

Turquia 19 % 24 % 15 % 19 % 11 % 21 % 21 % 15 % 19 % 17 %

Per a cadascun d’aquests països, podria dir-me si el considera veí de la Unió Europea?
Percentatge de respostes afirmatives per a cadascun dels membres mediterranis de la UE i dels països candidats de la Mediterrània.

Menys del 15 %

Del 15 al 24 %

Del 25 al 34 %

Del 35 al 44 %

Més del 54 %

Del 45 al 54 %

Percentatge
d’europeus (UE25)
que consideren
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d’enquestats de
cada país que
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UE té bones
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països veïns
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Elaboració pròpia. Font: Eurobaròmetre especial 259. The European Union and its neighbours. Comissió Europea, 2006
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Mapa A.10 Aqüicultura a la Mediterrània (2004)
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Importància de l’aqüicultura respecte de la producció pesquera total*

Sense dades

(*) Inclou pesca marina, pesca continental, aqüicultura marina i aqüicultura continental.
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Elaboració pròpia. Font: FAO
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Mapa A.11 Tecnologies de la informació a la Mediterrània
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Elaboració pròpia. Font: Banc Mundial
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Mapa A.12 Índex de l’economia del coneixement (KEI)

Índex de l’economia del coneixement (KEI)
Mesura el potencial d’un país per desenvolupar coneixement, així com la capacitat d’utilitzar-lo de manera eficaç per al desenvolupament econòmic. És un índex agregat que
representa el nivell global de desenvolupament d’un país o regió cap a l’economia del coneixement. Es calcula a partir de 12 variables que conformen els quatre pilars de
l’economia del coneixement. El seu rang va de 0 (valor mínim) a 10 (valor màxim).
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Mapa A.13 Acords de la UE amb els països mediterranis
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Elaboració pròpia. Fonts: Comissió Europea i UNCTAD

Mapa A.14 Comerç en el sector serveis (2004)
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en el comerç total (%)
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD
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Mapa A.15 Comerç de gas a la Mediterrània (2005)

A
le

m
an

ya
Fe

de
ra

ci
ó 

R
us

sa

Països
Baixos

N
or

ue
ga

N
ig

èr
ia

1,
05

3,
53

6,
52

2,
50

0,
44

0,
46

3,
85

1,
53

1,
58

2,
62

1,
10

4,
32

17
,8

3

2,
50

2,
15

1,
13

0,
56

7,
50

25
,2

5
Vo

lu
m

 e
n 

m
ile

rs
de

 m
ili

on
s 

de
 m

3
P

aï
so

s
im

po
rt

ad
or

s
P

aï
so

s
ex

po
rt

ad
or

s
Tr

àf
ic

 p
er

ga
so

du
ct

e
Tr

àf
ic

 p
er

ga
s 

na
tu

ra
l l

iq
ua

t
10

.0
00

 m
ili

on
s

de
 m

3

5.
00

0 
m

ili
on

s
de

 m
3

1.
00

0 
m

ili
on

s
de

 m
3

M
en

ys
 d

e 
1.

00
0

m
ili

on
s 

de
 m

3

4,
49

5,
19

14
,2

0

25
,2

3

9,
49

2,
10

6,
90

8,
30

8,
00

1,
30

5,
00

4,
20

2,
40

23
,3

3

11
,5

0

0,
87

O
rie

nt
M

itj
à

M
ap

es
M

ed
. 2

00
7

31
9

Elaboració pròpia. Font: BP Statistical Review of World Energy June 2006
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Mapa A.16 Rutes de migració irregular a la Mediterrània Occidental
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Mapa A.17 Residents estrangers a la UE i distribució per origen
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Mapa A.19 Diferència d’activitat econòmica i ingressos per gèneres (2005)

Població econòmicament activa ( 15 anys)

DONESHOMES

Ingressos salarials femenins percebuts (% dels ingressos masculins)

Sense dades40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 > 65< 30 35-4030-35

69

56
69

46

62
50

61

38

70

31

66
53 60

45

68
58

65

42

71

49
65

42 74

53

72

25
75

19

79

32

77

27

61
50

67

14

69

18

79

31

69

24

79

35

77

28

M
ap

es
M

ed
. 2

00
7

32
2

Elaboració pròpia. Fonts: OIT i PNUD

Mapa A.18 Energia: consum i dependència (2003)
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Gener de 2006

El 21 de gener, el president de Koso-
vo, Ibrahim Rugova, mor a l'edat de 61
anys. Anibal Cavaco Silva es converteix
en el primer president portuguès de
centredreta des del final de la dictadu-
ra. Els primers focus de grip aviària
H5N1 es descobreixen a Europa (Xipre
i Turquia). Causen la mort de 4 perso-
nes a Turquia. Turquia presenta la seva
nova iniciativa de reconciliació amb Xi-
pre, que és mal acollida per la part gre-
ga de l'illa. A França, el president anun-
cia la finalització de l'estat d'urgència
declarat després dels motins de no-
vembre. A Tunísia, els opositors al règim
del president Ben Ali s'organitzen i creen
la «coalició democràtica». Àustria assu-
meix la presidència de torn de la Unió
Europea durant el primer semestre de
2006, mentre el president de la Co-
missió Europea presenta el seu projec-
te per  rellançar l'Estratègia de Lisboa.

Portugal

• El 22 de gener, Anibal Cavaco Sil-
va, el candidat del Partit Social Demò-
crata (PSD), el partit de centredreta
que estava a l'oposició, guanya les elec-
cions presidencials en la primera volta.
Es converteix en el primer president de
centredreta des de la instauració de la
democràcia, l’any 1974, a Portugal. Es
compromet a controlar el dèficit pres-
supostari i a reactivar l'economia. A més,
es mostra partidari de la cooperació
amb el Partit Socialista (PS) amb la fi-
nalitat d'assegurar l'estabilitat política. 

Espanya

• El 10 de gener són arrestats vint
presumptes islamistes, sospitosos de

reclutar  musulmans radicals per a la
insurrecció a l'Iraq i de recaptar fons
per finançar Al-Qaida. Omar Nakhcha,
el líder del grup, és arrestat el 12 de 
gener. 
• El 17 de gener, el Tribunal Consti-
tucional prohibeix una manifestació de
Batasuna, el braç polític de l'organitza-
ció Euskadi i Llibertat (ETA), i prolonga
la prohibició judicial de qualsevol acti-
vitat de l'esmentat partit durant dos anys.
El 18 de gener, el Tribunal Suprem or-
dena que el líder de Batasuna, Arnaldo
Otegi, torni a ser jutjat, amb l’argument
que el jutge que el va condemnar l’any
2004 no va ser imparcial. 

França

• El 4 de gener, el president Jacques
Chirac anuncia la finalització de l'estat
d'urgència instaurat el mes de novem-
bre de 2005 després dels disturbis a les
àrees perifèriques de París.
• El 9 i el 12 de gener, Nizar Sassi i
Mourad Banchellali, dos ciutadans fran-
cesos que havien estat posats a dispo-
sició de les autoritats franceses el mes
de juliol de 2004, després d'haver es-
tat retinguts a la base americana de Gu-
antánamo, són alliberats per les autori-
tats franceses. 
• El 19 de gener, el president Chirac
anuncia que França està disposada a uti-
litzar les seves armes nuclears contra els
estats que s'atreveixin a utilitzar «mit-
jans terroristes» o armes de destrucció
massiva contra França. «La nova estra-
tègia nuclear francesa» és fortament cri-
ticada pels partits d'esquerres i pels
Verds.
• El 26 de gener, la Comissió Europea
dóna un mes a França per justificar un
decret del 31 de desembre de 2005 que
pretén protegir les indústries estratègi-

ques franceses contra una adquisició per
part de companyies que no pertanyin a
la UE.

Itàlia

• El 14 de gener, milers d'italians sur-
ten als carrers per protestar contra els
plans del Govern –amb el suport de
l'Església catòlica– de modificar la Llei
de 1978 que legalitza l'avortament en els
tres primers mesos d'embaràs i contra
la interferència creixent de l'Església ca-
tòlica en els assumptes d'Estat. 
• El 16 de gener, Mario Draghi es con-
verteix en el nou governador del Banc
d'Itàlia com a successor d'Antonio Fa-
zio, que havia dimitit acusat de favori-
tisme en la qüestió de l'OPA (oferta pú-
blica d’adquisició) bancària que havia
entelat la imatge d'Itàlia. 

Eslovènia

• El 5 de gener, el Govern eslovè adop-
ta un decret mitjançant el qual inclou tota
la badia de Piren (al nord de l'Adriàtic)
en la seva zona de pesca. Aquest de-
cret suposa la reactivació de la dispu-
ta territorial entre Eslovènia i Croàcia, que
manté que el decret eslovè és contrari
a la Convenció de les Nacions Unides
sobre el Dret del Mar. 

Croàcia

• El 13 de gener, el ministre de l'Inte-
rior, Ivica Kirin, signa un acord de coo-
peració estratègica i operativa amb l’Eu-
ropol.

Bòsnia i Hercegovina

• El 5 de gener, durant una operació
de les forces d'estabilització de la UE
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(EUFOR) per detenir Dragomir Abazo-
vic, investigat pel Tribunal Penal Inter-
nacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
per crims de guerra, mor la dona de
Dragomir Abazovic, i el mateix Abazovic
i els seus fills resulten ferits. 
• L'11 de gener, un jutge argentí apro-
va l'extradició de Milan Lukic, un mem-
bre de la unitat paramilitar Àguiles Blan-
ques condemnat en absència a vint anys
de presó pel TPII el mes de setembre de
2003.
• El 26 de gener, el Govern del primer
ministre Pero Bukejlovic, del Partit De-
mocràtic Serbi (SDS) de la República de
Srpska, perd la confiança del Parlament
en una votació sobre una de les seves
polítiques econòmiques. 

Sèrbia i Montenegro

• El 21 de gener, el president de Ko-
sovo, Ibrahim Rugova, mor de càncer.
Les negociacions sobre l'estatut final
de Kosovo –promogudes per les Na-
cions Unides– que havien de començar
el 25 de gener, són ajornades fins al
mes de febrer. El 30 de gener, la Lliga
Democràtica de Kosovo (LDK) de Ru-
gova nomena Fatmir Sejdiu com el seu
successor. 

Albània

• El 27 de gener, el Fons Monetari In-
ternacional (FMI) aprova els acords, d'u-
na durada de tres anys, amb Albània, en
el marc de la «Facilitat per a la reduc-
ció de la pobresa i el creixement» (FRPC)
i el «Mecanisme de crèdit ampliat», amb
l'objectiu de donar suport al programa
del Govern de reformes econòmiques i
de reducció de la pobresa.  

Grècia

• El 30 de gener, Georges Papandreu,
líder del Partit Socialista grec Pasok
(oposició) i exministre d'Afers Estran-
gers, és elegit a Atenes com a president
de la Internacional Socialista (IS). 

Xipre

• El 24 de gener, el comissari euro-
peu responsable de l'ampliació de la UE,
Olli Rehn, acull positivament –al con-
trari que el president xipriota grec– la
nova iniciativa turca de reunificació de l'i-

lla, que consisteix a obrir els ports i ae-
roports turcs als vaixells i avions xiprio-
tes a canvi d'una retallada de les res-
triccions comercials sobre la República
Turca de Xipre del Nord (RTCN). 
• El 29 de gener, les autoritats anun-
cien el descobriment d'un brot del virus
de la grip aviària H5N1 al sud de l'illa. 

Turquia

• El 2 de gener, els fiscals acusen nou
persones, entre les quals hi ha perio-
distes i defensors dels drets humans, de
fer propaganda a favor dels separatis-
tes kurds.
• El 4 de gener, Turquia anuncia la
mort de la primera víctima humana per
grip aviària H5N1. Dues germanes de la
primera víctima moren uns dies més
tard, seguides d'un altre menor de la
mateixa població, Dogubayazit, a l’est del
país. El 8 de gener, es fa pública la mort
de tres persones a Ankara. A finals d'a-
quest mateix mes, 21 persones estan in-
fectades amb el virus. 
• El 23 de gener, un tribunal de pri-
mera instància d'Istanbul arxiva el cas
contra el novel·lista Orhan Pamuk per
insultar «la identitat turca»  (article 301
del Codi penal). El tribunal va desesti-
mar les acusacions després de rebre un
correu del Ministeri de Justícia en el
qual se’l declarava jurídicament incom-
petent per intervenir-hi. El procés era
una prova per verificar el compromís
de Turquia amb les normes europees en
matèria de drets humans i llibertat d'ex-
pressió, criteris essencials per a l'ad-
hesió a la UE. 

Síria

• El 16 de gener, el Govern anuncia
que durant el mes de febrer s'adoptarà
una llei que permetrà els partits d'opo-
sició desafiar el partit Baath, que té el
monopoli del poder.
• El 18 de gener, Mamun al-Homsi i
Riad Sayf, dos eminents parlamentaris
de l'oposició detinguts el mes de se-
tembre de 2001, són posats en lliber-
tat. Tres activistes oposats al règim tam-
bé són alliberats. 

Líban

• El 2 de gener, la Comissió d'Inves-
tigació Internacional de les Nacions Uni-

des per a l'assassinat del exprimer mi-
nistre libanès, Rafiq al-Hariri, anuncia
que vol interrogar el president sirià Bas-
har al-Assad i el seu exministre d'Afers
Estrangers Fourak al-Shara. El 13 de
gener, el ministre sirià d'Informació de-
clara que no s'autoritzarà la Comissió a
interrogar el president.  
• L'11 de gener, el secretari general
de les Nacions Unides, Kofi Annan,
nomena oficialment el belga Serge
Brammertz per al càrrec de comissa-
ri de la Comissió d'Investigació, atès
que Detlev Mehlis no desitja prolongar
el seu mandat durant els següents sis
mesos.
• El 13 de gener, la cadena de tele-
visió Al-Jazeera informa que l'estament
judicial militar ha decidit presentar càr-
recs contra tretze detinguts sospitosos
de pertànyer a la xarxa Al-Qaida i de
planificar atemptats contra l'Iraq i Israel.

Jordània

• El 5 de gener, el Centre Nacional de
Drets Humans (CNDH) publica el seu
informe, en el qual afirma que un terç
dels presos de Jordània no és objecte
d'inculpació ni de cap procediment ju-
dicial, i denúncia la mala qualitat de les
instal·lacions mèdiques carceràries i la
massificació dels centres penitencia-
ris. L'informe deixa constància d'un des-
cens de les queixes, per part dels pre-
soners, de «tortures i tractaments
inhumans». 

Egipte

• El 18 de gener, els Estats Units anun-
cien que suspenen les negociacions
amb Egipte sobre un acord comercial,
en resposta a l'empresonament d’Ay-
man Nur, un important polític del partit
de l'oposició Al Ghad. 

Líbia

• El 17 de gener, Líbia adquireix deu
helicòpters Agusta al constructor ita-
lià Finmeccanica, que seran destinats
a la vigilància no militar de les fronte-
res líbies. Aquest contracte és el pri-
mer que obté un grup aeroespacial i de
defensa occidental des de l'aixecament
de les sancions internacionals contra
Líbia des de fa dos anys. 
• El 25 de gener, Human Rights
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Watch (HRW) publica un informe so-
bre Líbia titulat «Libya: Words to Deeds
- The urgent need for human rights re-
form». HRW es felicita pel progrés im-
portant de Líbia en matèria de drets
humans i fa una crida a les autoritats a
prendre més mesures per respectar els
estàndards internacionals. L'informe de-
nuncia, entre d'altres coses, l'empre-
sonament de 86 membres dels Ger-
mans Musulmans, l'incompliment del
dret en un procés just i la manca de lli-
bertat d'expressió. 

Tunísia

• El 2 de gener, les forces de l'ordre
impedeixen la celebració de la reunió
del «Col·lectiu del 18 d'octubre» –for-
mat després de la vaga de fam prota-
gonitzada durant més d'un mes per di-
versos membres de l'oposició– que
havia de tenir lloc als despatxos del
Fòrum democràtic per a les llibertats i
el treball (FDLT). Es produeixen alter-
cats entre la policia i diversos partici-
pants, entre els quals hi ha l'advocat Ay-
achi Hammami, president del comitè
de suport a l'advocat dissident em-
presonat Mohamed Abbou, així com
Hamma Hammami, representant del
Partit Obrer Comunista Tunisià (POCT,
no reconegut) i Lotfi Hajji, president
del Sindicat de Periodistes Tunisians
(SJT, no reconegut).
• El 4 de gener, personalitats políti-
ques tunisianes contràries al règim del
president tunisià Zine El Abidine Ben
Ali, anuncien la creació d'una nova 
«coalició democràtica» que es pro-
nuncia a favor de «reformes radicals»
del règim polític actual i que rebutja
qualsevol vincle amb els islamistes. 

Algèria

• El 31 de gener, el Grup Salafista per
a la Predicació i el Combat (GSPC)
anuncia que el xeic Ahmed Abi al Bara,
el veritable nom del qual és Ahmed
Zérabib, un dels dos fundadors del
GSPC, ha estat abatut per l'exèrcit al-
gerià a la regió de Bedjaïa, 300 km a
l'est de l'Alger.

Marroc

• El 6 de gener, el rei Mohamed VI
convida al palau reial de Rabat les fa-

mílies de les víctimes de greus atemp-
tats contra els drets humans comesos
durant el regnat del seu pare, Hassan II.

Unió Europea

• L'1 de gener, Àustria reprèn la pre-
sidència de la Unió Europea. Entre les
prioritats de la nova presidència hi ha l'a-
dopció, per part del Parlament Euro-
peu, del pressupost 2007-2013 i l'es-
tabliment d'un nou calendari per a
l'adopció de la Constitució europea, re-
butjada pels francesos i els holande-
sos l’any 2005. El 9 de gener, el can-
celler Wolfgang Schüssel dóna el seu
suport a la proposta alemanya d'afegir
un annex a la Constitució europea, en
el qual es recullin els valors socials de
la UE. 
• El 18 de gener, el Parlament Euro-
peu rebutja el projecte de la directiva de
la Comissió Europea que fa referència
a la liberalització dels serveis portuaris. 
• El 25 de gener, el president de la Co-
missió Europea, José Manuel Durao Bar-
roso, presenta el seu informe anual so-
bre els progressos de la posada en
marxa de l'Estratègia de Lisboa, que
pretén fer de la UE l'economia més com-
petitiva del món. Barroso apel·la els es-
tats membres a concentrar-se en dos
objectius clau de l'Agenda de Lisboa:
dedicar el 3% del seu PIB a la investi-
gació i al desenvolupament, i assolir una
taxa d'ocupació global del 70 %. 

Febrer de 2006

El virus de la grip aviària H5N1 es pro-
paga per la Mediterrània, on es des-
cobreixen brots a França, Itàlia i Egip-
te. La publicació de les caricatures del
profeta Mahoma en diaris europeus ir-
rita l'opinió pública àrab i turca, cosa
que provoca manifestacions i atacs a
ambaixades europees. Es produeixen
diverses morts al Líban i a Líbia. Fat-
mir Sejdiu es converteix en el nou pre-
sident de la província de Kosovo i 
comença una obertura de les nego-
ciacions sobre el futur estatut de Ko-
sovo. Un atemptat terrorista a Turquia,
reivindicat pels Falcons per a l'Allibe-
rament del Kurdistan, causa una vícti-
ma mortal. Al Líban, els ministres
d’Hezbol·lah i d'Amal decideixen tor-
nar al Govern després de set setma-

nes de boicot. El Parlament Europeu
adopta una versió «suau» de la direc-
tiva Bolkenstein.

Espanya

• Els dies 14, 17 i 22 de febrer, l'or-
ganització Euskadi i Llibertat (ETA) fa ex-
plotar tres bombes a les ciutats d'Urdax,
Barakaldo i Bilbao, respectivament, que
només causen danys materials. El 19 de
febrer, el Govern i els principals partits
polítics rebutgen la petició d'ETA de co-
mençar un procés de negociacions de
pau. Malgrat que l'objectiu seria assolir
un alto el foc permanent, les autoritats
insisteixen que l'alto el foc ha de ser
una condició prèvia per poder comen-
çar les negociacions. El 25 de febrer,
més de 100.000 persones acudeixen a
la manifestació organitzada als carrers
de Madrid per l'Associació de Víctimes
del Terrorisme, que s'oposa a un acord
de pau entre el Govern i ETA. 
• El 15 de febrer, el Tribunal d'Apel·la-
ció de Londres autoritza l'extradició a Es-
panya d’Hedi ben Youseff Boudhiba,
acusat d'haver ajudat els suïcides dels
atemptats terroristes de l'11 de setem-
bre de 2001, als Estats Units.

França

• L'1 de febrer, el diari France-Soir
publica les dotze caricatures del profe-
ta Mahoma aparegudes inicialment al
diari danès Jyllands-posten. El 8 de fe-
brer, el diari francès Charlie Hebdo pu-
blica també les caricatures. L'acomia-
dament immediat de l'editor de
France-Soir, Jacques Lefranc, per part
del propietari del diari, Raymond Lakah,
d'origen francoegipci, revifa el debat so-
bre la llibertat de l'expressió. El 8 de fe-
brer, el president Jacques Chirac con-
demna tota provocació explícita que
pugui ferir sensibilitats. 
• El 2 de febrer, respecte a les acu-
sacions de proteccionisme procedents,
entre d'altres, de la Unió Europea, el
ministre d'Economia, Finances i In-
dústria, Thierry Breton, nega que les
consideracions racistes i proteccio-
nistes hagin motivat l'oposició del Go-
vern a l'adquisició d’Arcelor (majorità-
riament francesa) per part de Mittal
Steel, amb seu al Regne Unit i Holan-
da, i presidida per Lakshmi Mittal, d'o-
rigen indi. 
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• El 9 de febrer, el Govern presenta la
nova llei d'immigració que havia promès
després de les revoltes de finals de
2005. L'esmentada llei imposa condi-
cions molt severes a la immigració de
persones no qualificades i al reagrupa-
ment familiar. Així mateix, els immigrants
hauran de signar «un contracte d'acolli-
da i d'integració», mitjançant el qual es
comprometen obligatòriament a apren-
dre francès, a respectar els valors de la
República i a buscar feina activament.
• El 27 de febrer, Gaz de France (pú-
blica en gairebé el 80 %) i Suez ac-
cepten fusionar-se i es converteixen així
en el segon grup energètic d'Europa. Els
ministres italians condemnen aquesta
fusió que pretendria esquivar una po-
tencial oferta d’Enel. 
• Durant el transcurs del mes de febrer,
es descobreixen diversos brots del vi-
rus de la grip aviària H5N1. A finals de
febrer, vint països han impedit la im-
portació d'aus de corral franceses i de
productes derivats. 

Itàlia

• L'11 de febrer, el poder legislatiu es
dissol i marca el començament de la
campanya electoral, en la qual, l’ales-
hores primer ministre, Silvio Berlusco-
ni, s'enfronta a Romano Prodi, líder de
l'oposició de centreesquerra, que agru-
pa 11 partits. 
• L'11 de febrer, el ministre de Sani-
tat, Francesco Storace, anuncia el des-
cobriment d'un brot del virus de la grip
aviària H5N1 al sud del país. 
• El 17 de febrer, el ministre respon-
sable de les reformes administratives,
Roberto Calderoli, apareix a la televi-
sió lluint una samarreta amb les cari-
catures del profeta Mahoma, la qual
cosa provoca revoltes amb conse-
qüències mortals a la ciutat libanesa de
Bengasi. L'endemà, el ministre dimi-
teix a petició del primer ministre Silvio
Berlusconi. 

Croàcia

• El 9 de febrer, el primer ministre 
Ivo Sanader destitueix Vesna Skare-Oz-
bolt com a ministra de Justícia per ha-
ver criticat el Govern. El 10 de fe-
brer, la Cambra de Representants (cam-
bra baixa) accepta el nomenament d'A-
na Lovrin per al càrrec.

Bòsnia i Hercegovina

• El 4 de febrer, el president de la Re-
pública de Sprska, Dragan Cavic, 
nomena  Milorad Dodik, del partit de
l'oposició dels Independents Socialde-
mòcrates (SNSD), com a primer minis-
tre. El 28 de febrer, l'Assemblea Na-
cional aprova aquest nomenament, així
com el nou Govern.

Sèrbia i Montenegro

• El 10 de febrer, Fatmir Sejdiu es
converteix en el nou president de la pro-
víncia de Kosovo. 
• Els dies 20 i 21 de febrer, se cele-
bra a Viena la primera ronda de nego-
ciacions sobre l'estatut final de Kosovo
sota la supervisió de l'enviat especial
del secretari general de les Nacions
Unides, Martti Ahtisaari. Lutfi Haziri, el re-
presentant de la delegació de Kosovo,
i Slobodan Samardzic, de la delegació
sèrbia i contrari a la independència de
Kosovo, participen a les converses.  
• El 20 de febrer, un nou partit veu la
llum a Montenegro, el Partit Bosnià (BS),
resultat de la fusió de diversos partits
musulmans. Rafet Husovic n’és el seu
president. 
• El 27 de febrer comença al Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iu-
goslàvia (TPII) el primer procés en el
qual s'acusa un Estat de genocidi.
Aquest mateix dia, Bòsnia i Hercegovi-
na acusa Sèrbia i Montenegro d'haver
intentat massacrar la població musul-
mana de Bòsnia durant la guerra dels
Balcans de 1992-1995. 

Grècia

• El 14 de febrer, el primer ministre
Kostas Karamanlis realitza una remo-
delació ministerial després de l'assumpte
de les escoltes telefòniques il·legals a un
centenar de representants polítics grecs,
entre els quals hi ha el primer ministre,
des de juny de 2004, abans dels Jocs
Olímpics d'Atenes, fins a març de 2005.

Xipre

• El 9 de febrer, el ministre d'Afers Es-
trangers xipriota, Grec Giorgos Iako-
vou, condemna les declaracions de Jack
Straw, ministre britànic d'Exteriors i de
la Commonwealth, davant la Cambra

dels Comuns (cambra baixa). Straw ha-
via declarat que l'actitud del Govern
grecoxipriota anava en contra de la re-
unificació de l'illa. 
• L'11 de febrer, Huseyin Ozgurgun
és elegit com a dirigent del Partit de la
Unitat Nacional (UBP), el principal par-
tit de l'oposició de la República Turca de
Xipre del Nord (RTCN).

Turquia

• El 6 de febrer, el primer ministre, Re-
cep Tayyip Erdogan, i el president del
Govern espanyol, José Luis Rodríguez
Zapatero, presenten una declaració co-
muna de condemna a les caricatures
de Mahoma i declaren que la llibertat
d'expressió ha de respectar la sensibi-
litat dels ciutadans. De la mateixa ma-
nera, fan una crida a la moderació als 
països àrabs. El 12 de febrer, milers de
persones es manifesten contra les ca-
ricatures al país. 
• El 7 de febrer, el president de la De-
legació a la Comissió Parlamentària mix-
ta de la UE-Turquia, Joost Lagendijk,
adverteix Turquia que la seva adhesió a
la UE pot perillar si es condemna amb
penes de presó els cinc periodistes
acusats d'haver insultat els tribunals del
país en criticar la decisió d'un tribunal de
prohibir la conferència, el mes de se-
tembre de 2005, sobre la mort de més
de mig milió d'armenis entre 1915 i
1923. El procés, que havia de comen-
çar el 7 de febrer, és finalment ajornat
a l'11 d'abril després que els dos ad-
vocats nacionalistes que havien sol·lici-
tat l'audiència, critiquessin obertament
la presència dels observadors del Par-
lament Europeu.
• El 9 de febrer es produeix un atemp-
tat amb l'explosió d'una bomba en un ci-
bercafè que es trobava prop d'una co-
missaria de policia d'Istanbul, que causa
un mort i 16 ferits. L'atemptat és reivin-
dicat pel TAK (Falcons per a l'Allibera-
ment del Kurdistan), un grup suposa-
dament pròxim al Partit dels Treballadors
del Kurdistan (PKK). Quinze persones
resulten ferides en un altre atemptat
perpetrat a Istanbul el 13 de febrer. 

Síria

• El 4 de febrer es produeixen mani-
festacions a Damasc com a protesta
per la publicació de les caricatures del
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profeta Mahoma en un diari danès. Els
atacs a diverses ambaixades nòrdiques
són condemnats pel Gran Muftí de Sí-
ria, el xeic Ahmad Badruddin Hassoun,
i pel ministre d'Afers Religiosos, al-Ay-
yubi. El 8 de febrer, la secretària d'Es-
tat americana, Condoleeza Rice, acusa
els governs sirià i iranià d'incitar a la vio-
lència contra els occidentals i d'agitar l'o-
pinió pública en benefici dels seus in-
teressos.
• L'11 de febrer, el president Bashar
al-Assad efectua una remodelació mi-
nisterial i nomena  l'antic viceprimer mi-
nistre i ministre d'Afers Exteriors, Fa-
rouk al-Shara, per al càrrec de
vicepresident responsable de la posa-
da en marxa de polítiques exteriors i de
comunicació. 
• El 15 de febrer, el primer ministre
Al-Itri signa un decret en el qual orde-
na als òrgans de govern i al sector pú-
blic substituir el dòlar per l'euro com a
moneda de pagament.

Líban

• A principis de febrer, Hezbol·lah i el
seu soci de coalició xiïta, Amal, anuncien
que els seus ministres tornaran al govern
després de set setmanes de boicot. 
• El 3 de febrer, Israel ataca les posi-
cions d’Hezbol·lah a prop de la zona de
les granges de Shebaa, com a respos-
ta als coets antiblindat llançats per Hez-
bol·lah després de l'assassinat d'un jove
de 17 anys, originari de Shebaa. Les
forces de pau de l'ONU declaren que el
jove va ser assassinat quan era en ter-
ritori libanès, amb la qual cosa contra-
diu la versió israeliana. 
• El 5 de febrer, autoritats religioses
sunnites i el partit conservador sunnita
Islamiyaa organitzen una manifestació
en protesta per la publicació en un dia-
ri danès de les caricatures del profeta
Mahoma, l’any 2005. Els manifestants in-
cendien l'ambaixada danesa, assassi-
nen una persona i provoquen 28 ferits.
La multitud envaeix els barris cristians de
Beirut i ataca les esglésies. Aquestes re-
voltes violentes impulsen a dimitir el mi-
nistre de l'Interior, Hassan Akif al-Sab. 
• El 6 de febrer, el secretari general
d’Hezbol·lah (moviment xiïta prosiri), el
xeic Hassan Nasrallah, i el general Mi-
chel Aoun, líder del Corrent Patriòtic
Lliure, signen un memoràndum d'acord
amb deu punts.  

• El 14 de febrer, prop de 800.000
persones es reuneixen a la Plaça dels
Màrtirs de Beirut per commemorar el
primer aniversari de l'assassinat de l'an-
tic primer ministre Rafik al-Hariri. Nom-
brosos manifestants exigeixen la dimis-
sió del president Émile Lahoud, aliat de
Síria. 
• El 23 de febrer, la secretària d'Es-
tat americana, Condoleeza Rice, realit-
za una visita sorpresa a Beirut, on es 
reuneix amb el líder drus Walid Jumblatt,
Saad al-Hariri, els fills del difunt Rafik
al-Hariri, el primer ministre Fuad Sinio-
ra, el patriarca maronita del Líban, el
cardenal Nasrallah Sfeir i el president
prosiri de l'Assemblea Nacional, Nabi
Berri. Rice no es reuneix amb el presi-
dent Lahoud i suggereix que el Líban ne-
cessita un president que defensi la seva
sobirania.

Jordània

• El 2 de febrer, Jihad al-Momani és
destituït del càrrec d'editor cap del dia-
ri Shihan per haver publicat les carica-
tures del profeta Mahoma aparegudes
al diari danès Jyllands-Posten. El 4 de
febrer, el fiscal general, Sabri Rawash-
desh, anuncia que Momani i Hisham al-
Khalidi, l'editor en cap d’Al Mahwar, que
també va publicar les caricatures, seran
detinguts i jutjats. 
• El 15 de febrer, el Tribunal de Se-
guretat condemna a mort Abu Misab
Zarqawi, líder d'origen jordà de l'orga-
nització Al-Qaida a l'Iraq, així com vuit
dels seus col·laboradors. Se'ls acusa
d'organitzar una sèrie d'atemptats quí-
mics contra Jordània, l’any 2004. Es
tracta de la tercera condemna a mort
emesa pel Tribunal contra Zarqawi. 

Egipte

• El 3 de febrer de 2006, el ferri egip-
ci Al-Salam s'enfonsa al Mar Roig, fet
que causa 1.016 víctimes. 
• El 14 de febrer, l'Assemblea del Po-
ble (bicameral) aprova la decisió del
Govern d’ajornar durant dos anys les
eleccions municipals. Els Germans Mu-
sulmans condemnen aquesta decisió
que pretén reduir la seva influència des-
prés del triomf a les eleccions legislati-
ves de 2005. 
• El 17 de febrer es descobreix un
brot del virus de la grip aviària H5N1.

Líbia
• El 17 de febrer, com a reacció al
comportament del ministre italià Ro-
berto Calderoli, es produeixen violentes
protestes a la ciutat de Bengasi que
causen 11 morts i 35 ferits. Els mani-
festants incendien el consolat italià. El
Congrés General del Poble (legislatiu)
condemna l'atac al consolat italià i sus-
pèn el ministre de l'Interior, Nàsser al-
Mabrouk Abdallah, per la seva mala ges-
tió de les protestes.

Tunísia

• L'1 de febrer, l'antic ministre d'Afers
Estrangers tunisià, Habib Ben Yahia, es
converteix en el nou secretari general de
la Unió del Magreb Àrab (UMA) per a un
període de tres anys. 

Algèria

• El 12 de febrer, el secretari ameri-
cà de defensa, Donald Rumsfeld, es
reuneix amb el president Abdelaziz Bou-
teflika, durant una visita de tres dies al
nord d'Àfrica. Rumsfeld declara que els
Estats Units esperen reforçar la seva co-
operació militar amb Algèria, així com la
cooperació en matèria de lluita contra
el terrorisme. 

Marroc

• El 15 de febrer, el rei Mohamed VI
nomena Chakib Benmoussa ministre de
l'Interior, un càrrec que va deixar vacant
Mustapha Sahel, en ser nomenat re-
presentant permanent del Marroc davant
de les Nacions Unides. 

Unió Europea

• El 8 de febrer, la Comissió Europea
(CE) publica un informe que demostra
que Irlanda, Suècia i el Regne Unit (els
tres països que havien autoritzat la lliu-
re circulació de treballadors procedents
dels 10 nous estats membres des de la
seva adhesió l’any 2004) tenen un ren-
diment econòmic millor que els 12 es-
tats membres que van imposar restric-
cions provisionals.  
• El 16 de febrer, el Parlament Euro-
peu (PE) adopta per 394 vots a favor,
215 en contra i 33 abstencions, una
versió molt modificada de la proposta
de directiva de la Comissió Europea 
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sobre la liberalització del sector serveis
a Europa (directiva Bolkenstein). Entre
les principals esmenes hi ha el rebuig
al «principi de país d'origen» i l'exclu-
sió de diversos sectors com la sanitat
pública, els serveis socials i el transport
públic. De la mateixa manera, la direc-
tiva permet oposar-se al servei pro-
porcionat per una empresa estrange-
ra per raons de «política pública», com
la seguretat nacional o la protecció del
medi ambient. 
• El 16 de febrer, el Parlament Euro-
peu (PE) adopta per 394 vots a favor,
215 en contra i 33 abstencions, una
versió molt modificada de la proposta
de directiva de la Comissió Europea so-
bre la liberalització del sector serveis
a Europa (directiva Bolkenstein). Entre
les principals esmenes hi ha el rebuig
al «principi de país d'origen» i l'exclu-
sió de diversos sectors com la sanitat
pública, els serveis socials i el transport
públic. De la mateixa manera, la direc-
tiva permet oposar-se al servei pro-
porcionat per una empresa estrange-
ra per raons de «política pública», com
la seguretat nacional o la protecció del
medi ambient.

Març de 2006

L'11 de març, l'antic president iugoslau,
Slobodan Milosevic, mor d'un infart a la
seva cel·la en el centre de detenció del
Tribunal Penal Internacional per a l'an-
tiga Iugoslàvia. Després de 38 anys de
lluita armada, ETA anuncia un alto el
foc permanent. A França, els estudiants
surten al carrer per protestar contra el
projecte del «Contracte de primera ocu-
pació» del Govern. Els atemptats amb
bomba a Turquia causen tres morts. Per
primera vegada, una ràdio i dues ca-
denes de televisió difonen els seus pro-
grames en idioma kurd per a tot Turquia.
Per primera vegada a la història de Sí-
ria, una dona, Najah al-Attar, és nome-
nada vicepresidenta. L'oposició exilia-
da del règim del president sirià al-Assad
s'organitza en un Front de Salvació Na-
cional. El virus H5N1, que ha aparegut
a les dues costes de la Mediterrània,
causa la seva primera víctima a Egipte.
A Tunísia apareix el primer partit ecolo-
gista legal. A mesura que s'aproxima el
50è aniversari de la independència de
Tunísia, el president indulta més de mil

detinguts, entre els quals hi ha per pri-
mera vegada islamistes. A Algèria, s'a-
lliberen islamistes en el marc de la «Car-
ta per a la Pau i la Reconciliació
Nacional».

Portugal

• El 9 de març, Anibal Cavaco Silva es
converteix oficialment en el nou president
de Portugal. 

Espanya

• El 21 de març, el jutge Fernando
Grande-Marlaska processa 32 islamis-
tes radicals sospitosos de pertànyer a
una organització terrorista i d'haver pre-
parat un atemptat contra l'Audiència Na-
cional de Madrid, l’any 2004.
• El 22 de març, l'organització Euska-
di i Llibertat (ETA) anuncia un alto el foc
permanent que posa fi a 38 anys de
lluita armada per la independència del
País Basc. La renúncia a la violència
era una condició sine qua non del Go-
vern espanyol per començar les nego-
ciacions de pau amb ETA. 
• El 30 de març, el Congrés dels Di-
putats (cambra baixa) aprova el nou Es-
tatut de Catalunya, mitjançant el qual
es concedeix més autonomia a aques-
ta comunitat autònoma.

França

• El 6 de març, Khaled Ben Mustap-
ha, antic pres del centre penitenciari de
Guantánamo i lliurat a les autoritats fran-
ceses el mes de març de 2005, és po-
sat en llibertat i es converteix així en el
tercer francès detingut i alliberat de Gu-
antánamo.
• El 7 de març s'organitzen manifesta-
cions antiCPE (Contracte de primera ocu-
pació) a totes les regions del país, les
quals duren diversos dies. El 18 de març,
a París, una manifestació degenera en
enfrontaments amb la policia i s'incen-
dien diversos automòbils. El 8 i 9 de març,
l'Assemblea Nacional i el Senat aproven
el projecte de CPE. El 28 de març s'or-
ganitza una jornada de vaga general. Mal-
grat les protestes, el primer ministre Do-
minique de Villepin defensa el seu projecte,
amb el qual pretén crear més flexibilitat en
el mercat d'ocupació i disminuir l'atur en-
tre els menors de 26 anys i en el si de les
comunitats ètniques minoritàries. 

Itàlia

• El 10 de març, els fiscals de Milà de-
manen el processament del primer mi-
nistre, Silvio Berlusconi, i de seu antic ad-
vocat anglès, David Mills. Berlusconi
hauria subornat Mills perquè realitzés
falsos testimonis sobre casos de cor-
rupció dels anys 1997 i 1998. Berlus-
coni es declara innocent i denuncia l'in-
terès polític que motiva el procés a un
mes de les eleccions legislatives. 
• El 27 de març, Berlusconi declara
que no vol que Itàlia es converteixi en un
país multiètnic i multicultural. Els seus co-
mentaris són aplaudits per l'antic mi-
nistre responsable de reformes admi-
nistratives, Roberto Calderoli.

Malta

• El 6 de març, uns seixanta immi-
grants clandestins, en la seva majoria
africans, s'escapen d'un centre de de-
tenció de Safi i es reuneixen a l'aeroport
de l'illa per protestar pel seu arrest. El
24 de març, setanta immigrants clan-
destins s'escapen d'un centre de de-
tenció pròxim a la Valetta durant una
manifestació contra les seves condi-
cions de detenció.  
• El 12 de març, el Partit Nacional
(PN), en el poder a Malta, pateix una se-
riosa derrota a les eleccions locals par-
cials en benefici del Partit Laborista
(MLP).

Eslovènia

• El 21 de març, el ministre per al des-
envolupament, Joze P. Damijan, dimiteix
al·legant motius personals. 

Croàcia

• El 5 de març, l'antic líder serbocroat
Milan Babic es suïcida a la seva cel·la
del centre de detenció del Tribunal Pe-
nal Internacional per a l'antiga Iugoslà-
via (TPII), que l’havia condemnat, el mes
juny de 2004, a 13 anys de presó per
la neteja ètnica entre 1991 i1992 dels
croats que vivien a les zones ocupades
pels serbis a Croàcia. 

Bòsnia i Hercegovina

• El 15 de març, el Tribunal Penal In-
ternacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
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condemna el general Enver Hadzihasa-
novic, comandant del Tercer Cos de les
Forces Armades de la República de
Bòsnia i Hercegovina, i el coronel Amir
Kubura, comandant de la Setena Brigada
del mateix cos, a 5 anys i 30 mesos de
presó, respectivament. El TPII els con-
sidera responsables dels crims come-
sos pels seus subordinats.
• El 18 de març, els líders de les co-
munitats musulmana, sèrbia i croata de
Bòsnia acorden un conjunt de reformes
constitucionals per reforçar el Govern
central, entre les quals hi ha la substi-
tució de la presidència tripartida per un
president i dos vicepresidents.  

Sèrbia i Montenegro

• L'1 de març dimiteix el primer minis-
tre de Kosovo, Bajram Kosumi. El 10
de març, l'Assemblea de Kosovo no-
mena el tinent general Agim Ceku, an-
tic comandant de l'Exèrcit d'Allibera-
ment de Kosovo (UCK o KLA), per al
càrrec vacant. 
• L'11 de març, l'antic president iu-
goslau, Slobodan Milosevic, mor d'un
infart a la seva cel·la al centre de de-
tenció del Tribunal Penal Internacional
per a l'antiga Iugoslàvia (TPII). El 14 de
març, el TPII tanca formalment el pro-
cés contra Milosevic, acusat de crims
de guerra, crims contra la humanitat i
genocidi. El 18 de març, més de
80.000 persones li rendeixen un últim
homenatge amb ocasió del seu fune-
ral a Belgrad. 

Macedònia

• El 29 de març, la Sobranje (assem-
blea legislativa unicameral), sota pres-
sió europea, aprova una sèrie de refor-
mes de la llei electoral, entre les quals
hi ha el nomenament d'un membre de l'o-
posició com a president de la comissió
electoral.

Grècia

• El 15 de març, els sindicats grecs
dels sectors públic i privat convoquen
una vaga de 24 hores per protestar
contra les reformes econòmiques del
govern i paralitzen la major part del
país. Les reformes en qüestió pretenen
liberalitzar el mercat de treball i reduir
el dèficit pressupostari per evitar al

país les sancions de la Unió Europea.

Turquia

• El 9 de març esclata una bomba
prop d'un supermercat a Van, que cau-
sa 3 morts i 18 ferits. Una altra bom-
ba esclata davant del banc HSBC de
Diyarbakirn i causa un ferit. 
• El 23 de març, la ràdio Medya FM i
les cadenes de televisió Gun TV i Soz
TV del sud-est d’Anatòlia difonen per pri-
mera vegada, de manera totalment legal,
programes en idioma kurd a Turquia.
• El 25 de març, 14 membres del Par-
tit dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
moren en combats amb les forces de
seguretat. Durant els funerals d'a-
questes 14 persones, el 28 de març a
Diyarbakir, es produeixen enfronta-
ments que causen 7 morts. En total,
moren 7 soldats i un policia al llarg del
mes en el transcurs d'aquests enfron-
taments amb els separatistes kurds. 
• El 25 de març, el president Ahmet
Necdet rebutja el nomenament d'Adnan
Buyukdeniz del partit Justícia i Desen-
volupament (AKP) per al càrrec de go-
vernador del Banc Central. El presi-
dent declara que Buyukdeniz, president
director general d'un banc islàmic, és
una elecció «inapropiada».
• Del 28 al 31 de març, moren 9 per-
sones i 360 resulten ferides a les ma-
nifestacions de Diyarbakir al sud-est
del país, que van reunir majoritària-
ment nens.

Síria

• El 17 i 18 de març, els opositors
al règim del president al-Assad que
estaven exiliats, Ali Sadreddine al-
Bayanuni (dirigent dels Germans Mu-
sulmans) i l'antic vicepresident Ab-
del Halim Khaddam (que va dimitir el
mes de juny de 2005, després d'a-
cusar el president al-Assad d'estar
implicat en l'assassinat de l'antic pri-
mer ministre libanès Rafiq al-Hariri) ,
es reuneixen a Brussel·les per anun-
ciar la formació d'un nou Front de
Salvació Nacional. 
• El 23 de març, el president Bashar
al-Assad nomena vicepresidenta en-
carregada d'assumptes relacionats amb
la cultura, Najah al-Attar. És la primera
vegada que una dona és nomenada per
a aquest càrrec a Síria. 

Líban

• El 3 de març, els dirigents de les
principals forces polítiques al Líban es
reuneixen en el si d'una «conferència de
diàleg nacional» per buscar un acord
sobre les principals qüestions d'interès
nacional, com l'assumpte de Rafiq Ha-
riri, la Resolució 1559 del Consell de
Seguretat i les relacions amb Síria. Els
participants en aquesta reunió es po-
sen d'acord sobre la política governa-
mental a favor de la creació d'un tribunal
«amb caràcter internacional»  per jut-
jar els culpables de l'assassinat d'Ha-
riri, així com l'extensió de les prerroga-
tives de la Comissió d'Investigació
Internacional Independent per a altres
atemptats comesos des d'octubre de
2004.
• El 14 de març, Serge Brammertz,
comissari de la Comissió d'Investiga-
ció Internacional Independent per a la
mort de l'antic primer ministre Rafiq al-
Hariri, publica el seu informe sobre els
avenços de la investigació. En aquest in-
forme es declara que el Govern sirià ha
millorat el seu grau de cooperació amb
la investigació i confirma que el presi-
dent sirià, Bashar al-Assad, ha accedit
a entrevistar-se amb els investigadors.
El 29 de març, el Consell de Seguretat
de les Nacions Unides adopta la Reso-
lució 1664 (2006), mitjançant la qual
sol·licita la constitució d'un tribunal in-
ternacional per jutjar els responsables de
l'assassinat d’al-Hariri.  

Jordània

• El 14 de març, el fiscal per a la se-
guretat de l'Estat inculpa Abu Misab
Zarqawi i deu dels seus còmplices per
la seva implicació en una sèrie d'a-
temptats suïcides contra hotels d'Am-
man, el mes de novembre de 2005, que
van causar seixanta morts. 

Egipte

• El 17 de març, el virus de la grip
aviària H5N1 causa la seva primera víc-
tima humana a Egipte, a la prefectura de
Qaliubiya, prop del Caire. 

Líbia

• El 3 de març, el diari àrab Al-Hayat
anuncia l'alliberament de 130 preso-
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ners polítics, la majoria dels quals són
membres dels Germans Musulmans.
• El 5 de març, el Congrés General del
Poble (GPC, legislatiu) realitza una re-
modelació ministerial del Comitè Ge-
neral del Poble (el gabinet) i nomena Al-
Baghdadi Ali al-Mahmudi com a primer
ministre. 

Tunisia

• El 2 de març, amb motiu d'un indult
concedit per la proximitat de la cele-
bració del 50è aniversari de la inde-
pendència, el president Zine El Abidine
Ben Ali decideix alliberar 1.259 preso-
ners i concedir la llibertat condicional a
359 detinguts. En un fet sense prece-
dents en més de deu anys, el cap de
l'Estat concedeix aquests beneficis a
setanta islamistes membres del movi-
ment il·legal Ennadha, entre els quals
hi ha Hamadi Jebali, director del diari Al
Fajr (Renaixement). El 6 de març s'alli-
beren també uns altres sis presoners,
membres d'un grup anomenat «els in-
ternautes de Zarzis», en al·lusió a una ciu-
tat del sud de Tunísia. 
• El 3 de març, les autoritats tunisia-
nes legalitzen el Partit dels Verds per al
Progrés  (PVP), el primer partit ecolo-
gista a Tunísia. Mongi Khamassi n’és el
fundador. 
• El 20 de març, Tunísia celebra el
cinquantè aniversari de la seva inde-
pendència. El president Zine El Abidi-
ne Ben Ali presenta en el seu discurs
els objectius estratègics per al futur, en-
tre els quals figura la duplicació d'in-
gressos per habitant en deu anys i el
sensible descens de l'atur els anys vi-
nents.

Algèria

• El 4 de març, en el marc de la «Car-
ta per a la pau i la reconciliació nacio-
nal» del president Abdelaziz Bouteflika,
s'allibera un primer grup d'islamistes
militants. El Ministeri de Justícia havia
anunciat el perdó per a 2.100 islamis-
tes militants sospitosos o condemnats.
• El 10 de març, el ministre d'Afers Es-
trangers, Mohamed Bedjaoui, i el seu
homòleg rus signen un acord que
anul·la el deute rus d'Algèria a canvi
de l'adquisició de material militar rus,
segons els mitjans de comunicació 
russos. 

Marroc

• El 18 de març, el Journal Hebdo-
madaire publica un sondeig en el qual
el 47% dels marroquins declara la seva
intenció de vot a favor del partit isla-
mista Justícia i Desenvolupament (PJD)
a les eleccions legislatives de 2007.

Unió Europea

• El mes de març es veu marcat per les
crítiques de la Comissió Europea res-
pecte a les tendències proteccionistes
d'alguns estats europeus, com França
i Espanya. El 3 de març, la Comissió Eu-
ropea dóna 15 dies a França per justi-
ficar el seu suport a la fusió de Gaz de
France i Suez; i el 6 de març, és Espa-
nya qui rep el mateix termini per justifi-
car el rebuig de l'adquisició d'Endesa per
l'alemanya EON. 
• El 22 de març, la Comissió Europea
elabora una llista negra de companyies
aèries.
• El 23 i el 24 de març, els caps
d'Estat i de Govern, reunits en el si
de la Cimera econòmica europea a
Brussel·les, centren els seus debats en
l'Estratègia de Lisboa, que pretén fer
de la UE la zona econòmica més com-
petitiva del món. Els 25 també es po-
sen d'acord per crear una política 
energètica europea enfront d'una de-
pendència creixent de les importa-
cions, una incertesa quant a l'oferta,
preus elevats i volàtils, una creixent
demanda global i l'amenaça del canvi
climàtic. Una majoria dels estats mem-
bres dóna suport a l'energia nuclear
com a solució.

Lliga Àrab

• Els dies 28 i 29 de març, la Lliga
Àrab celebra la seva divuitena cimera
a Khartoum. La cimera es veu marca-
da per l'absència de diversos líders
clau, com el president egipci i el rei
d'Aràbia Saudita. Els estats membres
aproven el principi de creació d'un
Consell de pau i seguretat, el paper del
qual consistiria a resoldre els conflic-
tes entre els estats membres i seria
calcat al Consell de la Unió Africana.
Els ministres aproven igualment un nou
mètode de votació per reforçar el pes
de les decisions de la Lliga. Amr Mo-
hamed Musa és reelegit per a un se-

gon mandat de cinc anys en el càrrec
de secretari general de l’Organització. 

Abril de 2006

El 24 d'abril, Dahab, ciutat balneària
d'Egipte, es converteix en l'escenari de
tres atemptats terroristes successius
que causen 21 morts i més de 85 fe-
rits. A Itàlia, la coalició de centrees-
querra de Romano Prodi, la Unió, surt
victoriosa a les eleccions legislatives
amb un escàs marge. Turquia continua
enfrontant-se a les tensions creixents al
sud-est del país, de majoria kurda. L'an-
tic vicepresident sirià Abdul-Halim
Khaddam, exiliat a París, és inculpat
per un tribunal militar sirià, que l'acusa
d'haver incitat un atac estranger contra
Síria i d'haver conspirat per arribar al po-
der. D'altra banda, el president sirià és
interrogat per la Comissió d'Investiga-
ció Internacional sobre l'assassinat de
l'antic primer ministre Rafiq al-Hariri. A
França, els estudiants guanyen batalla
contra el projecte del «contracte de la
primera ocupació» del Govern i acon-
segueixen que el Govern abandoni el
projecte. Les institucions europees ar-
riben a un acord sobre el pressupost eu-
ropeu per a 2007-2013.

Espanya

• L'1 d'abril, milers de bascos radicals
es manifesten als carrers de Bilbao per
sol·licitar l'inici de negociacions entre
el Govern espanyol i l'organització Eus-
kadi i Llibertat (ETA), l'acostament de
presos bascos al País Basc i l'autode-
terminació de la regió. 
• El 7 d'abril, el ministre de Defensa,
José Bono, dimiteix i es substituït per
l'exministre de l'Interior, José Antonio
Alonso.
• El 25 d'abril, el partit de l'oposició,
Partit Popular (PP), presenta en el Con-
grés dels Diputats una sol·licitud de re-
ferèndum nacional sobre l'Estatut d'Au-
tonomia de Catalunya, amb el suport
de quatre milions de signatures. El 29
d'abril, el comandant de l'exèrcit, el ge-
neral José Antonio García González, és
destituït del seu càrrec després de de-
clarar que l'exèrcit estaria autoritzat a
intervenir si Catalunya aconseguís la in-
dependència, i és substituït pel general
Carlos Vilar Turrau. 
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França

• El 10 d'abril, després de diverses
setmanes de manifestacions d'estu-
diants i sindicats a tot el país, el presi-
dent Jacques Chirac anuncia la retira-
da del projecte «Contracte de la primera
ocupació» (CPE), que pretenia fomen-
tar l'ocupació entre els joves i permetre
els ocupadors acomiadar-los més fà-
cilment. 

Itàlia

• Els dies 9 i 10 d'abril, la Unió, la coa-
lició de centreesquerra de Romano Pro-
di, guanya les eleccions legislatives amb
el 49,8% enfront del 49,7% de la Casa
de les Llibertats, la coalició de centre-
dreta del primer ministre sortint, Silvio
Berlusconi. Per primera vegada, els ita-
lians expatriats poden votar des de l'es-
tranger. L'11 d'abril, Berlusconi denun-
cia irregularitats en la votació i sol·licita
un nou recompte dels vots. El 19 d'a-
bril, el Tribunal de Cassació confirma la
victòria de la Unió.
• L’11 d'abril, el líder de la màfia sici-
liana, Bernardo Provenzano, és detingut
després d'una investigació policial que
havia durat 42 anys.

Malta

• El 6 d'abril, el Parlament Europeu
(PE) vota una resolució no vinculant a
Estrasburg que critica «les condicions
de vida inacceptables dels emigrants i
d’aquells que sol·liciten asil polític en
els centres de detenció administrativa»
a Malta. Així mateix, el PE qüestiona un
principi subjacent del reglament europeu
'Dublín II', segons el qual el primer país
on arribi un demandant d'asil polític se
n’ha d’encarregar, i sol·licita un millor
repartiment de responsabilitats entre
els països europeus. 

Bòsnia i Hercegovina

• El 7 d'abril, la cambra per a crims de
guerra del Tribunal de l'Estat de Bòsnia
emet el primer veredicte des de la seva
creació, el mes de març de 2005. Ned-
jo Samardzic, un ciutadà serbobosnià,
és condemnat a tretze anys de presó per
crims contra la humanitat, comesos en-
tre els anys 1992 i 1993.
• El 7 d'abril, el director de la policia

a la República de Sprska, Dragomir Ca-
minen, dimiteix després de les denún-
cies de la fiscal en cap del Tribunal Pe-
nal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia
(TPII), Carla del Ponte, sobre la seva
manca de cooperació amb el TPII. 

Sèrbia i Montenegro

• Els dies 3 i 4 d'abril, les delegacions
sèrbia i albanesa assisteixen a Viena a
una nova ronda de negociacions sobre
el futur estatut de la província de Kosovo,
patrocinada per les Nacions Unides.
• El 5 d'abril, després de diverses set-
manes d'especulacions sobre les cir-
cumstàncies de la mort de l'antic 
president iugoslau Slobodan Milosevic,
l'oficina de la fiscalia de la Haia confir-
ma que va morir d'una aturada cardía-
ca.
• El 16 d'abril, Sèrbia anuncia l'estat
d'urgència quan el Danubi arriba a un ni-
vell rècord en un segle, fet que provo-
ca grans inundacions.

Macedònia

• El 10 d'abril, Macedònia anuncia l'a-
bolició del servei militar obligatori. 
• L'11 d'abril, l'alt representant de po-
lítica exterior i de seguretat de la UE, Ja-
vier Solana, critica la incapacitat del
Govern per reestructurar la policia.
• El 12 d'abril esclata una bomba
davant d'un restaurant freqüentat per
diplomàtics i polítics i causa una víc-
tima.

Grècia

• El 25 d'abril es produeixen manifes-
tacions organitzades pel Partit Comu-
nista i per activistes antiglobalització a
Atenes, com a protesta davant l'arriba-
da de la secretària d'Estat, Condolee-
za Rice.

Turquia

• Turquia pateix diversos atemptats
terroristes durant el mes d'abril: moren
tres persones el dia 2 en un atemptat en
un autobús públic; el 5 d'abril, el Partit
dels Treballadors del Kurdistan (PKK) fa
explotar una bomba a les oficines del
Partit de la Justícia i Desenvolupament
(PJD), que es troba en el poder al dis-
tricte d’Esenyurt, i el 16 d'abril, 30 per-

sones resulten ferides en un atemptat
prop d'una cafeteria a Bakirkoy. 
• El 10 d'abril, Rene van der Linden,
president de l'Assemblea Parlamentària
del Consell d'Europa, acusa el PKK d'in-
citar la violència a Turquia. L'11 d'abril,
la policia deté vint persones sospitoses
de ser militants kurds amb intenció d'or-
ganitzar atemptats amb bomba. 
• L'11 d'abril comença un nou procés
contra l'escriptor Orhan Pamuk, impul-
sat per sis nacionalistes que l’acusen
d'haver insultat la identitat turca. 
• El 18 d'abril, el president Ahmet
Necdet Sezer aprova el nou nomena-
ment del Govern per al càrrec de go-
vernador del Banc Central. Es tracta
de Durmus Yilmaz.  
• El 19 d'abril, la Gran Assemblea Na-
cional (GNA, unicameral) aprova una
sèrie de reformes socials que pretenen
donar cabuda, entre d'altres coses, a
les exigències del Fons Monetari Inter-
nacional (FMI).
• El 23 d'abril, la policia deté a Ga-
ziantep, al sud-est del país, sis perso-
nes sospitoses de pertànyer a Al-Qai-
da. 

Síria

• A principis d'abril, un tribunal militar
sirià anuncia la inculpació de l'antic vi-
cepresident Abdul-Halim Khaddam, exi-
liat a París, per haver incitat un atac es-
tranger contra Síria i haver conspirat
per arribar al poder.
• El dia 6 d'abril, el ministre sirià d'A-
fers Estrangers, Walid al Moualem, re-
butja la petició dels dirigents libanesos
d'establir relacions diplomàtiques entre
els dos països, tot afirmant que es trac-
ta d'una decisió prematura.
• El 7 d'abril, un estudi realitzat per
la Unió General de les Dones Sirianes
i finançat pel Fons de Desenvolupa-
ment de les Nacions Unides per a la
Dona (Unifem), revela que una de cada
quatre dones sirianes és maltractada
físicament, la majoria pel seu marit o
pel seu pare. Aquest estudi trenca el
tabú de la violència contra les dones
a Síria. 

Líban

• El 25 d'abril, Serge Brammertz, co-
missari de la Comissió d'Investigació
Internacional independent sobre l'as-
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sassinat de l'antic primer ministre Rafiq
al-Hariri, interroga el president sirià Bas-
har al-Assad. Brammertz també es tro-
ba amb el vicepresident i antic primer mi-
nistre, Farouk al-Shara.
• El 26 d'abril, Terje Rosegueu-Larson,
representant especial del secretari general
de les Nacions Unides per a la posada
en marxa de la Resolució 1559 (2004)
al Líban, presenta el seu tercer informe
semestral al Consell de Seguretat, en el
qual afirma que, si bé s'ha progressat en
l'aplicació de l'esmentada Resolució, en-
cara no s'han complert moltes exigèn-
cies, com el desmantellament de tota la
milícia libanesa i estrangera, l'extensió
de l'autoritat del Govern sobre tot el ter-
ritori i el respecte estricte de la inde-
pendència política del país. Així mateix, l'in-
forme fa una crida a Síria a cooperar amb
el Govern libanès amb la finalitat de res-
tablir les relacions diplomàtiques i delimitar
la frontera comuna.

Egipte

• El 14 d'abril es produeixen atacs
contra tres esglésies coptes a Alexan-
dria que causen un mort i una quinze-
na de ferits. Els dies 15 i 16 d'abril 
esclaten  enfrontaments violents a Ale-
xandria entre musulmans i coptes que
denuncien l'increment d'atacs envers
ells per part d'islamistes radicals.
• El 19 d'abril, el Ministeri de l'Interior
anuncia la detenció de 22 militants is-
lamistes, membres del Grup Victoriós,
sota el lideratge d'Ahmed Mohamed Ali
Grabr. Són sospitosos d'haver planejat
atemptats terroristes en llocs turístics i
contra personalitats religioses musul-
manes i cristianes. 
• El 24 d'abril, la ciutat balneari de Da-
hab es veu colpejada per tres atemptats
terroristes successius que causen la
mort de 21 persones i més de 85 ferits.
El 26 d'abril, tot i que els atemptats no
han estat reivindicats, el ministre de l'in-
terior, Abib al-Adli, n’acusa els beduïns
del Sinaí, que ja havien comès atacs si-
milars els anys 2004 i 2005. 
• El 26 d'abril es produeixen dos
atemptats contra la Força Multinacio-
nal i Observadors (FMO), una unitat per
al manteniment de la pau encarregada
de fer respectar l'acord de pau, entre Is-
rael i Egipte, de 1979, amb base a El
Gorbah. No hi ha víctimes entre els
membres del FMO.  

Tunísia

• El 21 d'abril, Tunísia i Síria signen a
Tunis tretze convenis que es refereixen,
entre d'altres coses, a l'extradició de
criminals i a la cooperació judicial en
matèria penal.

Unió Europea

• El 4 d'abril, el Consell de la UE, el
Parlament Europeu i la Comissió Euro-
pea, acorden un augment de 4.000 mi-
lions d'euros del pressupost europeu
en un termini de set anys, de 2007 a
2013, que fa que assoleixi un total de
862.400 milions d'euros. L'augment es
dedicarà, entre altres coses, a la inves-
tigació i el desenvolupament, així com a
les relacions exteriors de la UE. L'acord
assolit també preveu que el Parlament
estarà profundament implicat en l'examen
del pressupost a mitjà termini. 
• El 30 d'abril finalitza el termini de dos
anys durant els quals la majoria de paï-
sos europeus havien imposat restric-
cions a la lliure circulació de treballa-
dors procedents dels deu nous estats
membres (adhesió de 2004). Finlàndia,
Grècia, Portugal i Espanya decideixen po-
sar fi a les seves restriccions i se sumen
així a Irlanda, Suècia i el Regne Unit,
que havien optat l’any 2004 per la lliure
circulació de treballadors procedents de
l'est. Els vuit estats membres restants
decideixen mantenir les restriccions amb
diferents graus d'intensitat.

Maig de 2006

El 21 de maig, Montenegro es procla-
ma Estat independent. Giorgio Napoli-
tano es converteix en el nou president
d'Itàlia i el Govern Prodi és aprovat for-
malment pel poder legislatiu. Milers de
turcs es manifesten en suport de la 
laïcitat del país després de l'assassinat
d'un jutge a mans d'un islamista radical.
La Unió Europea decideix enviar refor-
ços a les Illes Canàries, que tenen pro-
blemes per fer front a un augment im-
portant de la immigració il·legal. La
Comissió Europea suspèn les nego-
ciacions amb Sèrbia i Montenegro de
l'Acord d'Estabilització i Associació. Di-
versos activistes polítics i pro drets hu-
mans són detinguts a Síria. A Egipte,
l'Assemblea del Poble accepta la peti-

ció del Govern de prolongar la llei d'ex-
cepció durant un període de dos anys.
Els Estats Units decideixen restablir re-
lacions diplomàtiques amb Líbia i reti-
rar-la de la llista de països que patroci-
nen el terrorisme.

Espanya

• El 21 de maig, el president del Go-
vern, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia, en una convenció del Partit
Socialista (PSOE) a Bilbao, que les con-
verses de pau amb l'organització Eus-
kadi i Llibertat (ETA) començaran el mes
de juny. 
• El 23 de maig, després de la crida de
la vicepresidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, la Unió Europea deci-
deix enviar reforços a les Illes Canàries,
on, des de principis de 2006, han arri-
bat gairebé 7.400 immigrants, cinc ve-
gades més que en el mateix període de
2005. 

França

• El dia 1 de maig, Jean-Marie Le Pen,
líder del Front Nacional, partit d'extrema
dreta, anuncia la seva candidatura a les
eleccions presidencials de 2007.
• El 9 de maig, França i 46 països més
són nomenats membres del nou Con-
sell de Drets Humans de les Nacions
Unides (CDHNU) durant tres anys per
l'Assemblea General de les Nacions
Unides. 
• L'11 de maig, el FNLC-Octobre 22,
una de les ramificacions del Front d'A-
lliberament Nacional Cors (FLNC), rei-
vindica onze atemptats recents a l'illa. 
• El 16 de maig, el primer ministre
Dominique de Villepin supera una mo-
ció de censura promoguda davant l'As-
semblea Nacional pel Partit Socialista
(oposició) per un assumpte de corrup-
ció denominat Clearstream. L’«assumpte
Clearstream» és un cas de manipulació,
per part d'un informant secret (el
«corb»), del jutge Renaud van Ruym-
beke, en el marc de la seva investiga-
ció sobre la venda de fragates a Taiwan.
En aquest cas, Dominique de Villepin,
sota l'autoritat del president Jacques
Chirac, hauria intentat desprestigiar el
seu principal rival polític, Nicolas Sar-
kozy, ministre de l'Interior i de Desen-
volupament Regional i president de la
Unió per un Moviment Popular (UMP).  
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• Els dies 29 i 30 de maig es produ-
eixen les protestes més importants des
de les revoltes nacionals d'octubre i
novembre de 2005, als municipis pe-
rifèrics de Montfermeil i Clichy-sous-
bois. Joves immigrants àrabs incen-
dien cotxes i s'enfronten a la policia.
L'origen d’aquestes protestes seria la
detenció d'un jove immigrant que hau-
ria atacat un conductor d'autobús i la
temptativa de l'alcalde de Montfermeil
de prohibir els grups de més de tres
persones al carrer.

Itàlia

• El 10 de maig, Giorgio Napolitano,
candidat del primer ministre Romano
Prodi, es converteix en el nou president
italià. El 15 de maig pren possessió del
càrrec. L'endemà, cedeix el mandat a
Prodi per formar un nou Govern i el 17
de maig nomena formalment Prodi i el
seu gabinet, controlat pel  Partit dels De-
mòcrates d'Esquerra i la Margherita. El
19 i el 23 de maig, respectivament, el
Senat i la Cambra de Diputats aproven
el nou Govern de Prodi.  
• Els dies 28 i 29 de maig tenen lloc
les eleccions a les alcaldies municipals.
El Govern Prodi conserva el poder a
les principals ciutats del país, entre elles,
Roma.

Eslovènia

• El 16 de maig, la Comissió Europea
anuncia que Eslovènia ha assolit un alt
grau de convergència econòmica esta-
ble amb la resta dels països de la UE i
que ha complert les condicions neces-
sàries per adoptar l'euro a partir del dia
1 de gener de 2007. 

Bòsnia i Hercegovina

• El 8 de maig, el Tribunal Penal Inter-
nacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
condemna a dotze anys de presó el co-
mandant de l'exèrcit bosniocroat, Ivica
Rajic, per la seva implicació en l'atac a
la localitat de Stupni Do, on van morir 31
civils, i també pel tractament inhumà de
250 musulmans de la ciutat de Vares. 

Sèrbia i Montenegro

• El 3 de maig, la Comissió Europea
suspèn les negociacions amb Sèrbia i

Montenegro de l'Acord d'Estabilització
i Associació, després de la incapacitat
del Govern per detenir, abans de la data
límit del 30 d'abril, el general Ratko Mla-
dic, acusat de crims de guerra pel TPII.
La fiscal en cap del TPII, Carla del Pon-
te, declara aquest mateix dia que el Go-
vern serbi sabia on era Mladic no més
tard del 24 d'abril. La decisió de la UE
impulsa a dimitir el viceprimerministre
de Sèrbia, Miroljub Labus, que havia
gestionat les negociacions d'associa-
ció amb la UE. Aquest descriu el fracàs
del seu Govern com una «traïció al po-
ble serbi». 
• El 21 de maig, els montenegrins vo-
ten a favor de la independència de Mon-
tenegro en el referèndum sobre la 
independència del país. Els indepen-
dentistes triomfen per un escàs marge
amb el 55,4% dels vots, ja que la UE ha-
via imposat una majoria del 55% per
reconèixer la independència. El per-
centatge de participació s'eleva al 86,3%
d'electors.  

Grècia

• El 10 de maig, el país queda para-
litzat per una vaga del sector públic que
protesta contra les reformes del Go-
vern en la seguretat social i sol·licita un
augment de salaris. 
• El 12 de maig, el fiscal Nikos Dagaitis
emprèn accions judicials contra «per-
sones desconegudes» en el marc de
les al·legacions de rapte i tortura, per part
d’agents grecs i anglesos, de 28 pa-
kistanesos sospitosos d'estar implicats
en els atemptats terroristes de Londres
del 7 de juliol de 2005. L'oposició de-
mana la dimissió del ministre d'Ordre
Públic de l'època, Georgios Voulgara-
kis. El 30 de maig explota una bomba da-
vant del domicili de Voulgarakis, minis-
tre de Cultura des de febrer. L'atemptat
no arriba a ser reivindicat.

Xipre

• El 21 de maig, les eleccions legis-
latives a la part grega de l'illa acaben
amb el manteniment de l'actual Go-
vern en el poder, dirigit pel Partit dels
Treballadors (AKEL). El Partit Demò-
crata del president Tassos Papado-
poulos, que s'oposa al pla de les Na-
cions Unides de reunificació de l'illa,
guanya dos escons.

Turquia

• El 4 de maig explota una bomba al
pas d'un vehicle militar a la ciutat de
Hakkari, a l’est del país, que causa 21
ferits, 11 dels quals són nens. El 13 de
maig explota una bomba en un garat-
ge d’Ulalar, a la província d’Erzincan, a
l’est del país, que es cobra la vida de
quatre nens. 
• El 10 de maig, Ibrahim Kaboglu i
Baskin Preguen, dos professors acu-
sats d'incitar a l'odi per haver sol·lici-
tat més drets per a les minories en el
seu informe sobre «les minories i els
drets culturals», són absolts per un tri-
bunal criminal d'Ankara.  
• El 17 de maig, l'advocat islamista Al-
parslan Arslan obre foc contra cinc jut-
ges en el Consell d'Estat, el tribunal su-
prem administratiu, i causa la mort del
jutge Mustafa Yucel Ozbilgin. Els fets
es van produir com a resposta a una
decisió del tribunal contrària a la pro-
moció d'una professora que portava el
vel islàmic de camí a la seva escola.
L'endemà, milers de persones surten als
carrers d'Ankara per denunciar l'atac i
en suport de l'Estat laic. El 19 de maig,
el primer ministre Recep Tayyip Erdo-
gan critica el cap de l'Estat Major de les
forces armades turques, el general Hil-
mi Ozkok, per incitar els turcs a conti-
nuar les manifestacions a favor de la laï-
citat del país. El 23 de maig, Deniz
Baykal, líder de la principal formació
de l'oposició, el Partit Republicà del
Poble (CHP), acusa Erdogan, que ha-
via criticat la decisió del tribunal, i la del
seu partit, el Partit de la Justícia i el Des-
envolupament (AKP), d'incitar a l'isla-
misme radical.
• El 23 de maig, dos avions de caça,
un de grec i un altre de turc, col·lisio-
nen i provoquen la mort del pilot grec.
Amb l'objectiu de preservar els pro-
gressos en les seves relacions bilate-
rals, els dos països minimitzen l'inci-
dent. 
• El 24 de maig, Yakin Ertuk, relato-
ra especial de les Nacions Unides so-
bre la violència contra la dona, viatja a
la ciutat de Batman a realitzar una in-
vestigació sobre l'augment sobtat de
suïcidis suposadament forçats. L’any
2005, les reformes del Codi penal ha-
vien elevat la pena de les persones
culpables de «crims d'honor» a cade-
na perpètua. 
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Síria

• El 16 de maig, el Financial Times in-
forma que les autoritats han detingut
diversos activistes polítics i defensors
dels drets humans. Entre ells hi ha l'es-
criptor Michel Kilo, Fateh Jamous del
Partit Comunista dels Treballadors, Ni-
dal Darwish, membre del consell admi-
nistratiu del Comitè per a la Defensa
de les Llibertats Democràtiques i dels
Drets Humans a Síria, Mohmoud Mer'y,
reporter de l'Organització Àrab dels
Drets Humans a Síria, i Ali al-Abdallah,
membre dels Comitès d'Activació de la
Societat Civil. 

Líban

• El 17 de maig, el Consell de Segu-
retat de les Nacions Unides adopta la
Resolució 1680 (2006), que «convida
el Govern sirià a atendre la demanda del
Govern libanès, d'acord amb els acords
producte del diàleg nacional libanès, de
delimitar la seva frontera comuna, so-
bretot en els sectors on és incerta o
discutida, i a establir unes relacions di-
plomàtiques completes i una represen-
tació segons els cànons». El 17 de maig,
el ministre d'Afers Estrangers sirià de-
clara que la Resolució és una interfe-
rència en els assumptes interns del país
i un instrument de pressió injustificat
que serveix més per complicar les co-
ses que per resoldre-les. 

Egipte

• El dia 1 de maig, l'Assemblea del
Poble (unicameral) accepta la petició
del Govern de prorrogar la llei d'excep-
ció durant un període de dos anys. La
llei d'excepció, que va ser introduïda l’a-
ny 1981 després de l'assassinat del
president Anuar al-Sadat, amplia els po-
ders d'arrest i detenció de les autoritats.
Segons el Financial Times de l'11 de
maig, gairebé 100 persones, de les
quals, com a mínim la meitat formen
part dels Germans Musulmans, van ser
detingudes per les protestes contra
l'ampliació de la llei d'excepció.  
• El 9 de maig, el Ministeri d'Interior
anuncia que Nasser Khamis el-Mallahi,
líder de Tawhid wal-Jihad, grup res-
ponsable dels atemptats terroristes mor-
tals a Dahab el mes d'abril, ha estat
abatut per les forces de seguretat.

• El 18 de maig, milers de manifes-
tants es donen cita al centre del Caire
en suport de dos jutges, Mahmoud Mek-
ky i Hasham Bastawisi, que comparei-
xen davant el Consell Judicial Suprem
per haver denunciat públicament fraus
electorals durant les eleccions legisla-
tives de novembre i desembre de 2005.
Els manifestants també protesten con-
tra el rebuig de l'apel·lació interposada
per Ayman Nur davant el Tribunal Su-
prem d'Apel·lació. Ayman Nur és un po-
lític de l'oposició condemnat a cinc anys
de presó, el mes de desembre de 2005,
per ús de documents falsos en la ins-
cripció en el seu partit, Al Ghad, per a
les eleccions presidencials. Segons els
Germans Musulmans, 500 dels seus
simpatitzants van ser arrestats durant
la manifestació. El 25 de maig, gairebé
300 jutges protesten en silenci contra
el que consideren una interferència del
Govern en el poder judicial.

Líbia

• El 15 de maig, la secretària d'Estat
nord-americana, Condoleeza Rice, anun-
cia que els Estats Units han decidit res-
tablir relacions diplomàtiques completes
amb Líbia, i que la retiren de la seva
llista de països que patrocinen el terro-
risme. 

Tunísia

• El 9 de maig, l'Assemblea General de
les Nacions Unides nomena els 47 mem-
bres del nou Consell dels Drets Hu-
mans (CDHNU), entre els quals hi ha Tu-
nísia, per a un període de tres anys. 

Algeria

• El 9 de maig, Algèria, juntament amb
46 països més, és nomenada membre
del nou Consell dels Drets Humans
(CDHNU) per l'Assemblea General de
les Nacions Unides, per a un període de
tres anys. 
• El 24 de maig, el primer ministre Ah-
med Ouyahia presenta la seva dimis-
sió. El president Abdelaziz Bouteflika
nomena per al càrrec vacant  Abdelaziz
Belkhadem, exministre d'Exteriors i re-
presentant especial del president. Belk-
hadem anuncia que les seves prioritats
seran la revisió de la constitució i un
augment dels salaris dels treballadors.

El partit de Belkhadem, el Front d'Alli-
berament Nacional (FLN), dóna suport,
contràriament al partit d’Ouyahia, al Rea-
grupament Nacional Democràtic (RND),
el projecte governamental de reforma
de la constitució que pretén allargar el
mandat presidencial de dos a tres pe-
ríodes i incrementar els poders del pre-
sident. 

Unió Europea

• El 3 de maig, la comissària europea
de Competència anuncia que set in-
dústries químiques han estat multades
(algunes d'elles franceses, italianes i es-
panyoles), per haver participat en càr-
tels il·legals, fet que ha provocat un aug-
ment dels preus a la UE. 
• El 17 de maig, el Parlament Europeu
dóna el seu acord final al pressupost per
al període 2007-2013, com s'havia con-
vingut a la consulta interinstitucional 
d'abril.
• El 30 de maig, el Tribunal de Justí-
cia de les Comunitats Europees (TJCE)
concedeix quatre mesos a la UE per
conformar un acord amb els Estats Units
sobre la transmissió d'informació per-
sonal de passatgers en vols transatlàn-
tics en el marc de la lluita contra el ter-
rorisme i el crim. 

Juny de 2006

La UE i Albània signen un acord d'as-
sociació i estabilització. Croàcia i Tur-
quia fan un pas més cap a la seva ad-
hesió a la UE amb la posada en marxa
de negociacions sobre el primer dels 35
punts a tractar. El Govern espanyol
anuncia el començament de les nego-
ciacions de pau amb l'organització Eus-
kadi i Llibertat (ETA). Mentre els cata-
lans aproven el nou Estatut d'Autonomia
de Catalunya, a Itàlia, el 61,7% dels
italians s'oposa al projecte de reforma
de la Constitució destinat a augmentar
l'autonomia de les regions i reforçar el
paper del primer ministre. A Malta s'in-
tensifiquen les manifestacions dels im-
migrants il·legals en contra de les seves
condicions de detenció. Macedònia viu
successos polítics violents a un mes
de les eleccions legislatives. Els líders
serbis decreten l'estat d'urgència a la
província de Kosovo. A Egipte prosse-
gueixen les detencions massives de
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membres i simpatitzants dels Germans
Musulmans. El 28 de juny, Montenegro
es converteix en el país membre nú-
mero 192 de les Nacions Unides.

Portugal

• El 30 de juny, el ministre d'Afers Es-
trangers, Diogo Freitas do Amaral, di-
miteix per motius de salut. 

Espanya

• El 18 de juny, el nou Estatut d'Au-
tonomia de Catalunya obté el 73,9% de
vots a favor. S'atribueix a Catalunya
més poder en matèria judicial i en re-
captació d'impostos, i a partir d'ara rep
la consideració de «nació». La taxa de
participació és lleugerament inferior al
50%.
• El 29 de juny, el president del Govern,
José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia
que el seu Govern iniciarà les negocia-
cions de pau amb l'organització Euska-
di i Llibertat (ETA). Zapatero declara
que el procés de negociació serà llarg
i difícil i que no farà concessions a les
exigències separatistes d'ETA. El Partit
Popular (PP) s'oposa al procés de ne-
gociacions de pau amb ETA.

França

• El 14 de juny, un tribunal parisenc
condemna 25 algerians, membres del
grup islamista «Cèl·lula txetxena», i en-
tre ells el seu líder, Merouane Banhamed,
a penes que arriben als deu anys de
presó per haver planificat atemptats quí-
mics a França. Entre ells, un contra la
Torre Eiffel. 
• El 17 de juny, 200 representants de
comunitats musulmanes es reuneixen a
París, on creen l'Agrupació de Musul-
mans de França (RMF). L’RMF, presidit
per Taoufiq Sebti, vol «complementar i
no competir» amb el Consell Francès del
Culte Musulmà (CFCM), que té el su-
port del Govern. 
• El 30 de juny, la Llei sobre el reforç
dels controls de seguretat per a la im-
migració, tot i que controvertida, acaba
sent acceptada al Senat després de la
seva adopció, el mes de maig, per l'As-
semblea Nacional. El 14 de juny s'havia
acceptat una esmena que ampliava la
clàusula de retirada del permís de resi-
dència als estrangers implicats en en-

frontaments amb la policia i a tots els es-
trangers que insultin públicament la ban-
dera francesa o l'himne nacional.

Itàlia

• El 9 de juny, The Independent infor-
ma que el comissari europeu per al Medi
Ambient, Stavros Dimas, ha acusat Ità-
lia de ser el pitjor alumne en matèria
mediambiental, amb 80 casos de viola-
ció de lleis mediambientals. 
• L'11 de juny, 400 immigrants il·legals
desembarquen a l'illa de Lampedusa. 
• El 25 i 26 de juny, el 61,7% dels ita-
lians rebutgen en un referèndum nacio-
nal el projecte de reforma de la Cons-
titució, per part del Govern de l’exprimer
ministre Silvio Berlusconi, que pretenia
augmentar l'autonomia de vint regions i
reforçar el seu paper de primer ministre
en detriment de les funcions del presi-
dent. La participació electoral augmen-
ta fins a un 53,6%, un percentatge que
es considera elevat. 

Malta

• El 27 de juny, tres policies i dos sol-
dats resulten ferits quan intentaven de-
tenir la protesta d'uns 200 immigrants
il·legals al centre de detenció de Safi. Els
immigrants es dirigien a peu cap a la seu
del Govern. El grup és interceptat a
Paola, a deu quilòmetres de la Valetta,
per centenars de policies i soldats, al-
guns dels quals porten equip antiavalots.
Els immigrants es manifestaven contra
les seves condicions de detenció. 

Croàcia

• El 12 de juny, els ministres d'Afers
Estrangers de la UE inicien formalment
les negociacions sobre el primer dels 35
punts a negociar respecte a l'adhesió
de Croàcia a la UE. El primer punt, re-
latiu a la ciència i la investigació, resul-
ta el menys polèmic. 

Bòsnia i Hercegovina

• El 30 de juny, el Tribunal Penal In-
ternacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
condemna a dos anys de presó Naser
Oric, antic comandant de les forces
bosnianes musulmanes a Srebrenica.
Se l'acusa de no haver pres les mesu-
res necessàries per prevenir l'assassi-

nat i el maltractament de presoners ser-
bis a l'antiga «zona segura» de les Na-
cions Unides. 

Sèrbia

• El 5 de juny, els líders serbis de la
província de Kosovo anuncien que han
posat fi a tots els contactes amb les
autoritats albaneses de la província i
decreten «l'estat d'urgència» després
de diversos atacs armats que atribuei-
xen a separatistes albanesos.
• El 15 de juny, Sèrbia reconeix ofi-
cialment Montenegro com a Estat sobirà.
El Govern serbi declara que els monte-
negrins que visquin a Sèrbia poden ad-
quirir la nacionalitat sèrbia.  

Montenegro

• El 3 de juny, el poder legislatiu de-
clara oficialment la independència del
país. El 20 de juny, el primer ministre Milo
Djukanovic, és elegit ministre provisio-
nal de Defensa. El 23 de juny, Eslovè-
nia es converteix en el primer país es-
tranger que obre una ambaixada a
Montenegro, i declara a la nova Repú-
blica independent la seva voluntat d'a-
judar-la en el seu procés d'adhesió a la
UE.
• El 28 de juny, Montenegro es con-
verteix en el país membre número 192
de les Nacions Unides. 

Macedònia

• A un mes de les eleccions legislati-
ves, Macedònia experimenta casos de
violència política, com l'atac armat con-
tra el líder de Macedònia, Abdulhalim
Kasami, membre de la Unió Democrà-
tica per a la Integració (DUI), que for-
ma part de la coalició governamental. Els
Estats Units i la Unió Europea adver-
teixen Macedònia que la violència po-
lítica gairebé quotidiana pot perjudicar
els esforços de Skopje per ingressar a
l'OTAN i a la UE. 

Albània

• El 12 de juny, la UE i Albània signen
l'Acord d'Associació i d'Estabilització, un
pas important per a l'adhesió d'Albània
a la UE. Principalment, aquest Acord in-
clou els següents assumptes: diàleg
polític, cooperació regional, mercat de
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lliure intercanvi, moviment dels treba-
lladors i cooperació en matèria de jus-
tícia, llibertat i seguretat. 

Grècia

• El 27 de juny, la policia d'Atenes uti-
litza gas lacrimogen per dissoldre una
manifestació d'estudiants contra les re-
formes en el sistema educatiu. Dues
persones resulten ferides. Els estudiants
s'oposen a la intenció del Govern d'es-
tablir un termini límit per obtenir un títol. 

Xipre

• El 8 de juny, el president Tassos Pa-
padopoulos efectua una remodelació
ministerial després de la reelecció del
seu Govern a les eleccions legislatives
de maig. George Lillikas és nomenat
ministre d'Afers Estrangers. 
• El 15 de juny, el Consell de Seguretat
de les Nacions Unides adopta la Reso-
lució 1687 (2006), que prolonga durant
sis mesos el mandat de la Força de les
Nacions Unides per al Manteniment de
la Pau a Xipre (UNFICYP).

Turquia

• El 9 de juny, Aydin Budak, alcalde
kurd de la ciutat de Cizre, és condem-
nat a quinze mesos de presó per haver
elogiat el líder empresonat del Partit
dels Treballadors del Kurdistan (PKK),
Abdul·là Ocalan.
• El 12 de juny, els ministres d'Afers
Estrangers de la UE inicien formalment
les negociacions sobre el primer dels 35
punts a negociar respecte a l'adhesió 
de Turquia a la UE. El primer punt rela-
tiu a la ciència i la investigació resulta el
menys polèmic. 
• El 16 de juny, el primer ministre Re-
cep Tayyip Erdogan declara que Turquia
prefereix abandonar les negociacions
d'adhesió amb la UE abans que obrir
els seus ports i aeroports als vaixells i
avions grecs i xipriotes, i que no se sot-
metrà a les exigències de la UE fins que
no s'aixequi l'embargament comercial
sobre la República Turca de Xipre del
Nord (RTCN). Els líders europeus ad-
verteixen Turquia que no intenti condi-
cionar l'accés dels grecoxipriotes als
ports i aeroports turcs quan s’aixequi
l'embargament. El 28 de juny, la UE de-
cideix avançar una mica més en les ne-

gociacions d'adhesió de Croàcia res-
pecte a Turquia, en al·lusió a la intransi-
gència turca amb Xipre. El 30 de juny, el
primer ministre finlandès, Matti Vanhanen,
en una conferència de premsa per pre-
sentar la presidència finlandesa de la
UE, adverteix  Turquia que les seves ne-
gociacions d'adhesió podrien quedar
suspeses en els pròxims mesos si no
resol les seves diferències amb Xipre.
• El 19 de juny, un tribunal de Van
condemna a quaranta anys de presó Ali
Kaya i Ozcan Ildeniz, dos soldats acu-
sats d'haver intentat assassinar, el mes
de novembre de 2005, Seferi Yilmaz,
membre del PKK, en un atemptat a Sem-
dinli. L'atemptat va causar un mort i 12
ferits. El 20 de juny, Yilmaz és arrestat
i acusat de pertànyer a una organitza-
ció terrorista. 
• El 23 de juny, 11 militants del PKK
són abatuts en els enfrontaments amb
les forces de seguretat de Cukurca, al
sud-est del país. En el transcurs d'un
mes, moren 17 soldats en enfronta-
ments amb els militants kurds.

Síria

• El 2 de juny, un atac contra les ins-
tal·lacions de televisió i ràdio públiques
sirianes causa quatre morts, entre els
quals hi ha un guàrdia de seguretat. 
• Els dies 4 i 5 de juny, el Front de Sal-
vació Nacional (NSF), moviment a l'exi-
li dirigit per l'exvicepresident Abdel Ha-
lim Khaddam i el líder de la branca siriana
dels Germans Musulmans, Sadr-al-din
al-Bayanuni, celebren la seva primera
conferència a Londres. L’NSF es posa
d'acord sobre la composició de la seva
secretaria general i emet una declaració
final en la qual anuncia que el seu ob-
jectiu és canviar el règim, i fa una crida
als sirians i a les forces armades perquè
s'uneixin a la seva lluita. 

Líban

• El 13 de juny, el Consell de Seguretat
adopta la Resolució 1685 (2006) mit-
jançant la qual prorroga per un període
de sis mesos el mandat de la Força de
les Nacions Unides encarregada d'ob-
servar la retirada israeliana dels Alts del
Golan (FNUOS).  
• El 14 de juny, Serge Brammerts, co-
missari de la Comissió d'Investigació
Internacional independent de les Na-

cions Unides sobre l'assassinat de l’ex-
primer ministre Rafiq al-Hariri, remet un
informe temporal al Consell de Seguretat
en el qual declara que la cooperació de
Síria en la investigació és «en general sa-
tisfactòria» i la del Líban «excel·lent».
Brammerts es felicita pel considerable
progrés de la investigació, però incideix
en la importància de concentrar més
esforços sobre els catorze atemptats
que podrien estar lligats en aquest as-
sumpte. El 15 de juny, la Resolució
1686 (2006) del Consell de Seguretat
prolonga el mandat de la Comissió d'In-
vestigació fins al 15 de juny de 2007. 
• El 16 de juny, el Financial Times pu-
blica que les autoritats libaneses han
descobert una xarxa d'espionatge is-
raelià que reconeix haver assassinat di-
versos militants d’Hezbol·lah i militants
palestins des de l'any 1999. 

Egipte

• El 10 de juny comença al Caire la Ci-
mera de la Dona, que se centra en el pa-
per econòmic de la dona amb pers-
pectives de «fer-la progressar en
l'economia i en les empreses de tot el
món». Aquesta cimera també pretén
modificar la imatge tradicional de les
dones musulmanes, percebudes «amb
vel i silencioses». 
• Diversos membres i simpatitzants
dels Germans Musulmans d'Egipte són
detinguts en el transcurs d'aquest mes.
Uns 200 són detinguts el 12 de juny du-
rant una manifestació de suport a un
responsable de l'organització, Hassan
Hayaouan, que havia comparegut davant
el tribunal de Zagazig per possessió
il·legal d'armes i pertinença a una orga-
nització il·legal. Segons els Germans
Musulmans, el nombre dels seus mem-
bres detinguts durant els tres últims me-
sos és de 850.
• El 18 de juny, Waël Al-Ibrachi i Hoda
Abou Bakr, del setmanari Sawt-al-Oum-
ma (independent), Abdel Hakim Abdel
Hamid, director de la redacció del set-
manari Afaaq Arabiya (afí als Germans
Musulmans) i l'advocat Gamal Tag el-Din,
dels Germans Musulmans, comparei-
xen davant del Tribunal Penal del Caire
per haver denunciat presumptes fraus
durant les eleccions legislatives a finals
de 2005. 
• El 26 de juny, el Parlament egipci, do-
minat pel partit en el poder, adopta una
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controvertida llei sobre el poder judi-
cial, fortament criticada per l'oposició, di-
rigida pels Germans Musulmans i els
jutges reformistes.
• El 26 de juny, Ibrahim Eissa, el re-
dactor en cap del setmanari egipci de
l'oposició al-Dustoura, és condemnat a
un any de presó per difamació al cap de
l'Estat, Hosni Mubarak. Durant el mes
d’abril havia publicat un article en el
qual descrivia l'intent d'un advocat d'a-
cusar legalment el president de liqui-
dar empreses públiques per sota del
seu valor i de malgastar l'ajuda interna-
cional. L'advocat també és condemnat
a un any de presó. 

Tunísia

• El 7 de juny, Belgacem Nawar, re-
lacionat amb la xarxa Al-Qaida, és con-
demnat a vint anys de presó per la seva
implicació en un atemptat suïcida a
Djerba, el mes d’abril de 2002. L'a-
temptat va causar la mort de 21 per-
sones, entre les quals hi havia 14 tu-
ristes alemanys.

Algèria

• El 4 de juny, l'històric mandatari del
Front Islàmic de Salvació (FIS), Abas-
si Madani, que es troba en l'exili volun-
tari a Qatar, fa una crida a favor de la
signatura d'un tractat amistós entre Al-
gèria i França. El president algerià, Ab-
delaziz Bouteflika, posa com a condició
prèvia a la signatura d'aquest tractat
amistós, les «excuses oficials» de Fran-
ça per les exaccions comeses durant la
colonització entre 1830 i 1962.

Marroc

• L'1 de juny, tres-cents detinguts is-
lamistes marroquins, arrestats i jutjats
després dels atemptats terroristes del
16 de maig de 2003 a Casablanca i en
vaga de fam des del 2 de maig de
2006 per reclamar el seu alliberament
o la revisió del procés, anuncien la
«suspensió» del seu moviment després
de les negociacions amb el Ministeri de
Justícia. 
• El 18 de juny comença l'Assemblea
General de la Coalició mundial contra
la pena de mort a Casablanca. L'ob-
jectiu d'aquesta reunió de dos dies de
durada és examinar l'evolució de la

pena de mort al món, així com les ac-
cions que han d'induir els països a ad-
herir-se al protocol facultatiu annex al
pacte dels  drets cívics i polítics. El
Marroc, que no ha aplicat la pena de
mort des de fa tretze anys, té la seva
representació en el comitè nacional
contra la pena de mort.
• El 26 de juny, la secció marroquina
d'Amnistia Internacional sol·licita al Go-
vern marroquí que autoritzi la visita d'or-
ganitzacions independents a tots els
centres penitenciaris del país per pre-
venir i posar fi a les tortures.

Unió Europea

• El 7 de juny, a la tercera sessió mi-
nisterial del diàleg energètic entre la UE
i l'Organització dels Països Exportadors
de Petroli (OPEP) celebrada a Brus-
sel·les, les dues parts decideixen refor-
çar la seva cooperació.
• Els dies 15 i 16 de juny, durant un
consell europeu a Brussel·les, els 25
estats membres decideixen prolongar
el període de reflexió sobre la Constitució
europea. L'esmentat període de reflexió,
iniciat el 6 de juny de 2005 després
del rebuig de francesos i holandesos, té
com a objectiu prendre una decisió so-
bre les reformes institucionals abans de
finals de 2008.

Juliol de 2006

Israel llança una important operació
terrestre, aèria i marítima contra el sud
del Líban després del segrest de dos
soldats israelians per part d’Hezbol·lah.
Comença el procés per la massacre de
Srebrenica al Tribunal Penal Interna-
cional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII).
A Macedònia, la coalició conservado-
ra Organització Revolucionària de l'In-
terior de Macedònia - Partit Demòcra-
ta per a  la Unitat Nacional Macedònia
(VMRO-DPMNE) guanya les eleccions
legislatives, després d'una campanya
electoral marcada per la violència i les
tensions ètniques. Se celebra una tro-
bada històrica d'alt nivell entre els ser-
bis i albanesos de Kosovo per deba-
tre sobre el futur estatut de Kosovo.
Turquia pateix una escalada de vio-
lència al sud-est kurd del país. A Egip-
te prossegueix la detenció de mem-
bres dels Germans Musulmans.

Espanya es veu afectada pel virus de
la grip aviària H5N1.

Portugal
• El 3 de juliol, el president Anibal Ca-
vaco Silva nomena oficialment Luis Ama-
do com a ministre d'Afers Estrangers.
Nuno Severiano Teixeira és nomenat
per al càrrec de ministre de Defensa, en
substitució d'Amado.

Espanya

• El 6 de juliol es produeix una troba-
da sense precedents entre Patxi López,
líder del PSOE basc, i Arnaldo Otegi, lí-
der del partit Batasuna. López recorda
als militants bascos que hauran de re-
nunciar a qualsevol forma de violència
si volen tenir algun tipus d'influència en
el futur de la regió. 
• El 7 de juliol, les autoritats confir-
men el descobriment d'un brot del virus
de la grip aviària H5N1 al País Basc. Es
tracta del primer cas oficialment regis-
trat a Espanya. 
• El 24 de juliol, el Tribunal Suprem
d'Espanya ordena l'alliberament de Ha-
med Abderrahman, l'únic espanyol que
havia estat detingut a la base militar
americana de Guantánamo.

França

• El 4 de juliol comença el procés 
contra sis antics detinguts a la base mi-
litar americana de Guantánamo. Se'ls 
acusa de conspiració criminal amb fina-
litats terroristes. Es tracta del primer pro-
cés a antics detinguts de Guantána-
mo a Occident.
• El 6 de juliol, el partit socialista, a l'o-
posició, porta al Tribunal Constitucional
la controvertida Llei d'immigració. La Llei
preveu, entre d'altres coses, la deroga-
ció del dispositiu de regularització de ple
dret després de deu anys de residència
a França i l'enduriment de les normes
per al reagrupament familiar.
• El 28 de juliol, el ministre de l'Interior
rebutja la investigació del Comitè de
les Nacions Unides contra la Tortura,
que sol·licita que Adel Teboursky no si-
gui extradit a Tunísia quan hagi com-
plert la seva pena de presó. Teboursky
havia estat condemnat per la seva im-
plicació en l'assassinat del comandant
de l'Aliança del Nord a l'Afganistan, Ah-
med Shah Masud. 
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Itàlia

• El 5 de juliol es deté Marco Manci-
ni i el general Gustavo Pignero, dos alts
càrrecs del SISMI (Servei d'Intel·ligèn-
cia i Seguretat Militar Italià), sospitosos
d'haver ajudat la CIA a segrestar, el mes
de juliol de 2003 a Milà, l’imam Hasán
Mustafá Osama Nasr, posteriorment
traslladat a Egipte, i on presumptament
hauria estat torturat. 
• El 7 de juliol, el jutge de Milà Fabio
Paparella imputa l’exprimer ministre Sil-
vio Berlusconi i quatre persones més
per frau fiscal i blanqueig de capitals
en el cas Mediaset, un grup italià de
comunicació propietat de Berlusconi. 
• El 15 de juliol, la sala penal de Cre-
mona condemna a deu anys de presó l’i-
mam Mourad Trabelsi, acusat de terro-
risme internacional per haver participat
en un complot que pretenia orquestrar
atemptats contra la catedral de Cre-
mona i el metro de Roma. 
• El 27 de juliol, per solucionar el pro-
blema de la massificació de les presons
del país, la Cambra de Diputats (cam-
bra baixa) vota a favor d'una controver-
tida amnistia que deixa en llibertat
12.000 presos. Com a resposta, el mi-
nistre d'Infraestructures, Antonio Di Pie-
tro, amenaça el Govern del primer mi-
nistre Romano Prodi amb la retirada del
seu partit de la coalició si el Govern
adopta la mesura.

Malta

• El 21 de juliol, després d'una setma-
na d'espera, el pesquer espanyol que ha-
via rescatat un grup de 51 immigrants
clandestins a les costes malteses, rep
autorització per atracar en aquestes cos-
tes, després d'arribar diversos països a un
acord per fer-se càrrec dels esmentats im-
migrants il·legals. Malta no tenia intenció
de suportar sola la càrrega de donar-los
acollida. Finalment, són repartits entre Es-
panya, Itàlia, Líbia, Andorra i Malta. 

Eslovènia

• L'11 de juliol, els ministres europeus
de Finances aproven l'entrada d'Eslovè-
nia a la zona euro l'1 de gener de 2007.

Croàcia

• El 9 de juliol s’inicia una cimera re-

gional sobre seguretat i ampliació de la
Unió Europea a Dubrovnik, en presència
de diversos primers ministres de la regió.

Bòsnia i Hercegovina

• El 14 de juliol comença al Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iu-
goslàvia el procés de la massacre de
Srebrenica, que va costar la vida a mi-
lers de musulmans bosnians l’any 1995.
Hi compareixen set antics oficials ser-
bobosnians. Es tracta del procés histò-
ric de més envergadura emprès pel TPII. 

Sèrbia

• El 10 de juliol comença al TPII el
procés contra deu líders polítics i alts
càrrecs militars de Sèrbia i de la Repú-
blica Federal d'Iugoslàvia per crims de
guerra comesos a Kosovo l’any 1999,
entre els quals hi ha l'antic president
serbi, Milan Milutinovic. 
• El 17 de juny, el primer ministre ser-
bi, Vojislav Kostunica, en una temptati-
va de restablir les bones relacions amb
la UE després de la suspensió el 3 de
maig de les negociacions sobre l'Acord
d'Estabilització i Associació, revela als
ministres d'Afers Estrangers europeus el
seu pla d'acció per capturar Ratko Mla-
dic, acusat de crims de guerra pel TPII.
• El 24 de juliol, per primera vegada
des del començament, durant el mes
de febrer de 2006, de les negociacions
patrocinades per les Nacions Unides
sobre el futur estatut de Kosovo, les de-
legacions celebren una trobada al més
alt nivell. El president serbi Boris Tadic
i el primer ministre Vojislav Kostunica
es reuneixen oficialment per primera ve-
gada amb el seu homòleg albanès de
Kosovo, Fatmir Sejdiu, i amb el tinent ge-
neral Agim Ceku. Després de la reunió,
l'enviat especial de les Nacions Unides
a Kosovo, Martii Athisaari, declara que
hi ha hagut pocs progressos, ja que les
dues parts estan encastellades en les
seves opinions oposades. 

Macedònia

• El 5 de juliol, la coalició conservadora
Organització Revolucionària de l'Inte-
rior de Macedònia - Partit Demòcrata per
a la Unitat Nacional Macedònia (VMRO-
DPMNE) resulta guanyadora a les elec-
cions legislatives després d'una cam-

panya electoral marcada per la violèn-
cia i les tensions ètniques. El 6 de juliol,
l'Organització per a la Seguretat i la Co-
operació a Europa (OSCE), anuncia
que les eleccions s'han desenvolupat
democràticament, malgrat alguns ca-
sos aïllats d'irregularitats.

Grècia

• El 21 de juliol, el ministre de l'Interior
francès, Nicolas Sarkozy, i el ministre
de l'Ordre Públic grec, Vyron Polydoras,
signen a Atenes un acord que reforça
la cooperació policial bilateral, princi-
palment en matèria de lluita antiterrorista
i immigració. 

Xipre

• El 3 de juny, el president grecoxi-
priota, Tassos Papadopoulos, i el pre-
sident de la República Turca de Xipre
Nord (RTCN), Mehmet Ali Talat, es re-
uneixen per primera vegada des del re-
buig del pla de les Nacions Unides per
a la reunificació de l'illa per part dels
grecoxipriotes en un referèndum l’any
2004. El 31 de juliol, els governs gre-
coxipriota i turc intercanvien llistes so-
bre els temes que els agradaria tractar
en un intent de diàleg sobre la reunifi-
cació de l'illa. 

Turquia

• Durant el mes de juliol, exploten di-
verses bombes al país, que causen un
mort a Diyarbakir el dia 6. 
• El 8 de juliol, polítics i personalitats
destacades kurdes anuncien la forma-
ció d'un nou partit, el Partit Democràtic
Kurd (KDP), que fa una crida per la de-
mocràcia, la llibertat d'expressió, el fe-
deralisme i la resolució pacífica del con-
flicte kurd. 
• El 18 de juliol, el Govern turc, des-
prés d'una escalada de la violència al
sud-est del país, que costa la vida a
quinze soldats en una setmana, decideix
llançar una operació transfronterera con-
tra les bases del Partit dels Treballa-
dors del Kurdistan (PKK) al nord de l'I-
raq. El 22 de juliol, el president americà
George W. Bush, que s'oposa a una
operació unilateral turca, promet al pri-
mer ministre Recep Tayyip Erdogan, el
suport americà en la seva lluita contra
el PKK. En el transcurs del mes, 45 po-
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licies i militars i 31 kurds perden la vida
en els enfrontaments.

Líban

• El 12 de juliol, després del segrest
per part d’Hezbol·lah de dos soldats
israelians, Ehud Goldwasser i Eldad
Regev, prop de la regió de Shtula, Is-
rael llança una vasta ofensiva terrestre,
aèria i marítima contra el sud del Líban
que dura tot el mes de juliol, i l’objec-
tiu de la qual és rescatar els dos soldats
segrestats. El secretari general d’Hez-
bol·lah, Hassan Nasrallah, declara que
el segrest dels dos soldats pretén cri-
dar l'atenció sobre la situació dels pre-
soners libanesos, palestins i àrabs a
les presons israelianes. És la primera ve-
gada que Israel travessa la frontera des
de la seva retirada del sud del Líban, el
mes de maig de 2000. El primer ministre
israelià, Ehud Olmert, descriu l'atac
d’Hezbol·lah com un «acte de guerra» i
acusa el Govern libanès de pretendre
desestabilitzar tota la regió. El Govern
libanès sol·licita una reunió urgent del
Consell de Seguretat de les Nacions
Unides i nega ser el responsable de
l'escalada de violència. Els països es-
trangers organitzen l'evacuació en mas-
sa dels seus ciutadans. El 13 de juliol,
Israel imposa un bloqueig general so-
bre el Líban i mata 52 civils en les in-
cursions aèries al sud del Líban i durant
el bombardeig de l'aeroport de Beirut.
Com a resposta, Hezbol·lah ataca amb
míssils les ciutats de Nahariya i Haifa,
i causa la mort de dos israelians. El 13
de juliol, el president dels Estats Units
declara que Israel «té dret a defensar-
se» i fa recaure les responsabilitats per
la crisi sobre Síria. L'endemà, els euro-
peus qualifiquen l'ofensiva de «despro-
porcionada» i condemnen al mateix
temps el llançament de míssils per part
d’Hezbol·lah. El 14 de juliol, Nasrallah
sobreviu a un atac contra la seva resi-
dència de Beirut. El 16 de juliol, vuit is-
raelians moren a Haifa a causa dels
atacs amb míssils.
• El 17 de juliol, el secretari general de
les Nacions Unides, Kofi Annan, sol·li-
cita la creació d'una força d'estabilitza-
ció internacional per posar fi al conflic-
te, amb l'objectiu de reforçar la Força
Provisional de les Nacions Unides al
Líban (FPNUL). El pla d'Annan és aco-
llit sense gran entusiasme per part d’Is-

rael i els Estats Units. El 18 de juliol, una
delegació de les Nacions Unides es
desplaça fins a Israel per proposar un
conjunt de mesures que permetin acon-
seguir un alto el foc, entre les quals hi
ha l'enviament d'una força internacional.
El 19 de juliol, 57 civils libanesos mo-
ren en una ofensiva aèria israeliana i
dos nens israelians moren a causa dels
coets d’Hezbol·lah. El 20 de juliol, Israel
demana als civils libanesos que aban-
donin el sud del Líban i que es refugi-
ïn al nord del riu Litani. El 21 de juliol,
Israel mobilitza milers de reservistes. El
22 de juliol, Israel llança una important
operació terrestre contra la ciutat de
Bint Jbail, feu de la resistència d’Hez-
bol·lah. El 23 de juliol, el secretari ge-
neral de les Nacions Unides per a Afers
Humanitaris, Jan Egeland, acusa Israel
de violar el dret humanitari. El 25 de ju-
liol, quatre membres de la Força Provi-
sional de les Nacions Unides al Líban
(FPNUL) moren després de l'atac d'un
avió israelià. El 26 de juliol, l'exèrcit is-
raelià participa en els combats més vio-
lents a Bint Jbail i els seus voltants. El
26 de juliol, la comunitat internacional,
reunida a Roma, no aconsegueix posar-
se d'acord per fer una crida a l’alto el
foc, en exigir els americans un acord
previ sobre una pau duradora. 
La declaració final demana a les Nacions
Unides que autoritzi urgentment una
força internacional que presti suport a
l'exèrcit libanès. El 26 de juliol, Iran de-
mana l'alto el foc i acusa els americans
de voler redissenyar el mapa d'Orient
Mitjà. El 30 de juliol, 60 civils, entre els
quals hi ha 37 nens, moren en un atac
israelià al sud de la ciutat de Qana, fet
que fa que s’incrementi la pressió de la
comunitat internacional sobre Israel per-
què posi fi a la seva ofensiva. Després
de la matança, el Govern libanès en-
dureix la seva postura i elogia pública-
ment Hezbol·lah. També declara que
s'oposa a qualsevol negociació abans
d'un alto el foc, fet que impulsa Con-
doleeza Rice a anul·lar la seva visita a
Beirut. Israel anuncia una suspensió de
les hostilitats durant 48 hores per per-
metre que els civils fugin de les zones
de combat. Des del començament de
les hostilitats, més de 600 libanesos
han perdut la vida, així com 19 civils i
33 soldats israelians. La xifra de per-
sones desplaçades al Líban és superior
a 500.000.

Jordània

• El 24 de juliol, Amnistia Internacio-
nal publica un informe en el qual acusa
les autoritats jordanes de ser còmplices
d'actes de tortura i d'haver participat en
trasllats secrets de presoners orques-
trats per Estats Units. L'informe asse-
nyala especialment el Departament d'In-
formació jordà (GID).

Egipte

• El 8 de juliol, les forces de segure-
tat detenen 27 membres dels Germans
Musulmans a Ras el Bar, una ciutat cos-
tanera al nord del Caire.
• El 9 de juliol, els diaris independents
i l'oposició suspenen la seva publicació
per protestar contra una nova llei que im-
pedeix els periodistes investigar sobre
assumptes de corrupció, a risc d'incór-
rer en penes de presó. El 10 de juliol,
el president anul·la la part de la llei so-
bre l'empresonament automàtic de pe-
riodistes i deixa a les mans dels jutges
l'opció d'imposar una pena de presó. 

Líbia

• El 12 de juliol, fonts oficials líbies
publiquen que els Estats Units han ai-
xecat les restriccions imposades a Líbia
en matèria de transport aeri, fins i tot pel
que fa a la venda d'avions. Els Estats
Units havien imposat una sèrie de san-
cions econòmiques i militars a Líbia el
1978 que afectaven especialment al
transport aeri.

Tunísia

• El 6 de juliol, Aderrahmane Tlili, un
opositor i antic candidat a les eleccions
presidencials empresonat des de 2003,
inicia una vaga de fam en protesta per
la privació d'atencions mèdiques.
• El 25 de juliol, el president tunisià
Zine El Abidine Ben Ali afirma que el seu
país no ha de rebre lliçons en matèria de
drets humans, en al·lusió a una recent
resolució del Parlament Europeu (PE)
sobre la situació d'aquests drets a Tu-
nísia. El PE havia sol·licitat «explica-
cions» a Tunísia sobre la prohibició d'un
congrés de la Lliga Tunisiana de Drets
Humans (LTDH) i sobre «actes violents
cap a militants dels drets humans i ma-
gistrats tunisians». 
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Marroc

• Els dies 10 i 11 de juliol se celebra
a Rabat la primera conferència euroa-
fricana sobre migració i desenvolupa-
ment, que reuneix 57 països d'Europa
i Àfrica. La declaració final estipula
que «la gestió de la migració entre
Àfrica i Europa s’ha d’inscriure en un
marc de cooperació per a la lluita con-
tra la pobresa, de promoció del des-
envolupament sostenible i del code-
senvolupament». Els participants també
adopten un pla d'acció per reforçar la
seva cooperació en la lluita contra la
immigració il·legal que uneixi aspectes
de seguretat i desenvolupament. Al-
gèria es nega a participar en la con-
ferència. 
• L'11 de juliol, l'Associació Marro-
quina dels Drets Humans (AMDH) de-
nuncia, durant la presentació del seu
informe anual, la violació de la lliber-
tat d'expressió al Marroc i condemna
especialment les «molèsties» judicials
en contra de certs diaris. D'altra ban-
da, l’AMDH denuncia el mode d'es-
crutini adoptat el 29 de juny pel Go-
vern marroquí que pretén, segons
l'associació, «apartar» de les eleccions
legislatives de 2007 «els petits partits
polítics», així com «aquells que no van
participar a les eleccions de 2002». 

Unió Europea

• El dia 1 de juliol, Finlàndia assu-
meix la presidència de torn de la UE per
als sis pròxims mesos. Entre les seves
prioritats hi ha una major transparèn-
cia en la presa de decisions i l'am-
pliació de la UE, així com un debat so-
bre la capacitat d'absorció de la Unió. 
• El 21 de juliol, Itàlia es converteix
en el país número 18 de la UE a reti-
rar totes les restriccions a la lliure cir-
culació de treballadors procedents
dels deu nous estats membres (adhe-
sió 2004). 
• El 24 de juliol, els ministres euro-
peus de Justícia i d'Afers Interiors do-
nen el seu suport temporal a les me-
sures presentades per la Comissió
Europea per combatre la immigració
il·legal a Europa. Entre aquestes me-
sures hi ha la creació «d'un equip d'in-
tervenció ràpida a les fronteres» per
prestar suport a les patrulles fronte-
reres.

Agost de 2006

Malgrat la pressió de la comunitat in-
ternacional, Israel continua amb la seva
ofensiva terrestre i aèria contra Hez-
bol·lah al sud del Líban, a la Vall de la
Beqaa i a Beirut, durant la primera mei-
tat del mes d'agost. Hezbol·lah resis-
teix els atacs israelians i llança cente-
nars d'atacs amb coets sobre Israel. El
14 d'agost entra en vigor l'alto el foc.
L'exèrcit libanès i una FPNUL refor-
çada es despleguen al sud del Líban.
A Turquia, els separatistes kurds 
reivindiquen molts atemptats bomba
en enclavaments turístics que causen
la mort de tres persones i desenes de
ferits. A Algèria, el període de con-
cessions d'amnistia als membres de
grups armats per part de les autoritats
en el marc de la Carta per a la Pau i
la Reconciliació Nacional arriba a la
fi. Jordània reforça les seves lleis an-
titerroristes. El Govern italià aprova un
nou projecte de llei sobre la naciona-
litat. Respecte a l'augment de la immi-
gració il·legal, Itàlia demana ajuda a la
UE. La regió de Galícia a Espanya es
veu arrasada per una onada d'incendis
provocats.

Portugal

• El 10 d'agost, el Govern socialista
decideix regularitzar 40.000 immigrants
sense papers i facilitar el reagrupa-
ment familiar alhora que endureix les
sancions contra els ocupadors de mà
d'obra clandestina.

Espanya

• El 4 d'agost, diversos incendis ar-
rasen la regió de Galícia, al nord d'Es-
panya. Cremen 70.000 hectàrees i
quatre persones perden la vida. La po-
licia deté trenta persones sospitoses
d'haver causat els incendis intencio-
nadament. El 16 d'agost els bombers
aconsegueixen apagar els focs. 
• Del 18 al 20 d'agost, més de 1.000
immigrants il·legals africans, la majoria
procedents de Senegal, arriben a les
costes de les Illes Canàries. El 24 d'a-
gost, Espanya signa un acord amb Se-
negal que permet els dos països pa-
trullar per les costes senegaleses. 
• El 19 d'agost, l'organització Euska-
di i Llibertat (ETA) declara que el pro-

cés de pau està en «crisi» i acusa el Go-
vern de ser «obstruccionista» i «re-
pressiu» des de l'anunci del comença-
ment de les negociacions de pau,
durant el mes de juny. 

França

• El 9 d'agost es produeix un atac ar-
mat contra un edifici del Govern a Ajac-
cio, Còrsega, reivindicat per Clandes-
tini Ribelli, un grup desconegut fins
aleshores.
• El 17 d'agost, 1.000 ocupes són
expulsats d'una antiga residència d'es-
tudiants al suburbi parisenc de Cachan,
per una decisió judicial que es remun-
ta a l'any 2004. Es tracta de la major
expulsió mai realitzada a França. Els
immigrants il·legals són deportats i la
resta són reallotjats. 

Itàlia

• El 2 d'agost, la Cambra dels Dipu-
tats (cambra baixa) aprova un conjunt
de mesures que pretenen reduir el dè-
ficit pressupostari. L'objectiu del Go-
vern és reduir el dèficit pressupostari
al 2,8% del PIB per a l'any 2007, des-
prés de quatre anys consecutius amb
un dèficit pressupostari situat per da-
munt del límit del 3% del PIB impos-
tat per la UE. 
• El 4 d'agost, el Consell de Ministres
aprova un projecte de llei que redueix
de deu a cinc anys el termini de resi-
dència necessari per aconseguir la na-
cionalitat italiana i introdueix el princi-
pi de l’ius soli (dret del sòl), que permet
que els nens nascuts a Itàlia de pares
estrangers obtinguin automàticament la
nacionalitat italiana.
• El 7 d'agost s'emet una ordre d'ar-
rest europea contra 26 agents de la
CIA sospitosos d'estar implicats en el
segrest de l'imam Hasán Mustafá Osa-
ma Nasr a Milà, l’any 2003. L’imam
hauria estat enviat a Egipte, on hauria
estat torturat. 
• El 20 d'agost, setanta immigrants
il·legals s'ofeguen davant de les costes
de l'illa de Lampedusa. El ministre de
l'Interior, Giuliano Amato, sol·licita aju-
da a la UE per afrontar el creixent im-
migració il·legal, ja que el nombre d'im-
migrants il·legals arribats a l'illa des de
principis de 2006 assoleix la xifra de
10.000. 
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Serbia 

• El 14 d'agost se sap que l'alemany
Joachim Ruecker ha estat nomenat suc-
cessor de Soren Jessen-Peterson per al
càrrec de cap de la Missió d'Adminis-
tració Provisional de les Nacions Unides
a Kosovo (MINUK).
• El 14 d'agost, el Financial Times in-
forma que Sanda RaskovicIvic, el pre-
sident de la delegació sèrbia en les ne-
gociacions sobre l’«estatut final» de la
província de Kosovo, suggereix una par-
tició de la província si albanesos i 
serbis no aconsegueixen viure junts. 
Ruecker s'oposa a qualsevol mena de
partició de Kosovo. 
• El 26 d'agost explota una bomba en
un bar molt freqüentat per serbis a Mi-
trovica. La televisió pública sèrbia co-
munica que l'atemptat ha estat comès
per un jove albanès. 

Montenegro

• El 30 d'agost, Montenegro elimina
el servei militar obligatori. 

Macedònia

• El 28 d'agost, el Sobranje (poder le-
gislatiu unicameral) aprova el nou Go-
vern del primer ministre Nikola Gruevs-
ki, líder de la coalició conservadora
VMRO-DPMNE. Les prioritats del Go-
vern són la millora del nivell de vida i de
les taxes d'ocupació, la lluita contra la
corrupció, el reforç de les institucions de-
mocràtiques i la millora de les relacions
interètniques.

Turquia

• Durant el mes d'agost exploten di-
verses bombes en enclavaments turís-
tics. El 4 d'agost exploten dues bombes
a Adana que provoquen quinze ferits. El
13 d'agost explota una bomba al districte
de Kumkapi, que causa cinc ferits. El 21
d'agost, una persona resulta ferida a Iz-
mir per l'explosió d'una bomba. El 27 d'a-
gost explota una bomba a Bagcelir que
causa sis ferits. El 28 d'agost, l'explosió
d'una bomba en un centre comercial
d’Antalya causa tres morts i una dotze-
na de ferits. El mateix dia exploten tres
bombes a Marmaris, una d'elles en un
minibús, que causa 31 ferits. També
aquell dia s'aconsegueix evitar un altre

atemptat a Izmir, on la policia deté a
temps un kurd sospitós de ser un rebel
separatista. El 29 d'agost, els Falcons
per a l'Alliberament del Kurdistan (TAK),
un derivat del Partit dels Treballadors del
Kurdistan (PKK), reivindica aquests
atemptats contra enclavaments turís-
tics i fa una crida perquè els turistes
evitin visitar Turquia. El TAK també re-
ivindica l'autoria de diversos incendis
forestals. El 30 d'agost explota una bom-
ba a Mersin i causa un ferit. Sis soldats
moren al llarg del mes en enfrontaments
amb els separatistes kurds. 
• El 16 d'agost, The independent re-
vela que la UE ha proposat un pla de
traspàs de competències dels ports de
la República Turca de Xipre del Nord
(RTCN) a les Nacions Unides amb la fi-
nalitat d'evitar el fracàs de les negocia-
cions d'adhesió de Turquia a la UE. En
efecte, Turquia condiciona l'obertura
dels seus ports i aeroports a vaixells i
avions grecoxipriotes a l'aixecament de
l'embargament econòmic contra la
RTCN.
• El 28 d'agost, el general Yasar Bu-
yukanti, fervent nacionalista i laïcista, es
converteix en el cap de l'Estat Major de
les forces armades turques. Declara
que una de les seves prioritats serà la
derrota del separatisme kurd.

Líban

• El dia 1 d'agost, els ministres d'Afers
Estrangers de la UE no aconsegueixen
posar-se d'acord sobre la petició d'un
alto el foc immediat, pressionats pel
Regne Unit, Alemanya, Països Baixos i
Polònia. Els 27 emeten un comunicat en
el qual sol·liciten un «cessament im-
mediat de les hostilitats que haurà d’a-
nar seguit d'un alto el foc permanent».
Aquest mateix dia, fins i tot abans que
la treva de 48 hores anunciada per Is-
rael el 30 de juliol arribi a la seva fi, les
forces armades israelianes llancen una
gran operació a la Vall de la Beqaa. El
primer ministre israelià, Ehud Olmert,
anuncia que Israel ha destruït tota la
infraestructura d’Hezbol·lah. En res-
posta, l'endemà, Hezbol·lah llança més
de 200 coets contra Israel. Un dels co-
ets recorre una distància rècord i arri-
ba a la ciutat de Jenín. El 3 d'agost,
l'Organització de la Conferència Islàmica
sol·licita a les Nacions Unides que ex-
igeixi un alto el foc immediat. El 3 d'a-

gost, Israel reprèn la seva ofensiva aè-
ria contra posicions d’Hezbol·lah a Be-
irut i Hezbol·lah, al seu torn, llança més
de cent coets sobre Israel. El 4 d'a-
gost, Israel reforça el seu atac i destrueix
l'última carretera transitable entre el Lí-
ban i Síria, i obstaculitza al mateix temps
l'ajuda humanitària destinada a més
d'un milió de civils desplaçats. El ma-
teix dia, un atac aeri israelià sobre la ciu-
tat de El Qaa, a la Vall de la Beqaa,
mata 28 grangers mentre Hezbol·lah
llança, com a mínim, 195 coets contra
Israel. El 4 d'agost, Human Rights
Watch publica el seu informe, en el
qual acusa Israel de crims de guerra. El
6 d'agost, nou reservistes israelians
moren a causa dels coets d’Hezbol·lah.
Diversos soldats libanesos, que en ge-
neral no estaven implicats en els com-
bats, perden la vida. El 6 d’agost, el
Govern libanès rebutja un projecte fran-
coamericà de resolució de les Nacions
Unides amb el pretext que legitima l'o-
cupació israeliana del sud del Líban.
L'endemà, la Lliga Àrab acudeix en su-
port del Líban i sol·licita canvis subs-
tancials en el projecte francoamericà. El
7 d'agost, Israel intensifica l’ofensiva
aèria al sud del Líban i la Vall de la Be-
qaa. El 8 d'agost, el Govern libanès
vota un pla de set punts que pretén
promoure un alto el foc estable i que
comprèn, entre altres mesures, l'envia-
ment de soldats al sud del Líban, el
desarmament d’Hezbol·lah, l'extensió
de l’autoritat libanesa sobre tot el seu
territori, una antiga exigència interna-
cional, i la resolució del conflicte de les
Granges de Xebaa. El 9 d'agost, el cap
de l'Estat Major israelià, Halutz, autoritza
l'exèrcit israelià a continuar la seva pro-
gressió en territori libanès fins al riu Li-
tani, davant de la recrudescència dels
atacs. Hezbol·lah llança més de 160
coets. El 10 d'agost, Israel amplia la
seva ofensiva contra Hezbol·lah i les
tropes israelianes entren a la ciutat de
Marjayoun. L'11 d'agost, el Consell de
Seguretat adopta la Resolució 1701
(2006), i fent una crida al cessament to-
tal de les hostilitats, demana al Govern
libanès i a la Força Provisional de les
Nacions Unides al Líban (FPNUL) que
desplegin les seves forces al sud del
país, i sol·licita al Govern israelià que re-
tiri totes les seves tropes del sud del Lí-
ban. La nova FPNUL té un mandat re-
forçat: està autoritzada per prendre les
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mesures necessàries en els sectors on
es despleguin les seves tropes, ha de
vetllar perquè el seu teatre d'opera-
cions no sigui utilitzat per a activitats
hostils i ha de protegir els civils expo-
sats a una amenaça imminent de vio-
lència física. El 12 d'agost, l'ofensiva
israeliana s'intensifica amb l'objectiu de
maximitzar el seu control del sud del
Líban abans de l'entrada en vigor de l'al-
to el foc. Moren vint-i-quatre soldats. El
14 d'agost entra en vigor un fràgil alto
el foc i es produeixen alguns altercats
sense massa importància. Aquesta gu-
erra haurà costat la vida a gairebé 500
combatents d’Hezbol·lah, 119 soldats
israelians, 44 civils israelians i  1.200 ci-
vils libanesos. L'exèrcit israelià ocupa en
el sud del Líban un territori que s'estén
sobre 15 km d'extensió. L'exèrcit is-
raelià demana als civils libanesos que
no tornin al sud del Líban abans de l'ar-
ribada de l'exèrcit libanès i dels cascos
blaus de les Nacions Unides. El 14 d'a-
gost, el secretari general d’Hezbol·lah,
Hassan Nasrallah, declara que els seus
combatents han obtingut una victòria
històrica i estratègica contra Israel, en-
cara que el primer ministre israelià Ehud
Olmert manté que Israel ha eliminat un
«Estat dins d'un Estat». El 16 d'agost,
França accepta prendre el comanda-
ment de la FPNUL. França, Itàlia, Bèl-
gica, Espanya, Finlàndia i Polònia de-
cideixen enviar tropes per engrandir les
files del FPNUL. El 17 d'agost, l'exèrcit
libanès comença a desplegar-se al sud
del riu Litani. El 18 d'agost, Israel llan-
ça una operació a la Vall de la Beqaa
amb l'objectiu d'impedir el lliurament
d'armes a Hezbol·lah, procedents de
Síria i Iran. El 20 d'agost, Israel decla-
ra que no acceptarà la participació a la
FPNUL de tropes procedents de països
que no tinguin relacions diplomàtiques
amb Israel. El 31 d'agost, els 51 estats
participants a la reunió internacional de
donants per al Líban a Estocolm, es
comprometen a donar 940 milions de
dòlars per a una reconstrucció d'ur-
gència. 

Jordània

• El 6 d'agost, un tribunal militar apli-
ca penes de presó a dos diputats isla-
mistes jordans per haver reivindicat la
memòria del terrorista Abou Moussab al-
Zarqaoui, abatut el 7 de juny a l'Iraq.

• El 27 d'agost, el Parlament jordà apro-
va una llei antiterrorista que autoritza la de-
tenció preventiva de sospitosos. Aques-
ta llei és criticada per islamistes i
defensors dels drets humans, que argu-
menten que limita la llibertat d'expressió
i proporciona a la policia i als fiscals ex-
cessius poders davant dels sospitosos de
fomentar atemptats terroristes.

Egipte

• El 5 d'agost, Ayman al-Zawahiri, por-
taveu de Bin Laden, líder d'Al-Qaida,
anuncia a la cadena de televisió Al-Ja-
zeera que el grup Gamaat-i-Islamiya,
principal grup islamista de la insurrec-
ció durant els anys noranta a Egipte,
s'ha unit a les files d'Al-Qaida.
• El 28 d'agost, el president Moha-
med Hosni Mubarak crea un Ministeri per
al Desenvolupament Local i un Ministe-
ri per al Desenvolupament Econòmic, i
elimina el Ministeri de Planificació.

Líbia

• El 29 d'agost es torna a sol·licitar la
pena de mort per a les cinc infermeres
búlgares i el metge palestí acusats per
la justícia libanesa d'inocular delibera-
dament el virus de la SIDA a més de 400
nens. El veredicte del primer procés ha-
via estat anul·lat pel Tribunal Suprem. 

Tunísia

• El 13 d'agost, Tunísia celebra el cin-
quantè aniversari de la promulgació del
Codi d'estatus personal (CEP), insòlit en
el món àrab, que, entre altres coses,
havia derogat la poligàmia i el repudi.

Algèria

• El 28 d'agost finalitza el termini de sis
mesos acordat pel Govern perquè els
membres de grups armats renunciïn a la
seva activitat i lliurin les armes a canvi
d'una exempció de càrrecs judicials.
Aquesta amnistia estava prevista a «la
Carta per a la Pau i la Reconciliació Na-
cional» del Govern, aprovada per refe-
rèndum el mes de setembre de 2005.
Segons el ministre de l'Interior i 
de Col·lectivitats Locals, Yazid Zerhou-
ni, entre 250 i 300 terroristes haurien 
lliurat les seves armes a canvi de 
l'amnistia.

Marroc

• El 31 d'agost, l'agència de premsa
MAP informa de la detenció de 56 mem-
bres del grup islàmic Ansar el-Mahdi, per
haver preparat atacs contra el Marroc.

Unió Europea

• El 16 d'agost, els ministres de l'In-
terior de Finlàndia, França, Alemanya,
Portugal, Eslovènia i Regne Unit, reunits
a Londres, adopten mesures addicionals
per a la cooperació europea en matè-
ria de lluita antiterrorista.

Setembre de 2006

La Coalició per un Montenegro Europeu
resulta guanyadora en les primeres elec-
cions legislatives de Montenegro des de
la seva independència. El Govern de la
República Turca de Xipre del Nord
(RTCN) cau i el primer ministre Ferdi Sa-
bit Soyer forma una nova coalició de Go-
vern amb el nou Partit de la Llibertat i
la Reforma (ORP). L'informe del Parla-
ment Europeu sobre el progrés de Tur-
quia per a la seva adhesió a la UE dei-
xa constància de «carències persistents»
en matèria de drets humans i el Parla-
ment Europeu sol·licita que Turquia re-
conegui la República de Xipre abans
de finals de 2006. Israel posa fi al seu
embargament marítim i aeri contra el
Líban, mentre la FPNUL es desplega al
sud del Líban. En dos dies, arriben més
de 1.400 immigrants il·legals a les Illes
Canàries, cosa que impulsa els vuit paï-
sos del sud de la UE a unir-se per llui-
tar contra la immigració il·legal. Se sig-
na una sèrie d'acords històrics respecte
a Gibraltar.

Portugal

• El 14 de setembre, el ministre de
Justícia anuncia que l'Estat portuguès ha
reconegut oficialment les comunitats
jueva i musulmana com a organitzacions
religioses establertes a Portugal i els
concedeix així alguns drets.

Espanya

• El 3 i 4 de setembre, més de 1.400
immigrants il·legals desembarquen a les
Illes Canàries. El 5 de setembre, el mi-
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nistre de Treball i diverses ONG acorden
duplicar el nombre de centres d'acollida
per a immigrants sense papers enviats
des de les Illes Canàries a la Península
Ibèrica, mentre el ministre de l'Interior
envia més de 450 policies per reforçar
la lluita contra la immigració il·legal. El 13
de setembre, les autoritats comencen a
deportar centenars de senegalesos per
evitar una catàstrofe humanitària. El 21
de setembre, durant una reunió de mi-
nistres de la UE, el comissari d'Immi-
gració, Franco Frattini, i el ministre de l'In-
terior francès, Nicolas Sarkozy, acusen
Espanya d'haver promogut la immigració
il·legal en regularitzar més de 600.000
immigrants il·legals el mes de febrer de
2005. El 29 de setembre, els vuit països
del sud de la UE acorden unir-se per llui-
tar contra la immigració clandestina pro-
cedent d'Àfrica. Aquests vuit països de-
cideixen reforçar les patrulles marítimes,
crear una xarxa comuna de guardacos-
tes i desenvolupar un sistema d'alarmes
electròniques capaç d'activar-se quan
una embarcació d'immigrants clandestins
s'allunya de les costes africanes. 
• El 22 de setembre, el diari ABC in-
forma que l'organització ETA ha ame-
naçat de reconsiderar el seu alto el foc
si el Govern no realitza «avenços signi-
ficatius» abans del 15 d'octubre. 

França

• El dia 1 de setembre, el ministre de
l'Interior, Nicolas Sarkozy, declara que la
deportació d'immigrants il·legals ha as-
solit la xifra de 12.716, des de gener fins
a juliol de 2006. El 18 de setembre
anuncia que 6.924 famílies d'immigrants
il·legals han rebut un permís de resi-
dència sota l'amnistia parcial anunciada
el mes de juny per a les famílies els fills
de les quals hagin nascut i estiguin es-
colaritzats a França. 
• L'11 de setembre, dia del cinquè
aniversari dels atemptats terroristes d'Al-
Qaida als Estats Units, Ayman al-Za-
wahiri, el número dos d'Al-Qaida, ame-
naça directament França en un vídeo i
fa una crida al Grup Salafista per a la
Predicació i el Combat (GSPC) perquè
ataqui els «croats francesos».
• El 13 de setembre, el Front d'Alli-
berament Nacional Cors - Unió de Com-
batents (FLNC-UC) reivindica 21 atemp-
tats recents o temptatives d'atemptat a
l'Illa. 

Itàlia

• El 4 de setembre, el primer ministre
Romano Prodi defensa el seu pla de re-
tallada pressupostària i de reforma de
les pensions davant els líders parlamen-
taris de la seva coalició i davant els líders
dels tres principals sindicats italians. L'ob-
jectiu de la seva declaració és calmar la
creixent agitació entre els sindicats i l'a-
la esquerra de la seva coalició. 
• El 6 de setembre, el jutge espanyol
Baltasar Garzón inclou de nou Silvio Ber-
lusconi en les investigacions de frau fis-
cal en relació amb la cadena espanyola
Telecinco, en perdre la immunitat de què
gaudia mentre era primer ministre. 
• El 18 de setembre, el conseller eco-
nòmic de Romano Prodi dimiteix en el
context de la controvèrsia que envolta
Telecom Itàlia. El 28 de setembre, Prodi
declara davant la Cambra de Diputats
(cambra baixa) el seu rebuig a les al·le-
gacions de la Casa de les Llibertats, la
coalició de centredreta de Silvio Berlus-
coni a l'oposició, segons les quals hau-
ria interferit en el canvi d'estratègia de Te-
lecom Itàlia. 
• El 19 de setembre, el senador Sergio
De Gregorio es retira del partit Itàlia dels
Valors (IDV), membre de la coalició go-
vernamental, per formar un nou movi-
ment denominat Italians al Món. En con-
seqüència, la coalició governamental
només té la majoria al Senat per un escó.

Croàcia

• El 5 de setembre, l'organització de
defensa dels drets humans, Human
Rights Watch (HRW), adverteix Croà-
cia sobre un retard en la seva adhesió
a la UE a causa de problemes relacio-
nats amb els drets humans dels refugiats
serbis que van escapar del país durant
la guerra de 1991 a 1995. HRW declara
que el Govern croat ha d'aportar més
proves rellevants sobre la millora de les
condicions de vida d'aquesta comunitat
si desitja avançar en el seu progrés
d'adhesió a la UE. 

Bòsnia i Hercegovina

• El 27 de setembre, el Tribunal Penal
Internacional per a l'antiga Iugoslàvia
(TPII) condemna Momcilo Krajisnik,
membre serbi de la presidència col·lec-
tiva de Bòsnia des de 1996 fins a 1998,

a 27 anys de presó per persecució, ex-
termini, mort, deportació i trasllat forçat
de civils no serbis durant el conflicte a
Bòsnia.

Sèrbia

• El 19 de setembre, el president de
l'Assemblea de Kosovo, Kole Berisha,
declara que s'espera que els ciutadans
de Kosovo protagonitzin revoltes si no
aconsegueixen la independència. 
• El 29 de setembre, la fiscal del TPII,
Carla del Ponte, declara que no està
satisfeta amb el pla d'acció de Sèrbia per
detenir i extradir el general Ratko Mla-
dic, inculpat pel TPII per crims de guerra.
El comissari per a l'ampliació, Olli Rehn,
declara que res no l’impulsa a reactivar
les negociacions de l’Acord d'Estabilit-
zació i Associació, suspeses durant el
mes de maig.

Montenegro

• El 10 de setembre, la Coalició per un
Montenegro Europeu, controlada pel
Partit Democràtic dels Socialistes (DPS)
del primer ministre Milo Djukanovic,
aconsegueix la majoria absoluta en les
primeres eleccions legislatives des de la
independència del país. L'Organització
per a la Seguretat i la Cooperació a Eu-
ropa (OSCE) ratifica les eleccions. La
participació electoral arriba al 71,4 %.  

Albània

• El 6 de setembre, el Parlament Eu-
ropeu ratifica l'Acord d'Estabilització i
Associació entre Albània i la UE, pri-
mera etapa cap a una eventual adhesió
a la UE. Aquest Acord pretén establir de
manera progressiva una Zona de Lliure
Comerç i acostar Albània als valors i
normes europeus, gràcies a un suport
econòmic i polític.

Xipre

• El 5 de setembre, el ministre de De-
fensa de la República de Xipre, Phivos
Klokkaris, presenta la seva dimissió per
motius de salut. El 8 de setembre, el mi-
nistre de l'Interior, Andreas Christou,
dimiteix per presentar-se a les elec-
cions locals de desembre. Neokolas
Silikiotis assumeix les funcions de mi-
nistre de l'Interior. 
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• El 7 de setembre, un diputat del Par-
tit Republicà Turc (CTP), en el poder a
la República Turca de Xipre Nord
(RTCN), així com tres diputats del Par-
tit d'Unitat Nacional, a l'oposició, dimi-
teixen i formen junts un nou partit de-
nominat el Partit de la Llibertat i la
Reforma (ORP). El primer ministre, Fer-
di Sabit Soyer, acusa el Govern turc
d'haver promogut aquestes dimissions
després d'una trobada amb el ministre
turc per a Assumptes Xipriotes, Saban
Desli. L'11 de setembre, el Govern de
la RTCN dimiteix després que el primer
ministre, Ferdi Sabit Soyer, hagi retirat
el seu partit, el Partit Republicà Turc
(CTP), de la coalició formada amb el
Partit Demòcrata (DP). La caiguda del
Govern es produeix, entre altres coses,
a conseqüència d'un desacord respec-
te a la reunificació de l'illa. Soyer acu-
sa el líder del DP, Serdar Denktash, de
tenir una posició nacionalista i d'oposar-
se a realitzar concessions a favor del Go-
vern grecoxipriota malgrat les demandes
europees. El 13 de setembre, Soyer
signa una nova coalició governamental
amb l’ORP. El 25 de setembre, el pre-
sident aprova el nou Govern. El líder de
l’ORP, Turgay Avci, obté el càrrec de mi-
nistre d'Afers Estrangers. El nou Go-
vern es compromet a trobar una solució
a la divisió de l'illa i a solucionar l'aïlla-
ment de la RTCN. 

Turquia

• El 3 de setembre explota una bom-
ba a Catak, al sud del país, que causa
dos morts i deu ferits. El 12 de setem-
bre, la Brigada de la Venjança Turca
(TIT) fa esclatar una bomba en una pa-
rada d'autobús a Diyarbakir, amb un ba-
lanç de deu persones mortes i disset de
ferides. El 23 de setembre, el Partit dels
Treballadors del Kurdistan (PKK), fa ex-
plotar un camió davant d'una comissa-
ria de policia a Igdir, que fereix disset per-
sones. Vint-i-cinc soldats i catorze rebels
kurds perden la vida al llarg del mes en
diversos enfrontaments. 
• El 6 de setembre, Amnistia Interna-
cional declara que s'han portat a terme
processos injustos en virtut de lleis an-
titerroristes, i que confessions obtingu-
des mitjançant tortures són sempre uti-
litzades com a prova a Turquia. El 22 de
setembre, una delegació del Parlament
Europeu, que es desplaça principalment

al sud-est del país, deixa constància
d'un creixement de les acusacions de
tortura i d'abusos. 
• El 21 de setembre, la novel·lista Elif
Shafak és absolta del cas en el qual, se-
gons l'article 301 del Codi penal, se l’a-
cusava de denigrar la identitat turca a la
seva novel·la El bastard d'Istanbul, que
analitza la qüestió armènia. El respon-
sable de la delegació de la Comissió Eu-
ropea a Turquia, Hansjörg Kretschmer,
declara que l'article 301 obstaculitza la
llibertat d'expressió i que ha de ser mo-
dificat o suprimit. 
• El 26 de setembre, 56 alcaldes kurds
són jutjats per ajudar i fomentar una or-
ganització terrorista. Havien sol·licitat al
primer ministre danès, Anders Fogh Ras-
mussen, que no tanqués l'emissora de
ràdio Roj TV, amb seu a Dinamarca,
considerada un portaveu del PKK per les
autoritats turques.
• El 27 de setembre, el Parlament Eu-
ropeu aprova un informe sobre el pro-
grés de Turquia en el seu procés d'ad-
hesió a la UE. S’hi deixa constància de
les «carències persistents» de Turquia en
matèries com la llibertat d'expressió, els
drets de les minories religioses i altres,
les relacions entre el poder civil i el mi-
litar, els drets de les dones, els drets sin-
dicals i culturals i la independència del
poder judicial. L'informe també adverteix
Turquia que si no compleix la demanda
europea d'aixecar el bloqueig contra el
trànsit procedent de la República de
Xipre, les negociacions d'adhesió po-
drien ser suspeses. El Parlament de-
mana a Turquia que reconegui la Re-
pública de Xipre abans de finals de
2006. Si no és així, el procés de nego-
ciació també podria quedar suspès. 

Síria

• El 12 de setembre, els serveis de
seguretat sirians impedeixen un atemp-
tat contra l'ambaixada americana a Da-
masc. Els Estats Units expressen el seu
agraïment a Síria per haver frustrat l'a-
temptat i declaren que esperen que
aquest país es converteixi en un aliat
en la lluita contra el terrorisme. 

Líban

• El dia 1 de setembre, el secretari
general de les Nacions Unides, Kofi An-
nan, anuncia que Síria s'ha compromès

a respectar un embargament d'armes
destinades al Líban i que no s'oposa al
fet que personal internacional aporti as-
sistència tècnica per fer respectar l'em-
bargament. El 3 de setembre, 1.000
marines italians desembarquen al sud del
Líban per reforçar la Força Provisional
de les Nacions Unides al Líban (FPNUL).
El 4 de setembre, Annan anuncia que Is-
rael i Hezbol·lah han acceptat la me-
diació de les Nacions Unides per a un
eventual intercanvi de presoners. El 5 de
setembre, la Gran Assemblea Nacional
de Turquia accepta que aquest país
contribueixi a la força internacional. El 7
de setembre, Israel aixeca el seu blo-
queig aeri contra el Líban, i el 8 de se-
tembre aixeca l'embargament marítim.
El 13 de setembre, la cancellera ale-
manya Angela Merkel pren una decisió
històrica amb l'enviament de 2.400 sol-
dats de les forces aèries i navals. El 13
de setembre, les forces armades israe-
lianes declaren que el 80% del territo-
ri que ocupen al sud del Líban ha estat
transferit a la FPNUL, però que es re-
serven el dret a mantenir la seva vigi-
lància secreta mentre els dos soldats is-
raelians segrestats per Hezbol·lah no
siguin posats en llibertat. El 13 de se-
tembre, Amnistia Internacional acusa
Hezbol·lah de crims de guerra per ha-
ver apuntat deliberadament contra la
població civil israelià durant els seus
atacs. El 20 de setembre, la FPNUL
anuncia que les seves tropes han arri-
bat als 5.000 soldats després de l'arri-
bada de contingents francesos, italians
i espanyols. El 22 de setembre, gaire-
bé 500.000 persones es donen cita a
Beirut per celebrar la victòria d’Hez-
bol·lah contra Israel. El secretari gene-
ral Hassan Nasrallah declara que Hez-
bol·lah abandonarà les armes quan
s'estableixi un Govern just i fort al Líban.
El 26 de setembre, Chris Clark, el res-
ponsable del Centre de Coordinació
d'Acció contra les Mines al sud del Lí-
ban de les Nacions Unides, declara que
hi ha gairebé un milió de bombes de
fragmentació sense explotar al sud del
Líban, que poden endarrerir el retorn
dels 200.000 civils desplaçats. Des de
l'alto el foc, aquestes bombes de frag-
mentació, llançades en la seva majoria
per Israel els últims dies de combat
quan l'alto el foc era intermitent, ja hau-
rien causat 15 víctimes mortals i 83 fe-
rits, molts d’ells nens. 
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• El 5 de setembre, el tinent coronel
Samir Shehade, vicecap dels Serveis
de Seguretat Interna del Líban (ISF),
pateix un atemptat a prop de la locali-
tat de Rmeileh, però aconsegueix sor-
tir-ne amb vida. Shehade havia estat
implicat en l'arrest i l'interrogatori de
quatre alts càrrecs de seguretat sospi-
tosos d'haver planejat l'assassinat d’Ha-
riri.
• El 25 de setembre, Serge Bram-
mertz, comissari de la Comissió d'In-
vestigació Internacional sobre l'assas-
sinat de l'antic primer ministre Rafiq al
Hariri, publica el seu tercer informe pro-
visional, en el qual declara haver trobat
vincles entre l'assassinat d’Hariri i uns al-
tres catorze assassinats polítics al Líban.
Brammertz declara que la cooperació si-
riana en la investigació segueix sent «en
general satisfactòria». 

Jordània

• El 4 de setembre, Nabil Ja'urah dis-
para contra turistes que visiten l'amfi-
teatre romà a Amman i mata un turista
anglès i en fereix uns altres tres. L'en-
demà, el Consell dels Mujahidí de l'Iraq
saluda l'atemptat amb un missatge a In-
ternet.  
• El 22 de setembre, Sajida Mubarak
Atrous al-Rishawi és condemnat a mort
per la seva implicació en l'atemptat ter-
rorista d'Amman, el mes de novembre de
2005, que havia causat seixanta morts.

Egipte

• El 19 setembre, Gamal Mubarak, el
fill del president Mohamed Hosni Mu-
barak, fa un discurs amb ocasió de la
conferència anual del Partit Nacional
Democràtic (NDP) en el poder, que dóna
peu a creixents especulacions segons les
quals aspira a succeir el seu pare. En el
seu discurs, critica la política americana
a Orient Mitjà i declara que Egipte hau-
ria de considerar el desenvolupament
de l'energia nuclear. El 22 de setembre,
l'ambaixador americà Francis Richard-
son declara que els Estats Units pres-
taran ajuda a Egipte per desenvolupar un
programa nuclear pacífic. El 24 de se-
tembre, el ministre d'Energia i Electrici-
tat, Hassan Younes, declara que la cons-
trucció d'una planta d'energia nuclear
de 1.000 MW a la costa mediterrània po-
dria estar acabada l’any 2015. 

Líbia

• L'11 de setembre, l'organització de
defensa dels drets humans Human
Rights Watch (HRW), en el seu informe
titulat «Canalitzar la marea: exaccions a
immigrants, sol·licitants d'asil i refugiats»
acusa Líbia de greus violacions dels
drets humans d'immigrants, sol·licitants
d'asil i refugiats en el seu territori.

Algèria

• L'11 de setembre, amb motiu del 5è
aniversari dels atemptats terroristes als
Estats Units, el número dos d'Al-Qaida,
Ayman al-Zawahiri, anuncia en un vídeo
l'afiliació oficial a Al-Qaida del Grup Sa-
lafista per a la Predicació i el Combat
(GSPC).

Marroc

• El 18 de setembre, el diari Aujourd'hui
informa que l'escriptor i dissident Abdel-
moumen Diouri ha tornat al Marroc des-
prés de 35 anys exiliat a França. L'es-
criptor declara que les coses han canviat
al Marroc, ja que s'ha convertit en una
democràcia fonamentada en l'estat de
dret. 

Unió Europea

• El 12 de setembre, la Comissió Eu-
ropea finalitza el pressupost europeu
per al desenvolupament rural per a la
perspectiva financera de 2007 a 2013.
Es concediran 77.700 milions d'euros en
aquest sector. Polònia en serà la major
beneficiària, seguida d'Itàlia, Alemanya,
Espanya i França. 
• El 26 de setembre, la Comissió Eu-
ropea conclou en un informe que Ro-
mania i Bulgària han realitzat suficients
progressos en els seus programes de
reforma interna per adherir-se a la UE el
mes de gener de 2007. La Comissió Eu-
ropea els imposa clàusules de salva-
guarda més rigoroses que en les adhe-
sions precedents. 

Octubre de 2006

Els últims soldats israelians es retiren del
sud del Líban, on la Força Provisional
de les Nacions Unides al Líban (FPNUL)
ha arribat als 9.509 militars. El Partit

dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
anuncia un alto el foc unilateral mentre
el Parlament Europeu manifesta el seu
suport al Govern espanyol en les seves
negociacions de pau amb l'organització
ETA. Haris Silajdzic (bosnià), Nebojsa
Radmanovic (serbi) i Zeljko Komsic
(croat) resulten elegits per formar una
presidència col·legiada a Bòsnia i Her-
cegovina. Els serbis aproven per refe-
rèndum una nova Constitució que des-
criu Kosovo com a part integrant del
país. El comissari europeu per a l'am-
pliació llança un ultimàtum  als turcs
perquè aixequin el bloqueig al trànsit
marítim i aeri sobre la República de Xi-
pre i posin en marxa reformes subs-
tancials en matèria de drets humans.
Es posa a prova la fragilitat de la coali-
ció governamental de Romano Prodi.

Portugal

• El 12 d'octubre, el ministre de De-
fensa anuncia que el cap de l'Estat Ma-
jor, José Manuel García Mendes Cabe-
cada, es retirarà el mes de desembre, i
anuncia la nominació del general Luis
Vasco Valenca Pinto com el seu suc-
cessor. 

Espanya

• El 5 d'octubre, vint immigrants il·le-
gals s'ofeguen a les aigües de les illes
Canàries. 
• El 6 d'octubre, el Tribunal Suprem de
Madrid condemna Javier Pérez Alduna-
te, membre de l'organització ETA, a 41
anys de presó per diverses causes, en-
tre les quals hi ha la participació en un
complot per assassinar el rei Joan Car-
les l’any 2004. El 16 d'octubre, el pre-
sident del Govern, José Luis Rodríguez
Zapatero, declara que el procés de pau
amb ETA està en curs, malgrat les de-
claracions de la banda terrorista durant
el mes d'agost, en les quals afirmava
que el procés estava en crisi. El 23 d'oc-
tubre, ETA és acusada d'haver robat
350 armes de foc d'un magatzem d'ar-
mes a Vauvert, al sud de França. El 25
d'octubre, el Parlament Europeu adop-
ta una resolució que dóna suport als
esforços del Govern de negociar un
acord de pau amb ETA. El 26 d'octubre,
es detenen tres persones sospitoses
de planificar un atemptat a Vitòria, la
capital administrativa basca. 
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França

• El 19 d'octubre, Christophe de Mar-
gerie, director general d'exploració i pro-
ducció de la companyia petrolífera To-
tal, és objecte d'una investigació judicial.
La investigació assenyala que De 
Margerie és sospitós d'haver pagat 
suborns a l'Iraq en el marc del progra-
ma de l'ONU «Petroli per aliments», als
anys noranta.
• El 26 d'octubre, Karim Mehdi és con-
demnat a nou anys de presó per cons-
piració terrorista. Es tracta d'un soci de
Ziad Samir Jarrah i Ramzi bin al-Shib, els
dos implicats en els atemptats terroris-
tes de l'11 de setembre als Estats Units. 

Itàlia

• El 2 d'octubre, les autoritats infor-
men de l'arrest dels membres d'una
cèl·lula islamista vinculada al Grup Sa-
lafista per a la Predicació i el Combat
(GSPC), que pretenia finançar atemp-
tats a Algèria. El 8 d'octubre s'informa
que quatre islamistes vinculats al GSPC
han estat condemnats a penes de pre-
só de fins a sis anys per haver organit-
zat atemptats contra el metro de Milà i
la catedral de Cremona.    
• El 3 d'octubre, la coalició governa-
mental del primer ministre Romano 
Prodi viu la seva pitjor crisi des de l'i-
nici de la seva activitat de Govern, el
mes de maig, quan Itàlia dels Valors
(IDV), un partit menor de la coalició,
retira el seu suport a un projecte de llei
sobre la reforma judicial en la votació
d'aquesta llei  al Senat. El 25 d'octubre,
la coalició perd una altra votació al Se-
nat a causa de l’absència de molts se-
nadors de centreesquerra.
• El 26 d'octubre esclata un escàndol
d'espionatge quan l'oficina del fiscal de
l'Estat de Milà descobreix que la policia
fiscal (la Guàrdia di Finança), així com
altres funcionaris de l'Estat, han acce-
dit il·legalment i nombroses vegades a
les dades fiscals del primer ministre i de
la seva dona. 

Bòsnia i Hercegovina

• El dia 1 d'octubre se celebren les
eleccions presidencials, així com 
les eleccions a la Cambra de Repre-
sentants de Bòsnia, la Cambra de Re-
presentants de la Federació Croato-

musulmana, l'Assemblea del Poble de la
República de Srpska, del president de
la República Srpska i de les assem-
blees cantonals. El 3 d'octubre, la mis-
sió d'observació de l'Organització per a
la Seguretat i la Cooperació a Europa
(OSCE) qualifica les eleccions de «ge-
neralment acord amb les normes inter-
nacionals», i també afirma que repre-
senten «una millora i un progrés en la
consolidació de la democràcia i de l'Es-
tat de Dret». El 18 d'octubre, la comis-
sió electoral anuncia els resultats de les
eleccions: Haris Silajdzic (bosnià), Ne-
bojsa Radmanovic (serbi) i Zeljko Kom-
sic (croat) són elegits per a la presi-
dència tripartida de l'Estat; Milan Jelic,
del Partit dels Socialdemòcrates Inde-
pendents (SNSD) es converteix en pre-
sident de la República Srprka; el Partit
d'Acció Democràtica (SDA) obté el ma-
jor nombre d'escons a les eleccions a
la Cambra de Representants de Bòsnia
i a la Cambra de Representants de la Fe-
deració Croatomusulmana; el SNSD
guanya les eleccions a la Cambra de Re-
presentants de la República Srpska. 

Sèrbia

• El dia 1 d'octubre, el partit liberal
G17 Plus es retira de la coalició gover-
namental com a protesta contra la in-
capacitat del Govern per detenir el ge-
neral Ratko Mladic, reclamat per crims
de guerra pel Tribunal Penal Interna-
cional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII).
G17 Plus demana eleccions anticipades
abans del 17 de desembre. 
• El 13 d'octubre s'informa que el fis-
cal serbi contra el crim organitzat ha
obert diligències contra 35 persones, en-
tre les quals hi ha jutges, advocats, ban-
quers i empresaris, en el marc del que
es pot qualificar com la major investi-
gació anticorrupció del país.
• Els dies 28 i 29 d'octubre, s'aprova
una nova Constitució per referèndum. La
nova Constitució, elaborada després de
la independència de Montenegro, descriu
Kosovo com «una província autònoma
de Sèrbia amb una autonomia significa-
tiva». El 30 de setembre, l'Assemblea de
Sèrbia ja havia aprovat la Constitució.  

Montenegro 

• El 4 d'octubre, el Partit Democràtic
dels Socialistes (DPS), principal par-

tit de la Coalició per un Montenegro Eu-
ropeu, que ha guanyat recentment les
eleccions legislatives, nomena Zeljko
Sturanovic com a primer ministre. 

Macedònia

• El 30 d'octubre, el Parlament ma-
cedoni adopta, per una fràgil majoria,
una llei sobre la policia, reclamada per
la UE, que els antics rebels albanò-
fons consideren insuficient. El principal
aspecte d'aquesta llei és que implica
més la minoria albanòfona en la selec-
ció dels responsables de la policia. 

Grècia

• El 25 d'octubre, la UE anuncia que
procedirà a una verificació completa
de les dades econòmiques del país
corresponents a l’any 2005. El mes de
setembre, Grècia havia augmentat les
seves estimacions del PNB per al 2005
del 25%. 
• El 25 d'octubre, 30.000 docents
surten als carrers d'Atenes per dema-
nar un augment dels salaris i per pro-
testar contra les reformes educatives.
Els funcionaris els donen suport amb
una vaga general.

Xipre

• El 6 d'octubre, Nikos Symeonides és
nomenat ministre de Defensa de la Re-
pública de Xipre. 

Turquia

• El dia 1 d'octubre, el Partit dels Tre-
balladors del Kurdistan (PKK) anuncia un
alto el foc unilateral, després que el pri-
mer ministre Recep Tayyip Erdogan i el
líder empresonat del PKK, Abdullah
Ocalan, haguessin fet peticions en
aquest sentit.
• El 3 d'octubre, el comissari europeu
per a l'Ampliació, Olli Rehn, estableix
un termini de tres mesos perquè Turquia
suspengui el bloqueig contra el trànsit
procedent de la República de Xipre i per
engegar reformes substancials en ma-
tèria de drets humans. S'esgrimeix la
possibilitat d'un fracàs de les negocia-
cions d'adhesió a la UE si no es com-
pleixen. El 4 d'octubre, Olli Rehn afirma
que el dinamisme de les reformes a Tur-
quia es veu perjudicat per líders euro-
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peus «irresponsables», que volen ex-
cloure Turquia de la UE i opten per un
«partenariat privilegiat» amb el país. El
4 d'octubre, Turquia rep les crítiques
europees en anul·lar una visita de la Co-
missió de Medi Ambient del Parlament
Europeu perquè en aquesta Comissió hi
ha un membre grecoxipriota, Marios
Matsakis, a qui Turquia acusa de fer
propaganda antiturca. El 15 d'octubre,
el president de la Comissió Europea,
José Manuel Barroso, adverteix Turquia
que, tenint en compte la lentitud de les
seves reformes, podrien passar vint anys
abans no es produeixi la seva adhesió. 
• El 12 d'octubre, l'Assemblea Nacio-
nal Francesa (cambra baixa) aprova una
llei que condemna la negació del ge-
nocidi armeni de 1915 a 1923 sota l'Im-
peri Otomà. El 15 d'octubre, el president
francès, Jacques Chirac, truca al pri-
mer ministre Recep Tayyip Erdogan per
comunicar-li el seu pesar respecte d’a-
questa llei. 
• El 12 d'octubre es concedeix el Pre-
mi Nobel de Literatura al novel·lista Or-
han Pamuk, condemnat dues vegades
per denigrar la identitat turca, en virtut
de l'article 301 del Codi penal.

Líban

• El dia 1 d'octubre, Israel retira les se-
ves últimes tropes del sud del Líban. El
6 d'octubre, el primer contingent mu-
sulmà, procedent de Turquia, s'uneix a la
Força Provisional de les Nacions Unides
al Líban (FPNUL). El 15 d'octubre, el vi-
cealmirall alemany Andreas Krause as-
sumeix el comandament del destaca-
ment naval de la FPNUL. El 19 d'octubre,
l'organització dels drets humans Human
Rights Watch acusa Hezbol·lah i Israel
d'haver utilitzat bombes de fragmentació.
El 22 d'octubre, el ministre israelià sen-
se cartera, Yaacov Edery, admet que les
forces armades israelianes han utilitzat
bombes de fòsfor durant la guerra. El
programa mediambiental de les Nacions
Unides inicia una investigació per saber
si Israel també ha utilitzat armes amb
urani. El 31 d'octubre, la FPNUL arriba
a una capacitat de 9.509 militars pro-
cedents d'Alemanya, Bèlgica, Bulgària,
Xina, Dinamarca, Espanya, Finlàndia,
França, Ghana, Grècia, Índia, Irlanda,
Itàlia, Luxemburg, Nepal, Noruega, Po-
lònia, Portugal, Suècia i Turquia, assis-
tits per 53 observadors militars de l'Or-

ganisme de les Nacions Unides per a la
Vigilància de la Treva (UNTSO).

Jordània

• El 18 d'agost, el Tribunal de Segu-
retat de l'Estat condemna 8 membres de
l'organització Al-Ta'ifah al-Mansurah,
acusats d'haver planificat atemptats ter-
roristes contra objectius americans i is-
raelians i contra centres d'ensinistra-
ment de la policia iraquiana a Jordània,
a penes de presó que van des dels dos
als deu anys.

Egipte

• El 31 d'octubre, un tribunal militar
condemna el nebot de l'expresident
egipci, Anwar Sadat, per difamació con-
tra les forces armades, basant-se en
les seves declaracions a la cadena de
televisió Orbit a principis de mes. Talaat
Sadat havia afirmat que la mort del seu
oncle va ser el resultat d'una conspira-
ció internacional en la qual van partici-
par el seu propi personal de seguretat
i alguns comandants de l'exèrcit. Tam-
bé acusa els Estats Units i Israel d'es-
tar implicats en l'assassinat.

Líbia

• El 26 d'octubre s'informa que els ga-
irebé 400 nens infectats pel virus de la
SIDA han estat enviats recentment a
Itàlia i a França per rebre tractament.
Segons els fiscals libis, els nens van
ser infectats intencionadament amb el vi-
rus de la SIDA per cinc infermeres búl-
gares i un metge palestí.

Tunísia

• A principis d'octubre, les autoritats
tunisianes anul·len a l'últim moment la
«Conferència internacional sobre ocu-
pació i dret al treball a l'espai eurome-
diterrani», que s’havia de celebrar a Tu-
nis els dies 8 i 9 de setembre. En un
comunicat de premsa, la UE lamenta
aquesta decisió i declara que «està de-
cebuda per una sèrie de senyals ne-
gatius que Tunísia ha estat enviant
aquests últims anys en matèria de drets
humans i de conducta en els assump-
tes públics».
• El 18 d'octubre, amb motiu del pri-
mer aniversari del Moviment del 18 d'oc-

tubre, opositors tunisians pertanyents
a associacions i a diversos corrents po-
lítiques, anuncien la seva determinació
de continuar la lluita a favor de les lli-
bertats i deploren en un comunicat de
premsa «la degradació contínua de la si-
tuació política al país».

Algèria

• El 22 d'octubre, dos soldats resulten
morts en un atemptat amb bomba per-
petrat pel Grup Salafista per a la Pre-
dicació i el Combat (GSPC) prop de De-
llys. El 29 i el 30 d'octubre, 3 persones
moren i 24 resulten ferides en dos
atemptats amb cotxe bomba a Ragha-
ia i Derghana. 

Marroc

• El 28 d'octubre, el Partit Socialista
celebra la seva assemblea constituent
a Rabat. El secretari general, Abdelma-
jid Bouzoubaa, declara davant l'assem-
blea que el partit és «un moviment so-
cialista fonamentat en els valors de l'Islam
i de la justícia».

Unió Europea

• El 6 d'octubre, els negociadors de la
Comissió Europea i dels Estats Units
signen un nou acord sobre la transfe-
rència de dades personals de passat-
gers de vols transatlàntics. Alguns mem-
bres del Parlament Europeu opinen que
tant aquest nou acord com el prece-
dent, que va ser derogat pel Tribunal
de Justícia de les Comunitats Europees
(CJCE), suposen una amenaça per a
les llibertats civils.
• El 20 d'octubre, durant una cimera
europea informal a Finlàndia, els estats
membres debaten, entre altres coses,
sobre política energètica i immigració
il·legal. El president espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero, urgeix la UE a ac-
tuar col·lectivament contra la immigració
il·legal. La cimera dóna suport a mesu-
res per a una acció conjunta amb l'ob-
jectiu de combatre la immigració il·legal,
i crida a la cooperació a l'hora de trac-
tar les causes subjacents en els països
d'origen i de trànsit. 
• El 24 d'octubre, el Tribunal de
Comptes de la UE rebutja per dotzè
any consecutiu certificar gran part de
les despeses del pressupost 2005.
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Es troben carències en els pressu-
postos per a agricultura i desenvolu-
pament regional. El comissari europeu
encarregat dels assumptes adminis-
tratius, auditoria i lluita contra el frau,
Siim Kallas, critica els auditors que
posen la Comissió en el punt de mira
per irregularitats en les despeses dels
governs nacionals. 

Novembre de 2007

Al Líban, Hezbol·lah organitza manifes-
tacions pacífiques per demanar la crea-
ció d'un govern d'unitat nacional i cinc mi-
nistres d’Hezbol·lah i d'Amal dimiteixen
del Govern Siniora. El 21 de novembre,
en el marc d'una sèrie d'assassinats po-
lítics al Líban, el ministre d'Indústria Pier-
re Gemayel és assassinat a Beirut, la
qual cosa provoca manifestacions con-
tra Síria i Hezbol·lah. Per primera vega-
da, el Tribunal Penal Internacional per a
l'antiga Iugoslàvia (TPII) remet un procés
a la justícia sèrbia. La Comissió Europea
presenta el seu informe sobre el progrés
dels països candidats a l'adhesió, en el
qual critica les carències de Turquia, con-
cretament pel que fa a l'assumpte de Xi-
pre. Se suspenen les relacions militars 
entre França i Turquia després que l'As-
semblea Nacional francesa adopti una llei
que condemna la negació del genocidi
armeni. Una cinquantena de països eu-
ropeus i africans es reuneixen a Trípoli per
intentar trobar una solució al problema de
la immigració clandestina. A Gibraltar
s'adopta per referèndum una nova Cons-
titució que li atorga més poder.

Portugal

• El 9 de novembre, els treballadors
del sector públic convoquen una vaga na-
cional de dos dies contra les mesures go-
vernamentals que pretenen reduir el dè-
ficit públic. La UE exigeix a Portugal la
reducció del seu dèficit públic abans de
l’any 2008. L'11 de novembre, el Partit
Socialista en el poder és l'únic partit de
l'Assemblea de la República (legislatiu
unicameral) que aprova un pressupost
auster del Govern per a l'any 2007.

Espanya

• El dia 1 de novembre, la coalició
conservadora Convergència i Unió

(CiU) obté la majoria de vots a les elec-
cions legislatives de la Comunitat Au-
tònoma de Catalunya. El 7 de novem-
bre, el Partit Socialista de Catalunya
(PSC) anuncia que encapçalarà un
Govern de coalició amb els partits Es-
querra Republicana de Catalunya
(ERC) i els ecosocialistes d'Iniciativa
per Catalunya-Verds (ICV), el mateix
que es va formar després de les elec-
cions de 2003. 
• El 9 de novembre, el líder de Bata-
suna adverteix el president del Govern,
José Luis Rodríguez Zapatero, que no
hi haurà procés de pau si el Govern i el
poder judicial no deixen d'iniciar pro-
cessos contra membres de l'organitza-
ció Euskadi i Llibertat (ETA) i de Bata-
suna. El 30 de novembre, el cap de
l'aparell logístic d'ETA, Zigor Garro Pé-
rez, és detingut a França juntament amb
la seva companya Marina Bernadó i al-
tres sospitosos. S'acusa Pérez d'estar
implicat en el robatori d'armes de foc
succeït a l'octubre. 

França

• El 9 de novembre, a l'Institut Jueu
Merkaz Hatorah de París un incendi pro-
vocat només causa danys menors. 
• El 14 de novembre, la comissària
europea de Competència, Neelie Kroes,
autoritza la fusió entre els grups ener-
gètics Gaz de France i Suez, amb al-
gunes condicions, com que el grup Suez
abandoni la seva participació a Distrigaz
i que Gaz de France (GDF) faci el ma-
teix a la Société de Production d'Elec-
tricité (SPE) belga. 

Itàlia

• El 6 de novembre, l'islamista egip-
ci Rabei Osman Saied Ahmed, cervell
dels atemptats terroristes de Madrid
l’any 2004, és condemnat a deu anys
de presó per un tribunal de Milà en re-
lació amb les seves activitats terroris-
tes a Itàlia. En el transcurs del mes és
extradit a Espanya, on està inculpat
per assassinat, assassinat en grau de
temptativa i estralls materials per ter-
rorisme en relació amb els atemptats
terroristes de Madrid. 
• El 17 de novembre, 20.000 estu-
diants, investigadors i treballadors pro-
testen a Roma contra el pressupost per
a l'exercici fiscal de 2007, que s'ha d'a-

provar el 19 de novembre a la Cambra
de Diputats. Diversos polítics de l'opo-
sició critiquen l'augment d'impostos i la
retallada de despeses.
• El 20 de novembre, el Govern ces-
sa el cap dels Serveis d'Intel·ligència Mi-
litar (SISMI), Nicolo Pollari, per la seva
implicació en el segrest de l'imam Has-
san Mustafa Osama Nasr, per part de
la CIA, a Milà, l'any 2003. El comandant
en cap de la flota italiana, el vicealmi-
rall Bruno Branciforte, és nomenat per
substituir-lo. 

Croàcia

• El 24 de novembre s'informa de la
creació d'una nova coalició denominada
Esquerra Unida, formada per cinc par-
tits sense representació al Parlament.

Bòsnia i Hercegovina

• El 10 de novembre, els metges fo-
renses descobreixen a Snagovo una
fossa comuna amb restes de més de
cent víctimes de la matança de Sre-
brenica de 1995. 
• El 14 de novembre, el Tribunal de
l'Estat de Bòsnia i Hercegovina con-
demna a vint anys de presó Radovan
Stankovic per crims contra la huma-
nitat comesos a Foca l’any 1992.
Stankovic és el primer inculpat, el cas
del qual ha estat transferit del Tribu-
nal Penal Internacional per a l'antiga
Iugoslàvia (TPII) a un tribunal nacional.
El 30 de novembre, el Tribunal d'A-
pel·lació del TPII condemna a cadena
perpètua el general Stanislav Galic,
comandant de les forces serbobos-
nianes durant el setge a Sarajevo en-
tre 1992 i 1994. Se’l considera cul-
pable de crims contra la humanitat i de
crims de guerra. 
• El 21 de novembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides pro-
longa dotze mesos el mandat de les
Forces de manteniment de la pau de la
UE a Bòsnia,  l’EUFOR (Althea).
• El 30 de novembre, l'Assemblea
del Poble, recentment elegida, cons-
titueix un nou Govern sota el liderat-
ge de Milorad Dodik. Les prioritats del
nou Govern són la reforma econòmi-
ca, el benestar social i els programes
de desenvolupament. El Govern es
compromet plenament a cooperar amb
el TPII. 

6AnexosCatala:00 Med. en cifrasgraf  17/1/08  19:18  Página 348



34
9

M
ed

. 2
00

7
A

nn
ex

os

Sèrbia

• El 8 de novembre, l'Assemblea de
Sèrbia adopta formalment una nova
Constitució, aprovada per referèndum
durant el mes d'octubre. 
• El 9 de novembre, el primer minis-
tre de Kosovo, el tinent general Agim
Ceku, anuncia que declararà unilate-
ralment la independència si les nego-
ciacions sobre l'estatut final de la pro-
víncia no comporten la creació d'un
Estat independent. El 10 de novembre,
l'enviat especial de les Nacions Unides
per a les negociacions sobre l'estatut fi-
nal de Kosovo, Martii Ahtisaari, anuncia
que ajorna el lliurament de les seves
recomanacions per després de les elec-
cions legislatives a Sèrbia, previstes
per al 21 de gener. 
• El 9 de novembre, l'Assemblea de
Sèrbia accepta la dimissió del ministre
de Justícia Mladjan Dinkic, membre del
partit liberal G17 Plus, que s'havia reti-
rat de la coalició governamental el mes
d’octubre. 
• El 17 de novembre, el TPII remet per
primera vegada un procés a la justícia
sèrbia, concretament el de Vladimir Ko-
vacevic. 
• El 27 de novembre, el líder ultrana-
cionalista del Partit Radical Serbi (CS),
Vojislav Seselj, es nega a presentar-se
a l'obertura del seu procés davant el
TPII, al·legant problemes de salut. L'11
de novembre havia començat una vaga
de fam per protestar contra la manca
d'imparcialitat del Tribunal. Com a res-
posta, el TPII li retira el dret a fer-se
càrrec de la seva pròpia defensa i li as-
signa un advocat d'ofici. El 30 de no-
vembre, Seselj és hospitalitzat.

Montenegro

• El 10 de novembre, el Parlament
(unicameral) aprova el nou Govern en-
capçalat per Zeljko Sturanovic, mem-
bre del Partit Democràtic dels Socialis-
tes (DPS).

Albània

• El 24 de novembre, Albània, que
presideix la Iniciativa d'Europa Central,
acull els primers ministres i alts repre-
sentants de divuit països d'Europa cen-
tral i del sud-est per debatre sobre co-
operació política i econòmica.

Grècia

• El 3 de novembre es produeixen ma-
nifestacions contra les reformes univer-
sitàries a Atenes i els estudiants llancen
còctels Molotov a la policia, que res-
pon amb gasos lacrimògens. 

Xipre

• El 2 de novembre, la presidència fin-
landesa de la UE anul·la una cimera d'ur-
gència prevista per als dies 4 i 5 de no-
vembre sobre la qüestió xipriota amb el
convenciment que no s'arribarà a cap
acord sobre aquesta proposició. La pro-
posta finlandesa consistia a convèncer
Turquia perquè obrís els seus ports i ae-
roports a Xipre a canvi d'un menor aïlla-
ment econòmic de la República Turca de
Xipre Nord. El traspàs del control del
port de Famagusta a la UE li permetria
establir relacions comercials amb la UE. 
• El 22 de novembre, el Centre d'Ac-
ció contra les Mines (MAC) anuncia
que, per primera vegada des de 1974,
Nicòsia queda lliure de mines. 

Turquia

• El 5 de desembre, el primer ministre
Recep Tayyip Erdogan declara que està
disposat a modificar l'article 301 del
Codi penal relatiu a «humiliació de la
identitat turca, de la República i dels òr-
gans i institucions de l'Estat», una llei
molt criticada per la UE, que la considera
restrictiva per a la llibertat d'expressió. 
• El 8 de novembre, la Comissió Eu-
ropea (CE) retreu Turquia, en un infor-
me sobre el seu procés d'adhesió a la
UE, que està discriminant un estat mem-
bre en no voler reconèixer la República
de Xipre i oposar-se a la lliure circula-
ció de béns a l'illa. La CE també recor-
da a Turquia la lentitud de les seves re-
formes en matèria de llibertat d'expressió,
tortura i drets de les dones i de les mi-
nories. El 21 de novembre, el ministre
d'Afers Estrangers, Abdullah Gül, re-
butja la petició de la presidència finlan-
desa de la UE de fer esforços abans del
6 de desembre per sortir de l'estanca-
ment en què es troba en el seu procés
d'adhesió a la UE, a causa de la qües-
tió xipriota. El 27 de novembre, la pre-
sidència finlandesa anuncia que aban-
dona qualsevol temptativa diplomàtica
per assolir un compromís sobre aques-

ta qüestió. El 29 de novembre, el co-
missari europeu per a l'ampliació, Olli
Rehn recomana congelar les negocia-
cions en 8 dels seus 35 punts a causa
de les divergències existents. 
• El 15 de novembre, el comandant
de l'exèrcit de terra, el general Ilker Bas-
bug, anuncia que s'han suspès les re-
lacions militars amb França després que
l'Assemblea Nacional francesa adoptés
una llei que condemna la negació del ge-
nocidi armeni.
• El 26 de novembre, 20.000 perso-
nes es manifesten a Istanbul contra la vi-
sita del Papa Benet XVI. Els manifestants
li retreuen que hagués relacionat Islam
i violència en un dels seus discursos
del mes de setembre. 

Síria

• El 21 de novembre, Síria restableix
relacions diplomàtiques amb l'Iraq, sus-
peses l’any 1980. 

Líban

• El dia 1 de novembre, el secretari
general d’Hezbol·lah, Hassan Nasrallah,
convoca una manifestació per demanar
eleccions anticipades si el Govern del
primer ministre Fuad Siniora no accep-
ta l'establiment d'un Govern d'unitat na-
cional abans de mitjan mes. El portaveu
de la Casa Blanca, Tony Snow, decla-
ra que els Estats Units tenen proves
que Síria, Iran i Hezbol·lah intenten en-
derrocar el Govern de Siniora. El 6 de
novembre, Nabbi Berri, president de
l'Assemblea Nacional (unicameral), or-
ganitza una setmana de consultes na-
cionals per aconseguir un acord entre
els partits pro i antisirians. L'11 de no-
vembre, les converses fracassen i els
cinc ministres d’Hezbol·lah i d'Amal di-
miteixen del Govern. 
• El 12 de novembre, el president La-
houd declara que el Govern ja no és
legítim, en al·lusió a l'article 95 de la
Constitució, en el qual s'estipula que
«totes les confessions han d'estar re-
presentades d'una manera equitativa al
gabinet». El 13 de novembre, Siniora
rebutja la dimissió dels cinc ministres. El
mateix dia, el Govern revela el desco-
briment d'un «complot entre Iran i Síria
per provocar un cop d’estat», amb l'ob-
jectiu de posar punt final a la Resolució
1.701 de les Nacions Unides. El 19 de
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novembre, Nasrallah fa una nova crida
a la manifestació pacífica en contra del
Govern, que qualifica d'il·legítim i in-
constitucional i al qual acusa d'estar
controlat pels Estats Units. 
• El 13 de novembre, el Govern de
Siniora aprova un projecte de les Na-
cions Unides relatiu a la constitució d'un
tribunal internacional per jutjar els res-
ponsables de l'assassinat de l’exprimer
ministre libanès, Rafiq al Hariri. El 21 de
novembre, el Consell de Seguretat de
les Nacions Unides expressa formal-
ment el seu suport als plans de creació
d'un tribunal internacional. El mateix dia,
el vicepresident d'Afers Estrangers sirià,
Feissal Mekdad, declara que són els tri-
bunals sirians i no una jurisdicció inter-
nacional els que han de jutjar els res-
ponsables de l'assassinat d’Hariri.
• El 21 de novembre, el ministre d'In-
dústria, Pierre Gemayel, membre d'una
poderosa família cristiana i líder antisirià,
és assassinat a Beirut. Aquest assassi-
nat se suma a una sèrie d'assassinats o
temptatives d'assassinat de polítics i pe-
riodistes antisirians. El mateix dia, el Go-
vern sirià condemna l'assassinat, encara
que moltes figures antisirianes acusen
el règim sirià d'estar-hi implicat. El 22 de
novembre, el líder drus Walid Jumblatt
acusa Síria de voler enderrocar el Govern
perquè l'Assemblea Nacional no pugui
aprovar la creació d'un tribunal interna-
cional per jutjar els assassins d’Hariri. El
23 de novembre, 800.000 persones as-
sisteixen als funerals de Gemayel, que es
transformen en manifestació antisiriana i
antiHezbol·lah. 

Jordània

• El 22 de novembre, el rei Abdullah II
emprèn una remodelació ministerial i
decideix mantenir Marouf Bakhet en el
càrrec de primer ministre. 

Egipte

• El 21 de novembre, el Financial Times
comunica que les autoritats egípcies han
prohibit abandonar el país als líders dels
Germans Musulmans i han impedit que
els seus membres es presentessin a les
eleccions sindicals i estudiantils.

Líbia

• Els dies 22 i 23 de novembre, uns

cinquanta països europeus i africans es
reuneixen a Trípoli convidats pel coro-
nel Gaddafi per intentar trobar una so-
lució al problema de la immigració clan-
destina. Els països africans i europeus
acorden una estratègia global d'immi-
gració en adoptar un pacte inèdit que
combina seguretat i desenvolupament.

Tunísia

• El 7 de novembre, el president tuni-
sià Zine ben Ali, en el seu discurs amb
motiu del 19è aniversari de la seva ar-
ribada al poder, es compromet a refor-
mar el sistema polític per permetre una
«competència equitativa». D'altra banda,
promet autoritzar inspeccions imprevis-
tes en centres penitenciaris. Vint-i-nou
presoners islamistes són posats en lli-
bertat en el marc d'una amnistia.

Algèria

• El 12 de novembre, el primer minis-
tre Abdelaziz Belkhadem demana a Fran-
ça que reconegui els crims de guerra co-
mesos a l'època colonial contra els
algerians. 

Marroc

• L'1 de novembre, el Marroc es con-
verteix en el tretzè país membre de la ini-
ciativa global per a la lluita contra el ter-
rorisme nuclear.
• El 22 de novembre, la majoria go-
vernamental accepta flexibilitzar els cri-
teris de participació a les eleccions le-
gislatives de la tardor de 2007, ja que
petites formacions polítiques havien pro-
tagonitzat recents mobilitzacions a cau-
sa de la seva exclusió.
• El 28 de novembre, el Marroc supri-
meix el servei militar obligatori.

Unió Europea

• El 8 de novembre, la Comissió Eu-
ropea lliura el seu informe sobre el pro-
grés dels candidats a l'adhesió. L'in-
forme critica les carències de Turquia,
concretament pel que fa a Xipre, i fe-
licita Croàcia i Macedònia pels seus
progressos.
• El 24 de novembre, la cimera UE-
Rússia d'Hèlsinki no aconsegueix acos-
tar posicions entre les dues potèn-
cies, entre d'altres assumptes, en

matèria d'energia.
• El 29 de novembre, el comissari de
Medi Ambient, Stavros Dimas, anuncia
una reducció del 7% en les emissions
de carboni autoritzades als estats mem-
bres en la segona fase del sistema eu-
ropeu d'intercanvi de quotes d'emis-
sions de CO2 (ETS), que comprèn des
de 2008 fins a 2012. Aquest sistema és
l'instrument estrella de la UE per lluitar
contra el canvi climàtic i assolir l'objec-
tiu establert en el Protocol de Kyoto de
reduir d'aquí a 2012 les emissions de
CO2 en un 8% respecte al nivell de
1990.

Desembre de 2006

El Govern espanyol posa fi a les nego-
ciacions de pau amb l'organització Eus-
kadi i Llibertat (ETA) després que aques-
ta faci explotar una bomba a l'aeroport
de Barajas, a Madrid, que causa la mort
de dues persones. En resposta a la ne-
gativa de Turquia a reconèixer la Re-
pública de Xipre i obrir els seus ports i
aeroports al transport grecoxipriota, els
ministres d'Afers Estrangers de la UE
decideixen suspendre parcialment les
negociacions d'adhesió de Turquia a la
UE. Al Líban se succeeixen durant tot
el mes de desembre, i cada vegada
amb major participació, les manifesta-
cions per demanar la dimissió del Go-
vern, organitzades per les faccions xiï-
tes d’Hezbol·lah i Amal, amb el suport
del líder cristià del Moviment Patriòtic
Lliure, el general Michel Aoun. Per pri-
mera vegada, una dona és al capda-
vant d'un partit polític a Tunísia. Finlàn-
dia es converteix en el setzè país de la
UE a ratificar el tractat que institueix
una Constitució europea. Bòsnia i Her-
cegovina, Montenegro i Sèrbia s'unei-
xen al Partenariat per la Pau de l'OTAN.

Espanya

• El 30 de desembre, l'organització
ETA, després d'haver previngut les au-
toritats, fa explotar una bomba a l'apar-
cament de l'aeroport de Barajas, a Ma-
drid, i posa fi així a nou mesos d'alto el
foc. En resposta a l'atemptat, que cau-
sa dos morts i 26 ferits, el president del
Govern, José Luis Rodríguez Zapatero,
dóna per acabades les negociacions
de pau amb ETA. El 31 de desembre,
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milers d'espanyols es manifesten a tot
el país contra ETA i demanen la dimis-
sió de Zapatero. El líder de Batasuna, Ar-
naldo Otegi, declara que al Govern li ha
mancat voluntat per fer avançar les ne-
gociacions de pau i el responsabilitza del
retorn de la violència. 

França

• El 7 de desembre, una nova cadena
internacional francesa finançada per
l'estat, France 24, comença a emetre
amb l'esperança de fer la competència
a la BBC i a la CNN.
• El 20 de desembre, deu persones
són inculpades en l'assumpte dels «fal-
sos electors» durant les eleccions a l'al-
caldia de París de 1989 i 1995, que
havien consagrat la victòria del partit de
Jacques Chirac, Reagrupament per la
República (RPR).

Itàlia

• El 2 de desembre, 700.000 perso-
nes es manifesten contra els plans pres-
supostaris del Govern d’apujar els im-
postos. La manifestació és convocada
per la coalició a l'oposició, la Casa de
les Llibertats, de Silvio Berlusconi. Els
pressupostos s'aproven el 21 de de-
sembre.
• El 18 de desembre, els guardacos-
tes intercepten una embarcació de pes-
cadors amb 648 immigrants il·legals
egipcis.  

Croàcia

• L'1 de desembre, el comissari euro-
peu per a l'Ampliació, Olli Rehn, afirma
que Croàcia és «al capdavant del grup»
per a la pròxima ampliació de la UE,
després de l'adhesió l'1 de gener de
2007 de Romania i Bulgària. 

Bòsnia i Hercegovina

• El 14 de desembre, Bòsnia i Herce-
govina, Montenegro i Sèrbia s'adherei-
xen al programa del Partenariat per a la
Pau (PPP), el primer pas per a la seva
adhesió a l'OTAN.
• El 19 de desembre, Albània, Bòs-
nia i Hercegovina, Moldàvia, Montene-
gro, Sèrbia i la província de Kosovo
signen a Bucarest un nou Acord de
Lliure Comerç d'Europa Central (CEF-

TA), que uneix el bloc regional de lliu-
re comerç d'Europa central del qual ja
formen part Croàcia, Macedònia, Bul-
gària i Romania. 

Sèrbia

• El 4 de desembre, el Partit Socialis-
ta de Sèrbia (SPS) elegeix Ivica Dacic
com a nou líder, en substitució de Slo-
bodan Milosevic, mort el mes de març.
Dacic declara que continuarà l'herència
de Milosevic. 
• El 8 de desembre, Vojislav Seselj, lí-
der del Partit Radical Serbi, posa fi a la
seva vaga de fam després que el Tribunal
d'Apel·lació del Tribunal Penal Interna-
cional per a l'antiga Iugoslàvia restauri
el seu dret a assumir la seva pròpia de-
fensa. 

Grècia

• El 14 de desembre, la companyia
telefònica Vodafone Grècia és con-
demnada a pagar una multa de 76 mi-
lions d'euros per la seva implicació en
l'escàndol sobre les escoltes telefòni-
ques al primer ministre Costas Kara-
manlis, a altres alts càrrecs del Govern
i a empresaris entre juny de 2004 i març
de 2005, en el context de l'organització
dels Jocs Olímpics.  
• El 20 de desembre, gairebé un mi-
lió d'estudiants i simpatitzants protesten
contra el pla del Govern de crear uni-
versitats privades. 

Xipre

• El 15 de desembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides adop-
ta la Resolució 1.728 (2006) que pro-
longa el mandat de les Forces per la
Pau de les Nacions Unides fins al 15 de
juny de 2007. El Consell torna a de-
manar a totes dues parts que busquin
una solució a les desaparicions i sol·li-
cita l'obertura de més punts de pas fron-
terer. 

Turquia

• El 8 de desembre, la UE qualifica
d'insuficient la proposta turca d'obrir un
port i un aeroport als grecoxipriotes a
canvi d'una reducció de les restriccions
comercials a la República Turca de Xi-
pre del Nord (RTCN). L'11 de novem-

bre, els ministres d'Afers Estrangers de
la UE decideixen suspendre parcialment
les negociacions d'adhesió de Turquia
a la UE, en resposta a la seva negativa
a reconèixer a la República de Xipre i a
obrir els seus ports i aeroports al trans-
port grecoxipriota. Així mateix, aproven
la proposta de la Comissió Europea de
suspendre vuit dels 35 capítols deba-
tuts per manca d'acord. Entre aquests
punts hi ha els de comerç i transport. El
12 de desembre, el primer ministre Re-
cep Tayyip Erdogan qualifica d'injusta la
decisió de la suspensió provisional i re-
corda que la UE no ha complert totes les
seves promeses, en referència a la pro-
mesa europea de 2004 de posar fi a
l'embargament comercial a la RTCN. El
14 de desembre, la cancellera alemanya
Angela Merkel, pròxima presidenta de la
UE i partidària d'una «relació privilegia-
da» amb Turquia, canvia de postura i
declara que no s'oposa a l'eventual ad-
hesió de Turquia. El 15 de desembre, el
primer ministre anglès, Tony Blair, inicia
una missió diplomàtica a Turquia per
tranquil·litzar els turcs respecte a les
seves perspectives d'adhesió.
• El 19 de desembre és absolta l'au-
tora Ipek Calislar, perseguida per insul-
tar la identitat turca, a causa de les se-
ves crítiques al fundador de la Turquia
secular, Mustafa Kemal Atatürk, en la
seva biografia sobre l’esposa d'Atatürk. 
• Almenys divuit soldats moren en els
enfrontaments entre el Partit dels Tre-
balladors del Kurdistan i les forces ar-
mades al sud-est del país. 

Síria

• L'11 de desembre, Síria i Iraq tornen
a obrir ambaixades a les seves respec-
tives capitals, després de més de vint
anys de desavinences diplomàtiques. 

Líban

• El dia 1 de desembre, unes
800.000 persones es manifesten al
centre de Beirut, convocades per dues
faccions xiïtes, Hezbol·lah i Amal, per
demanar la dimissió del Govern del
primer ministre Fuad Siniora. Molts
partidaris cristians del general Michel
Aoun, líder del Moviment Patriòtic Lliu-
re, s'uneixen als manifestants. El 2 de
desembre, el rei d'Aràbia Saudita, Ab-
dullah ibn Abdul Aziz, dóna el seu su-
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port al Govern de Siniora. El 3 de de-
sembre, durant les manifestacions con-
tra el Govern, mor un ciutadà xiïta, Ah-
med Ali Mahmoud. El 5 de desembre,
els assistents als funerals de Mah-
moud reclamen la mort de Siniora. El
10 de desembre, dos milions de per-
sones es donen cita al centre de Be-
irut convocats per Hezbol·lah i pels
seus aliats cristians. Aoun demana la
dimissió de Siniora o si no vol haver
d’atenir-se a actuacions que portin a
les eleccions anticipades. El xeic Naim
Qasim, una figura important d’Hez-
bol·lah, declara davant la multitud que,
si cal, l'oposició es quedarà durant
mesos al carrer.

Jordània

• El 7 de desembre, el Tribunal de Se-
guretat de l'Estat condemna nou per-
sones implicades en l'atac amb coets a
dos vaixells de guerra americans atracats
a Aqaba l'agost de 2005.
• El 21 de desembre, Nabil Ja'urah,
que havia obert foc sobre turistes a Am-
man el mes de setembre, fet que va
causar la mort d'un turista anglès, és
condemnat a mort.  

Egipte

• El 14 de desembre, la Unió Africa-
na i el Banc Africà de Desenvolupa-
ment organitzen la primera Conferèn-
cia de Ministres del Petroli i de l'Energia
dels països africans al Caire. El tema
principal de la conferència és la pujada
del petroli en el mercat mundial i la seva
influència sobre l'economia dels països
d'Àfrica. 
• El 26 de desembre, el president Hos-
ni Mubarak sol·licita al Parlament una
esmena a la Constitució per permetre
que els partits de l'oposició presentin
candidats a la presidència amb més fa-
cilitat. Mubarak també proposa la pro-
hibició dels partits d'obediència religio-
sa. 

Líbia
• El 19 de desembre, el Tribunal Cri-
minal de Bengasi condemna a mort les
cinc infermeres búlgares i el metge pa-
lestí acusats d'infectar amb el virus de
la SIDA més de 400 nens a finals dels
anys noranta. El procés encara ha de
passar pel Tribunal Suprem.

Tunísia

• El 26 de desembre, May Eljeribi és
nomenada secretària general del Partit
Democràtic Progressista (PDP) i es con-
verteix en la primera dona que encap-
çala un partit polític a Tunísia. 

Algèria

• El 12 de desembre, Algèria i Espa-
nya signen a Alger un acord judicial
d'extradició. 

Unió Europea

• El 5 de desembre, Finlàndia es con-
verteix en el setzè país de la UE a rati-
ficar el tractat que institueix una Cons-
titució europea.
• El 7 de desembre, el Banc Central
Europeu decideix augmentar els tipus
d'interès del 3,25% al 3,50%, el tipus
més alt en cinc anys. Amb això es pre-
tén reduir la pressió inflacionista a la
zona de l'euro.  
• El 12 de desembre, el Tribunal de 
Primera Instància de la UE anul·la 
la decisió de la UE de maig de 2002 de
congelar els béns del grup iranià a l'e-
xili Mujahedeen-i-Khalq (MKO), en con-
siderar que no havien tingut un pro-
cés just i que no s'havien esgrimit raons 
vàlides.
• El 14 i el 15 de desembre, la Cime-
ra Europea sota la presidència finlandesa
aborda la qüestió de la «capacitat d'ab-
sorció» de la UE, i decideix no donar
més dates d'adhesió fins que les nego-
ciacions no arribin a una fase avança-
da. També decideix no prendre deci-
sions sobre qualsevol futura ampliació
fins que es desbloquegi la qüestió de la
nova Constitució. Així mateix, la Cime-
ra se centra en les mesures per lluitar
contra la immigració il·legal i decideix
que es donarà prioritat a l'estudi d'un sis-
tema de vigilància europeu de les fron-
teres meridionals.
• El 21 de desembre, els ministres de
Pesca dels 25 es posen d'acord so-
bre les quotes de pesca per a l’any
2007, entre les quals s'inclouen una
reducció del 20% al 14% en les quo-
tes de pesca de bacallà, i una reduc-
ció del 10% al 7% dels dies de pes-
ca. No obstant això, els científics
aconsellaven la prohibició de la seva
pesca. 

Gibraltar i Sàhara Occidental

Gibraltar

• El 12 de setembre, el Tribunal de
Justícia de les Comunitats Europees
confirma el dret dels habitants de Gi-
braltar a participar a les eleccions eu-
ropees i rebutja l'al·legació presentada
per Espanya, en la qual s'argumenta
que només els ciutadans de la UE po-
den votar legalment. 
• El 18 de setembre, el ministre anglès
d'Afers Europeus, Geoff Hoon, el minis-
tre d'Afers Estrangers espanyol, Miguel
Ángel Moratinos, i el ministre principal de
Gibraltar, Peter Caruana, signen una sè-
rie d'acords històrics a Còrdova (Espanya),
en virtut dels quals s'obren els aeroports
de Gibraltar als avions procedents d'Es-
panya i de la resta d'Europa. Així mateix,
es flexibilitzen els controls fronterers amb
l'objectiu de promoure el comerç, millo-
rar les telecomunicacions entre Gibraltar
i Espanya, i es permet l'obertura d'un Ins-
titut Cervantes a Gibraltar. 
• El 30 de novembre, el 60,24% dels
electors aproven la nova Constitució
per mitjà de referèndum. Aquesta ator-
ga més poder a Gibraltar, un poder que
es reflecteix, per exemple, en la creació
del seu propi sistema judicial. 
• El 16 de desembre, un avió de la
companyia aèria espanyola Iberia ater-
ra a l'aeroport de Gibraltar, i es repre-
nen així les relacions aèries entre 
Espanya i la colònia britànica,  interrom-
pudes des de 1954.

Sàhara Occidental

• El 28 d'abril, el Consell de Segure-
tat de les Nacions Unides adopta la Re-
solució 1.675 (2006), que prorroga el
mandat de la Missió de les Nacions Uni-
des per al referèndum del Sàhara Oc-
cidental fins al 31 d'octubre.
• El 22 d'abril, el Consell Reial Con-
sultiu per als Assumptes del Sàhara
(CORCAS) anuncia que el rei del Mar-
roc, Mohamed VI, ha ordenat l'allibera-
ment de 48 presoners sahrauís.
• El 31 d'octubre, el Consell de Segu-
retat de les Nacions Unides adopta la Re-
solució 1720 (2006) que renova el man-
dat de la Missió de les Nacions Unides per
al referèndum del Sàhara Occidental (MI-
NURSO) fins al 30 d'abril de 2007. 
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Cronologies

Cronologia d’Israel-Palestina

L'any 2006 és el de les eleccions le-
gislatives a Israel i als territoris pales-
tins ocupats. El mes de gener, Hamàs
aconsegueix la majoria absoluta a les
eleccions legislatives del Consell Le-
gislatiu Palestí i forma Govern el mes
de març. Amb el seu rebuig a renun-
ciar a la violència, a reconèixer l'Estat
d'Israel i a respectar els antics acords
signats entre l'Autoritat Nacional Pa-
lestina i Israel –tres requisits previs
imposats pel Quartet per reconèixer
el Govern de Hamàs–, la nova Auto-
ritat Nacional Palestina ha de fer front
a l'aïllament diplomàtic, a una sus-
pensió de l'ajuda internacional i a la
congelació de la transferència d'im-
postos i drets duaners per part d'Israel.
Això fa caure els territoris palestins en
una greu crisi financera i humanitària,
malgrat que, durant el mes de maig, el
Quartet crea un «mecanisme interna-
cional temporal». A Israel, les elec-
cions a la Knesset marquen la victò-
ria del partit Kadima i del pla del seu
nou líder, Ehud Olmert, de fixar, uni-
lateralment si cal, les fronteres defini-
tives d'Israel d'aquí a 2010. 
A la crisi financera i humanitària s’a-
fegeix una crisi política provocada per
les acarnissades lluites interpalesti-
nes a la franja de Gaza des del mes
d'abril, entre els partidaris del Govern
de Hamàs i els de Fatah, el partit del
president palestí Mahmoud Abbas.
L'impagament de salaris dels funcio-
naris de l'Estat durant diversos mesos
a causa de l'embargament financer in-
ternacional augmenta les tensions in-
terpalestines. El mes de maig, Abbas
anuncia que, a manca d'un acord en-
tre Fatah i Hamàs, organitzarà un re-
ferèndum sobre la qüestió del reco-
neixement d'Israel per posar fi a la crisi
política i financera. Malgrat el reco-

neixement implícit, per part de Hamàs,
de l'existència d'Israel el mes de juny
i de l'inici de converses sobre la crea-
ció d'un Govern d'unitat nacional, que
s'anuncien difícils, els enfrontaments
interpalestins continuen fins a finals
d'any i causen més de 300 morts. El
16 de desembre, Mahmoud Abbas
convoca eleccions anticipades per re-
soldre l'atzucac en què es troben els
palestins. 
Malgrat els problemes interns als ter-
ritoris ocupats, els enfrontaments en-
tre Israel i les faccions palestines s'in-
tensifiquen al llarg de l'any 2006. A
principis d'abril, com a resposta al llan-
çament freqüent de coets per part dels
grups terroristes palestins, Israel em-
prèn la major operació militar contra la
franja de Gaza des de la retirada  dels
colons jueus l’any 2005. A finals de
maig, les tropes israelianes entren per
primera vegada a la franja de Gaza
des de la seva retirada l’any 2005. El
25 de juny, l'ofensiva israeliana s'in-
tensifica a causa del segrest d'un sol-
dat israelià per part de diverses fac-
cions palestines. En resposta a aquest
fet, Israel llança l’operació «tempesta
d'estiu» i són detinguts desenes de
representants palestins de Hamàs, en-
tre els quals hi ha nou ministres, el
mes de juny, i el president del Consell
Legislatiu Palestí, l'agost. El 26 de no-
vembre entra en vigor un alto el foc en-
tre Israel i els militants palestins, i les
forces armades israelianes es retiren
de la franja de Gaza. El 23 de de-
sembre sorgeix un llamp d'esperança
amb la primera trobada oficial des de
l'elecció de Hamàs el mes de gener,
entre el president palestí, Mahmoud
Abbas, i el primer ministre israelià,
Ehud Olmert, l’objectiu de la qual és
reprendre el procés de pau.

Gener de 2006

Israel

• El 4 de gener, el primer ministre Ariel
Sharon pateix un vessament cerebral
massiu i entra en coma. L'endemà, Ehud
Olmert, viceprimer ministre i ministre de
Finances, és nomenat primer ministre
en funcions. El 16 de gener, Kadima, el
partit de Sharon, nomena Olmert per a
la presidència en funcions del partit. 
• L'11 de gener, tres ministres del Li-
kud abandonen el Govern. El 13 de ge-
ner, l'últim ministre del Likud en el Go-
vern, Silvan Shalom, ministre d'Afers
Estrangers, dimiteix del seu càrrec. El lí-
der del Likud, Benjamin Netanyahu, ja ha-
via dimitit l'agost de 2005.  

Palestina

• El 25 de gener, el grup islamista Ha-
màs aconsegueix la majoria absoluta a
les eleccions legislatives del Consell
Legislatiu Palestí, amb 74 escons d'un
total de 132, enfront dels 45 de Fatah,
el partit del president Mahmoud Abbas.
Més de 900 observadors internacionals
supervisen les eleccions.
• La Jihad Islàmica havia rebutjat par-
ticipar a les eleccions i havia fet una
crida als seus seguidors perquè no acu-
dissin a votar, però el 74,6% de l'elec-
torat acudeix a les urnes. El 26 de ge-
ner, dimiteix el Govern del primer ministre
Ahmad Qureia, dominat per Fatah. Israel
declara que no negociarà amb un Go-
vern palestí que compti amb una orga-
nització terrorista armada que insti a la
destrucció d'Israel. Així mateix, el 26 de
gener, el president nord-americà G. W.
Bush declara que no negociarà amb
Hamàs, la qual figura a la seva llista 
de grups terroristes, mentre aquesta 

6AnexosCatala:00 Med. en cifrasgraf  17/1/08  19:18  Página 353



organització cridi a la destrucció d'Israel.
El 30 de gener, el Quartet es reuneix a
Londres i insta Hamàs a reconèixer Is-
rael, a renunciar a la violència i a res-
pectar tots els acords anteriors, com el
Full de Ruta. Afegeix que tota l'ajuda fi-
nancera al nou Govern dependrà de
l'acceptació d'aquests principis per part
de Hamàs.  

Conflictes entre les parts

• El 19 de gener, un palestí suïcida fa
explotar una bomba que portava adhe-
rida al cos en un restaurant de Tel Aviv
i causa ferides, com a mínim, a 22 per-
sones. Aquest atemptat és reivindicat per
la Jihad Islàmica i comès en resposta a
les accions militars d'Israel a la franja de
Gaza. 

Febrer de 2006

Israel

• L'1 de febrer esclaten enfronta-
ments entre colons, la policia i mili-
tars israelians encarregats d'evacuar i
de destruir un assentament il·legal a
Amona, al cor de Cisjordània. Més de
200 colons i 65 policies i militars re-
sulten ferits. Són detinguts16 colons. 
• El 7 de febrer, el primer ministre
en funcions, Ehud Olmert, declara a la
cadena de televisió Channel 2 TV que,
si Kadima guanya les eleccions, Israel
continuarà la seva retirada de Cisjor-
dània i mantindrà el control dels grans
assentaments de Maale Adumim, Ariel
i Gush Etzion, així com el de colònies
més petites a la vall del Jordà. 
• El 14 de febrer, el fill gran del pri-
mer ministre Ariel Sharon, Omri Sha-
ron, és condemnat a nou mesos de
presó per infraccions de la Llei sobre
finançament de partits, comeses durant
les primàries del Likud l’any 1999, en
les quals el seu pare va resultar gua-
nyador.

Palestina

• L'1 de febrer, el cap del servei d'in-
tel·ligència egipci i delegat per als as-
sumptes palestins, Omar Suleiman,
insta Hamàs a renunciar a la violència,
a respectar els acords signats pels
governs anteriors de Fatah i a reco-

nèixer Israel. El 9 de febrer, Rússia es
converteix en el primer membre del
Quartet a establir contactes amb Ha-
màs i convida els seus representants
a Moscou a debatre sobre el procés
de pau a l’Orient Mitjà. El 10 de febrer,
França dóna suport amb prudència a
l'oferta del president rus, Vladimir Pu-
tin. El 18 de febrer presta jurament el
nou Consell Legislatiu Palestí (CLP),
dominat pel grup islamista Hamàs. El
19 de febrer, Hamàs nomena Ismail
Haniyeh per al càrrec de primer mi-
nistre d'un Govern de coalició dominat
per Hamàs. En resposta, el 19 de fe-
brer, el Govern israelià decideix con-
gelar immediatament la transferència
d'impostos i drets duaners a l'Autori-
tat Nacional Palestina (ANP). El primer
ministre en funcions, Ehud Olmert,
qualifica l'ANP d’«autoritat terrorista».
Així mateix, Israel demana als donants
internacionals la suspensió de la seva
ajuda a l'ANP i anuncia un embarga-
ment a l'enviament d'armes i de mate-
rial militar a les forces de seguretat
de l'ANP. D'altra banda, als represen-
tants de Hamàs al CLP, se'ls nega el
privilegi concedit habitualment als res-
ponsables palestins de viatjar entre la
franja de Gaza i Cisjordània. El 20 de
febrer, els Germans Musulmans d'E-
gipte llancen una campanya interna-
cional de recollida de fons per ajudar
l'ANP. El 22 de febrer, el secretari del
Consell Suprem de Seguretat Nacio-
nal d'Iran, Ali Larijani, anuncia que Iran
donarà suport a l'ANP per «resistir la
crueltat americana».  

Conflictes entre les parts

• El 23 de febrer, les forces armades
israelianes maten cinc palestins al
camp de refugiats de Balata, a Na-
blús, en l'operació militar més impor-
tant a Cisjordània des d'agost de 2005.
Entre els morts hi ha Mohamed Shta-
wi, alt responsable de les Brigades
dels Màrtirs d’al-Aqsa. Israel continua
les seves operacions militars a Nablús
i els seus voltants fins a finals de fe-
brer. El 26 de febrer, Israel mata dos
palestins que, segons Israel, volien
col·locar bombes a la frontera entre
Israel i la franja de Gaza. Un dels dos
palestins és Zayan Dukhan, un dels
fills d’Abdel Fattah Dukhan, membre de
Hamàs del CLP. 

Març de 2006

Israel

• El 9 de març, el primer ministre en
funcions, Ehud Olmert, declara en una
entrevista pel The Jerusalem Post que
si Kadima guanya les eleccions, el
partit es compromet a fixar d'aquí a
2010 les fronteres definitives d'Israel
i que la frontera seguirà exactament,
o molt de prop, la línia traçada pel
mur de seguretat a Cisjordània. Olmert
afegeix que estendrà la colònia de
Maale Adumim fins a arribar a Jeru-
salem Est. Els palestins i els Estats
Units s'oposen a aquest pla d'exten-
sió conegut amb el nom de Pla de
desenvolupament E-1. El 28 de març,
Kadima, el nou partit d'Ariel Sharon, di-
rigit per Ehud Olmert des que Sharon
va entrar en coma, és el partit amb
més escons (29) a les eleccions de la
Knesset (òrgan legislatiu unicameral
format per 120 escons). Kadima ini-
cia negociacions de coalició amb el
Partit Laborista (19 escons), i altres
formacions menors. El Likud només
aconsegueix 12 escons, mentre que
els partits religiosos i els que defen-
sen interessos particulars aconsegu-
eixen un terç dels escons a la Knes-
set. Olmert qualifica l'elecció de
referèndum a favor del seu pla de fi-
xar unilateralment d'aquí a 2010 les
fronteres definitives d'Israel.

Palestina

• A principis de març, una delegació
de Hamàs encapçalada per Khaled
Meshal, president de l'oficina política
de Hamàs, amb base a Síria, viatja a
Moscou convidada pel president Vla-
dimir Putin. El 3 de març, Putin de-
clara que Hamàs ha de reconèixer Is-
rael i renunciar a la violència si vol
evitar l'aïllament internacional. El 29
de març juren els seus càrrecs el nou
primer ministre, Ismail Haniyeh, i el seu
gabinet, dominat per Hamàs. El mateix
dia, Canadà suspèn la seva ajuda a
l'Autoritat Nacional Palestina (ANP).
El Quartet anuncia que perilla l'ajuda
a l'ANP ja que Hamàs rebutja reco-
nèixer Israel, no renuncia a la violència
ni respecta els acords anteriors. El
Quartet afegeix que es compromet a
mantenir la seva ajuda humanitària a
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Palestina. El nou ministre d'Afers Es-
trangers, Mahmud al-Ahhar, declara
que no cedirà a la pressió internacio-
nal i que el nou Govern no té la inten-
ció de reconèixer Israel. El 30 de març,
el nou ministre de l'Interior, Said Siy-
am, declara que els militants palestins
no seran detinguts per les forces de
seguretat palestines, però suggereix
que el nou Govern intentarà convèn-
cer les faccions perquè no llancin atacs
contra Israel. 

Conflictes entre les parts

• El 2 de març, Khaled Al-Dahdouh,
cap de les Brigades al-Qods, l'ala mi-
litar de la Jihad Islàmica, mor en ex-
plotar el seu vehicle a la franja de
Gaza. La Jihad Islàmica acusa Israel de
ser responsable de l'assassinat, tot i
que Tel Aviv nega qualsevol implicació. 
• El 14 de març, les forces militars is-
raelianes assetgen la presó palestina
de Jericó per capturar sis homes re-
clamats per Israel i que feia quatre
anys que estaven empresonats sota
el control d'americans i anglesos. En-
tre els detinguts reclamats hi ha el se-
cretari general del Front Popular per a
l'Alliberament de Palestina, Ahmed
Saadat, i diversos activistes implicats
en l'assassinat del ministre israelià de
Turisme, Rehavam Zeevi, l’any 2001.
Anglesos i americans decideixen reti-
rar-se per motius de seguretat. El 15
de març, el president palestí Mahmoud
Abbas condemna l'operació israeliana.
• El 30 de març, un palestí suïcida fa
esclatar els explosius que portava
adossats al cos davant de l'assenta-
ment jueu de Kedoumim a Cisjordània
i causa la mort de quatre israelians. Una
facció de les Brigades dels Màrtirs
d’al-Aqsa reivindica l'atemptat. 
• El de 31 març, Khalil al-Quqa, co-
mandant de les Brigades Salah e-Din,
el braç armat dels Comitès de Resis-
tència Popular, mor en explotar el seu
cotxe a Gaza. Els palestins n’acusen
Israel, que nega qualsevol implicació.
Els Comitès de Resistència Popular
acusen les forces de seguretat pales-
tines de col·laborar amb Israel, fet que
provoca revoltes i l'intercanvi de trets
entre les forces de seguretat palesti-
nes i els membres dels Comitès de
Resistència Popular. Tres persones hi
perden la vida.

Abril de 2006

Israel

• L'11 d'abril, el mandat d'Ariel Sharon
com a primer ministre arriba formalment
a la seva fi quan els metges declaren la
seva «incapacitat permanent», després
d'un coma de més de tres mesos, fet que
permet el nomenament oficial d'Ehud
Olmert per al càrrec. El 30 d'abril, Ol-
mert conclou les negociacions per a la
formació d'un Govern de coalició format
pel seu partit Kadima, el Partit Laboris-
ta, els ultraortodoxos Guardians Sefar-
dites de la Torah (Shas) i el Partit dels
Pensionistes d'Israel (Gil).
• El 20 abril, el Govern israelià prorroga
un any la prohibició de viatjar a l'es-
tranger imposada a Mordechai Vanunu,
alliberat l'abril de 2004 després d'haver
complert una pena de divuit anys per di-
vulgar secrets nuclears israelians, ja que
encara segueix representant «un risc
per a la seguretat de l'Estat». 

Palestina

• El 7 d'abril, Hamàs rebutja les con-
dicions imposades per la comunitat in-
ternacional per seguir prestant ajuda a
l'Autoritat Nacional Palestina (ANP). Els
Estats Units anuncien la suspensió de
la seva ajuda a l'ANP per un valor de més
de 240 milions de dòlars, per evitar que
el Govern de Hamàs s’aprofiti d’aquests
diners. En contrapartida, els Estats Units
decideixen augmentar la seva ajuda hu-
manitària en un 57%, fins arribar a un im-
port de 287 milions de dòlars. El 9 d'a-
bril, l'oficina del primer ministre israelià,
Ehud Olmert, declara que Israel no tin-
drà cap contacte amb l'ANP, a la qual
descriu com «una autoritat hostil», al-
hora que declara que mantindrà els con-
tactes amb Mahmoud Abbas. El 10 d'a-
bril, els ministres d'Afers Estrangers de
la Unió Europea també decideixen sus-
pendre l'assistència bilateral a l'ANP,
així com la de la Comissió Europea. No
obstant això, els ministres decideixen
mantenir certs contactes amb membres
de l'ANP. El 14 abril, el Departament
del Tresor Americà prohibeix als ameri-
cans, a les companyies americanes i a
les companyies que operen a Estats
Units, fer negocis amb l'ANP. El 17 d'a-
bril, Iran i Qatar prometen cadascun a
l'ANP una partida de 50 milions de dò-

lars per ajudar-la a fer front a la crisi fi-
nancera. 
• A principis d'abril apareixen tensions
entre el president Mahmoud Abbas, líder
de Fatah, i el Govern de Hamàs, sobre
qüestions de seguretat. El 7 d'abril, The
Independent publica que el president
Mahmoud Abbas intenta agafar el con-
trol d'un dels passos fronterers de Gaza,
sota el comandament del ministre de l'In-
terior i de Seguretat Nacional, Said Siy-
am, per evitar la retirada dels observadors
de la UE, que han vist com se'ls prohibia
qualsevol contacte amb Hamàs. Les ten-
sions entre ambdós segueixen augmen-
tant quan Abbas intenta nomenar Raixid
Abu Shabak, un antic responsable de
seguretat a Gaza, com a cap del servei
de seguretat interna. Abbas es veu obli-
gat a abandonar aquest projecte perquè
Hamàs s'oposa a la creació d’«instàn-
cies paral·leles». El 20 d'abril, Siyam anun-
cia la creació d'una nova força de segu-
retat sota el control del comandant dels
Comitès de Resistència Popular de Gaza,
el coronel Jamal Abu Samhadana, for-
mada per militants dels esmentats Co-
mitès. Abbas qualifica aquesta força
d’«il·legal i inconstitucional».
• El 30 d'abril, James Wolfensohn di-
miteix del seu càrrec d'enviat especial del
Quartet al Pròxim Orient. Quan dimi-
teix, explica que l'existència d'un Go-
vern de Hamàs als territoris palestins ja
no li permet exercir les seves funcions.

Conflictes entre les parts

• A principis d'abril, com a resposta al
llançament de coets per part de les fac-
cions palestines des de la franja de
Gaza, Israel emprèn la major operació
militar contra la franja de Gaza des de
la retirada dels colons jueus, els mesos
d’agost i setembre de 2005. El 7 d'abril,
almenys sis palestins -un nen i cinc
membres dels Comitès de Resistència
Palestina- són abatuts, i el 10 d'abril
mor una nena. A mitjan abril, el nombre
d'obusos llançats per Israel arriba a 300.
El 17 d'abril, un palestí suïcida mata sis
israelians, dos romanesos i un turista
francès en fer explotar una bomba que
portava adossada al cos, en un restau-
rant de menjar ràpid de Tel Aviv. L'a-
temptat és reivindicat per la Jihad Islà-
mica, responsable de gairebé la totalitat
dels atemptats suïcides comesos des de
principis de l'any 2005. 
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Maig de 2006

Israel

• El 4 de maig, la Knesset (òrgan le-
gislatiu unicameral) ratifica el nou Go-
vern del primer ministre Ehud Olmert, del
partit Kadima. El nou Govern controla 67
dels 120 escons de la Knesset. Amir Pe-
retz, del Partit Laborista, és nomenat
ministre de Defensa i Tzipi Livni, vice-
primera ministra i ministra d'Afers Es-
trangers. En el seu discurs a la Knesset,
Olmert reitera el seu projecte de fixar les
fronteres d'Israel, unilateralment si cal,
d'aquí a 2010, i precisa que aquestes
fronteres seran diferents dels territoris
controlats a l'actualitat. Això significa
que els territoris jueus aïllats, que posen
en perill la seguretat de l'Estat, seran
abandonats, contràriament al que suc-
ceirà amb els grans assentaments, que
formaran part d'Israel amb Jerusalem
com a capital. Durant la seva visita a fi-
nals de maig als Estats Units, Olmert rep
el suport del president G.W. Bush al
seu pla.
• El 14 de maig, el Tribunal Suprem de-
cideix no esmenar la Llei sobre ciuta-
dania, que exclou la reunificació familiar
entre palestins i israelians àrabs.

Palestina

• El 9 de maig es produeix un intercanvi
de trets entre els homes armats de Ha-
màs i el guardaespatlles de Samir Mash-
rawi, un líder de Fatah, la qual cosa pro-
voca enfrontaments entre els partidaris
de Fatah i de Hamàs, que causen tres
morts i nou ferits. El 17 de maig, l'Auto-
ritat Nacional Palestina (ANP), dirigida
per Hamàs, desafia el veto imposat pel
president Mahmoud Abbas i desplega a
Gaza la seva nova força de seguretat
paramilitar, integrada per 3.000 homes,
sota el comandament de Jamal Abu Sa-
madhana, comandant dels Comitès de
Resistència Popular. El 22 de maig, els
enfrontaments entre la milícia de Hamàs
i els policies lleials a Abbas, als voltants
de les oficines del Consell Legislatiu Pa-
lestí, causen un mort i onze ferits. El 24
de maig, Nabil Hodhod, responsable del
Servei de Seguretat Preventiva, contro-
lat per Fatah, mor en ser atacat amb una
granada. El 24 de maig, Salem Khudeih,
membre de la milícia de Hamàs, és aba-
tut davant d'una mesquita a Khan Yunis

i Hamàs acusa el Servei de Seguretat
Preventiva de ser responsable de la seva
mort. El 26 de maig, Hamàs retira la
seva milícia dels carrers de Gaza per
restaurar la calma. 
• El 9 de maig, el Quartet, reunit a
Nova York, acorda crear un «mecanis-
me temporal internacional» que perme-
ti l'arribada d'ajuda als palestins sense
passar per l'ANP, amb la finalitat d'evi-
tar una crisi financera als territoris pa-
lestins. El 10 de maig, Israel anuncia
que acceptarà el nou mecanisme i el
17 de maig el Govern israelià demana
a l'exèrcit que reobri el pas de Karni.
• El 10 de maig, responsables pales-
tins empresonats a Israel, entre els quals
hi ha Marouan Barghouti (Fatah) i el xeic
Abdel Halek Al-Natshé (Hamàs), fan
propostes per sortir de la crisi que en-
fronta Fatah i Hamàs. En particular, es
considera la idea d'un Govern de coali-
ció Fatah-Hamàs, la finalització dels
atacs al territori israelià i la creació d'un
Estat palestí a les fronteres de 1967. El
25 de maig, el president Abbas llança
un ultimàtum a Hamàs i li concedeix deu
dies per reconèixer Israel, després de la
qual cosa s'organitzarà un referèndum
sobre el document fet públic pels pre-
soners palestins, que reconeix implíci-
tament l'Estat d'Israel. 
• El 18 de maig, el Govern xinès con-
vida el ministre d'Afers Estrangers pa-
lestí, Mahmud al-Zahhar, a Pequín, a
participar en el Fòrum de Cooperació
àrab-xinès. Israel denuncia la invitació,
que va en contra de les condicions im-
posades per la comunitat internacional
per reconèixer el Govern de Hamàs,
que són el reconeixement d'Israel, la re-
núncia a la violència i l'acceptació dels
acords anteriors.

Negociacions de pau

• El 21 de maig, per primera vegada
des de l'elecció de Hamàs a les elec-
cions de gener, es produeixen contac-
tes d’alt nivell entre les dues parts, amb
la trobada entre el president Abbas i la
ministra d'Afers Estrangers israeliana,
Tzipi Livni, en el marc del Fòrum Eco-
nòmic Mundial. Després de la trobada,
Livni anuncia que el Govern israelià uti-
litzarà 11 milions de dòlars procedents
dels impostos palestins confiscats per
Israel des de l'elecció de Hamàs, per en-
viar ajuda mèdica. 

Conflictes entre les parts

• El 5 de maig, el nou ministre de
Defensa israelià, Amir Peretz, autorit-
za un atac aeri sobre Gaza que acaba
amb la vida de cinc membres dels Co-
mitès de Resistència Popular i conti-
nua així la política d'assassinats se-
lectius del seu predecessor. Peretz
segueix també la política israeliana 
de bombardejar la franja de Gaza en
resposta al llançament de coets so-
bre Israel. 
• El 23 de maig, l'exèrcit israelià deté
a Ramal·là el xeic Ibrahim Hamed, un
important militant de Hamàs. Segons
Israel, Hamed és el comandant en cap
de les Brigades Izz al-Din al-Qassam,
el braç armat de Hamàs, i l’acusen
d'haver dirigit diversos atemptats suï-
cides que han costat la vida a més de
seixanta israelians. El 24 de maig, una
operació secreta israeliana per detenir
Mohamed Shubaki, un important res-
ponsable de la Jihad Islàmica, acaba en
un intercanvi de trets i causa quatre
morts palestins i 50 ferits. El 30 de
maig, per primera vegada des de la
retirada israeliana de la franja de Gaza,
el mes de setembre de 2005, les for-
ces israelianes penetren a la franja i ma-
ten set palestins durant una operació
amb l'objectiu d'evitar el llançament de
coets sobre Israel i detenir militants
buscats de la Jihad Islàmica. El 26 de
maig, el líder de la Jihad Islàmica al
sud del Líban, Mahmoud al-Majzoub,
mor en un atemptat amb bomba a la
ciutat portuària de Sidó. La Jihad Islà-
mica apunta immediatament Israel com
a responsable i jura venjar-se. El mi-
nistre libanès d'Informació, Ghazi al-Ari-
di, condemna l'atemptat. El 28 de maig,
les forces aèries israelianes ataquen les
bases del Front Popular per a l'Allibe-
rament de Palestina en territori liba-
nès, com a resposta al llançament de
coets sobre el nord d'Israel des del
sud del Líban.  

Juny de 2006

Israel

• El 18 de juny, el tinent general al-
Hayb, un membre beduí de l'exèrcit is-
raelià, és condemnat a quinze anys de
presó per espionatge per a Hezbol·lah. 
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Palestina

• El 5 de juny, els enfrontaments en-
tre Hamàs i Fatah causen cinc morts. El
6 de juny, el president Mahmoud Abbas
concedeix quatre dies de pròrroga al
Govern de Hamàs per acceptar una pla-
taforma política que reconegui implíci-
tament Israel. Després, optarà per l'or-
ganització d'un referèndum sobre la
qüestió del reconeixement d'Israel, per
sortir de la crisi política que afecta els
territoris palestins des de les eleccions
de gener. El 10 de juny, Abbas anuncia
la celebració d'un referèndum el 26 de
juliol. L'11 de juny, Hamàs qualifica el re-
ferèndum de cop d'estat contra el seu
Govern i anuncia que el boicotejarà. El
12 de juny, Hamàs llança coets sobre el
quarter general del Servei de Segure-
tat Preventiva, controlat per Fatah, cosa
que obliga Abbas a declarar l'estat d'e-
mergència. El 27 de juny, Hamàs ac-
cepta signar el document de «concòr-
dia nacional» que reconeix implícitament
l'existència d'Israel.
• El 14 de juny, el ministre d'Afers Es-
trangers, Mahmud al-Zahhar, anuncia
que ha reunit 20 milions de dòlars en el
seu viatge a Indonèsia, Malàisia, Brunei,
Xina, Pakistan, Iran i Egipte. El 17 de
juny, el Quartet aprova un pla de la UE
que pretén reprendre l'ajuda financera
al poble palestí alhora que contínua amb
el boicot al Govern de Hamàs. 

Negociacions de pau

• El 22 de juny, el primer ministre Ehud
Olmert i el president Abbas es reunei-
xen de manera informal a Petra, Jordà-
nia, a instàncies del rei Abdullah II i d’E-
lie Wilson, premi Nobel de la Pau l’any
1986. És la primera trobada oficial en-
tre tots dos des que Olmert es va con-
vertir en primer ministre. Ambdues parts
es comprometen a accelerar els pre-
paratius per a l'organització d'una ci-
mera en les properes setmanes.

Conflictes entre les parts

• El 8 de juny, Jamal Abu Samhadan,
líder dels Comitès de Resistència Po-
pular i comandant de la milícia parami-
litar de Hamàs, mor en un atac aeri con-
tra un camp d'entrenament dels Comitès
de Resistència Popular, a Rafah. 
• El 9 de juny, un obús israelià explo-

ta a la platja de Beit Lehiya, al nord de
la franja de Gaza, i causa la mort de set
persones d'una mateixa família palesti-
na i en fereix trenta més. El primer mi-
nistre israelià lamenta aquest tràgic suc-
cés, mentre que el 13 de juny, el ministre
de Defensa, Amir Peretz, declara que la
causa de la mort va ser un explosiu en-
terrat a la sorra. El mateix dia, l'organit-
zació de defensa dels drets humans
Human Rights Watch confirma les tesis
de l'obús israelià. 
• Els dies 10 i 11 de juny, Hamàs posa
fi a la seva treva, que dura des del març
de 2005, quan activistes de Hamàs llan-
cen coets contra la ciutat israeliana de
Sderot. El 13 de juny, un míssil israelià,
dirigit contra un vehicle que transporta-
va membres de la Jihad Islàmica, mata
prop de Gaza onze palestins, dos d'ells
nens. El 15 de juny, Hamàs ofereix res-
tablir l'alto el foc si Israel posa fi a la seva
agressió, la qual cosa és acceptada per
Israel.
• El 20 de juny, Israel mata tres nens
durant un atac aeri sobre la franja de
Gaza, que pretenia contrarestar el llan-
çament de coets.
• El 25 de juny, diversos activistes
palestins, entre els quals hi ha mili-
tants del braç armat de Hamàs, de les
Brigades Izz al-Din al-Qassem i dels
Comitès de Resistència Popular, llan-
cen un arriscat atac contra un post de
control de l'exèrcit israelià a prop del
kibbutz de Kerem Shalom. Hi moren
dos soldats i un tercer, Gilad Shalit, és
capturat. El portaveu dels Comitès
d'Alliberament de Palestina, Abu Mu-
jahid, declara que l'atac s'ha comès
en resposta a l'assassinat de Jamal
Abu Samhadana, mort el 8 de juny. El
primer ministre israelià, Ehud Olmert,
apunta el president Mahmoud Abbas
i el Govern de Hamàs com a respon-
sables del segrest. El portaveu del
Govern, Ghazi Hamad, nega tenir co-
neixement del segrest i demana a les
faccions palestines que no 
executin Shalit, mentre que el president
Abbas ordena una mobilització per lo-
calitzar-lo. El 26 de juny, les faccions
implicades en el segrest demanen l'a-
lliberament de presoners palestins a
canvi d'informació sobre Shalit. El 28
de juny, Israel llança una àmplia ofen-
siva terrestre i aèria sobre la franja de
Gaza denominada «Tempesta d'estiu»
amb l'objectiu de rescatar el soldat is-

raelià. Destrueixen l'única central elèc-
trica de la franja de Gaza, diversos
ponts que uneixen el nord i el sud de
la franja i un camp d'entrenament de
Hamàs. El 28 de juny, els Comitès de
Resistència Popular amenacen de ma-
tar un colon jueu de 17 anys si Israel
no posa fi a la seva ofensiva contra la
franja de Gaza. El 29 de juny, durant
una incursió de les forces israelianes
a Cisjordània, 64 oficials palestins,
tots membres de Hamàs, són captu-
rats. Entre ells hi ha vuit ministres i 38
diputats. L'endemà són conduïts davant
la justícia israeliana, que els acusa de
complicitat en actes terroristes i or-
dena el seu ingrés a la presó. El 30 de
juny, Israel retira els permisos de resi-
dència a Jerusalem a quatre repre-
sentants de Hamàs i les forces aèries
israelianes llancen una sèrie d'atacs
aeris contra la casa del ministre de
l'Interior i de la Seguretat Nacional,
Said Siyam, i contra edificis de les Bri-
gades dels Màrtirs d’al-Aqsa. 

Juliol de 2006

Israel 

• Israel llança una àmplia operació ter-
restre, aèria i marítima contra el sud del
Líban després del segrest de dos soldats
israelians per part d’Hezbol·lah, que es
prolongarà fins a mitjan agost.

Conflictes entre les parts

• El 2 de juliol, Israel augmenta la
pressió sobre el Govern de Hamàs per
rescatar Gilad Shalit, el soldat segrestat
el mes de juny i llança un atac aeri
contra l'oficina del primer ministre pa-
lestí, Ismail Haniyeh, que l'arrasa com-
pletament sense causar ferits. Sota
pressió nord-americana, Israel resta-
bleix, a principis de juliol, la venda de
combustible a la franja de Gaza, inter-
rompuda poc després del segrest de
Shalit. El 3 de juliol, els Comitès de
Resistència Popular declaren que Israel
ha d'alliberar abans del 4 de juliol, a les
6 del matí, 15.000 presos palestins o
«tancaran el cas» del segrest de Sha-
lit. L'oficina d’Olmert rebutja l'ultimàtum.
Transcorregut el termini, l'Exèrcit de
l'Islam, una altra facció implicada en el
segrest, decideix tallar qualsevol con-
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tacte i «tancar el cas». El primer minis-
tre Haniyeh demana als segrestadors,
i per tant, al seu propi grup Hamàs,
que no executin Shalit. El 4 de juliol te-
nen lloc incursions palestines a les ciu-
tats de Rafah i de Beit Hanoun i es
llancen coets sobre les ciutats israe-
lianes frontereres amb la franja de Gaza.
Tancs i tropes israelianes entren a la
ciutat d’Erez, al nord de la franja de
Gaza, mentre que es llancen obusos
sobre els camps veïns. Militants pa-
lestins llancen un coet que arriba al
centre d'Ashqelon, a una distància de
12 km. El 5 de juliol, les forces israe-
lianes continuen el seu avanç per la
franja de Gaza i prenen posicions en els
dos antics assentaments jueus de Nis-
sanit i Elei Sinai, evacuats l'agost de
2005. El 6 de juliol, vint palestins i un
soldat israelià moren en enfrontaments
al nord de la franja de Gaza. Uns altres
set palestins moren el 7 de juliol, men-
tre continua el llançament de coets so-
bre Israel. Abans, aquest mateix dia,
Hamàs declara que el soldat israelià
serà alliberat a canvi de l’excarceració
de totes les dones empresonades a
Israel i de vint homes condemnats a llar-
gues penes. Per primera vegada, el
ministre israelià de Seguretat Pública,
Abraham Dicter, es planteja la possi-
bilitat d'alliberar presos. El 7 de juliol,
la UE condemna l'acció militar israelià
a la franja de Gaza i la qualifica de
«desproporcionada» i d'haver agreujat
la crisi humanitària. El 9 de juliol, Olmert
declara que no hi haurà negociacions
amb Hamàs sobre l'intercanvi de pre-
sos. El 12 de juliol, Israel intensifica el
seu atac i mata vint palestins, entre els
quals hi ha nou dones membres de la
mateixa família, en un barri residencial
de Gaza. Israel declara que el seu ob-
jectiu era Mohamed Deif, líder de les
Brigades Izz al-Din al-Qassem, el braç
armat de Hamàs. El 19 de juliol, 13
palestins moren al camp de refugiats de
Maghazi i tancs israelians destrueixen
diversos edificis a la ciutat de Nablús,
a Cisjordània. El 26 de juliol, The Gu-
ardian publica que, a instàncies del
president Mahmoud Abbas, les fac-
cions palestines, entre les quals hi ha
Hamàs i la Jihad Islàmica, s'han posat
d'acord per posar fi al llançament de co-
ets i per alliberar Shalit a canvi de l'a-
lliberament de presos palestins. Se-
gons el grup d'observació dels drets

humans a Palestina, el Palestinian Hu-
man Rights Monitoring Group, 151 pa-
lestins han resultat morts durant el mes
de juliol a la franja de Gaza, la majoria
dels quals eren civils. 

Agost de 2006

Israel 

• El 20 d'agost dimiteix el ministre de
Justícia, Haim Ramon, processat per as-
setjament sexual. El president, Moshe
Katsav, també s'enfronta a acusacions 
d’ assetjament sexual i el 22 d'agost la
policia incauta ordinadors i documents
a casa seva.

Palestina

• El 14 d'agost, les Brigades de la Ji-
had Santa, un grup fins ara descone-
gut, segresta a Gaza dos corresponsals
de la cadena de televisió nord-america-
na Fox News. Els segrestadors demanen
l'alliberament dels detinguts musulmans
a les presons americanes, en un termi-
ni de 72 hores, a canvi de l'alliberament
dels dos corresponsals. El Departament
d'Estat nord-americà rebutja la petició i
demana l'alliberament immediat i incon-
dicional dels dos periodistes. El 27 d'a-
gost, els dos corresponsals són allibe-
rats. 
• El 16 d'agost, el president Mahmoud
Abbas i el primer ministre Haniyeh es
reuneixen a Gaza i inicien negociacions
per a la formació d'un Govern d'unitat na-
cional. 

Conflictes entre les parts

• Al llarg del mes d'agost, Israel con-
tinua la seva ofensiva a la franja de
Gaza i contra Hamàs. A principis d'a-
gost, Israel ja havia detingut una terce-
ra part del Govern de Hamàs i més de
trenta membres del Consell Legislatiu
Palestí. El 6 d'agost, Israel deté el pre-
sident del Consell Legislatiu Palestí,
Abdelaziz Duaik, a casa seva, a Ra-
mal·là i el 19 d'agost, l'exèrcit israelià
deté el viceprimer ministre palestí, Nàs-
ser Shaer. El 31 d'agost, un tribunal
militar israelià ordena que Duaik i uns
altres quinze representants de Hamàs
a Cisjordània siguin processats, per-
què pertanyen a un grup il·legal. 

Setembre de 2006

Israel

• El 4 de setembre, el primer ministre,
Ehud Olmert, autoritza la construcció
de 690 cases a Maale Adumim i Betar
Illit, dos assentaments pròxims a Jeru-
salem. 

Palestina

• L'1 de setembre, en una trobada de
donants a Estocolm, la comunitat inter-
nacional es compromet a enviar 500
milions de dòlars per ajudar els pales-
tins A principis de setembre, els fun-
cionaris palestins inicien una vaga en
protesta per l'impagament dels seus sa-
laris, per part del Govern de Hamàs,
des de fa alguns mesos. Segons el Pro-
grama Mundial d'Aliments de Nacions
Unides, el 70% dels habitants de la
franja de Gaza no pot fer front a les ne-
cessitats familiars. 
• L'11 de setembre, el president Mah-
moud Abbas anuncia que ha arribat a un
acord amb Hamàs per a la creació d'un
Govern d'unitat nacional. Les conver-
ses continuen al llarg de tot el mes. El
15 de setembre, els ministres d'Afers Es-
trangers de la UE es congratulen per la
decisió palestina. El 16 de setembre,
The Economist publica que Fatah i Ha-
màs s'han posat d'acord sobre una nova
política oficial fonamentada en la pro-
posta adoptada per la Lliga Àrab, el mes
de març de 2002, de «pau per territo-
ris» per posar fi al conflicte del Pròxim
Orient. El 21 de setembre, Abbas de-
clara, davant l'Assemblea General de
les Nacions Unides, que un Govern d'u-
nitat nacional reconeixerà Israel i assu-
mirà els acords anteriors, mentre que el
22 de setembre, el primer ministre, Is-
mail Haniyeh, declara que Hamàs no té
intenció de formar part d'un Govern que
reconegui Israel.
• El 12 de setembre, un jutge israelià
del tribunal militar d’Ofer Camp ordena
l'alliberament de divuit representants de
Hamàs, entre els quals hi ha el president
del Consell Legislatiu Palestí, Abdelaziz
Duaik, i tres ministres, detinguts per Is-
rael al llarg dels dos últims mesos. El 25
de setembre, un tribunal d'apel·lació mi-
litar revoca aquesta decisió i prosse-
gueix les diligències obertes contra ells.
El 27 de setembre, un tribunal militar is-
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raelià ordena l'alliberament del vicepri-
mer ministre palestí i ministre d'Ense-
nyament Superior, Nasir al-Din al-Sha-
’ir, detingut el 19 d'agost. 
Negociacions de pau

• El 21 de setembre, el Financial Times
publica que Abbas ha llançat un nou
pla en quatre fases per reactivar el pro-
cés de pau amb Israel. 

Conflictes entre les parts 

• L'ofensiva israeliana contra la franja
de Gaza, llançada el 25 juny, continua
al llarg del mes de setembre. Segons pu-
blica The Independent el 8 de setem-
bre, 262 persones han resultat mortes
des de l'inici de l'operació israeliana,
entre elles 64 nens i 26 dones. El 12 de
setembre, un segon soldat israelià perd
la vida en els enfrontaments amb els
palestins. El 15 de setembre és assas-
sinat a Gaza el general de brigada Jad
Tayeh, responsable de la coordinació
internacional dels serveis d'Intel·ligència
palestins. 

Octubre de 2006

Israel

• El 6 d'octubre, la companyia d'ex-
plotació petrolífera Ginko anuncia que
ha descobert petroli prop del Mar Mort.
• El 15 d'octubre, el Ministeri de Jus-
tícia i la policia emeten una declaració
conjunta en què recomanen que el pre-
sident Moshe Katsav sigui processat
per violació i agressió a dones. 
• El 23 d'octubre, Yisrael Beiteinu (Is-
rael, la nostra llar), que va obtenir 11 es-
cons durant les eleccions del mes de
març a la Knesset (òrgan legislatiu uni-
cameral), s'uneix a la coalició governa-
mental, que ara controla 78 escons. El
30 d'octubre, el gabinet del primer mi-
nistre Ehud Olmert vota a favor de l'am-
pliació de la coalició governamental. En
resposta, el ministre de Ciència i Tec-
nologia, Ophir Pines-Paz, membre del
Partit Laborista, dimiteix i acusa de ra-
cisme els líders de Yisrael Beiteinu.  

Palestina

• L'1 d'octubre, les forces de Hamàs in-
tenten posar fi a una manifestació orga-

nitzada per Fatah per protestar contra
l'impagament de salaris dels funcionaris
de l'Estat, que acaba amb enfrontaments
entre els partidaris de Fatah i de Ha-
màs, amb un balanç de vuit morts i cin-
quanta ferits. Els enfrontaments esclaten
quan les Forces de Seguretat Preventi-
va, pròximes a Fatah, ataquen una seu de
Hamàs a Gaza, cosa que provoca un
contraatac contra la casa del líder local
de Fatah. Aquests enfrontaments són
els més importants des de l'elecció de
Hamàs, el mes de gener. El president
Mahmoud Abbas, líder de Fatah, i el pri-
mer ministre, Ismail Haniyeh, de Hamàs,
fan una crida a la calma, mentre que els
responsables dels dos bàndols es cul-
pen per l'escalada de violència. El 2
d'octubre, la franja de Gaza recupera la
calma. El 4 d'octubre, el president Ab-
bas admet haver fracassat en la seva
temptativa de formar un Govern d'unitat
nacional amb Hamàs i amenaça velada-
ment amb dissoldre el Govern. El 4 d'oc-
tubre, la Brigada dels Màrtirs d’al-Aqsa,
afiliada a Fatah, declara que pretén ma-
tar tres alts càrrecs de Hamàs, entre els
quals hi ha Khaled Meshal, el president
de l'oficina de Hamàs amb base a Da-
masc, i el ministre de l'Interior i de Se-
guretat Nacional, Said Siyam. El 6 d'oc-
tubre, Mohamed Dahlan, membre clau de
Fatah a Gaza, acusa Hamàs de voler
aniquilar els seus rivals polítics i decla-
ra que aquests últims mesos almenys
vint persones han estat assassinades. El
10 d'octubre, el ministre d'Afers Estra-
ngers de Qatar visita Gaza amb l'objec-
tiu d'aconseguir un acord entre Hamàs
i Fatah. El 20 d'octubre, homes armats
ataquen el comboi del primer ministre Ha-
niyeh al seu pas pel camp de refugiats
de Nusseirat, sense causar ferits. El 23
d'octubre és assassinat Mohamed Sha-
hadeh, comandant de la Brigada dels
Màrtirs d’al-Aqsa, al camp de refugiats
de Bureij. Fatah en responsabilitza Ha-
màs. 
• El 24 d'octubre és segrestat un fo-
tògraf espanyol d'Associated Press per
part de palestins armats i és alliberat
unes hores més tard. El 30 d'octubre és
segrestat a Gaza un altre espanyol, un
cooperant, que també és alliberat el ma-
teix dia. 

Conflictes entre les parts
• El 12 d'octubre, les forces israelia-
nes intensifiquen la seva ofensiva a la

franja de Gaza. Entre el 12 i el 15 d'oc-
tubre moren 23 palestins, entre els quals
hi ha combatents de Hamàs, en una
operació israeliana que pretén impedir
el llançament de coets sobre Israel des
de la franja de Gaza i l'entrada d'armes
procedents d'Egipte. El 19 d'octubre,
l'International Herald Tribune publica
que Israel ha descobert diversos túnels
utilitzats per al tràfic d'armes entre la
franja de Gaza i Egipte.  

Novembre de 2006

Palestina

• El 10 de novembre, el primer minis-
tre Haniyeh, de Hamàs, declara que
està disposat a dimitir del seu càrrec si
això contribueix a posar fi a l'embarga-
ment occidental. 
• El 12 de novembre, els ministres
d'Afers Estrangers dels països àrabs, 
reunits al Caire, es comprometen a in-
terrompre el bloqueig econòmic inter-
nacional imposat als palestins des de
l'arribada al poder de Hamàs i acorden
l'enviament de fons destinats a l'Auto-
ritat Nacional Palestina. 

Negociacions de pau

• El 16 de novembre, França, Itàlia i
Espanya presenten una iniciativa de
pau al Pròxim Orient fonamentada en 5
punts: 1) alto el foc immediat; 2) for-
mació d'un Govern d'unitat nacional re-
conegut internacionalment; 3) inter-
canvi de presoners; 4) converses entre
el president palestí, Mahmoud Abbas,
i el primer ministre israelià, Olmert; i, 5)
una missió internacional a la franja de
Gaza per controlar l'alto el foc.  

Conflictes entre les parts

• De l'1 al 7 de novembre, l'exèrcit is-
raelià llança una gran ofensiva contra la
ciutat de Beit Hanoun, al nord-est de la
franja de Gaza, que causa com a mínim
cinquanta morts palestins, entre ells di-
versos civils. Israel declara haver des-
cobert un gran nombre d'armes i haver
destruït nou llançacoets. Les agències
palestines retreuen Israel haver des-
truït també cases, horts, canalitzacions
d'aigua i línies elèctriques durant l'atac
aeri. El 6 de novembre, una suïcida de
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divuit anys fa explotar una bomba que
portava adossada al cos, prop de tro-
pes israelianes a Beit Hanoun, sense
causar morts. La Jihad Islàmica reivin-
dica l'atemptat. El 8 de novembre, di-
nou palestins, entre ells vuit nens, set
dones i tretze membres d'una mateixa
família, moren a causa d'un obús is-
raelià llançat sobre el barri residencial
de Beit Hanoun. L'endemà, el primer
ministre Olmert anuncia que l'origen de
la decisió ha estat un error tècnic i or-
dena una investigació. Abbas qualifica
aquest acte de «crim vil» i declara que
els israelians no busquen la pau i que,
per tant, s’hauran d’atenir a les conse-
qüències. El 12 de novembre, els Es-
tats Units veten una resolució de les Na-
cions Unides, a la qual donen suport els
països àrabs, que demana la retirada im-
mediata de les tropes israelianes de la
franja de Gaza i condemna l'atac is-
raelià. El 15 de novembre, una dona
israeliana mor víctima d'un coet pales-
tí a Sderot. El 20 de novembre, Israel
es veu obligat a anul·lar dos atacs, des-
prés que civils palestins formin a Beit
Lahiya «un escut humà» al voltant de les
cases de Mohamed Baroud, líder local
dels Comitès de Resistència Popular,
i de Mohamed Nawajeh, un membre de
Hamàs, als quals  havien donat 30 mi-
nuts per evacuar les seves cases abans
de ser bombardejades. El 22 de no-
vembre, els tancs israelians tornen a
entrar a la franja de Gaza i dos mem-
bres de Hamàs moren en enfrontaments
amb els soldats. El 23 de novembre, vuit
palestins moren en el transcurs d'ope-
racions militars israelianes, al nord de
la franja de Gaza. Una dona palestina
de 64 anys comet un atemptat suïcida
al camp de refugiats de Jabaliya, que és
reivindicat per Hamàs, i en el qual dos
soldats israelians resulten ferits lleus. El
26 de novembre entra en vigor un alto
el foc entre Israel i els militants pales-
tins. Israel retira les seves tropes del
nord de la franja de Gaza, i Abbas or-
dena al servei de seguretat el control de
la frontera de la franja, per evitar qual-
sevol llançament de coets. Alguns ac-
tivistes, entre ells la Jihad Islàmica, de-
claren que no subscriuen l'alto el foc. El
primer ministre israelià fa una crida a la
moderació en cas de llançament de co-
ets sobre Israel, des de la franja de
Gaza, després de l'entrada en vigor de
l'alto el foc. El 27 de novembre, Olmert

declara la seva disposició a alliberar
diversos presoners palestins a canvi
del soldat israelià segrestat el mes de
juny i afegeix que hi ha diversos punts
positius en la declaració de Beirut de
març de 2002, que promet un reco-
neixement d'Israel a canvi de la retira-
da israeliana darrere les fronteres de
1967.

Desembre de 2006

Israel

• L'11 de desembre, el primer minis-
tre Ehud Olmert admet, per distracció,
durant una entrevista per a la cadena
alemanya N24, que Israel posseeix ar-
mes nuclears i posa així fi a dècades d'u-
na política marcada per la «estratègia de
l'ambigüitat». 
• El 15 de desembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides adop-
ta la Resolució 1.729 (2006) mitjan-
çant la qual prorroga per un període
de sis mesos el mandat de la Força de
les Nacions Unides encarregada d'ob-
servar la retirada israeliana des dels
Alts del Golan (FNUOD). 

Palestina

• El 3 de desembre, el primer ministre
Ismail Haniyeh realitza el seu primer viat-
ge a l'estranger des que el seu partit,
Hamàs, va guanyar les eleccions, el mes
de gener. El 8 de desembre visita Iran, on
declara que Hamàs no reconeixerà mai
Israel i que continuarà la seva lluita fins
a l'alliberament de Jerusalem. El 13 de de-
sembre, Bassam al-Farah, membre de
Hamàs, és assassinat a Khan Yunis. Ha-
màs acusa Fatah de ser responsable de
la seva mort. El 14 de desembre, els is-
raelians es neguen a deixar entrar Haniyeh
a la franja de Gaza pel pas de Rafah,
amb una maleta plena de diners, reunits
durant les seves visites a Síria, Iran, Qa-
tar i Sudan. En resposta a aquest fet,
centenars de partidaris de Hamàs acu-
deixen a la zona i provoquen enfronta-
ments entre les forces de seguretat de
Hamàs i de Fatah i, més tard, entre els
combatents de Hamàs i les forces de
seguretat egípcies. Haniyeh és autoritzat,
finalment, a entrar a la franja de Gaza, des-
prés d'haver dipositat els diners en un
banc egipci. L'11 de desembre s'inten-

sifiquen les tensions entre Fatah i Hamàs,
quan homes armats maten els tres fills del
coronel Baha Balousha, membre del ser-
vei d'intel·ligència vinculat a Fatah. El 16
de desembre, el president Mahmoud Ab-
bas anuncia la seva intenció d'organitzar
eleccions legislatives i presidencials an-
ticipades per posar fi a la crisi política que
enfronta les faccions palestines, però
afegeix que la formació d'un Govern d'u-
nitat nacional segueix sent la seva prio-
ritat per posar fi a les tensions partidis-
tes i a les sancions econòmiques
internacionals. Els responsables de Ha-
màs s'oposen a la celebració d'eleccions
legislatives. El 17 de desembre, les pa-
raules d’Abbas provoquen una escalada
de violència i el president Abbas i Ahmad
Baher, president del Consell Nacional
Palestí, criden a la calma després d'un
atac contra la Guàrdia presidencial i la
presa de dos ministeris,  atacs al com-
boi del ministre d'Afers Estrangers, Mah-
mud al-Zahhar, i a la casa i a l'oficina del
president Abbas. El 18 de desembre, el
primer ministre britànic, Tony Blair, dóna
el seu suport a Abbas. El 19 de desem-
bre, el primer ministre Haniyeh acusa el
Govern nord-americà d'intentar ender-
rocar el Govern de Hamàs. El mateix dia,
quatre palestins moren en enfrontaments
entre Hamàs i Fatah. El 29 de desembre,
Israel accepta que Egipte lliuri armes
destinades a la Guàrdia presidencial
d’Abbas. 
• El 7 de desembre, les Nacions Uni-
des i els seus socis fan una crida a 
reunir 454 milions de dòlars per fer
front a la crisi humanitària que castiga
els territoris palestins. 
• El 29 de desembre, l'organització
de drets humans israeliana, B'Tselem,
afirma que el nombre de palestins morts
a les mans de les forces de seguretat
israelianes a Cisjordània i a la franja de
Gaza durant l'any 2006 suma 660, 332
dels quals són civils i 141 menors d'e-
dat, mentre que els palestins han ma-
tat 17 civils israelians, entre els quals
hi havia un menor, i sis membres de
les forces de seguretat.

Negociacions de pau

• El 23 de desembre, el primer minis-
tre Olmert i el president Abbas es 
reuneixen a la residència d’Olmert a Je-
rusalem, en la seva primera trobada ofi-
cial. El 25 de desembre, a petició d’Ab-
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bas, Olmert autoritza la retirada de 27
dels 400 llocs de control militar a Cis-
jordània i promet mesures immediates
per millorar la circulació de béns pro-
cedents i amb destinació a la franja de
Gaza. Israel accepta, així mateix, des-
bloquejar el 30% dels fons palestins
que té sota el seu control, però només
per a fins humanitaris. Aquestes mesu-
res israelianes pretenen reforçar Abbas
en la seva lluita contra Hamàs.

Conflictes entre les parts

• El 26 de desembre, la Jihad Islàmi-
ca llança vuit coets sobre Israel, un dels
quals arriba a la ciutat de Sderot i fe-
reix un jove israelià. El 27 de desembre,
el Govern israelià ordena la represa
dels atacs selectius contra els militants
que llancen coets des de la franja de
Gaza, però declara que es manté l'alto
el foc per a la resta.
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La cronologia que es presenta a conti-
nuació recull els esdeveniments més
rellevants que han tingut lloc durant 
l’any 2006 en relació amb el Procés de
Barcelona. 

Gener de 2006

12 de gener de 2006
Presidència austríaca
Brussel·les: Les prioritats de la presi-
dència austríaca de la UE inclouen l'en-
fortiment de la Política Europea de 
Veïnatge i la consolidació del Procés
de Barcelona, així com la implementa-
ció dels Acords d'Associació amb Al-
gèria i la continuïtat del diàleg amb Sí-
ria.
www.eu2006.at/en/The_Council_Pre-
sidency/Priorities_Programmes/in-
dex.html

12/13 de gener de 2006
Cooperació industrial
Brussel·les: Reunió del grup de treball
sobre cooperació industrial euromedi-
terrània per estudiar els avenços en el 
procés d'implementació de la Carta Eu-
romediterrània de l'Empresa.

16/17 de gener de 2006
Política i seguretat
Brussel·les: Reunió dels alts funciona-
ris del Partenariat Euromediterrani, en la
qual es debat la implementació del pro-
grama de treball de cinc anys adoptat
a Barcelona i el codi de conducta per
a la lluita antiterrorista. Altres aspectes
que s'examinen són el seguiment dels
tres seminaris sobre els mitjans de co-
municació que van concloure a Barce-
lona el mes de novembre de 2005 i l'es-
tabliment d'un grup de treball
euromediterrani sobre els mitjans de

comunicació.
16/17 de gener de 2006
Comitè Euromediterrani
Brussel·les: Durant la reunió es pre-
senten les prioritats de la presidència
austríaca, en els capítols I i II del Pla de
treball de cinc anys. El Comitè tracta les
activitats i els actes organitzats per al pri-
mer semestre de 2006 i avalua el pro-
grés de la Fundació Anna Lindh.

16 de gener de 2006
MEDA/Transport
Brussel·les: La Comissió Europea posa
en marxa el projecte «Autopistes del
Mar», finançat amb 4,8 milions d'euros
i que implica els socis mediterranis.
L'objectiu d'aquest projecte és fomen-
tar el desenvolupament del transport in-
termodal a la regió i la integració inter-
modal per mitjà de connexions per terra
i plataformes terra-mar.

16/20 de gener de 2006
Política i seguretat
Malta: El Seminari Regional Euromedi-
terrani de Policia «La lluita contra el blan-
queig de capitals» persegueix reforçar
la cooperació policial euromediterrània
en àmbits regionals, com ara el trànsit
transfronterer de diners en metàl·lic, el
paper de la policia especialitzada en la
lluita contra el blanqueig de capitals i les
transferències electròniques de fons al-
ternatives.

20 de gener de 2006
Veïnatge
Atenes: Primera reunió del grup de tre-
ball del Programa d'Accions Prioritàries
a curt i mitjà termini de medi ambient
(SMAP), sobre el futur de la xarxa de
corresponsals SMAP en el context de la
Política Europea de Veïnatge (PEV) i els
nous avenços, com la iniciativa per a la

descontaminació de la mar Mediterrà-
nia. SMAP és un programa regional me-
diambiental finançat per MEDA i que ges-
tionen EuropeAid i la Comissió Europea.

22/26 de gener de 2006
Terrorisme
Amman: El Seminari Regional Eurome-
diterrani de Policia «La lluita contra el ter-
rorisme», organitzat en el marc del pro-
jecte regional de cooperació policial
finançat per MEDA, té com a objectiu fa-
cilitar la cooperació policial en as-
sumptes regionals relacionats amb el
terrorisme, com la radicalització, el re-
clutament, el finançament, la prevenció,
la repressió i la coordinació entre els
diversos serveis que participen en la
lluita contra el terrorisme.

26/27 de gener de 2006
Cooperació estadística
Luxemburg: Es posa en marxa MEDS-
TAT II, un programa regional sobre
cooperació estadística que persegu-
eix millorar la qualitat de la informació
estadística en els països socis medi-
terranis.

27/29 de gener de 2006
Educació superior
Catània: La III Conferència Ministerial Eu-
romediterrània sobre Educació Supe-
rior pretén garantir una major conver-
gència entre els diferents sistemes
universitaris de la regió mediterrània. La
Conferència aprova una declaració final,
en la qual es reconeix l'educació com a
motor que impulsa el desenvolupament
de recursos humans i el diàleg entre
cultures.

30 de gener de 2006
Assemblea Parlamentària
Lisboa: Reunió del Comitè sobre as-
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sumptes econòmics i financers, afers
socials i educació de l'Assemblea Par-
lamentària Euromediterrània per inter-
canviar punts de vista sobre en quina
mesura l'educació contribueix al des-
envolupament econòmic, sobre el paper
de l'estabilitat social i sobre l'impacte de
la pujada del preu del petroli.
www.europerl.eu.int/intcoop/empa/home
/default_en.htm

Febrer de 2006

6 de febrer de 2006
MEDA Magreb
Roma: Els estats membres de la UE,
així com els representants dels països
del Magreb elegibles per al MEDOCC
(programa regional per al Mediterrani
occidental), es reuneixen per presentar
la situació dels projectes en curs que fi-
nança el MEDOCC i per debatre quins
han de ser els pròxims passos del Pro-
grama de Veïnatge MEDA, concebut
per prestar suport financer a la partici-
pació de la regió del Magreb en el pro-
jecte INTERREG-MEDOCC.
www.interreg-medocc.org/fr/
home-html.php

21 de febrer de 2006
Mitjans de comunicació
Brussel·les: Posada en marxa del Pro-
grama Regional MEDA destinat a la for-
mació de periodistes MEDA. L'objectiu
d'aquest projecte és reforçar les com-
petències dels periodistes de la prem-
sa escrita i dels mitjans de comunicació
electrònics dels països MEDA per aju-
dar-los a incrementar la producció de
notícies i altres materials sobre el Par-
tenariat Euromediterrani.

22 de febrer de 2006
Política i seguretat
Brussel·les: Reunió dels alts funciona-
ris del Partenariat Euromediterrani. Du-
rant la reunió, els alts funcionaris parti-
cipants debaten llargament la «crisi de
les vinyetes» i intercanvien punts de vis-
ta, juntament amb l'alt representant de
la PESC de la UE, Javier Solana, que els
informa sobre l'organització del semi-
nari «Xenofòbia i racisme en els mitjans
de comunicació».

22 de febrer de 2006
Comitè Euromediterrani

Brussel·les: La reunió se centra en la
«crisi de les vinyetes». La Comissió pre-
senta un decàleg d'idees per impulsar
la participació de les xarxes euromedi-
terrànies i reforçar el diàleg intercultu-
ral. D'altra banda, Espanya i Turquia ex-
posen una avaluació del projecte Aliança
de Civilitzacions, alhora que es presen-
ta la Conferència Ministerial sobre Co-
merç, prevista per al mes de març. 

23 de febrer de 2006
Educació
Sibline: Llançament d'un programa edu-
catiu destinat a millorar l'accés a l'ocu-
pació dels refugiats palestins al Líban.
El projecte, en el marc del programa
MEDA, té com a objectiu facilitar l'ac-
cés a l'ocupació mitjançant la millora
del sistema educatiu de la UNRWA, en
les seves xarxes d'escoles primàries i se-
cundàries.  

27 de febrer de 2006
Reunió ministerial
Brussel·les: A la reunió del Consell d'As-
sumptes Generals i Relacions Exteriors
s'examinen els esdeveniments derivats
de la publicació de les vinyetes en els
mitjans de comunicació europeus. El
Consell dóna suport a la llibertat d'ex-
pressió i condemna fermament tots els
actes violents i les amenaces. Al mateix
temps, el Consell reconeix i lamenta
que ofenguessin musulmans de tot el
món. Els ministres fomentaran de manera
activa el diàleg, la comprensió i el res-
pecte mutus mitjançant els mecanis-
mes existents, com el Procés de Bar-
celona i la Fundació Anna Lindh.
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/gena/88541.pdf

Març de 2006

2 de març de 2006 
Àrea de Lliure Comerç Euromediterrani 
Brussel·les: Presentació de l'informe fi-
nal de la fase 2 per a l'establiment gra-
dual de l'Àrea de Lliure Comerç Euro-
mediterrani. S'espera que un estudi
independent sobre l'Avaluació de l'Im-
pacte sobre la Sostenibilitat (SIA) de la
zona de lliure comerç, portat a terme
per col·laboradors externs, contribueixi
a fer que la CE i els seus socis exami-
nin l'impacte potencial de les mesures
comercials acordades sobre el desen-

volupament sostenible. La Comissió de-
finirà àrees prioritàries d'actuació, en
les quals la SIA s’hauria de centrar en
la fase 3 i prestar una atenció especial
als sectors més sensibles.
www.sia-trade.org/emfta/en/index.shtml

7/8 de març de 2006
Veïnatge
Roma: La CE emprèn un procés de
consulta per debatre el futur de l'Ins-
trument Europeu de Veïnatge i Asso-
ciació (IEVA). L'objectiu d'aquesta con-
ferència és presentar a les parts
implicades en l’IEVA el marc de treball
proposat i els elements principals de
l'estratègia CBC (component trans-
fronterer) de l’IEVA. Els quatre progra-
mes futurs de la CBC són el programa
multilateral per al Mediterrani, Mar Ne-
gre Multilateral, Espanya/Marroc i Ità-
lia/Tunísia. Aquest esdeveniment reuneix
representants dels estats membres, de
14 països veïns i Rússia, per debatre la
planificació CBC 2007-2013.

9/11 de març de 2006
Euromed Audiovisual
Rabat: Reunió del Programa EURO-
MED Audiovisual II, que pretén millorar
la cooperació audiovisual entre Europa
i els països MEDA per mitjà del desen-
volupament, la distribució i la promoció
de pel·lícules mediterrànies a Europa i
als deu socis MEDA.

14 de març de 2006
Política i seguretat
Brussel·les: Presentació de les accions
portades a terme en el marc del Pro-
grama euromediterrani de protecció ci-
vil. Durant la reunió, els alts funcionaris
del Procés de Barcelona també pre-
senten un programa a llarg termini més
ambiciós que permetria prestar suport
i facilitar informació millorada als ciuta-
dans de la Mediterrània en cas de ca-
tàstrofes naturals o tecnològiques i des-
envolupar, consegüentment, una cultura
de protecció civil real en cas de crisi.

15 de març de 2006
Comitè Euromediterrani
Brussel·les: La presidència austríaca
anuncia la decisió de preparar un infor-
me que presenti les diferents iniciatives
culturals. A la reunió també s'examina la
implementació del Programa de treball
de cinc anys i les activitats destinades
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a fomentar el diàleg intercultural. Final-
ment, a la reunió s'adopta una decisió
simbòlica: d'ara endavant, la Junta de
Governadors de la Fundació Anna Lindh
estarà presidida per un representant
d'un soci del Sud.

16 de març de 2006
Regles d'origen
Brussel·les: A la cinquena reunió del
grup de treball paneuromediterrani so-
bre les regles d'origen, es consideren
certs aspectes pràctics relacionats amb
la implementació del sistema paneuro-
mediterrani d'acumulació d'origen. En-
tre els participants hi ha representants
de les administracions de duanes i al-
tres ministeris rellevants de tots els 
països socis mediterranis, així com de 
Romania, Bulgària, els països de l'As-
sociació Europea de Lliure Comerç
(EFTA) i les Illes Fèroe.

19/22 de març de 2006
Salut
El Caire: Experts de la Unió Europea vi-
siten Egipte per oferir ajuda de prime-
ra mà per lluitar contra la grip aviària, que
es va declarar oficialment al país el mes
de febrer. S'organitzen sessions de for-
mació per als funcionaris egipcis sobre
les mesures i les polítiques implemen-
tades a la UE destinades a contenir la
grip aviària, amb l'objectiu d'evitar el
contagi als humans i frenar l'expansió de
la malaltia.

20/21 de març de 2006
FEMIP
Viena: Durant aquesta reunió prelimi-
nar d'experts per preparar la VI Reunió
Ministerial sobre la Facilitat Euromedi-
terrània d'Inversió i Partenariat (FEMIP)
del Banc Europeu d'Inversions (BEI),
es constitueix un grup d'estudi que 
reuneix  delegats del Ministeri de Fi-
nances, ministeris tècnics, institucions
públiques, cercles acadèmics i empre-
ses privades. Al comitè d'experts se li ha
assignat la tasca de proposar recoma-
nacions pràctiques i funcionals sobre
qüestions sectorials que la FEMIP pot
ajudar a implementar.

20/21 de març de 2006
FEMIP
Viena: Per potenciar el desenvolupament
del mercat energètic europeu, experts de
la UE i dels països socis mediterranis

aposten per l'ús d'energies renovables i
per l'eficàcia energètica. Les qüestions
energètiques presenten una naturalesa
geopolítica i socioeconòmica. Les fonts
d'energia es troben distribuïdes de ma-
nera desigual entre els països i, per
aquest motiu, aquesta situació repre-
senta una possibilitat de cooperació i a
la vegada una amenaça considerable
per a l'estabilitat de la regió.

22/23 de març de 2006
Cooperació científica i tecnològica
París: La conferència de clausura 
dels projectes Euro-MedaNet/Euro-Me-
daNet2 té com a objectiu revisar la co-
operació euromediterrània en els camps
tècnics i científics i establir les bases per
millorar la coordinació de la cooperació
en el futur. Els dos projectes conclou-
ran amb la inauguració de set Punts
d'Informació (InPs) a la riba oriental i
meridional de la Mediterrània per difon-
dre informació sobre les oportunitats
de cooperació cientificotècnica que fi-
nança la Comissió Europea.
www.euromedanet.gr

23 de març de 2006
Salut
Brussel·les: Després de la confirmació
per part de les autoritats d'Israel d'un
brot de grip aviària al país, el Comitè
Permanent de la Cadena Alimentària i
de Sanitat Animal subscriu la propos-
ta de la Comissió de prohibir la impor-
tació d'aus de corral vives, carn d'aus
de corral, productes derivats de les aus
de corral i ous procedents d'aquest
país.

24 de març de 2006
Comerç
Marràqueix: V Conferència Euromedi-
terrània sobre Comerç per afavorir les
relacions comercials i econòmiques a
través de la Mediterrània. Durant la Con-
ferència Euromediterrània sobre Co-
merç, els ministres de Comerç refor-
cen el compromís de crear la zona de
lliure comerç l’any 2010 i d’afavorir les
relacions comercials i econòmiques a
través de la Mediterrània amb l'obertu-
ra de negociacions formals per a la li-
beralització del comerç de serveis i in-
versions entre Europa i un primer grup
de països mediterranis. Al costat d'a-
quests temes, els ministres també es-
tudien formes i mecanismes que per-

metin reforçar la integració regional Sud-
Sud.
http://europa.eu.int/comm/trade/issu-
es/bilateral/regions/euromed/pr240306_
en.htm

26/27 de març de 2006
APEM
Rabat: El president de l’APEM, Josep
Borrell, declara que el major repte eu-
ropeu dels pròxims anys són les rela-
cions amb el món musulmà. Així mateix,
lamenta l'incident de les vinyetes dane-
ses i reitera que la llibertat d'expressió
és un valor central de la Declaració 
de Barcelona. Malgrat les «ferides pro-
fundes» del conflicte entre Israel i Pa-
lestina, que sempre ha estat el taló 
d'Aquil·les de la cooperació euromedi-
terrània, insisteix a substituir l'atmosfe-
ra de confrontació pel diàleg. L’APEM
conclou amb una crida al futur govern
palestí i al govern d'Israel perquè res-
pectin els compromisos anteriors res-
pecte al procés de pau.
Al final de l'Assemblea, el president Bor-
rell cedeix la presidència al parlamentari
tunisià Fouad Mebazaa.
www.europarl.eu.int/president/
defaulten.htm

27/31 de març de 2006
Terrorisme 
Brussel·les: seminari de clausura del
projecte de cooperació policial regional
finançat per MEDA i que perseguia re-
forçar la cooperació policial euromedi-
terrània en l'àmbit regional. Les mesu-
res que es van prendre comprenen
terrorisme, blanqueig de capitals, nar-
còtics, tràfic de persones, ciberdelin-
qüència i l'ús de les noves tecnologies
de comunicació per part dels grups ter-
roristes. Durant el seminari també s'ex-
posa l'evolució de la legislació europea
en matèria de lluita contra el terrorisme.

29 de març de 2006
Programa Euromed Heritage
Londres: Fases finals del programa Eu-
romed Heritage II i llançament d'una
pàgina web i una base de dades multi-
lingües. Durant l'acte, es projecten les
pel·lícules i els documentals creats a
les ciutats col·laboradores, i sobre
aquestes, i que donen a conèixer al-
guns dels projectes que s'estan portant
a terme a la Mediterrània.
www.med-voices.org 
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30 de març de 2006
FEMIP
Beirut: El BEI contribueix amb deu mi-
lions d'euros a la creació del Fons Eu-
roMena, que centra la seva atenció en
inversions en empreses de rang mitjà
dels països mediterranis i es dirigeix a
sectors en els quals es puguin construir
grups regionals:
www.eib.eu.int/news/press/press.asp?pr
ess=3082

30 de març de 2006
Periodisme
Alexandria: La Fundació Anna Lindh i la
Federació Internacional de Periodistes
proposa un premi periodístic que fo-
menti un periodisme que impulsi el dià-
leg entre cultures i persones mitjançant
la difusió de la diversitat.

Abril de 2006

1 d'abril de 2006
Acord d'Associació: UE-Líban
Brussel·les: Entra en vigor l'Acord d'As-
sociació entre la UE i el Líban. L'A-
cord d'Associació, signat l’any 2002,
estableix els principis sobre els quals
es fonamenten les seves relacions po-
lítiques i econòmiques. Es considera
també una primera etapa dins de la
participació del Líban en la Política
Europea de Veïnatge (PEV). Les ne-
gociacions entre la UE i el Líban so-
bre la participació a la PEV comen-
cen el 6 d'abril.

6/7 d'abril de 2006
Educació
Torí: El fòrum anual del projecte regio-
nal MEDA «Educació i formació per a l'o-
cupació» (MEDA-ETE) ofereix un marc
de cooperació per als socis euromedi-
terranis, fomenta l'intercanvi d'expe-
riències i bones pràctiques en els camps
de la formació i educació professional
tècnica (TVET) i l'ocupació, alhora que
facilita la creació de xarxes per ampliar
la cooperació entre les parts implicades
a la regió euromediterrània.
www.meda-ete.net
www.etf.eu.int

7 d'abril de 2006
Energia
Brussel·les: Primera reunió del Maghreb
Electricity Group com a part del Pro-

grama Regional de Veïnatge, que inclou
l'objectiu de crear un mercat de l'elec-
tricitat integrat entre tres països nord-
africans (Algèria, Marroc, Tunísia) i la
Unió Europea.

10/11 d'abril de 2006
Aigua
Amman: En el marc del programa
«MEDA-Aigua», s'organitza un taller sec-
torial de 2 dies sobre els projectes
MEDA sobre aigua a Amman. L'objec-
tiu del taller és l'intercanvi d'informació
respecte a les metodologies i els resul-
tats del programa, així com el debat so-
bre les formes de reforçar la coopera-
ció en matèria d'aigües residuals i/o la
seva reutilització.
www.emwis.org/MEDA/meda_water.htm

20 d'abril de 2006
Líban
Brussel·les: La presidència austríaca
del Consell de la UE i la República del
Líban celebren calorosament la cele-
bració del primer Consell d'Associació
entre la UE i el Líban com una nova
etapa en les seves relacions bilaterals
destinada a estrènyer els vincles polí-
tics, culturals, socials i econòmics exis-
tents. L'Acord d'Associació entra en 
vigor l'1 d'abril i constitueix una contri-
bució significativa als esforços que por-
ta a terme el Líban per reformar la seva
economia i millorar el seu sistema de-
mocràtic.

20 d'abril de 2006
Euromed Cinémas
Rabat: Euromed Cinémas és un dels
12 projectes implementats pel pro-
grama Euromed Audiovisuel, gestio-
nat per la delegació de la Comissió
Europea al Marroc. L'objectiu del pro-
jecte consisteix a promoure i distri-
buir pel·lícules mediterrànies i euro-
pees en els països socis, així com
pel·lícules mediterrànies en els 25 pa-
ïsos de la UE.
www.europacineams.com/fr/program-
mes /euromed/index.php
www.ccm.ma

24/26 d'abril de 2006
IEVA
Brussel·les: La Comissió Europea or-
ganitza una reunió per debatre el con-
tingut dels programes de cooperació
transfronterera (CBC). La CBC és un

component de l’IEVA, l’objectiu de la
qual consisteix a reforçar la cooperació
amb els territoris que limiten amb la
Unió Europea i que finançarà «progra-
mes conjunts» que reuneixin estats
membres i associats amb fronteres co-
munes. El Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (FEDER) cofinan-
çarà el programa de cooperació
transfronterera.
http://ec.europa.eu/comm/europeaid-
prejects/enpi_cross_border/index_en.htm

24/25 d'abril de 2006
EuroMeSco
París: La xarxa euromediterrània d'insti-
tuts de política exterior té com a objec-
tiu principal la difusió de l'anàlisi que
realitzen els instituts afiliats a la xarxa 
per a la construcció de la pau i l'esta-
bilitat a la zona de la Mediterrània. La 
reunió, que se celebra a París sota el
lema «Democràcia i Inclusió», tracta so-
bre la implicació i el paper de les co-
munitats migrants en les reformes i les
decisions polítiques dins del Partenariat
Euromediterrani.
www.euromesco.net/euromesco/ma-
triz.asp

25 d'abril de 2006
Turisme
Malta: En el marc de la iniciativa regio-
nal EUMEDIS (Euro-Mediterranean In-
formation Society Initiative) de MEDA, el
projecte «MEDINA» persegueix pro-
moure el turisme cultural a la zona me-
diterrània a través del desenvolupament
d'un portal d'Internet i nou llocs web
nacionals (Algèria, Xipre, Jordània, Líban,
Malta, Marroc, Síria, els Territoris Pa-
lestins i Tunísia).
www.medinaproject.net

27 d'abril de 2006
Fundació Anna Lindh 
Brussel·les: Primera reunió del Con-
sell d'Administració de la Fundació
Anna Lindh per al diàleg intercultural.
La presidència jordana fa una crida als
35 membres que integren el Partena-
riat Euromediterrani perquè donin su-
port a les xarxes nacionals de la Fun-
dació Anna Lindh, i les activin amb la
finalitat de desenvolupar una sèrie d'ac-
tivitats concretes i visibles que contri-
bueixin a la comprensió i el respecte de
la diferència.
www.euromedalex.org
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Maig de 2006

3 de maig de 2006
Pesca
Brussel·les: El Comitè de Pesca dóna
llum verda a l’Acord entre la UE i el Mar-
roc, malgrat les reserves per part d'alguns
diputats del Parlament Europeu sobre les
seves ramificacions internacionals refe-
rents al Sàhara Occidental. L’acord de
pesca amb el Marroc cobreix 119 em-
barcacions i inclou una quota de 60.000
tones de pesca pelàgica industrial per a
diverses flotes del nord d'Europa. El Co-
mitè  de Pesca vota per afegir un parà-
graf que garanteixi que «si existeixen pro-
ves que l'ús que es fa de l'Acord
contradiu les obligacions internacionals,
la Comissió prendrà mesures immedia-
tes per suspendre'l». Aquestes línies fan
referència a les relacions entre el Mar-
roc i el Sàhara Occidental.

4/5 de maig de 2006
Seguretat
Viena: Representants de més de cin-
quanta països i organitzacions interna-
cionals, inclosos els països àrabs veïns,
participen a la Conferència Ministerial.
Els participants manifesten el seu desig
de desenvolupar un «Partenariat per a
la Seguretat» i posen en relleu el marc
coherent que ofereix la PEV per a la co-
operació en aquesta matèria. Les me-
sures i accions concretes es reparteixen
en tres àrees prioritàries principals: la llui-
ta contra el terrorisme, el crim organit-
zat i la corrupció, i les migracions.

5/8 de maig de 2006
Formació
Malta: La Mediterranean Academy of
Diplomatic Studies organitza un seminari
d'informació i formació per a diplomàtics
euromediterranis dels 35 països asso-
ciats. L'objectiu principal del seminari
és la familiarització amb el Procés Eu-
romediterrani. També s'estudien altres
àmbits com el marc institucional de la UE
i els patrons de presa de decisions, la
qüestió de com relacionar-se amb la
UE en termes pràctics, la presentació del
Programa de treball de cinc anys per al
Partenariat Euromediterrani, el Codi de
conducta per a la lluita antiterrorista i els
intercanvis educatius i socioculturals a
la regió.
www.euromed-seminars.org.mt/semi-
nar20/programme.htm

6 de maig de 2006
APEM
Tunísia: L'Assemblea Parlamentària Eu-
romediterrània reitera l'advertència so-
bre el caos que es derivaria de les re-
tallades en l'ajuda a la població palestina
arran de la decisió de la UE de sus-
pendre aquesta ajuda a l'Autoritat Na-
cional Palestina. La Mesa també entra
en un ampli debat sobre els drets hu-
mans, durant el qual el president asse-
nyala la situació de la Lliga de Drets
Humans de Tunísia, que segueix fent
front a greus restriccions a l'hora de
portar a terme el seu treball.
www.europarl.europa.eu/president/de-
faulten.htm

15 de maig de 2006
Aigua
Niça: La novena reunió del «Sistema
Euromediterrani d'Informació sobre l'Ai-
gua - SEMIDE» se celebra en el marc del
programa regional MEDA sobre la ges-
tió local de l'aigua. Durant la trobada, els
participants de tretze països defineixen
les prioritats temàtiques del SEMIDE
per al període 2007-2010 i les condi-
cions de viabilitat de l'Observatori Me-
diterrani de l'Aigua.
www.emwis.org/documents/html/9th_s_
c__’06.htm

15 de maig de 2006
UE-Egipte
Brussel·les: La UE expressa la seva
preocupació arran de la dilatació de
l'estat d'emergència a Egipte. Per la
seva part, el govern d'Egipte afirma que
no s'utilitzarà contra els integrants de l'o-
posició política, sinó que només s’em-
prarà per lluitar contra el terrorisme. La
UE també es mostra preocupada pels
procediments disciplinaris oberts con-
tra dos jutges egipcis per haver criticat
el desenvolupament de les eleccions
al Parlament egipci de 2005 i recorda
els compromisos de reforma política
que incloïa el programa electoral de
2005 del president Mubarak, especial-
ment la seva promesa de retirar l'estat
d'emergència.
www.eu2006.at/en/News/CFSP_Sta-
tements/May/1505Egypt.html

16 de maig de 2006
Acord d'Associació UE-Algèria
Brussel·les: Primera reunió del Consell
d'Associació amb Algèria. Durant la tro-

bada, el Consell tracta la decisió políti-
ca d'establir el programa de treball per a
la implementació de diverses seccions de
l'Acord d'Associació. La reunió identifica
els possibles àmbits de cooperació: re-
formes administratives, economia, movi-
ment de persones, educació, investiga-
ció, energia i lluita contra el terrorisme. El
Consell destaca les condicions favorables
en què s'implementa la secció comer-
cial de l'Acord d'Associació i també que,
des de la posada en marxa del Partena-
riat Euromediterrani, Algèria s'ha benefi-
ciat d'un total de 560 milions d'euros per
finançar projectes d'assistència tècnica
que fomentin el desenvolupament so-
cioeconòmic i l'ajust estructural.

16 de maig de 2006
Mercat euromediterrani
Brussel·les: La Conferència de Clausu-
ra del Programa Regional Euromed-Mar-
ket reuneix els responsables del progra-
ma, alts funcionaris dels ministeris i
representants de la Comissió Europea.
Cadascun dels socis mediterranis pre-
senta una avaluació de la tercera fase
del programa, durant la qual s'ha celebrat
un gran nombre de seminaris informati-
us i de formació, tant regionals com in-
traregionals, per continuar amb la tasca
de preparació de la zona de lliure canvi.
Així mateix, els participants seleccionen
sis àmbits prioritaris amb la finalitat d'a-
profundir i consolidar els seus coneixe-
ments durant la continuació del present
programa en el marc de la PEV: duanes,
fiscalitat i normes d'origen; contractació
pública, lliure circulació de mercaderies,
normes sobre la competència, drets so-
bre la propietat intel·lectual, protecció de
les dades personals i comerç electrònic.
www.euromedmarket.org
www.eipa.nl

18 de maig de 2006
Veïnatge: Relacions entre la UE i Egipte
Brussel·les: Les autoritats públiques
egípcies han sol·licitat la cooperació di-
recta amb un homòleg de qualsevol dels
25 estats membres, en els àmbits de tu-
risme i transport marítim. Aquests dos
projectes confirmen la voluntat d'Egip-
te de portar a terme reformes i acostar-
se a la legislació i les bones pràctiques
comunitàries. Es tracta de la primera
materialització de la política de veïnat-
ge amb Egipte, el pla d'acció del qual
s'aprovarà aviat.
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19 de maig de 2006
UE-Síria
Brussel·les: La UE lamenta que les me-
sures positives adoptades el mes de
gener de 2006 en relació amb la situa-
ció dels drets humans a Síria no hagin
perdurat i expressa una profunda pre-
ocupació per la persecució generalit-
zada que pateixen els defensors dels
drets humans i els activistes polítics pa-
cifistes i, en particular, pels arrestos ar-
bitraris i les repetides detencions en rè-
gim d'incomunicació.
www.eu2006.at/en/News/CFSP_Sta-
tements/May/1905Syria.html

22/23 de maig de 2006
Mitjans de comunicació
Viena: Seminari «Racism, Xenophobia
and the Media: Towards respect and
understanding of all religions and cul-
tures». Després de les tres conferèn-
cies regionals de 2005 i la reunió del
grup de treball el mes de febrer de 2006,
durant aquest Seminari els participants
debaten i proposen accions i activitats
per fer front al problema comú del ra-
cisme, el discurs de l'odi i el tractament
de la diversitat confessional i cultural
en els mitjans de comunicació. El Se-
minari té una visibilitat nacional i inter-
nacional considerable. La necessitat
d'un diàleg intercultural i intereligiós és
defensada tant pel secretari d'Estat aus-
tríac, Hans Winkler, com per la comis-
sària europea de Relacions Exteriors i
Política Europea de Veïnatge, Benita
Ferrero-Waldner, la qual també fa una
crida en què convida els mitjans a im-
plicar-se de ple en la lluita a favor del res-
pecte i la comprensió mutus. Beate
Winkler, directora de l'Observatori Eu-
ropeu sobre el Racisme i la Xenofòbia,
posa l’èmfasi en la importància d'esta-
blir un diàleg entre els mitjans de co-
municació, la societat civil i els respon-
sables polítics i religiosos, com a única
via per eradicar el racisme.
http://eumc.europa.eu/eumc/mate-
rial/pub/MR/PR-06-05-06-euromed-
EN.pdf
www.eu2006.at/en/News/Speeches_In-
terviews/2205Winkler.html

29/31 de maig de 2006
Turisme
Tunísia: Simposi final del projecte ME-
DINA per a la promoció del turisme cul-
tural a l'àrea mediterrània. Dins d'aquest

acte es presenten les activitats portades
a terme i els resultats obtinguts.
www.imednet.it

29/31 de maig de 2006
Mitjans de comunicació
Brussel·les: Primera activitat del pro-
jecte Europe for Mediterranean Journa-
lists. Persegueix donar a conèixer la tas-
ca de la UE als països mediterranis i
facilitar mitjans als periodistes perquè tin-
guin un coneixement més ampli i infor-
mat a l'hora de comunicar els aspectes
relacionats amb el Partenariat Eurome-
diterrani a les seves audiències. També
té com a objectiu crear una xarxa que vin-
culi els periodistes de la regió. Es con-
vida seixanta directors dels principals
mitjans de comunicació mediterranis,
que també participen en una sessió es-
pecial amb periodistes, radiodifusors i
editors de renom per debatre temes
d'actualitat i el seu impacte a la feina dels
mitjans de comunicació de la regió eu-
romediterrània.

30 de maig de 2006
Política i seguretat 
Brussel·les: Els alts funcionaris del Par-
tenariat Euromediterrani, durant la seva
62a reunió, debaten sobre els mètodes
de treball del PEM, a partir de propos-
tes dels socis. Aquestes propostes es
concentren en el desenvolupament de
l'apropiació compartida del PEM, la ma-
jor difusió de la seva tasca entre l'opi-
nió pública, la societat civil i els mitjans
de comunicació.

31 de maig de 2006
Projecte d'agermanament entre la UE i
el Líban
Beirut: Llançament de tres projectes
d'agermanament institucional en el marc
de l'Acord d'Associació amb el Líban,
que va entrar en vigor l'1 d'abril de 2006,
amb la participació del Regne Unit, Es-
panya i Itàlia. Els projectes tractaran so-
bre la protecció dels consumidors, el
desenvolupament institucional i la mo-
dernització de les operacions d'emma-
gatzematge de petroli.

Juny de 2006

1 de juny de 2006
Diàleg intercultural: 
Brussel·les: El Parlament Europeu acull

favorablement la proposta de la Co-
missió Europea de declarar l’any 2008
«Any europeu del diàleg cultural inter-
nacional». Els diputats del PE desitgen
incorporar el diàleg intercultural a les
polítiques comunitàries principals. La
campanya hauria de subratllar la con-
tribució de les diferents cultures al pa-
trimoni i els estils de vida europeus. Es
projecta que l'any 2008 conclogui amb
un fòrum intercultural al Parlament Eu-
ropeu que reuneixi la societat civil i re-
presentants polítics i religiosos.
www.europarl.europa.eu/news/ex-
pert/infopress_page/037-8631-152-
06-22-906-20060531PR08609-01-
06-2006-false/default_en.htm

1 de juny de 2006
SAFEMED
Brussel·les: El programa regional MEDA
SAFEMED (Cooperació Euromediter-
rània per a la Seguretat Marítima i la
Prevenció de la Contaminació provo-
cada per Vaixells) inaugura el seu nou
lloc web. L'objectiu principal del pro-
jecte és reduir el desequilibri existent
en l'aplicació de les normatives maríti-
mes entre els estats membres de la UE
i els socis mediterranis que no pertanyen
a la UE.
www.safemed-projetc.org

1/2 de juny de 2006
Eurociutats
Fes: A la reunió del grup de treball Eu-
rociutats, del programa Euromed, s'a-
nalitzen els avenços de les iniciatives
del grup, així com els nous projectes
de cooperació dins del marc del pro-
grama MED-Pact, les etapes de forma-
ció en el context dels intercanvis bila-
terals i la promoció del diàleg a la regió
mediterrània.
www.eurocities.org/main.php

6/7 de juny de 2006
Veïnatge
Brussel·les: Durant el 10è Seminari so-
bre la Transició Econòmica Euromedi-
terrània, la comissària Europea de Re-
lacions Exteriors i Política Europea de
Veïnatge, Benita Ferrero-Waldner, des-
taca que la PEV pot acostar els països
veïns i brindar-los una oportunitat en el
mercat intern de la UE. Afirma que el
principi fonamental de la PEV és es-
tendre la prosperitat, estabilitat i segu-
retat de què gaudeixen els membres de
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la UE als països veïns, i que els plans
d'acció acordats conjuntament i signats
amb cada país ofereixin l'oportunitat de
construir una relació de més qualitat
amb la UE. La PEV complementa els
Acords d'Associació del Procés de Bar-
celona mitjançant el reforç de les rela-
cions bilaterals.
www.europa.eu.int/rapid/pressRelea-
seAction.do?reference=SPEECH/06/3
46&format=HTML&aged=0&LAN-
GUAGE=en&guiLanguage=en

7 de juny de 2006
APEM
Brussel·les: Diputats d'Europa i del món
àrab i els membres del Comitè polític de
l’APEM es reuneixen per sol·licitar la
creació urgent del fons internacional
previst per fer arribar ajuda al poble pa-
lestí, fonamentat en el pla general de la
Comissió Europea, mitjançant un «me-
canisme internacional provisional». Ar-
gumenten que la decisió de suspendre
l'ajuda directa a l'Autoritat Palestina s'ha
pres de manera precipitada.

8 de juny de 2006
Comissió Europea
Brussel·les: La Comissió Europea adop-
ta propostes amb la finalitat de reforçar
el paper de la Unió com a actor global.
El president de la Comissió Europea,
José Manuel Barroso, afirma que la UE
pot tenir un major impacte si actua de
manera col·lectiva.
http://europa.eu.int/rapid/pressRelea-
seAction.do?reference=IP/06/752&for-
mat=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en

10/11 de juny de 2006
Salut
Màlaga: El projecte «Euro-Mediterra-
nean Internet-Satellite Platform for
Health, Education and Research»
(EMISPHER) es presenta a la Confe-
rència Europea de Salut, organitzada
per les autoritats sanitàries espanyoles
i la presidència austríaca, i que reuneix
més de 900 experts, representants del
sector i autoritats del camp de la salut,
la informació i les tecnologies de la in-
novació.

11/12 de juny de 2006
EUMEDIS
Alexandria: Conferència Internacional
Final d’EUMEDIS. La Conferència té

lloc sota els auspicis del Ministeri de
Comunicació i Tecnologies de la Infor-
mació d'Egipte, que es va establir per
afavorir la transició del país cap a la so-
cietat de la informació global. La Con-
ferència impulsa resultats de projectes
pilot que proporcionen oportunitats per-
què aquest àmbit se segueixi desenvo-
lupant. Els 300 participants, procedents
de 24 països de la Mediterrània, treba-
llen conjuntament en quatre tallers de-
dicats a l'entorn de les TIC: la millora del
diàleg intercultural, els beneficis que
aquesta tecnologia aporta a la ciutada-
nia, els nous aspectes dels drets de
propietat intel·lectual i la col·laboració
amb actors privats.
www.eumedisconference.org

13 de juny de 2006
Acord d'Associació UE-Egipte
Luxemburg: 2n Consell d'Associació
UE-Egipte. Durant el Consell, els parti-
cipants deliberen sobre l'estat actual de
les relacions entre la UE i Egipte, en re-
lació amb la implementació de l'Acord
d'Associació i les perspectives futures
del pla d'acció.

13 de juny de 2006
Comitè MED
Brussel·les: Els estats membres ex-
pressen una opinió favorable respecte al
Pla de Finançament Nacional 2006 per
a Marroc i Jordània, així com les parts II
i III del Pla de Finançament Regional de
Veïnatge (2006). El Pla de Finançament
Nacional per a Marroc consisteix en qua-
tre programes que ascendeixen a un to-
tal de 123 milions, 2/3 dels quals es
dedicaran a ambiciosos programes de
suport a la reforma fiscal. 

13/14 de juny de 2006
Medi ambient
Amman: En el Fòrum Final de MEDSTAT-
ENVIRONMENT II es destaquen tres
aspectes específics: les emissions de
contaminants atmosfèrics, la biodiversi-
tat i el càlcul dels indicadors mediam-
bientals per al desenvolupament soste-
nible. Així mateix, durant el Fòrum Final
es presenta el compendi regional per a
2005 sobre estadístiques mediambien-
tals als països de la Mediterrània.

14/15 de juny de 2006
Dona
Rabat: La Conferència Preparatòria «To-

wards a Plan of Action on strengthening
the Role of Women in Society» reuneix
130 representants d'organitzacions de
la societat civil, governs, parlaments i re-
presentants dels països socis del PEM.
L'objectiu de la Conferència és revisar
els aspectes principals relacionats amb
la dona i el gènere en tres àmbits: drets
humans i democràcia, situació econò-
mica i participació social, i qüestions
culturals. El seu propòsit és contribuir a
la preparació del pla d'acció que haurà
de tractar la Conferència Ministerial Eu-
romediterrània d'Istanbul.
http://europa.eu.int/comm/external-re-
lations/euromed/women/index.htm

15 de juny de 2006
Drets humans
Brussel·les: La UE expressa la seva pre-
ocupació pels esdeveniments que en-
volten el bloqueig de la celebració del
VI Congrés de la Lliga de Drets Hu-
mans de Tunísia, el mes de maig de
2006. La UE espera que la Lliga pugui
reprendre aviat les seves funcions ha-
bituals i lamenta que els representants
europeus hagin rebut un tracte hostil
per part de les forces de seguretat. Així
mateix, el Parlament Europeu adopta
una resolució sobre la situació dels drets
humans a Tunísia, espera una explicació
sobre la prohibició imposada al Con-
grés de la Lliga, que es considera la
primera lliga de drets humans àrab i afri-
cana, alhora que un dels pilars de la so-
cietat civil independent de Tunísia, i rei-
tera la seva petició al Consell i a la
Comissió perquè organitzin una reunió
del Consell d'Associació per debatre
sobre la situació dels drets humans a 
Tunísia.
www.eu2006.at/en/News/Press_Re-
leases/June/1606Tunisia.html

15 de juny de 2006
Síria
Estrasburg: El Parlament Europeu adop-
ta una resolució relativa a la violació
dels drets humans a Síria en la qual
sol·licita l'alliberament immediat de tots
els activistes que segueixen detinguts
per haver signat una petició a favor de
la millora de les relacions entre Síria i
el Líban, així com el de tots els presos
de consciència. Els diputats al PE ins-
ten Síria a respectar els compromisos
adquirits en el marc del Procés de Bar-
celona i conforme al que estableix la
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PEV.
15/16 de juny de 2006
Procés de pau i el Líban
Brussel·les: El Consell Europeu dóna
suport al mecanisme internacional tem-
poral previst per la Comissió. També
sol·licita a les forces polítiques palesti-
nes que iniciïn un procés de diàleg na-
cional i restableixin l'ordre públic. Així ma-
teix, la CE fa una crida a Israel perquè
aturi qualsevol acte que pugui suposar
una amenaça per a la viabilitat d'una
solució fonamentada en la coexistència
de dos estats, o que sigui contrari a la
legalitat internacional. En la seva de-
claració respecte al Líban, el Consell
Europeu reafirma la importància de la so-
birania, la integritat territorial, la unitat i
la independència, i reitera la petició que
s'implementi completament la Resolució
1.559 del Consell de Seguretat. Tam-
bé urgeix el govern libanès perquè posi
en marxa les reformes polítiques i eco-
nòmiques acordades. La implementa-
ció del pla d'acció en el marc de la PEV
contribuirà al procés de reforma en el
país.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/90111.pdf

17 de juny de 2006
Quartet
Brussel·les: El Quartet (UE, EUA, ONU
i Rússia) dóna suport a una proposta de
la Unió Europea d’establir un mecanis-
me internacional temporal. El mecanis-
me facilita assistència destinada a co-
brir les necessitats bàsiques del poble
palestí, inclòs equipament essencial,
subministraments i suport per als serveis
sanitaris.

23 de juny de 2006
Palestina
Brussel·les: La Comissió Europea anun-
cia que contribuirà amb 105 milions
d'euros al Mecanisme Internacional Tem-
poral per al poble palestí. La UE des-
envoluparà aquest mecanisme a petició
del Quartet i amb el suport del Consell
Europeu. Facilitarà l'enviament d'assis-
tència al poble palestí, sense que els di-
ners passin pel govern de l'ANP.
http://ec.europa.eu/comm/external
_relations/gaza/intro/index.htm

25/26 de juny de 2006
ECOFIN/FEMIP
Tunísia: La 2a reunió ministerial euro-

mediterrània d'ECOFIN i la 6a de la FE-
MIP se celebren conjuntament a Tuní-
sia, sota la presidència austríaca i amb
les autoritats tunisianes com a amfitrio-
nes. Els ministres de Finances dels 25
estats membres de la UE i dels deu 
països socis mediterranis participen a la
reunió, juntament amb representants de
la Comissió Europea i altres institucions
internacionals de l'àmbit de l'economia
i les finances. 

Juliol de 2006

6 de juliol de 2006
Euromed Market 
Brussel·les: Representants dels deu 
països socis, dels estats membres i dels
serveis de la CE rellevants, debaten el
contingut de quatre de les àrees prin-
cipals del programa: duanes, fiscalitat i
normes d'origen, contractació pública,
competència i drets de propietat intel·lec-
tual.
www.euromedmarket.org

6 de juliol de 2006
Política exterior
Estrasburg: El Parlament Europeu adop-
ta tres informes relatius a tres «instru-
ments» que estipulen les disposicions
per al finançament de la política exterior
de la UE, d'acord amb les perspectives
financeres per a 2007-2013.

10/11 de juliol de 2006
Migracions
Rabat: Conferència Euroafricana sobre
Migració i Desenvolupament. La UE i
països d'Àfrica occidental, central i sep-
tentrional debaten formes de garantir
que els fluxos migratoris es gestionin
de manera adequada i que les migra-
cions tinguin un impacte positiu en 
el procés de desenvolupament dels 
països d'origen, de trànsit i de destina-
ció. La comissària de Relacions Exteriors
i de la PEV, Ferrero-Waldner, subratlla
la necessitat d'intensificar les accions i
la cooperació, especialment en els con-
trols fronterers, la immigració legal i els
drets dels migrants i els sol·licitants d'a-
sil. Erkki Tuomioja, en representació del
Consell de la UE, destaca la relació
creixent entre les migracions i el des-
envolupament i, finalment, el vicepresi-
dent Franco Frattini reafirma la neces-
sitat de definir una estratègia global

comuna per fer front a les migracions.
11 de juliol de 2006
Presidència finlandesa
Brussel·les: Durant la 63a reunió d'alts
representants euromediterranis es pre-
senten les prioritats de la presidència fin-
landesa del Consell de la UE: la crisi de
l'Orient Mitjà, la PEV, el Procés de Bar-
celona i les migracions. La presidència
finlandesa comença l'1 de juliol. El pre-
sident del Consell, Erkki Tuomioja, afir-
ma que els esdeveniments de la set-
mana passada han complicat la posada
en marxa del Mecanisme Internacional
Temporal (TIM), però que, en resposta
a una crida urgent del president pales-
tí, Mahmoud Abbas, el TIM està submi-
nistrant combustible als hospitals de
Gaza.
www.eu2006fi/news_and_docu-
ments/speeches/vko28/en_GB/115263
5360574/

Agost de 2006

28 d'agost/7 de setembre de 2006
Cinema
Venècia: Durant el Festival de Cinema
de Venècia té lloc el primer Seminari
de formació per a professionals de la dis-
tribució i projecció de pel·lícules dels
països MEDA. La formació inclou con-
ferències sobre economia, tecnologia
digital i una àmplia varietat de casos
pràctics. Els perfils dels participants,
procedents d'Israel, Turquia, l'Autoritat
Palestina, Egipte, Jordània, Síria i Mar-
roc, inclouen des d'alts càrrecs de con-
sorcis cinematogràfics fins a emprene-
dors que desitgen obrir sales de cinema
d'autor.
www.euromedaudiovisuel.net/index.aspx
?treeID=1&lang=en

Setembre de 2006

4 de setembre de 2006
Líban
Estrasburg: Primera sessió plenària del
Parlament Europeu després de les va-
cances estivals. El president del PE, Jo-
sep Borrell, recorda que el 20 de juliol
el Parlament va demanar un alto el foc
immediat al Líban i la declaració acor-
dada a l'Assemblea Parlamentària Eu-
romediterrània, en la qual s’apunta que
es tracta de «la primera ocasió en què
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els responsables polítics europeus i del
món àrab realitzen una declaració con-
junta sobre les crisis».
www.europarl.europa.eu/news/pu-
blic/default_es.htm

5 de setembre de 2006
Medi ambient
Brussel·les: : La Comissió Europea pro-
posa una estratègia mediambiental a
llarg termini per netejar i protegir la mar
Mediterrània. L'abocament de petroli
que va tenir lloc durant el recent conflicte
al Líban ha posat clarament en relleu la
vulnerabilitat de l'entorn de la regió. L'es-
tratègia proposada persegueix revitalit-
zar i reforçar la cooperació entre la UE,
els seus veïns mediterranis i les orga-
nitzacions internacionals.
http://ec.europa.eu/environment/en-
larg/med/index.htm

6 de setembre de 2006
FPNUL
Estrasburg: El Parlament Europeu adop-
ta una resolució favorable a la decisió de
les Nacions Unides d'enviar 15.000 sol-
dats al sud del Líban. Els diputats del PE
subratllen que la FPNUL hauria de re-
bre unes normes d'intervenció i un man-
dat clars. 
www.europarl.europa.eu/news/pu-
blic/default_es.htm

7 de setembre de 2006
Fons Euromed
Milà: Es crea un nou fons Euromed a
Milà per fomentar la inversió en PIMES
d'Algèria, Egipte, Marroc, Tunísia i al-
tres països socis mediterranis. El Banc
Europeu d'Inversions (BEI) participa en
la posada en marxa del fons Euromed
amb deu milions d'euros, en el marc de
la Facilitat Euromediterrània d'Inversió i
Partenariat (FEMIP).
www.eib.org/site/index.asp?designa-
tion=med

11/20 de setembre de 2006
Transport
París/Londres: Seminari sobre el patri-
moni ferroviari. Durant aquest seminari
d'una setmana, organitzat en el marc
del Projecte de Transport Euromediter-
rani, els representants MEDA dels mi-
nisteris de transport i els operadors fer-
roviaris debaten sobre la legislació
comunitària en el sector, així com sobre
aspectes relacionats amb la implemen-

tació i les bones pràctiques. El semina-
ri compta amb la participació de fun-
cionaris de la CE, la Unió del Magreb
Àrab i el Banc Mundial.
www.euromedtransport.org

14/15 de setembre de 2006
Medi ambient
Brussel·les: Reunió preparatòria de la 
reunió de ministres de Medi Ambient
euromediterranis. Inclou una presenta-
ció particular de l’«Estratègia Mediam-
biental per al Mediterrani» per part de la
Comissió, així com debats sobre el ca-
lendari i els mecanismes de coordina-
ció de la iniciativa «Horitzó 2020». Així
mateix, també s'exposen els resultats
d'una avaluació externa del SMAP, el
programa regional mediambiental que fi-
nança MEDA. Els fruits i èxits del pro-
grama es valoren positivament.
http://ec.europa.eu/environment/en-
larg/med/horizon_20_20en.htm

15 de setembre de 2006
Refugiats
Brussel·les: La Comissió Europea anun-
cia que destinarà deu milions d'euros
addicionals als refugiats sahrauís que
viuen en els camps del sud-oest d'Al-
gèria. L'ajuda es canalitzarà mitjançant
el Departament d'Ajuda Humanitària i
és una expressió de la solidaritat eu-
ropea cap a les víctimes d'aquesta «cri-
si oblidada».
http://ec.europa.eu/echo/field/algeria/in-
dex_en.htm

15 de setembre de 2006
Líban
Brussel·les: Els ministres d'Exteriors de
la UE reiteren els compromisos de la
Unió Europea amb el Líban i sol·liciten
un informe sobre una possible contri-
bució comunitària en la implementació
de la Resolució 1.701 de les Nacions
Unides, relativa a la frontera entre el Lí-
ban i Síria. Els ministres d'Exteriors es
comprometen a fomentar l'avanç cap a
la resolució del conflicte entre Israel i Pa-
lestina.
www.consilum.europa.eu/cms3_fo/pre-
viousFocus.ASP?lang=en&focu-
sID=135&1=go&keyWord

15 de setembre de 2006
Veïnatge
Brussel·les: Reunió del Programa de Co-
operació Transfronterera/IEVA a la Con-

ca de la Mediterrània. Tots els països
participants decideixen que Sardenya
aculli l'Autoritat de Gestió Comuna del
programa i que s'instal·li una antena a
València i una altra en un país soci (en-
cara per determinar).
http://ec.europa.eu/comm/europaid/pro-
jects/enpi_cross_border/calendar_en.htm

18 de setembre de 2006
Política i seguretat
Brussel·les: 64a reunió d'alts funcio-
naris del Partenariat Euromediterrani.
El diàleg polític sobre la situació que
es viu a l’Orient Mitjà és l'únic punt
de l'ordre del dia. La presidència fin-
landesa presenta una descripció ge-
neral de les posicions de la UE a la cri-
si del Líban.

19 de setembre de 2006
Migració
Profondval: Primera reunió del Grup de
treball de la Comissió sobre Assumptes
Migratoris. El president José Manuel
Barroso declara que cal que la qüestió
de la immigració il·legal rebi una res-
posta urgent i ferma per part de tota la
UE, ja que es tracta d'un repte que afec-
ta tot Europa i requereix una reacció
coordinada. Segons la seva opinió, «el
grup de treball ens brinda una oportu-
nitat real de demostrar la capacitat de
la UE a l'hora d'obtenir resultats concrets
en àmbits polítics complexos» 

19 de setembre de 2006 
Comitè Euromediterrani
Brussel·les: La Comissió Europea por-
ta a terme presentacions sobre l'evolu-
ció dels preparatius per a les pròximes
conferències ministerials euromediter-
rànies: sobre indústria a Rodes (21-22
de setembre), sobre medi ambient al
Caire (20 de novembre), i sobre com re-
forçar el paper de la dona a la societat,
a Istanbul (14-15 de novembre). La CE
també destaca les seves propostes per
a la Conferència de ministres d'Exte-
riors a Tampere.

20 de setembre de 2006
Quartet
Nova York: Els membres del Quartet es
reuneixen per tractar l'evolució de la
situació a l’Orient Mitjà. El Quartet posa
l’èmfasi en la «necessitat urgent de
progressar cap a una pau justa, dura-
dora i global per a l’Orient Mitjà» i ex-
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pressa la seva preocupació per «la greu
crisi que es viu a Gaza i pel punt mort
permanent en què es troben les rela-
cions entre Israel i els palestins».
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/declara-
tions/91035.pdf

21/22 de setembre de 2006
Indústria
Rodes: VI Conferència Euromediterrà-
nia de ministres d'Indústria. Els ministres
confirmen el seu compromís d’establir,
abans de l’any 2010, una Àrea de Lliu-
re Comerç Euromediterrani que aporti
avantatges a ambdues parts, així com a
explorar vies que permetin aprofitar al
màxim la PEV i l’IEVA, que estaran do-
tats d'un pressupost superior al dels
instruments precedents.
El primer ministre finlandès i president
de torn del Consell de la UE afirma
que un dels objectius principals per als
pròxims anys consisteix en l'ampliació
de la integració econòmica entre la
UE i els països de la Mediterrània, jun-
tament amb la integració regional Sud-
Sud. El sector energètic constitueix
un exemple d'aquest tipus de coope-
ració. Quant als reptes que presenta
el sector tèxtil i la globalització, el vi-
cepresident de la CE i encarregat de
l'àmbit Empresa i Indústria apunta que
s'ha produït un descens en les impor-
tacions de tèxtil procedents dels so-
cis mediterranis i afegeix que l'objec-
tiu dels responsables polítics de la UE
serà garantir un marc adequat per a les
activitats empresarials.
http://ec.europa.eu/enterprise/enterpri-
se_policy/ind_coop_programmes/med/in
dex.htm

21 de setembre de 2006
Migracions
Brussel·les: La Comissió Europea
adopta el programa de treball Aneas
per cofinançar accions que secundin
iniciatives de tercers països dirigides
a garantir una gestió més eficaç dels
fluxos migratoris. Aquest any es des-
tinaran 45 milions d'euros a accions
que fomentin el diàleg i la cooperació
en matèria de migracions i asil amb
països fronterers amb la UE ampliada
i en altres regions que presentin pro-
blemes d'asil accentuats. La comis-
sària del PEV, Benita Ferrero-Wald-
ner, manifesta que «Aenas és un

instrument molt útil a l'hora de reforçar
la cooperació entre la UE, tercers 
països i organitzacions internacionals
que treballen al voltant de les migra-
cions».
http://ec.europa.eu/europeaid/pro-
jects/migrations/index_en.htm

21 de setembre de 2006
Justícia i Interior
Tampere: Els ministres d'Interior de la
UE tracten de l'estratègia de gestió
fronterera comunitària i les mesures re-
latives a la lluita contra el terrorisme i la
delinqüència organitzada. El ministre
d'Interior finlandès i president del Con-
sell de la UE, Kari Rajamäki, sol·licita una
acció conjunta per ajudar els estats
membres del sud de la UE, que s'en-
fronten a la immigració il·legal, així com
la introducció de mesures que perme-
tin que la UE resolgui la qüestió de la
immigració il·legal. Perquè les mesures
siguin realment efectives cal la coope-
ració dels països d'origen, ja sigui des-
coratjant els moviments il·legals o, com
a mínim, mitjançant la readmissió dels
seus propis ciutadans i de ciutadans
d'altres països que estiguin en trànsit al
país en qüestió.
http://ec.europa.eu/comm/external_
relations/euromed/synopsis/
2006/365_en.pdf

21 de setembre de 2006
Energia
Brussel·les: El Fòrum Euromediterra-
ni de l'Energia es reuneix a Brussel·les,
en l’àmbit de directors generals. Els
participants debaten els resultats ob-
tinguts durant el període 2003-2006,
en funció de les directrius de les Con-
ferències Ministerials sobre Energia,
celebrades a Atenes i a Roma l’any
2003. El Fòrum acull positivament els
avenços en el desenvolupament d'ac-
cions energètiques regionals amb la fi-
nalitat d'aconseguir la convergència
de les polítiques energètiques entre
els socis mediterranis i la UE, i contri-
buir així a la millora de la seguretat a
la regió. Durant els últims vuit anys
s'han destinat més de 55 milions d'eu-
ros del pressupost MEDA a projectes
que es porten a terme a la regió per fa-
cilitar la integració gradual dels mer-
cats energètics euromediterranis. Així
mateix, els participants acorden tres
prioritats per al Partenariat Euromedi-

terrani per al període 2007-2010: la in-
tegració dels mercats energètics eu-
romediterranis, el desenvolupament
de projectes energètics d'interès comú
i el desenvolupament de les energies
renovables. 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_
transport/ international/regional
/euromed/energy/forum_en.htm

27/28 de setembre de 2006
Fòrum sobre el Patrimoni 
Euromediterrani
Istanbul: El Fòrum presenta els èxits i les
millores pràctiques del programa, així
com un projecte d'informe estratègic
sobre el patrimoni cultural a la Mediter-
rània en el marc de la Política Europea
de Veïnatge (2007-2013), i acull la ce-
rimònia del Premi de Periodisme Euro-
med Heritage 2006.
www.euromedheritage.net/forum/

28/29 de setembre de 2006
FEMISE
Marsella: Conferència Anual de la Xar-
xa Euromediterrània d'Instituts d'In-
vestigació Econòmica (FEMISE). La
xarxa presenta dotze estudis sobre
qüestions identificades com a priorità-
ries per al futur de la regió: agricultu-
ra, desenvolupament i tractament de
la pobresa, polítiques de salut i labo-
rals, formació i el paper de la dona a la
societat, integració i cooperació entre
els països del sud de la Mediterrània i
el paper de l'Estat. Es presenta un pro-
jecte d'informe anual del FEMISE per
a 2006, així com l'informe titulat «The
Role of Women in the Economy». Amb-
dós documents estan disponibles a la
pàgina web de la xarxa.
www.femise.org

29 de setembre de 2006
Agricultura
Estrasburg: II Conferència Euromedi-
terrània sobre Agricultura. La comissà-
ria d'Agricultura i Desenvolupament Ru-
ral, Mariann Fischer Boel, repassa les
oportunitats i els reptes d'una política
agrícola euromediterrània i recorda que
la UE és el principal comprador dels
productes agrícoles de la regió medi-
terrània, mentre que el 37% de les im-
portacions agrícoles de l'àrea mediter-
rània procedeixen de la UE.
www.europarl.europa.eu/commit-
tees/agri_home_en.htm
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Octubre de 2006

6 d'octubre de 2006 
Mecanisme Internacional Temporal
Brussel·les: La Comissió Europea inicia
el pagament d'ajudes socials a 40.000
famílies palestines, d’entre les més ne-
cessitades, per mitjà del Mecanisme In-
ternacional Temporal (TIM). La comis-
sària Benita Ferrero-Waldner manifesta
que «per tractar la paralització econòmica
dels territoris palestins, cal que les dues
parts implementin l'Acord sobre Accés
i Moviment i que Israel reprengui les
transferències d'impostos i de drets de
duana que pertanyen als palestins».
http://ec.europa.eu/comm/external_re-
lat ions/euromed/synopsis/2006/
365_en.pdf

10 d’octubre de 2006
PEV 
Brussel·les: Presentació dels resultats
de l'informe especial de l'Eurobaròme-
tre sobre Política Europea de Veïnatge
(PEV). El 68% dels europeus creu que
la cooperació aportarà beneficis mutus
i mostra una percepció positiva res-
pecte a les relacions amb els països
veïns. La major part dels ciutadans eu-
ropeus també considera que donar su-
port a processos de reforma en els 
països veïns contribuirà a la millora en
els àmbits del desenvolupament eco-
nòmic i social, així com una bona go-
bernança. El 64% dels enquestats opi-
na que una col·laboració estreta amb
els països veïns ajudarà a reduir la im-
migració il·legal a la UE.
http://ec.europa.eu/public_opinion/arc-
hives/eb_special_en.htm.

11 d'octubre de 2006
Seguretat marítima
Trieste: Sistema d'informació i gestió
del trànsit marítim (VTMIS). Té lloc una
jornada informativa en el marc del pro-
jecte regional MEDA, finançat per la UE,
«Cooperació Euromediterrània per a la
Seguretat Marítima i la Prevenció de la
Contaminació provocada per Vaixells –
SAFEMED». Els objectius principals de
la jornada informativa de VTMIS con-
sisteixen a familiaritzar els participants,
prop de vint funcionaris governamen-
tals de la regió mediterrània, amb les
últimes evolucions en el si del VTMIS, i
permetre que aprofitin al màxim l'expe-
riència dels estats membres i no mem-

bres de la UE que ja l’han desenvolupat
i implementat.
L'objectiu més important de SAFEMED
consisteix a harmonitzar l'aplicació de la
legislació marítima a la regió entre els es-
tats membres de la UE i els socis me-
diterranis.
www.safemedproject.org

14 /17 d'octubre de 2006
Joventut
Alexandria: Diàleg 21: Taller de la Jo-
ventut organitzat per la Fundació Anna
Lindh, juntament amb la Plataforma Ju-
venil Euromed i el Goethe Institute a
Alexandria, com a continuació de la cam-
panya de joventut Diàleg 21 sobre el res-
pecte mutu entre cultures i religions de
la regió euromediterrània. La campanya
es va posar en marxa per contenir la
crisi relacionada amb les caricatures del
profeta Mahoma, per reforçar el diàleg
i vèncer les barreres culturals. Prop 
de 2.000 joves aporten les seves pro-
postes sobre com es podria superar la
crisi. Les conclusions del taller es pre-
sentaran en la VIII Conferència Euro-
mediterrània de ministres d'Exteriors a
Tampere.
www.euromedalex.org

15 d'octubre de 2006
Diàleg interreligiós
Alexandria: Reunió organitzada per la
Fundació Anna Lindh i la Lliga d'Estats
Àrabs sobre les “falses percepcions en
el diàleg intercultural i interreligiós”.
L'objectiu principal se centra en l'inter-
canvi de punts de vista i en l’anàlisi de
les formes i mecanismes que permetrien
establir un diàleg efectiu entre cultures,
així com la creació de mecanismes que
contribueixin al desenvolupament de
les relacions culturals.
www.euromedalex.org

17 d'octubre de 2006
Consell de Relacions Exteriors
Brussel·les: Els ministres d'Exteriors de
la UE recorden la «necessitat urgent» que
es resolgui el conflicte araboisraelià. En
el Consell de Relacions Exteriors s'ins-
ta els palestins a sumar-se als esfor-
ços del president Abbas a favor de la
unitat nacional i a formar un govern amb
una plataforma que reflecteixi els prin-
cipis del Quartet. Pel que fa al Líban, els
ministres d'Exteriors reiteren el com-
promís de la UE de treballar per a la

implementació de la Resolució 1701
de les Nacions Unides.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
D a t a / d o c s / p r e s s d a t a / e n / g e n a
/91336.pdf

17 d'octubre de 2006
Veïnatge
Brussel·les: Els ministres d'Exteriors de
la UE aproven el reglament que estableix
un marc legal per al subministrament
d'assistència en el marc de la Política Eu-
ropea de Veïnatge (PEV). Es destinarà
un total d'11.180 milions d'euros du-
rant el període 2007-2013 per donar su-
port a la PEV. Al voltant del 95% del
pressupost es destinarà a programes
nacionals i multinacionals, i el 5% res-
tant a cooperació transfronterera.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/misc/
91317.pdf

19 d'octubre de 2006
Medi ambient
Brussel·les: La Comissió Europea apro-
va el finançament de setze nous pro-
jectes mediambientals per a les regions
bàltica i mediterrània, dins del progra-
ma LIFE-Països Tercers 2006. Aquests
projectes s'implementaran en set pa-
ïsos MEDA (Algèria, Egipte, Israel, Mar-
roc, Síria, Tunísia i Turquia), així com a
Albània, Bòsnia-Hercegovina, Croàcia i
Rússia. Els projectes tracten qüestions
mediambientals fonamentals, des de la
gestió de residus i el control i la pre-
venció de la contaminació atmosfèrica,
fins a la gestió de les conques fluvials i
el turisme sostenible, així com l'harmo-
nització amb els reglaments mediam-
bientals comunitaris.
http://ec.europa.eu/environment/life/in-
foproducts/lifetcycompilation_06.pdf

20 d'octubre de 2006
Turisme
El portal MEDINA s'estrena a Internet. Es
tracta d'un dels resultats del projecte
MEDINA, cofinançat per la Comissió
Europea en el marc del programa EU-
MEDIS. El lloc web inclou una guia tu-
rística i enllaços a les pàgines web na-
cionals de cada país (Algèria, Xipre,
Jordània, Líban, Malta, Marroc, Síria i
Tunísia). L'objectiu del projecte MEDI-
NA (MEDiterranean by InterNet Access)
consisteix a fomentar el «turisme cultu-
ral». El portal MEDINA destaca el rere-
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fons cultural comú dels diferents països
i la contribució de cadascuna de les ci-
vilitzacions.

24 d'octubre de 2006
PEV
Brussel·les: La Comissió Europea adop-
ta el seu programa de treball per a 2007,
en el qual identifica una sèrie de 21 ini-
ciatives estratègiques en les quals se
centrarà el seu treball. A banda de re-
forçar la PEV, també prioritza la imple-
mentació d'una gestió més adequada
dels fluxos migratoris a la UE.
http://ec.europa.eu/atwork/program-
mes/docs/clwp2007_es.pdf

24 d'octubre de 2006
FEMIP
Brussel·les: La Comissió Europea apun-
ta en una declaració que la FEMIP ha
contribuït de manera significativa al crei-
xement econòmic i de la inversió al sud
de la regió mediterrània, tot i que encara
pot contribuir en un grau més elevat al
desenvolupament del sector privat, es-
pecialment de les petites i mitjanes em-
preses (PIMES) i implicar els països as-
sociats en la seva gestió.

26 d'octubre de 2006
FEMIP
Luxemburg: El BEI anuncia que, com a
part de la FEMIP, participarà en el Fons
Kantara que fomenta el capital privat a la
regió mediterrània, amb un pressupost
que arriba als deu milions d'euros. El BEI
col·laborarà amb el grup Société Géné-
rale. Aquesta inversió multisectorial en
capital privat, que s'espera que arribi als
120 milions d'euros, es dirigeix a les em-
preses privades que operen al Marroc, Tu-
nísia, Algèria, Egipte, Líban i Jordània.
www.eib.org/news/press/press.asp?pre
ss=3188

28 d'octubre de 2006
Llibertat de premsa
París: Reporters sense Fronteres pre-
senta la «Classificació mundial de la lli-
bertat de premsa 2006», en la qual es
destaquen especialment les conse-
qüències de la difícil situació en què es
troben els mitjans de comunicació al Prò-
xim Orient. El Líban descendeix de la po-
sició 56 a la 107 en la classificació, ja que
els mitjans del país segueixen patint a
causa de la situació política del país. Al
mateix temps, la incapacitat de l'Autori-

tat Nacional Palestina de mantenir l'es-
tabilitat als territoris i l'actitud d'Israel fora
de les seves fronteres constitueixen una
seriosa amenaça per a la llibertat d'ex-
pressió al Pròxim Orient.
www.Rsf.org/article.php3?id_arti-
cle=19385

Novembre de 2006

7 de novembre de 2006
Drets humans
Copenhaguen: La Xarxa Euromedite-
rrània de Drets Humans (REMDH) pu-
blica un nou informe titulat «Achieving
Gender Equality in the Euro-Mediterra-
nean Region; change is possible 
and necessary». Així mateix, la REMDH
també insta la UE i els ministres euro-
mediterranis a reunir-se aquest mes a Is-
tanbul per confirmar el seu compromís
amb el principi que els drets de les do-
nes s’han d’aplicar d'acord amb la le-
gislació internacional i no en funció de
normes religioses o de tradicions cul-
turals.
www.euromedrights.net/pages/275/
news/focus/20571

8 de novembre de 2006
Ampliació
Brussel·les: La Comissió Europea adop-
ta una estratègia per a l'ampliació de la
UE que inclou un informe especial sobre
la capacitat d'integració de la Unió, i con-
clou que ha de ser capaç de mantenir i
reforçar el seu propi desenvolupament al-
hora que prossegueix el calendari d'am-
pliacions. El comissari de l'Ampliació, Olli
Rehn, declara que «l'estratègia d'amplia-
ció actual, que es fonamenta en la con-
solidació, la condicionalitat i la comuni-
cació, s’ha de combinar amb mesures i
mecanismes que garanteixin la capacitat
de la UE d’integrar els nous membres».
La Comissió també revisa el progrés re-
alitzat pels països candidats i candidats
potencials. Quant a Turquia, conclou que
el país ha portat a terme reformes políti-
ques continuades, però que durant l'úl-
tim any el ritme d'implementació s'ha
alentit.
http://ec.europa.eu/enlargement/key_do-
cuments/reports_nov_2006_en.htm 

8/9 de novembre de 2006 
Euromed Qualitat
Brussel·les: III Conferència Anual del

Programa Euromed Qualitat. La Con-
ferència compta amb participants pro-
cedents dels països socis mediterranis,
de la Comissió Europea i del Comitè Eu-
ropeu de Normalització (CEN). L'ob-
jectiu de la Conferència és proposar
activitats futures i informar sobre els 
resultats obtinguts a l’any 2006: una
millor infraestructura de qualitat de les
empreses MEDA, que inclogui la nor-
malització, la certificació i l'acreditació.
www.euromedquality.org

9/10 de novembre de 2006
Transport
Mònaco: Conferència de la FEMIP so-
bre Integració Regional a la Zona Euro-
mediterrània a través dels sistemes de
transport. La Conferència reuneix 250
professionals i experts del sector. Durant
els últims 25 anys, els països socis no-
més s'han beneficiat fins a certa mesu-
ra de la globalització. Això és degut a una
integració regional inadequada en termes
d'infraestructures disponibles. Per aquest
motiu, la creació d'un sistema de trans-
port euromediterrani integrat que sigui efi-
cient resulta de vital importància per al
desenvolupament i l'estabilitat socioe-
conòmica de la regió. 
http://www.eib.org/news/events/event.as
p?event=157

14 de novembre de 2006
Procés de pau
Brussel·les: Els ministres d'Exteriors de
la UE expressen la seva «profunda pre-
ocupació» per l'augment de la violència
a Gaza i Cisjordània i condemnen les
operacions militars que Israel porta a ter-
me a Gaza. Al final del Consell de Rela-
cions Exteriors, la UE reconeix el dret
d'Israel a l'autodefensa, però reclama
contenció. El Consell apressa el poble pa-
lestí a formar un govern d'unitat nacional
que permeti rellançar el procés de pau. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data /docs/p ressda ta /en/gena/
91661.pdf

14/15 de novembre de 2006
Dona
Istanbul: I Conferència Ministerial Eu-
romediterrània sobre com reforçar el
paper de la dona a la societat. La UE i
els seus socis mediterranis acorden tre-
ballar en un marc d'acció comuna amb
la finalitat d'enfortir el paper de la dona
en l'esfera política, civil, social, econò-
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mica i cultural i per lluitar contra la dis-
criminació. Aquesta estratègia integral
es fonamenta en tres prioritats diferents:
els drets civils i polítics de la dona, els
drets socials i econòmics de la dona i
el desenvolupament sostenible, i els
drets de la dona en l'àmbit cultural i el
paper dels mitjans de comunicació.
http://ec.europa.eu/comm/external_re-
lations/euromed/women/index.htm 

15/19 de novembre de 2006
Joventut
Istanbul: La reunió de la Plataforma Eu-
romed Joventut persegueix la millora de
la capacitat d'associació dels joves de
la regió. La plataforma ha facilitat la
creació de xarxes d'associació durant els
últims tres anys. S'informa els partici-
pants dels resultats aconseguits i s'a-
nalitzen les eines disponibles per esta-
blir aquestes xarxes d'associació. Aquest
any, Bulgària i Romania participen per
primera vegada a la Plataforma Euromed
Joventut de cooperació, juntament amb
joves de la UE i dels països socis. Els
objectius principals de la Plataforma
consisteixen a posar en contacte els jo-
ves en un entorn de tolerància i com-
prensió mútua per ampliar la participa-
ció, compartir informació rellevant i
intercanviar bones pràctiques.
www.euromedp.org.org/en/home.asp

15/17 de novembre de 2006 
Consell Econòmic i Social
Ljubljana: La Cimera Euromediterrània
de Consells Econòmics i Socials apos-
ta per polítiques i objectius destinats a
accentuar la importància del Partenariat
Euromediterrani perquè s'implementi
amb major determinació. Els participants
examinen quatre elements essencials
per al desenvolupament de la regió me-
diterrània: la lluita contra la pobresa, el
suport a la joventut, la igualtat de gènere
i una major implicació de la UE a través
de la PEV.
http://eesc.europa.eu/sections/rex/eu-
romed/events/index_en.asp?id=304001
rexen

20 de novembre de 2006
Medi ambient
El Caire: III Conferència Ministerial Eu-
romediterrània sobre Medi Ambient. Se
centra en la iniciativa Horitzó 2020 per
descontaminar la mar Mediterrània abans
de l'any 2020. Els participants subscri-

uen un calendari per a la iniciativa i con-
viden la Comissió Europea a coordinar
el Partenariat Horitzó 2020.
http://ec.europa.eu/environment/en-
larg/med/pdf/cairo_declaration_pdf

22 de novembre de 2006
Pesca
Brussel·les: Consell de Ministres de
Pesca. S’arriba a un acord polític en
tres propostes destacades de la Co-
missió relatives a les mesures de pro-
tecció de la pesca mediterrània, l'ús de
noves tecnologies per frenar la pesca
il·legal i l'establiment de llicències de
pesca per a espècies d'aigües profun-
des per a 2007 i 2008.
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / f i s h e r i e s /
index_en.htm

22/23 de novembre de 2006
Migracions
Trípoli: Conferència sobre Migracions i
Desenvolupament, en la qual participen
la UE i estats africans. La Conferència
adopta una declaració conjunta Àfrica-
UE sobre migracions i desenvolupa-
ment i un pla d'acció per lluitar contra el
tràfic de persones. Els dos instruments
conformaran la base per a la coopera-
ció entre la UE i Àfrica durant els prò-
xims anys.
www.eu2006.f i/news_and_docu-
ments/press_releases/vko47/en_GB/17
5415/

26 de novembre de 2006
Premi Euromed per al Diàleg 
Intercultural
Tampere: El primer Premi Euromedite-
rrani per al Diàleg Intercultural es con-
cedeix al monestir sirià de Deir Mar
Moussa el-Habachi (Sant Moisès, l'A-
bissini), situat a 80 km al nord de Da-
masc. El tema del premi és el «respec-
te mutu entre persones de diferents
religions o qualsevol altra creença», i el
concedeixen conjuntament la Fundació
Euromediterrània Anna Lindh per al dià-
leg intercultural (FAL) i la Fondazione
Mediterraneo. El jurat del premi Euromed
està format pels responsables de les
35 xarxes nacionals de la FAL, que re-
presenten més de 1.000 institucions i or-
ganitzacions dedicades a adoptar me-
sures concretes i sostenibles per
fomentar el diàleg, la comprensió i el
respecte entre cultures.
www.medalex.org

27 de novembre de 2006
UE-Grup àrab
Tampere: La «troica» comunitària i els mi-
nistres euromediterranis del Grup Àrab
es reuneixen durant la celebració de la
Conferència Euromediterrània de Tam-
pere per tractar els últims esdeveni-
ments de l'Orient Mitjà i es mostren op-
timistes respecte a l'alto al foc declarat
a Gaza. El president del Consell de la
UE afirma que el Grup Àrab ha prestat
una col·laboració inestimable a la UE
en aquest assumpte.
www.eu2006.f i/news_and_docu-
ments/other_documents/vko48/en_GB/
1164650535497/

27/28 de novembre de 2006
Ministres d'Exteriors
Tampere: La VIII Conferència Eurome-
diterrània de ministres d'Exteriors revi-
sa els avenços realitzats en la imple-
mentació del Programa de treball de
cinc anys, adoptat el novembre de 2005
i que estableix les directrius per a 2007.
Uns altres aspectes que es debaten
són el diàleg intercultural, la PEV i els ins-
truments financers vinculats, aspectes
sobre finançament i els mètodes de tre-
ball relatius al Partenariat Euromediter-
rani. La Conferència conclou amb l'a-
dopció d’un document de conclusions.
Es tracta de la segona ocasió en què els
ministres d'Exteriors adopten conclu-
sions per unanimitat. Els participants,
arran de l'evolució positiva de la situa-
ció a l’Orient Mitjà, preveuen el resta-
bliment de les ajudes a l'Autoritat Pa-
lestina.
http://ec.europa.eu/comm/external_re-
lations/euromed/2006_tampere_con-
clusions.pdf

27/28 de novembre de 2006
Arc Llatí
Brussel·les: Seminari titulat «Quin Me-
diterrani per a 2010?» al Comitè de les
Regions, organitzat per Arc Llatí. En
presència de representants de diver-
ses institucions europees, el Semina-
ri exposa les perspectives futures de
la regió mediterrània i se centra en
sis temes estratègics: competitivitat,
desenvolupament sostenible, cultura,
dona mediterrània, fluxos migratoris i
relacions amb els països de la riba
sud.
www.cor.europa.eu/document(activi-
ties/med_2010_fr.pdf
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27/30 de novembre de 2006
Regles d'origen
Roma: Seminari Regional «Normes d'o-
rigen en el Partenariat Euromediterrani»
en el marc de la 4a fase del programa Eu-
romed Market. El Seminari permet apro-
fundir en la comprensió i la interpretació
del sistema de regles d'origen paneuro-
mediterrani com un dels elements clau de
l'Àrea de Lliure Comerç Euromediterra-
ni, promocionar una estratègia comuna
per a la interpretació i implementació de
les regles d'origen paneuromediterrànies
entre els socis euromediterranis i identi-
ficar algunes de les dificultats a les quals
les administracions duaneres hauran de
fer front a l'hora d'implementar les noves
regles d'origen.
www.euromedmarket.org

28 de novembre de 2006
ECOFIN
Brussel·les: Consell d'Assumptes Eco-
nòmics i Financers. Els ministres de Fi-
nances de la UE proposen millorar els
vincles de la FEMIP amb la PEV mitjan-
çant una millor integració de les activi-
tats del BEI en les estratègies nacionals
de la UE i mitjançant una combinació
més adequada dels préstecs del BEI i
dels recursos pressupostaris de la UE.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/
ecofin/91877.pdf

30 de novembre de 2006
Migracions
Brussel·les: La Comissió Europea pre-
senta dues comunicacions sobre mi-
gracions: una que reforça el marc on
desenvolupar una política europea in-
tegral en matèria de migracions i una al-
tra que tracta de la gestió de les fron-
teres marítimes.

Desembre de 2006

2 de desembre de 2006
Comerç
El Caire: VI Conferència de ministres d'A-
gricultura dels països membres del 
CIHEAM (Centre Internacional d'Alts Es-
tudis Agronòmics Mediterranis). La co-
missària Mariann Fischer Boel, responsa-
ble d'Agricultura i Desenvolupament Rural,
subratlla els esforços rea-litzats per refor-
çar les relacions comercials agrícoles i el
foment del desenvolupament rural soste-
nible. Afirma que «els nostres socis me-

diterranis són molt més que simples so-
cis comercials, també són valuosos aliats
polítics en la recerca de solucions comu-
nes als reptes generals que compartim».
www.medobs.org/themes/default1.htm

3 de desembre de 2006
Fundació Anna Lindh
Alexandria: La FAL signa un Memoràn-
dum d'Acord amb la Conferència Per-
manent d'Operadors Audiovisuals de la
Mediterrània (COPEAM), impulsat per
l'interès d’ambdues organitzacions de fo-
mentar les relacions en el marc del Par-
tenariat Euromediterrani. L'acord està re-
lacionat amb la preparació de l'Any
europeu del diàleg intercultural (2008),
els intercanvis i les bones pràctiques, ini-
ciatives conjuntes entre els principals
operadors audiovisuals i projectes per a
dones com a promotores del diàleg in-
tercultural en els mitjans de comunicació.
www.euromedalex.org/En/News/3dec20
06.htm

11 de desembre de 2006
Política de Veïnatge
Brussel·les: Consell d'Assumptes Ge-
nerals i Relacions Exteriors. Els ministres
d'Exteriors de la UE consideren que
s'han realitzat avenços significatius 
durant els primers divuit mesos de la
implementació dels set primers plans
d'acció de la PEV. El Consell acull fa-
vorablement la proposta de la Comissió
de «reforçar la PEV» i convida les futu-
res presidències a continuar la feina.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/gena/
92078.pdf

11/12 de desembre de 2006
Palestina
Brussel·les: Consell d'Assumptes Ge-
nerals i Relacions Exteriors. La comis-
sària de la PEV, Benita Ferrero-Waldner,
proposa ampliar el Mecanisme Interna-
cional Temporal (TIM) d'ajuda al poble
palestí durant tres mesos més. L'ajuda
del TIM s'envia des de juny de 2006
perquè no es vegin interromputs el sub-
ministrament de serveis d'utilitat públi-
ca ni les ajudes socials a funcionaris
públics, casos de persones amb difi-
cultats, com llars pobres amb dones
com a cap de família, dones en atur, ví-
dues, orfes, persones amb discapacitats,
persones grans necessitades, i també
pagesos, beduïns i jornalers.

www.consilium.europa.eu/uedocs
/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/
92123.pdf

11/15 de desembre de 2006
Migracions
Florència: Sessió temàtica sobre mi-
gracions i cooperació internacional a
l'àrea euromediterrània en el marc de la
iniciativa regional «Euromed Migration I».
L'objectiu del projecte consisteix a cre-
ar un instrument d'observació, anàlisi i
predicció dels fluxos migratoris, les se-
ves causes i el seu impacte. La sessió
temàtica revisa i tracta diversos aspec-
tes de la cooperació internacional que
poden contribuir a fer que les migra-
cions siguin un procés que beneficiï to-
thom, tant els països d'origen com els
de destinació i els immigrants mateixos.
www.carim.org

12 de desembre de 2006
UE-Marroc
Brussel·les: Signatura de dos nous
acords UE-Marroc. El primer, en matèria
d'aviació, obre mercats i aproxima la le-
gislació d’ambdues parts. El segon,
per a la cooperació en el programa eu-
ropeu de radionavegació per satèl·lit
GALILEU, comprèn activitats conjuntes
en el camp de la investigació i la for-
mació científica, la cooperació indus-
trial, el comerç i el desenvolupament de
mercats.
http://ec.europa.eu/transport/air_por-
tal/international/pillars/common_avia-
tion_area/morocco_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_trans-
port/newsletter/dg/2006/nl206-2006-
12-15_en.html#t08

15 de desembre de 2006
FEMIP
Tunísia: El ministre de Desenvolupa-
ment i Cooperació Internacional de Tu-
nísia i el vicepresident del BEI, respon-
sable de la Facilitat Euromediterrània
d'Inversió i Partenariat (FEMIP), signen
un contracte per un valor total de 154
milions d'euros que s’han de destinar a
la producció d'energia (la construcció
d'una central generadora de cicle com-
binat alimentada per gas natural) i a la
protecció mediambiental (per finançar les
inversions en xarxes de recollida d'aigües
residuals i plantes de tractament).
www.bei.europa.eu/news/press/press.as
p?style=printable&press=3226
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21 de desembre de 2006
FEMIP
París: El Banc Europeu d'Inversions, a
petició de la FEMIP, inverteix l'equiva-
lent a 5,6 milions de lliures egípcies en
un 9% del capital de Beltone Capital,
una companyia d'inversions egípcia.
El BEI, mitjançant la seva representa-
ció a la Junta Directiva de Beltone Ca-
pital, donarà suport al desenvolupa-
ment de capital privat a Egipte i

ampliarà les fonts de finançament dis-
ponibles per a les empreses privades
del país. Juntament amb els préstecs
i l'assistència tècnica, el capital de risc
és un dels instruments principals que
utilitza la FEMIP per ajudar els països
socis mediterranis a complir amb el
repte de modernització econòmica i
social. 
www.eib.org/news/press/press.asp?pre
ss=3236
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Cronologies

Altres iniciatives multilaterals
a la Mediterrània 

1. Diàleg Mediterrani de l'OTAN 
i Iniciativa de Cooperació
d'Istanbul

El mes de gener de 1994, davant dels
positius resultats del procés de pau en
el conflicte palestinoisraelià, els caps
d'Estat i de Govern que participaven a
la cimera de l'OTAN a Brussel·les van
llançar una nova iniciativa dirigida als
països de la Mediterrània que no per-
tanyien a l'OTAN. L'objectiu principal
del Diàleg Mediterrani (Mediterranean
Dialogue, MD) era i segueix sent con-
tribuir a l'estabilitat i seguretat de la re-
gió; millorar la comprensió entre l'OTAN
i els seus socis mediterranis; dissipar
imatges distorsionades, prejudicis i es-
tereotips dels països participants i apro-
fundir les relacions a la regió. El mes de
febrer de 1995, l'OTAN va convidar
Egipte, Israel, Mauritània, Marroc i Tunísia
a participar en aquest Diàleg que es va
estendre a Jordània el mes de novem-
bre de 1995 i a Algèria, l’any 2000. 
Aquesta iniciativa, a més, es comple-
menta amb altres iniciatives internacio-
nals a la regió com el Partenariat Euro-
mediterrani, la Iniciativa Euromediterrània
de l'OSCE i el Diàleg 5+5.
El Diàleg Mediterrani consisteix en un
diàleg polític combinat amb la partici-
pació en activitats específiques. Les
consultes polítiques se celebren tant
en l’àmbit bilateral (OTAN+1) com en
el multilateral (OTAN+7), i tant en l’àm-
bit d'ambaixadors com en el de grups
de treball. Aquestes reunions permeten
intercanviar visions sobre una gran va-
rietat de temes relacionats amb la se-
guretat a la Mediterrània i per discutir
sobre el futur desenvolupament del Dià-
leg, en termes polítics i de cooperació.
Normalment, les reunions OTAN+7 se-
gueixen les cimeres dels caps d'Estat

i de Govern dels països de l'OTAN, o se
celebren en cas de circumstàncies ex-
cepcionals: és el que va succeir l'oc-
tubre de 2001, després dels atemp-
tats de l'11 de setembre, i l’any 2004,
per celebrar els deu anys de l’MD. La
dimensió política del Diàleg inclou visi-
tes dels alts funcionaris de l'OTAN als
països de l’MD per tal de trobar-se amb
les autoritats del país i conèixer els ob-
jectius i prioritats de cada país. La di-
mensió pràctica inclou activitats en ma-
tèria de planificació d'emergències civils,
gestió de crisis i seguretat fronterera, així
com un programa militar. Aquest últim
inclou la possibilitat, per als socis me-
diterranis, d'observar els exercicis mi-
litars de l'OTAN en el marc de la Part-
nership for Peace (PfP), de participar en
seminaris i tallers i de visitar les ins-
tal·lacions militars de l'Aliança Atlàntica.
Una altra eina per consolidar la dimen-
sió pràctica del Diàleg és la previsió
de programes individuals de coopera-
ció (ICP) entre l'OTAN i cada país. Ac-
tualment, només Israel s'ha adherit a
aquest programa individual, i Algèria,
Tunísia, Egipte i Jordània han expressat
el seu interès de fer-ho.
Des del principi, el Diàleg Mediterrani de
l'OTAN s'ha caracteritzat per la seva
concepció progressiva en termes de
participació i contingut. Per aquesta raó,
el nombre dels països participants ha
canviat amb els anys, així com el con-
tingut de la iniciativa. La relació entre l'O-
TAN i els seus socis mediterranis es
concep com una joint ownership, una
copropietat: l'aliança no vol imposar res,
només oferir la seva experiència i com-
petència en matèria de seguretat.
Durant la cimera de Madrid de 1997, els
líders d'Estat van establir un nou cos
polític, format pels consellers polítics
de l'OTAN: el Grup de Cooperació Me-

diterrània –Mediterranean Cooperation
Group (MCG). L’MCG és el responsa-
ble del Diàleg Mediterrani, sota la su-
pervisió del Consell de l'Atlàntic del
Nord. A partir de 1997, les mesures de
cooperació pràctiques per enfortir la
mútua confiança estan establertes en un
Programa Anual de Treball, que comprèn
una àmplia gamma d'activitats en tema
de seguretat. 
Els líders de l'OTAN, durant la cimera
d'Istanbul de 2004, es van comprome-
tre a transformar l’MD en un veritable
Partenariat i a individuar àrees de ma-
jor prioritat en el document A more am-
bitious and expanded framework for the
Mediterranean Dialogue per millorar el
diàleg polític, desenvolupar reformes
dels sistemes de defensa i contribuir a
lluitar contra el terrorisme.
En el marc d'aquest canvi en la relació en-
tre l’OTAN i els seus socis mediterranis,
l'aliança està llesta per assumir una nova
iniciativa per contribuir a la pau i a la se-
guretat en el gran Orient Mitjà. La Inicia-
tiva de Cooperació d'Istanbul –Istanbul
Cooperation Initiative (ICI) promociona la
cooperació bilateral amb els països in-
teressats de l'àrea del Golf, començant
per aquells que pertanyen al Consell de
Cooperació del Golf (CCG). Aquests
països han de subscriure els objectius de
la iniciativa, fins i tot la lluita contra el ter-
rorisme i la proliferació d'armes de des-
trucció massiva. Actualment, quatre es-
tats han ingressat a la ICI: Kuwait, Bahrain,
Qatar i la Unió dels Emirats Àrabs.
La ICI i l’MD són programes diferents
però complementaris, que cerquen el
mateix objectiu, és a dir, desenvolupar
una cooperació cada vegada més for-
ta a la Mediterrània i a l’Orient Mitjà.
Ambdós programes comparteixen uns
principis comuns: la no-discriminació
(als socis de l’MD i de la ICI se'ls ofe-
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reix la mateixa base de cooperació i ne-
gociació amb l'OTAN), la possibilitat
d'adaptar el nivell i la intensitat de par-
ticipació a les necessitats específiques
de cadascun dels països, la no-imposi-
ció de l'OTAN i la no-ingerència en els
assumptes interiors dels socis.

Cronologia gener 2006 – 
desembre 2006

• 16/18 de gener, Garmish-Parten-
kirchen (Alemanya): segona conferència
del Diàleg Mediterrani: sota l'empara
del Marshall Center, més de cinquanta
polítics analitzen els avenços de l’MD i
el Codi Euromediterrani de Conducta
contra el Terrorisme.

•  9/10 de febrer, Taormina (Itàlia): 
primera trobada dels ministres de De-
fensa dels 26 països de l'OTAN i 
d'Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Mau-
ritània, Marroc i Tunísia. Entre els temes
tractats, destaquen la transformació 
política i militar de l'OTAN i, en particu-
lar, la implementació del seu cos 
expedicionari –NATO Responce Force
(NRF), que hauria d'entrar en funciona-
ment a final d’any. Els ministres 
examinen els diferents casos de possi-
ble intervenció de l’NRF i com finançar
el seu desplegament.

•  13/14 de febrer, el Caire (Egipte):
conferència sobre el diàleg entre l'OTAN
i Egipte, patrocinada per la Divisió de Di-
plomàcia Pública de l'OTAN i el Consell
Egipci d'Afers Estrangers. La conferèn-
cia reuneix funcionaris, periodistes, líders
d'opinió i oficials militars d'Egipte per
analitzar la transformació de l'OTAN des-
prés de la Cimera d'Istanbul l’any 2004
i la contribució d'Egipte a la millora del
Diàleg Mediterrani. 

•  6/7 d'abril, Rabat (Marroc): sota la pre-
sidència del subsecretari de l'OTAN, es
reuneixen el Consell de l'Atlàntic del
Nord i els representants dels set 
països del Diàleg Mediterrani per trac-
tar de l'estat de la cooperació i de les
perspectives futures de la iniciativa. Per
primera vegada, les consultes polítiques
se celebren en un país del Diàleg Me-
diterrani. La trobada d'alt nivell representa
un progrés en la millora de la dimensió
política de l’MD.
•  2/3 de maig, Istanbul (Turquia): 12è Se-

minari del Diàleg Mediterrani, organitzat
per l'Assemblea Parlamentària de l'O-
TAN. El seminari reuneix cinquanta par-
lamentaris dels països de l'OTAN i socis
de l'Orient Mitjà i del nord d'Àfrica. Els
debats se centren en el paper del Par-
lament als països àrabs i les relacions
amb els partits i moviments islamistes.

•  2/3 de juliol, Nàpols (Itàlia): Middle Eas-
tern conflicts burden dialogue between
the west and the Arab Muslim world.
Seminari mediterrani organitzat per l'As-
semblea Parlamentària de l'OTAN i el
Parlament italià. Durant la trobada es
van reunir 45 parlamentaris, així com un
gran nombre d'organitzacions governa-
mentals, funcionaris i periodistes. El se-
minari s'enfoca en el tema del conflicte
a l'Iraq i del conflicte palestinoisraelià, tot
i que una sessió del seminari es dedica
a temes de migració per la seva relació
estreta amb assumptes de seguretat.

•  11 de setembre, Londres (Regne
Unit): NATO, the Mediterranean and
the Broader Middle East: The Future.
Conferència patrocinada per la Divisió
de Diplomàcia Pública de l'OTAN i el
Royal United Services Institute for De-
fence and Security Studies (RUSI) per
avaluar l'estratègia de l'Aliança a la 
regió, per mitjà de l’MD i de la ICI.

•  23 d'octubre, Herzliya (Israel): NATO's
Transformation, the Mediterranean Dia-
logue, NATO-Israel Relations. Conferèn-
cia patrocinada per la Divisió de Diplo-
màcia Pública de l'OTAN i per l’Atlantic
Forum d'Israel. El subsecretari general de
l'OTAN celebra la conclusió amb Israel
del primer Programa Individual de Co-
operació (ICP) en el marc de l’MD. A la
conferència hi participen funcionaris de
l'OTAN, líders d'opinió i polítics d'Israel.

•  12 de desembre, Kuna (Kuwait): Fa-
cing Common Challenges Through
ICI. Segona Conferència Internacio-
nal de l'OTAN i dels països del Golf
(GCC) per examinar l'estat de la co-
operació en matèria de seguretat i im-
plementar la Iniciativa de Cooperació
d'Istanbul (ICI).
Més informació: 
www.nato.int/med-dial/home.htm
Iniciativa de Cooperació d'Istanbul:
www.nato.int/issues/ici/index.html

2. Socis mediterranis per a la
cooperació a l'OSCE 

L'OSCE manté relacions especials amb
sis països de la conca del Mediterrani,
els Socis Mediterranis per a la Coope-
ració (Mediterranean Partners for Co-
operation, MPCs): Algèria, Egipte, Israel,
Jordània (a partir de 1998), Marroc i
Tunísia. Aquesta relació té el seu origen
en el procés d'Hèlsinki (1975) i en el seu
acte final, que incloïa un capítol sobre
la Mediterrània, en el qual s'afermava
que l'assumpte de la seguretat a Euro-
pa estava estretament relacionat amb la
seguretat a la Mediterrània. El mes de
desembre de 2003, amb la Decisió 571,
el Consell Permanent de l'OSCE va de-
cidir explorar noves possibilitats de co-
operació per compartir normes, princi-
pis i compromisos de l'OSCE amb els
seus socis mediterranis.
Les relacions de l'OSCE amb els seus
MPC inclouen: la possibilitat d'assistir
com a convidats a les trobades diàries
dels òrgans de l'OSCE i a l'organització
de seminaris centrats en assumptes
particulars de la regió, a reunions regu-
lars del Grup de Contacte Mediterrani
amb els països membres de l'OSCE i 
els socis mediterranis, a la celebració
anual del Fòrum Parlamentari sobre la
Mediterrània i a la participació en im-
portants trobades de l'OSCE, dirigides
a les tres dimensions: politicomilitar,
econòmica i mediambiental, i humana. 
La presidència de l'OSCE durant l’any
2006 correspon a Bèlgica i l’any 2007
passarà a Espanya.
Als seminaris mediterranis de l'OSCE hi
assisteixen representants d'alt nivell dels
països membres de l'OSCE, dels socis
mediterranis i d'organitzacions interna-
cionals. L'objectiu principal d'aquestes
trobades és promoure l'intercanvi d'i-
dees i de recomanacions.

Seminari mediterràni 2006

6/7 de novembre, Sharm el-Sheik (Egip-
te): The OSCE Mediterranean Part-
nership: from Recommendation to Im-
plementation. 35 països membres de
l'OSCE, 6 MPC i dos socis asiàtics per
a la cooperació (Japó i Corea) partici-
pen al Seminari. A la sessió inaugural,
el secretari general de l'OSCE, Marc
Perrin de Brichambaut, recorda la im-
portància d'un enfocament multidimen-
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sional i global de la immigració, inte-
gració i tolerància, a més de subratllar
els efectes benèfics de la migració i del
diàleg intercultural. L'ambaixador espa-
nyol, José López Jorrin, afirma que en-
tendre la qüestió de la immigració i de
la integració és un desafiament en si
mateix que s’ha d’enfocar a les oportu-
nitats de mutu enriquiment per als pa-
ïsos d'origen, trànsit i destinació. Els
diàlegs intercultural i intereligiós es con-
verteixen en factors per aconseguir un
espai de seguretat a llarg termini, men-
tre que, d'altra banda, l'educació sobre
drets humans i tolerància és una eina im-
portant per afrontar aquests assump-
tes, al costat de l'enfortiment de la le-
gislació i la recopilació d'informació com
a instruments eficaços per lluitar contra
l'odi, el crim i la intolerància.

Grup de contacte de l'OSCE

Durant la cimera de Bucarest, l’any
1994, s'estableix un grup de contacte
per facilitar l'intercanvi d'informació d'in-
terès mutu per mitjà de trobades infor-
mals, tot i que els països de l'OSCE i els
MPC hi participin amb els seus ambai-
xadors. Normalment, abans de les reu-
nions del Grup de Contacte es prepa-
ra l'ordre del dia per mitjà d'una sèrie de
trobades prèvies. Durant l’any 2006, el
Grup de Contacte convida a participar
en aquestes reunions exponents d'al-
tres organitzacions internacionals, com
el Consell d'Europa, ACNUR i l’Inter-
national Center for Migration Policy De-
velopment. L’any 2006, sota la presi-
dència espanyola, el Grup de Contacte
té trobades diàries sobre una àmplia
gamma d'assumptes inherents a les tres
dimensions de l'OSCE, que inclouen
migració, antiterrorisme, tolerància i no-
discriminació, tràfic d'éssers humans i lli-
bertat de premsa. 

Assemblea Parlamentària de l'OSCE

Amb els seus 317 membres, constitu-
eix la dimensió parlamentària de l'Or-
ganització. Fundada l’any 1990 durant
la cimera de París, la seva tasca princi-
pal és facilitar el diàleg interparlamen-
tari. Els MPC assisteixen a l'Assemblea
Parlamentària. L'existència d'un repre-
sentant especial per als assumptes me-
diterranis demostra l'interès en la regió.
Les funcions del representant són pro-

moure la dimensió mediterrània de l'or-
ganització, mantenir relacions amb els
MPC i tenir en compte les eines ne-
cessàries per promoure l'organització
del Fòrum Mediterrani sota els auspicis
de l'Assemblea Parlamentària. El Fòrum
és la resposta a l'interès a enfortir llaços
entre l'Assemblea Parlamentària i els
socis mediterranis, per tal d'afrontar de
manera conjunta els assumptes rela-
cionats amb la seguretat i l'estabilitat a
la Mediterrània. El quart Fòrum Parla-
mentari de la Mediterrània té lloc a Mal-
ta (19 de novembre de 2006) i se cen-
tra particularment en la qüestió de
l'Orient Mitjà. A més del conflicte, al-
tres temes tractats són la lliure asso-
ciació, el desenvolupament social i el
medi ambient a la Mediterrània. 
Més informació:
Socis Mediterranis per a la Cooperació:
www.osce.org/ec
Assemblea Parlamentària de l'OSCE: 
www.oscepa.org i www.oscepa.org/in-
dex.aspx?articleid=+495
Seminari OSCE: www.osce.org/ec/do-
cuments.html?lsi=true&limit=10&grp=
322

3. Fòrum Mediterrani (Foromed)

En el marc de les diverses propostes i
iniciatives per establir una cooperació
duradora a l'espai mediterrani, el 4 de
juliol de 1994, va ser fundat a Alexan-
dria (Egipte) el Fòrum Mediterrani, grà-
cies a una iniciativa francoegípcia. Hi
participen 11 països: Algèria, Egipte,
França, Grècia, Itàlia, Malta, Marroc,
Portugal, Espanya, Tunísia i Turquia. Té
una estructura flexible i es compon de
tres grups de treball, en àmbit polític,
economicosocial i cultural. Es tracta
d'una iniciativa independent que té com
a objectiu donar suport i afavorir el Pro-
cés de Barcelona. Des del principi, no
s’hi van afegir nous membres partici-
pants i els països del Foromed deci-
deixen, l’any 1995, que només s’hi po-
dran associar països que siguin
riberencs del Mediterrani i acceptats
amb el consens de tots els membres.
El Foromed té una estructura regional
i de diàleg intergovernamental. Té una
presidència rotatòria i al final de cada
mandat se celebra una reunió dels mi-
nistres d'Afers Estrangers. Cada any
se celebren tres o quatre reunions d'alt

nivell o d'experts, així com també se-
minaris i tallers sobre temàtiques d'in-
terès comú. També es poden celebrar
reunions extraordinàries ad hoc, com
en el cas de la d'Agadir (Marroc) l'oc-
tubre de 2001, després dels esdeve-
niments de l'11-S, i la del Caire del 22
d'abril de 2006. Durant la reunió extra-
ordinària del Fòrum es van abordar les
crisis de les caricatures, així com el 
diàleg intercultural, la iniciativa de l'A-
liança de Civilitzacions, i l'educació, jo-
ventut i mitjans de comunicació, però
sobretot va ser l'ocasió d’avaluar els
resultats de la Cimera de Barcelona de
2005. 
El Fòrum no té recursos propis i les ac-
tivitats es realitzen gràcies als estats
que s’hi volen comprometre. 
Aquest Fòrum constitueix un àmbit de
diàleg i concertació entre els països
que l’integren i serveix com a laborato-
ri d'idees per al Procés de Barcelona. El
Foromed, de la mateixa manera que el
Diàleg 5+5 (que agrupa només els 
països de la Mediterrània Occidental),
pretén ser un lloc de trobada que, grà-
cies a la seva mida més reduïda, facili-
ta l'acord i l'intercanvi d'idees. Espanya
exerceix la presidència del Fòrum durant
l’any 2006.
L'activitat de més importància durant
aquest any va ser la reunió ministerial del
Fòrum Mediterrani a Alacant (Espanya),
els dies 27 i 28 d'octubre, convidats
pel Govern espanyol i amb la presència
de Líbia, com a convidat especial de la
presidència. Els 11 països van apostar
pel desenvolupament de «propostes es-
pecífiques» per impulsar el Procés de
Pau al Pròxim Orient que ha d'implicar
totes les parts en una solució justa glo-
bal i duradora. El text de la Declaració
d'Alacant serà enviat als membres del
«Quartet» (UE, EUA, Rússia i ONU) i
exposa el compromís dels signants «amb
la solució dels dos estats, acordada en-
tre israelians i palestins, que en resulti
un Estat palestí viable, contigu, sobirà i
independent, que pugui viure en pau al
costat d'Israel, dins d'unes fronteres re-
conegudes i segures, establertes so-
bre la base de les fronteres de 1967».
El titular espanyol d'Afers Estrangers,
Miguel Ángel Moratinos, destaca que
la presidència espanyola s'ha compro-
mès prioritàriament amb assumptes de
cooperació i desenvolupament (amb
aquest propòsit es preveu la celebració
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a Portugal d'una reunió monotemàtica
sobre aquests temes), detalla que els
països del Foromed han decidit impul-
sar la creació d'un mercat energètic eu-
romediterrani i que s'han plantejat la
possibilitat de crear un futur banc eu-
romediterrani per atreure inversions pú-
bliques i privades i que creï ocupació.
També van plantejar la voluntat de llan-
çar iniciatives, com per exemple un ca-
nal de televisió per satèl·lit euromedi-
terrani, i impulsar la creació d'un teixit
universitari per a l'intercanvi d'universi-
taris àrabs i europeus que podria ano-
menar-se Aristòtil-Averroes. 
Més informació:
www.mae.es/NR/rdonlyres/240A9EF8-
09DC-427A-AA10-77197F1D0FF7/
0/DECLARACIONESoctnov.pdf

4. Diàleg 5+5

Iniciativa complementària al Procés de
Barcelona, el Diàleg 5+5, o Fòrum per
al Diàleg a la Mediterrània Occidental,
constitueix un fòrum informal de col·la-
boració entre deu països de la conca
occidental de la Mediterrània: els cinc
països de la Unió del Magreb Àrab (Al-
gèria, Marroc, Mauritània, Líbia i Tuní-
sia), els països europeus amb més vo-
cació mediterrània (França, Espanya,
Itàlia, Portugal i Malta). La primera 
reunió va tenir lloc a Roma l’any 1990.
No obstant això, la situació a Algèria i
l'embargament a Líbia van provocar una
interrupció en les reunions d'aquest
procés. L'estructura informal del Diàleg
5+5, així com el nombre reduït de 
països i la limitació de l'àrea geogràfi-
ca, ajuda a la determinació dels inte-
ressos comuns. El mètode de treball
es fonamenta en reunions informals en-
tre ministres dels mateixos assumptes:
Interior, Defensa i Afers Socials. La re-
unió dels ministres d'Afers Estrangers
ha estat posposada fins a l’any 2007.

Principals reunions durant l’any 2006

•  5 de maig, Hammamet (Tunísia): pri-
mera reunió dels ministres de Turisme,
que culmina amb la Declaració d'Ham-
mamet, en la qual els ministres es com-
prometen a fer d'aquest Fòrum un es-
pai de reflexió i concertació, i a posar en
marxa un projecte de promoció per a un
turisme euromediterrani sostenible, és a

dir, respectuós amb els recursos me-
diambientals i que valori les civilitza-
cions de la Mediterrània Occidental.
www.infotunisie.com/2006/05/
050506-8.html

•  11/12 de maig, Niça (França): dotzena
conferència dels ministres d'Assump-
tes Interiors de la Mediterrània Occi-
dental (CIMO). La conferència es plan-
teja, en primer lloc, consolidar la
cooperació en matèria de lluita contra el
terrorisme, la criminalitat organitzada
(en particular pel que fa al tràfic d'estu-
pefaents), la immigració il·legal i en ma-
tèria de cooperació de protecció civil
(per crear un dispositiu comú de vigi-
lància i d’intervenció ràpida en el cas de
catàstrofes naturals o humanes).
www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.asp
?liste=20060515.html#Chapitre11

•  27 de novembre, Rabat (Marroc):
tercera reunió dels presidents de par-
laments del 5+5 al país que exerceix 
la presidència del Diàleg 5+5 durant 
l’any 2006. Les qüestions de l'ordre del
dia de la trobada són el terrorisme, la
immigració il·legal i les divergències
econòmiques entre les dues ribes. El
president de la Cambra dels represen-
tants, Abdelwahed Radi, afirma que la
Mediterrània es destaca com la fronte-
ra més desigual del món. 
www.maec.gov.ma/fr/default.asp

•  11 de desembre 2006, París (Fran-
ça): reunió dels ministres de Defensa. Els
aspectes prioritaris de la reunió són la
vigilància marítima, la seguretat aèria i la
contribució de les forces armades en ac-
cions de protecció civil. Durant l'any
2006, s'han desenvolupat quinze acti-
vitats principals entre seminaris d'alt ni-
vell i maniobres, a més de concretar el
projecte d'una escola de formació per a
oficials. Entre els nous temes de treball
destaquen la protecció del medi am-
bient, la medicina militar i la cooperació
dels exèrcits en la lluita contra activi-
tats il·lícites.

•  12/13 de desembre, Algesires (Es-
panya): amb el lema Cap a un enfocament
global dels processos migratoris, es reu-
neixen els ministres d’Afers Socials per
celebrar la cinquena Conferència Minis-
terial sobre la Migració a la Mediterrània
Occidental, convidats per Espanya. A

partir de la constatació que les políti-
ques migratòries requereixen un enfoca-
ment global, integral i concertat que aten-
gui totes les etapes del procés migratori,
la Conferència reflexiona sobre la ne-
cessària cooperació entre els països d'o-
rigen, trànsit i destinació, per gestionar els
fluxos migratoris, els processos d'acolli-
da i integració en les societats de desti-
nació (l'adequada integració de l'immigrant
reforça la seva capacitat d'actuació com
a vector de desenvolupament cap al seu
país) i els beneficis econòmics i humans
de l'emigració per als països d'origen (en
l’àmbit de remeses i de transferències
no financeres, és a dir, formació i com-
petències adquirides). Els ministres cons-
taten que el caràcter informal del Diàleg
facilita l'intercanvi, la identificació d'inte-
ressos comuns i la posada en comú d'i-
dees i solucions.
www.mtas.es/destacados/es/
declaracion_algeciras.pdf

5. Relacions euroàrabs

Fòrum de discussió entre la Comunitat
Europea i la Lliga dels Estats Àrabs, el
Diàleg Euroàrab va néixer d'una inicia-
tiva francesa i va ser llançat durant la Ci-
mera de Copenhaguen del mes de de-
sembre de 1973, just després de la
«Guerra d'Octubre» i de l'embargament
petrolier. Si per als europeus havia de
ser un fòrum de discussió de qüestions
econòmiques, des del punt de vista
àrab, havia de ser més aviat un marc
de debats polítics. 
Ambdues parts van decidir que el dià-
leg s’havia d'enfocar a la cooperació en
matèria d'industrialització, infraestruc-
tures, agricultura, comerç, cooperació
científica, tecnològica, cultural i social.
Els òrgans del Diàleg són la Comissió
General, la Troica Ministerial i les co-
missions de treball (en àmbit econòmic,
tècnic, social i cultural).
La Comissió General és l'òrgan central
del Diàleg i es reuneix a discreció dels
dos socis. El Compromís de Dublín va
permetre fer participar en els treballs
de la Comissió l'OAP, que fins alesho-
res no havia estat reconeguda per la
CE com a representant de Palestina.
La Troica s'ocupa de la part política del
Diàleg mitjançant una reunió ministerial
anual que té lloc, alternativament, en
una capital europea o àrab.
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Les activitats del Diàleg van ser suspe-
ses l’any 1979, per part de la Lliga dels
Estats Àrabs, a conseqüència dels
Acords de Camp David. Altres obstacles
van frenar la iniciativa, com ara l'assas-
sinat del president Sadat, la invasió is-
raeliana del Líban l’any 1982 i l'esclat de
la Intifada el mes de desembre de 1987.
El mes de desembre de 1989, per ini-
ciativa francesa, es convoca una con-
ferència ministerial euroàrab per reacti-
var el Diàleg, que passarà per un altre
període de suspensió per culpa de la
Guerra del Golf. 
L’any 2006 destaca la celebració del 1r
Fòrum de Diàleg Euroàrab a París, del 26
al 28 d'abril, davant d'un auditori de més
de set-cents participants i amb la pre-
sència del ministre francès d'Afers Es-
trangers, Blazy, i el secretari general de
la Lliga Àrab, Amr Mussa. El Fòrum s’hau-
ria de celebrar cada any en una capital
europea o àrab i es proposa beneficiar-
se de les diferents experiències exis-
tents en el marc del diàleg i de la 
cooperació, com per exemple la del Par-
tenariat Euromediterrani i la del Diàleg en-
tre la UE i els estats del Consell de Co-
operació del Golf. Les principals sessions
del Fòrum van ser les següents el paper
del sector privat en el desenvolupament
social, joventut i educació, economia i
partenariat euroàrab, i el paper dels eu-
ropeus d'origen àrab en la consolidació
de la cooperació entre les dues ribes. A
la conclusió del Fòrum es publica la «De-
claració de París», que posa l’èmfasi en
la necessitat d'adoptar aquest Fòrum
com a instrument permanent que no
substitueix, sinó que reforça altres ei-
nes de diàleg i cooperació. Aquest do-
cument afirma essencialment la neces-
sitat d'un diàleg franc i obert per superar
els estereotips negatius transmesos pels
mitjans de comunicació de les dues ri-
bes. Altres qüestions tractades fan re-
ferència a l'autodeterminació dels po-
bles, especialment en la lluita contra
l'ocupació estrangera i en l'elecció del go-
vern, o la necessitat de fer de la regió de
l'Orient Mitjà una àrea lliure d'armes de
destrucció massiva.
Un altre moment significatiu en el marc
del Diàleg Euroàrab és la intervenció
de la comissària de Relacions Exteriors
i Política Europea de Veïnatge, Benita
Ferrero Waldner, a la cimera de la Lli-
ga dels Estats Àrabs a Khartum, el 28
de març.

Més informació:
www.arableague.org
www.forumeuroarabe.org

6. Iniciativa Adriaticojònica (AII)

La Iniciativa Adriaticojònica es va llan-
çar el mes de maig de 2000, durant la
Conferència d'Ancona, en la qual par-
ticipaven els caps d'Estat i els ministres
d'Afers Estrangers dels sis països ri-
berencs (Albània, Bòsnia i Hercegovi-
na, Croàcia, Grècia, Itàlia, Sèrbia i Mon-
tenegro, i Eslovènia). El preocupant
augment de les activitats de la crimi-
nalitat organitzada i dels fluxos d'immi-
gració clandestina havia impulsat una 
reflexió sobre la necessitat de constru-
ir una xarxa de cooperació entre els 
països de l'àrea. L’AII és una eina diri-
gida a aconseguir l’estabilitat política i
econòmica a la regió i a reforçar i con-
solidar la cooperació entre els països de
les dues ribes en diversos àmbits: coo-
peració econòmica, marítima, en trans-
port, en lluita contra la criminalitat, me-
diambiental, cultural i interuniversitària.
Amb aquest propòsit, cal destacar la
constitució, l’any 2000, d’UNIANDRION
(www.uniandrion.unibo.it) , una xarxa
d'universitats i centres d'investigació
de l'Adriàtic i el Jònic. La creació d'a-
quest organisme és només la primera
fase de la iniciativa que té com a ob-
jectiu crear una universitat virtual per a
tota la conca de l'Adriàtic.
L’AII no disposa actualment d'òrgans
permanents per desenvolupar les se-
ves activitats. L'òrgan de presa de de-
cisions és el Consell de la Iniciativa
Adriaticojònica, que està format pels
ministres d'Afers Estrangers, els treballs
del qual es preparen gràcies a les tro-
bades diàries dels alts funcionaris o 
dels coordinadors nacionals presents
a cada país. A les reunions del Consell
de l’AII participen també representants
de la Unió Europea, ja que, a més de la
cooperació entre els estats membres,
l’AII vol ajudar els seus estats membres
a abordar amb més eficàcia la seva in-
tegració a la UE. Normalment, els treballs
es comparteixen en sis taules rodones
que s'ocupen dels temes següents: llui-
ta contra la criminalitat organitzada, pro-
tecció del medi ambient i desenvolupa-
ment sostenible, economia, turisme i
cooperació entre petites i mitjanes em-

preses, transport i cooperació maríti-
ma, cultura, educació i cooperació in-
teruniversitària. Les taules rodones es
convoquen com a mínim dues vegades
l'any, al país que assumeix la presidèn-
cia i organitza les sessions de les sis tau-
les rodones. La presidència del Consell
és rotatòria, dura un any (de maig a
maig) i segueix l'ordre alfabètic dels paï-
sos membres a partir de Croàcia, des-
prés Grècia, Itàlia, Eslovènia, Sèrbia i
Montenegro, Albània, de maig de 2005
a maig de 2006, i des d'aleshores, Bòs-
nia i Hercegovina. 
Albània, durant els seus sis mesos de
presidència l’any 2006, convoca, els
dies 26 i 27 de gener, cinc taules ro-
dones a Durrës (en el cas de la coope-
ració interuniversitària no va ser possi-
ble arribar al quòrum). Al final de la seva
presidència, el 27 de maig, se celebra
a Tirana, Albània, el vuitè Consell de la
Iniciativa Adriaticojònica. Els participants
estan d'acord sobre diversos assump-
tes: la necessitat de donar un marc le-
gal a la Iniciativa i, sobretot, a crear un
secretariat permanent que pugui agilitar
les comunicacions entre els membres.
S'identifiquen diversos punts febles,
com la manca d'implementació i l'es-
cassa participació pública. La sinergia
entre els treballs i les conclusions de les
taules rodones servirà per millorar els re-
sultats de l’AII.

Més informació:
Declaració d'Ancona: www.uni-
adrion.unibo.it/Documents/AnconaDe-
claration.pdf
Web de la presidència albana:
www.mfa.gov.al/english/ioniania1.asp
Taules rodones: www.mfa.gov.al/en-
glish/ioniana4.asp
Declaració de Tirana: www.mfa. gov.al/
english/print.asp?id=4181

7. Reunió informal dels ministres
d'Afers Estrangers dels estats
mediterranis de la Unió Europea

Al finalde la reunió informal que es va
celebrar els dies 13 i 14 d’octubre 
de 2006 a Lagonissi (Grècia), els mi-
nistres d'Afers Estrangers dels vuit 
països mediterranis de la Unió Europea
–Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta,
Eslovènia, Espanya i Portugal–, ex-
pressen la seva voluntat de treballar
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junts sobre qüestions mediterrànies i al-
tres d'interès comú, i redacten a més
un document de treball sobre l’Orient
Mitjà per presentar en el Fòrum Medi-
terrani d'Alacant.
Aquestes trobades donen l'oportunitat
de negociar, en un entorn informal, as-
sumptes de summa importància per als
ciutadans d'aquests països i que con-
cerneixen la regió mediterrània i la Unió
Europea en general. De fet, a les con-
clusions, els vuit països van avaluar po-

sitivament aquestes consultes informals
i van quedar a continuar-les periòdica-
ment a diferents nivells.
Durant la trobada de Lagonissi s'esta-
bleixen un grup de treball sobre as-
sumptes mediterranis i un sobre l’O-
rient Mitjà. Aquest últim es conclou amb
la creació d'un grup, en l’àmbit d'am-
baixadors per tractar l'evolució de la si-
tuació. 
Una altra qüestió tractada és la immi-
gració il·legal; en aquest context es for-

mula la possibilitat de crear un cos eu-
ropeu de guardacostes per enfortir la 
cooperació i protegir les fronteres ma-
rítimes del sud d’Europa.
Durant la trobada es discuteixen també
els aspectes mediterranis de la política
de veïnatge.
La propera trobada se celebrarà a Malta.
Més informacions: 
www.foreign.gov.mt/showdoc.aspx?id=2
10&filesource=4&file=press%20relea-
se%20Lagonissi%20131006.pdf
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Observatori electoral de la Mediterrània

Es recullen en aquest capítol, en ordre
circummediterrani, els resultats de les
eleccions presidencials i legislatives
que han tingut lloc l’any 2006 en estats
independents. Si són políticament sig-
nificatives, hi poden constar també les
convocatòries de referèndum i les elec-
cions celebrades en entitats amb auto-
nomia o en altres territoris rellevants a
l'escenari internacional.

Portugal 
Eleccions presidencials

22 de gener de 2006 
Anteriors: 24 de gener de 2001
República parlamentària. El president
rep un mandat de cinc anys.

Candidats %

Aníbal Cavaco Silva 
(Partit Social Demòcrata) 50,6

Manuel Alegre 
(Independent) 20,7

Mario Soares 
(Partit Socialista) 14,3

Jerónimo de Sousa 
(Partit Comunista Portuguès) 8,6

Francisco Louça 
(Bloc d'Esquerra –BE) 5,3

Participació: 62,6%.

Itàlia
Eleccions legislatives

9 i 10 d'abril de 2006
Anteriors: 13 de maig de 2001
República parlamentària. El cos legislatiu
té dues cambres. La Cambra de Dipu-
tats (Camera dei Deputati) té 630 mem-
bres amb mandat de cinc anys, 475
elegits mitjançant sistema majoritari uni-
nominal i 155 mitjançant llistes de par-
tits de representació proporcional. El

Senat de la República (Senato della
Repubblica) té 315 membres amb man-
dats de cinc anys: 232 membres elegits
mitjançant sistema majoritari uninomi-
nal i 83 per representació proporcio-
nal, a més de nou senadors vitalicis. El
vot és obligatori.

Bòsnia i Hercegovina

República parlamentària confederal
constituïda per dues entitats: la Fede-
ració de Bòsnia i Hercegovina, cone-
guda com a Federació Croatomusul-
mana, i la República Srpska. Els votants
acudeixen a les urnes per escollir la
presidència i els 42 membres de la
Cambra de Representants. Simultà-
niament, les dues entitats escullen els
seus propis cossos legislatius i la Re-
pública Srpska, a més, el seu presi-
dent i vicepresident. Aquesta convo-
catòria compta amb missions

d'observació electoral de 14 organit-
zacions. La missió d'observació elec-
toral de l'OSCE i del Consell d'Euro-
pa afirmen que, en general, el procés
electoral ha estat conduït d’acord amb
els estàndards internacionals. Aques-
tes són les primeres eleccions sense
suport exterior des dels Acords de
Dayton, l’any 1995. El sistema de drets
civils i polítics del país és parcialment
lliure, segons Freedom House. 

Eleccions legislatives

1 d'octubre de 2006
Anteriors: 5 d'octubre de 2002

Eleccions a la Cambra de Representants
de Bòsnia i Hercegovina

El cos legislatiu confederal està for-
mat per dues cambres amb mandats de
quatre anys. La Dom Narodu o Cam-

Cambra Senat
Diputats 

Partits % escons % escons

La Unió 49,8 348 49 158
Demòcrates d'Esquerra (DS, socialdemòcrata)
La Margherita 
Refundació Comunista (RC, comunista)
Federació dels Verds (ecologista socialista)
Partit dels Comunistes Italians (PDCI, comunista)
Socialistes Democràtics Italians (socialdemòcrata) 
Italians Radicals
Itàlia dels Valors
Popular-UDEUR
Partit Socialista i dels Pensionistes

Casa de les Llibertats (Coalició de Silvio Berlusconi) 49,7 281 50,2 156
Força Itàlia (FI, conservador personalista) 
Aliança Nacional (AN, nacional conservador)
Lliga Nord (LN, regionalista) 
Centre Democratacristià (conservador)
Nou Partit Socialista Italià (NPSI, conservador)
Partit Republicà Italià
Reformadors Italians
Democratacristians per les Autonomies

Altres 0,5 1 0,8 1

Participació: 83,6%
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bra dels Pobles consta de quinze mem-
bres d'elecció indirecta, cinc per ca-
dascuna de les comunitats nacionals
(bosniana, croata i sèrbia); deu d’ele-
gits pel Parlament de la Federació de
Bòsnia i Hercegovina i cinc pel  Par-
lament de la República Srpska. Els ciu-
tadans acudeixen a les urnes per ele-
gir, mitjançant el sistema de
representació proporcional, els 42
membres de la Cambra de Represen-
tants (Zastupnički Dom;) 28 escons
corresponen a la Federació de Bòs-
nia i Hercegovina i 14 a la República
Srpska.

Escons corresponents a la Federació
de Bòsnia i Hercegovina

Partits % escons

Partit d'Acció Democràtica
(SDA, nacionalista  
bosnià) 25,5 8

Partit per Bòsnia i
Hercegovina (SBiH, 
nacionalista bosnià 
moderat) 23 7

Partit Socialdemòcrata 
de Bòsnia i 
Hercegovina (SDP) 15,4 5

Unió Democràtica 
Croata (HDZ) 8 3 

Unió Croata (HZ) 6,1 2

Partit Patriòtic de Bòsnia 
i Hercegovina (BPS) 4,4 1

Partit Popular per al 
Progrés (NSRzB) 3,2 1

Comunitat Popular 
Democràtica 
(DNZ, personalista) 1,9 1

Escons corresponents a la República
Srpska

Partits % escons

Partit de Socialdemòcrates 
Independents
(SNSD) 46,9 7

Partit Democràtic Serbi 
(SDS, nacionalista serbi) 19,4 3

Partit per al Progrés 
Democràtic 
(PDP-RS) 5,1 1

Partit per a Bòsnia i 
Hercegovina (SBiH, 
liberal) 4,1 1

Partit d’Acció 
Democràtica 
(SDA, conservador) 3,6 1

Aliança Democràtica
Popular (DNS) 3,5 1

Participació: 54,5%

Eleccions a la Cambra de 
Representants de la 
Federació de Bòsnia i Hercegovina

La Cambra de Representants de la Fe-
deració de Bòsnia i Hercegovina cons-
ta de 98 membres elegits directament
per exercir mandats de quatre anys. 

Partits % escons

Partit d’Acció Democràtica 
(SDA, nacionalista 
bosnià) 25,4 28

Partit per Bòsnia i 
Hercegovina (SBiH, 
nacionalista bosnià 
moderat) 22,1 24

Partit Socialdemòcrata 
de Bòsnia i 
Hercegovina (SDP) 15,1 17

Unió Democràtica 
Croata (HDZ) 7,5 8

Unió Croata (HZ) 6,3 7

Partit Patriòtic de Bòsnia 
i Hercegovina (BPS) 4,1 4

Partit Popular per al 
Progrés (NSRzB) 3,1 3

Bloc Patriòtic 
(PB BOSS) 3,1 3

Comunitat Popular 
Democràtica
(DNZ, personalista) 1,9 2

Aliança de Socialdemòcrates 
Independents (SNSD) 1,4 1

Coalició per als 
Drets Equitatius 1,4 1

Participació: 54,5%

Eleccions a l'Assemblea Popular de la
República Srpska

L'Assemblea Popular de la República
d’Srpska té 83 membres elegits direc-
tament per exercir mandats de quatre
anys.

Partits % escons

Aliança de Socialdemòcrates 
Independents (SNSD) 43,3 41

Partit Democràtic 
Serbi (SDS) 18,3 17

Partit per al Progrés 
Democràtic (PDP) 6,8 8

Lliga Democràtica 
Popular (DNS) 4 4

Partit per Bòsnia i 
Hercegovina (SBiH, 
nacionalista bosnià 
moderat) 4 4

Partit Socialista (SP) 3,5 3

Partit d’Acció Democràtica 
(SDA, nacionalista bosnià) 3,4 3

Partit Radical Serbi (SRS) 2,9 2

Partit Socialdemòcrata de 
Bòsnia i Hercegovina 
(SDP) 2,5 1

Participació: 54,5%

Eleccions presidencials

1 d'octubre de 2006
Anteriors: 5 d'octubre de 2002
Presidència col·lectiva de tres membres
(un per cada comunitat nacional) que es
relleven cada vuit mesos dins d'un man-
dat de quatre anys.

Candidats serbis %

Nebojša Radmanović (SNSD) 53,2

Mladen Bosić (SDS) 24,2

Zoran Tešanović (PDP RS) 4,9

Jugoslav Jovićić (SDP BiH) 4,1

Redislav Kanjerić (SRS DR) 3,6

Ranko Bakić (NSRzB) 3,4

Nedo Durić (DEPOS-DPS) 3

Slavko Dragićević (PB BOSS) 1,9

Candidats bosnians %

Haris Silajdžić (SBiH) 62,8

Sulejman Tihić (SDA) 27,5

Mirnes Ajanović
(BOSS-SDU BiH) 8,1

Candidats croats %

Željko Komšić (SDP) 39,5

Ivo Miro Jović (HDZ BiH) 26,1

Božo Ljubić (HDZ 1990) 18,2

Mladen Ivanković-Lijanović
(NSRzB) 8,4

Zvonko Jurišić (HSP BiH) 6,9

Participació: 54,5%

Sèrbia
Referèndum

28 d'octubre de 2006
Es convoca un referèndum per aprovar
la nova Constitució després de la di-
visió, el mes de maig, de Sèrbia i Mon-
tenegro en dues repúbliques indepen-
dents. El nou text defineix Kosovo
(província administrada per l'ONU des
de 1999) com a «província autònoma
de Sèrbia amb una autonomia signifi-
cativa». La nova Constitució és apro-
vada per un 53% dels vots a favor,
amb una participació del 54,9 %.
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Montenegro
Referèndum sobre la independència

21 de maig de 2006
Es convoca un referèndum sobre la in-
dependència de la República de Mon-
tenegro respecte a Sèrbia. S'exigeix un
mínim del 50% de participació i un 55%
de vots afirmatius a la independència per
validar el referèndum. Diversos repre-
sentants i observadors de la UE, OSCE
i els EUA consideren el procés electo-
ral lliure i net.

Opcions %

A favor 55,5

En contra 44,4

Participació: 86,3%

Eleccions legislatives

10 de setembre de 2006
Anteriors: 21 d'octubre de 2002
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. S'elegeixen els 81 mem-
bres de l'Assemblea de la República de
Montenegro (Skupština Republike Crne
Gore) mitjançant representació propor-
cional per a un mandat de quatre anys.
Aquestes són les primeres eleccions
des de la independència de la Repúbli-
ca de Montenegro. L'OSCE descriu el
procés electoral d'acord amb els es-
tàndards internacionals. 

Partits % escons

Coalició per a un Montenegro 
Europeu (socialdemòcrata) 48,6 41
Partit Demòcrata de 
Socialistes (DPS)
Partit Socialdemòcrata (SDP)
Iniciativa Cívica Croata (HGI)

Llista Sèrbia (conservador) 14,7 12
Partit Popular Serbi (SNS)
Partit Radical Serbi (SRS)

Coalició SNP/NS/DSS 14 11
Partit Popular Socialista (SNP)
Partit Popular (NS)
Partit Democràtic de Sèrbia (DSS)

Moviment per el Canvi 
(PzP, reformista 
proeuropeu) 13,1 11

Coalició de Liberals i Bosnians 3,7 3
Partit Liberal de Montenegro (LPCG)
Partit Bosnià de Montenegro (BS)

Coalició de la Lliga 
Democràtica de Montenegro 
i el Partit de la Prosperitat 
Democràtica (DSCG-PDP 
minoria albanesa) 1,3 1

Unió Democràtica
d’Albanesos (DUA) 1,1 1

Alternativa Albanesa (AA) 0,8 1

Participació: 71,4%

Macedònia
Eleccions parlamentàries

5 de juliol de 2006
Anteriors: 15 de setembre de 2002
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. Els 120 diputats de l'As-
semblea (Sobranie) són elegits per ex-
ercir un mandat de quatre anys. La mis-
sió d'observació electoral de l'OSCE
afirma que el procés electoral s'ha des-
envolupat d'acord amb els estàndards
democràtics internacionals, encara que
es denuncien irregularitats el dia de les
eleccions. El sistema de drets civils i
polítics és parcialment lliure, segons
Freedom House.

Partits % escons

Organització Revolucionària 
Interna Macedònia-Partit 
Democràtic per la Unitat 

(democratacristià) 32,5 45
Partit Liberal de Macedònia 
(LPM)
Partit Socialista de Macedònia 
(SPM, minoria albanesa)
Unió Democràtica (DS)
Partit per al Moviment dels 
Turcs a Macedònia
Partit Unit dels Gitanos 
a Macedònia (OPRM)
Partit d’Acció Democràtica 
de Macedònia

Junts per Macedònia 
(socialdemòcrata) 23,3 32
Alliança Socialdemòcrata 
de Macedònia (SDSM) 
Partit Liberal Democràtic (LDP)
Partit Democràtic dels Turcs (DPT)
Partit Unit dels Gitanos 
a Macedònia (OPRM)
Partit Democràtic dels Serbis (DPS)
Unió Democràtica de Vlachs (DSV)
Partit dels Pagesos Treballadors 
Partit Socialista Cristià 
de Macedònia (SCPM)
Partit Verd de Macedònia (ZPM)

Unió Democràtica per a la 
Integració (BDI) 12,1 17
Unió Democràtica per a la  
Integració (DUI, minoria albanesa)
Partit per a la Prosperitat Democràtica 
(PDP, minoria albanesa)
Lliga Democràtica de Bosnians 
(DLB)

Partit Democràtic d’Albanesos 
(PDS, minoria albanesa) 7,2 11

Partit Nou Socialdemòcrata 
(NSDP) 5,8 7

Organització Revolucionaria Interna
Macedònia - Partit del Poble 
(VMRO-NP, conservador) 5,8 6

Reforma Democràtica 
de Macedònia (DOM) 1,7 1

Partit per al Futur Europeu (PEI) 1,3 1

Participació: 73,5% 

Xipre
Eleccions legislatives

21 de maig de 2006
Anteriors: 27 de maig de 2001
República presidencialista amb legisla-
tiu unicameral. Els 59 escons de la Casa
de Representants (Vouli Antiprosó-
pon/Temsilciler Meclisi), amb mandat
de cinc anys, són elegits mitjançant un
sistema de representació proporcional,
excepte tres membres, que són repre-
sentants de les minories maronita, ca-
tolicoromana i armenia. Els altres 24
escons del Parlament es reserven a la
minoria turca de l'autoproclamada Re-
pública Turca del Nord de Xipre, tot i que
actualment romanen vacants, ja que no
reconeixen la sobirania del Parlament
de la República de Xipre. Aquestes són
les primeres eleccions celebrades a l'i-
lla des que la República de Xipre va vo-
tar en contra del pla de l'ONU de re-
unificació de l'illa en el referèndum de
l’any 2004. El vot és obligatori.

Partits % escons

Partit Progressista dels 
Treballadors (AKEL, 
socialista) 31,1 18 

Coalició Democràtic 
(DISY, conservador -
partit liberal) 30,3 18

Partit Democràtic 
(DIKO, liberal) 17,9 11

Partit Socialista de Xipre 
(EDEK) 8,9 5

Partit Europeu  
(EVRO.KO, centre) 5,7 3

Partit Verd (ecologista) 1,9 1

Participació: 89%

Israel
Eleccions legislatives

28 de març de 2006
Anteriors: 27 de gener de 2003
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. Es convoquen eleccions an-
ticipades per elegir, mitjançant repre-
sentació proporcional, els 120 membres
del Parlament (Knesset). Els mandats
parlamentaris són de quatre anys.
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Partits % escons

Kadima (centre) 22 29

Partit Laborista (centreesquerra)15 19

Associació de la Torah Guardians 
Sefardites (Shas, conservador)9.5 12

Likud (conservador) 9 12

Israel Beitenu
(minoria russa) 9 11

Unió Nacional - Partit 
Religiós Nacional 7,1 9

Pensionistes d’Israel 
a la Knesset (GiL) 5,9 7

Unitat Jueva per la Torah 
(conservador) 4,7 6

Meretz-Yachad 
(socialdemòcrata) 3,7 5

Llista Àrab Unida-Moviment 
Àrab de Renovació (Ra’am 
Ta’al, nacionalista àrab) 3 4

Front Democràtic  
per a la Pau i la Igualtat  
(Hadash, communista) 2,7 3

Nacional Democràtic 2,3 3

Participació: 63,6%

Palestina
Eleccions legislatives

25 de gener de 2006
Territori no reconegut internacionalment

com a Estat. L'Autoritat Nacional Pales-
tina exerceix nominalment el govern so-
bre Cisjordània i Gaza. Es convoquen
eleccions parlamentàries per elegir els
132 escons de la cambra única, el Con-
sell Legislatiu Palest (Majlis al-Tashri'i)
que és escollit cada quatre anys amb un
sistema electoral que combina un siste-
ma majoritari per districtes amb un sis-
tema de representació proporcional (per
llistes de partits). Més de 900 observa-
dors internacionals assisteixen als co-
micis. La missió d'observació de la UE
afirma que el procés electoral se cele-
bra de manera neta i sota l'administració
eficient, professional i independent de la
Comissió Electoral Central. El sistema de
drets civils i polítics del país és parcial-
ment lliure, segons Freedom House.

Partits % escons

Canvi i Reforma - Hamàs 
(islamista conservador) 44,4 74

Fatah
(nacionalista secular) 41,4 45

Front Popular per a l’Alliberament 
de Palestina (PFLP, socialista) 4,2 3

L’Alternativa
(socialista) 2,9 2
Front Democràtic per a 
l’Alliberament de Palestina
Partit Popular Palestí

Unió Democràtica Palestina
Independents

Palestina Independent 2,7 2
Iniciativa Nacional Palestina
Independents

Tercera Via (centrista) 2,4 2

Independents i altres 1,8 4

Participació: 74,6%

Fonts: 

Adam Carr’s Electoral Archive: 
http://psephos.adam-carr.net

African Elections Database: http://afri-
canelections.tripod.com

CNN: www.cnn.com/WORLD/
election.watch

CIA World Factbook;
www.cia.gov/cia/ publications/
factbook 

Elections Around the World:
www.electionworld.org

Freedom House: 
www.freedomhouse.org 

IFES Electionguide: 
www.electionguide.org/index.php 

Keesing’s Record of World Events:
www.keesings.com

Parline Database: www.ipu.org/
parline-e/parlinesearch.asp  
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Cooperació de la Unió Europea

TAULA A1 Ajuda oficial als països mediterranis finançada pel pressupost de la Comissió Europea i pel Fons Europeu de
Desenvolupament (FED) l‘any 2005

GRÀFIC A1 Cooperació de la UE 2005

(en milions de €) Compromisos Pagaments

Malta 6 7

Eslovènia 5 47

Croàcia 103 41

Bòsnia i Hercegovina 59 96

Sèrbia i Montenegro  314 127

Macedònia 41 35

Albània 47 63

Xipre 7 9

Turquia 287 258

Síria 22 26

Líban 29 31

Jordània 60 39

Israel 1 3

Cisjordània i Gaza 145 166

Egipte 111 135

Tunísia 120 83

Algèria 52 48

Marroc 142 219

Elaboració pròpia. Font: Annual report 2006 on the European Community's development policy and external assistance. http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf

Elaboració pròpia. Font: Annual report 2005 on the European Community's development policy and external assistance http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf 
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GRÀFIC A2 Evolució del programa MEDA (1995-2005)

TAULA A2 Programa MEDA 2004-2005

TAULA A3 Programa CARDS 2006

(en milions d’€) Compromisos Pagaments

Algèria 51 42

Cisjordània i Gaza 73 93

Egipte 159 150

Jordània 35 51

Líban 18 41

Marroc 152 158

Síria 53 18

Tunísia 22 74

Total MEDA bilateral 562 627

MEDA regional 135 174

Total (2004) 698 801

Total (2005) 735 781

Elaboració pròpia. Font: EuropeAid, Estadístiques Programa MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf
i http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf

(en milions d'euros) Compromisos*

Albània 46

Bòsnia i Hercegovina 51

Sèrbia i Montenegro 258

Macedònia 40

Total bilateral 395

Cooperació regional 44

Altres 101

Total 539

*La Comissió Europea no ha publicat les dades referents a pagaments per país corresponents a 2006.
Elaboració pròpia. Font: D.G. Enlargement. Cards Programme. Financial Statistic http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/cards/statistics2000-2006_en.htm#cards_2000-2006

Elaboració pròpia. Font: EuropeAid, Estadístiques Programa MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf
i http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf
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TAULA A4 Països mediterranis candidats a l'adhesió

Programa PHARE i assistència financera preadhesió 2005 Milions d'euros

Croàcia 71,5

Obj.1: Democràcia i estat de dret 2,3

Obj. 2: Drets humans i protecció de les minories 1,3

Obj. 3: Criteris econòmics 5,1

Obj. 4: Mercat intern i comerç 13,1

Obj. 5: Polítiques sectorials 29,4

Obj. 6: Cooperació en assumptes de justícia i interior 5,0

Obj. 7: Programes de suport 10,1

Obj. 8: Cohesió econòmica i social 5,0

Turquia Assistència financera preadhesió 277,7

Obj.1: Criteris de Copenhaguen i assumptes sobre justícia, llibertat i seguretat 48,2

Obj.2: Cohesió social i econòmica 91,3

Obj.3: Harmonització amb el patrimoni comunitari 82,6

Obj.4: Diàleg de la societat civil i suport a la integració europea 55,4

Elaboració pròpia. Fonts: Comissió Europea http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet 

Préstecs per sector

Milions d'euros

Croàcia 60
Construcció d'una variant prop d’Split 60

Sèrbia i Montenegro 153

Rehabilitació d'infraestructures per al control del trànsit aeri 34

Rehabilitació de carreteres i ponts 9

Construcció de vuit escoles preuniversitàries i modernització d'escoles per a alumnes amb necessitats especials 25

Finançament de PIMES 25

Albània 35

Reparació i millora de 70 km de carretera entre Fier i Tepelene al 

corredor nord-sud d'Albània 35

Turquia 930

Construcció d'un túnel, inclosa una secció submarina sota el 

Bòsfor, i millora de la xarxa ferroviària 450

Construcció d'una planta de tractament d'aigües residuals i rehabilitació de la xarxa 30

Instal·lació d'una nova línia de vidre flotant a Yenisehir 60

Algèria 10

Creació d'una companyia especialitzada en finançament a mitjà termini destinada a PIMES 10

Marroc 160

Millora i reconstrucció de camins rurals 60

Construcció de l'autopista Settat-Marràqueix 70

Finançament de PIMES 30

Tunísia 260

Creació de cinc parcs tecnològics regionals, on es 

combinen activitat productives, formatives i d’integració 80

Finançament de PIMES 180

Egipte 309

Construcció del segon tren de gas natural liquat a la planta d’Idku 234

Construcció de dos gasoductes per a gas natural entre 

El Tina i Abu Sultan, i entre Dashour i El Kureimat 50

Finançament de participacions de capital i quasicapital en empreses privades 25

Síria 300

Construcció d'una planta de cicle combinat 200

Extensió de la xarxa de telefonia fixa a les zones rurals 100

Líban 170

Construcció d’un tram d’autopista entre Beirut i Damasc 60

Construcció d'una planta de tractament d'aigües residuals 60

Finançament de PIMES 50

Gaza i Cisjordània 55

Millora i reforçament de la xarxa energètica 45

Creació i operació d'un fons de garantia de crèdits per a PIMES 10

Elaboració pròpia. Font: BEI www.eib.org/report/

TAULA A5 Préstecs del Banc Europeu d'Inversions als països mediterranis l’any 2005
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Campanya 4 Campanya 2 Campanya 4 Assignació
Campanya 2 Campanya 3 Impulsar Assignació Adopció Campanya 3 Impulsar total de

Adopció d'una Promoció la igualtat, total de d'una cultura Promoció la igualtat, fons l’any
cultura dels del procés la tolerància  fons el 2005 dels drets del procés la tolerància 2006

(en euros) drets humans democràtic i la pau (en euros) humans democràtic i la pau (en euros)

Balcans occidentals i països candidats

Albània 340.000 0 185.000 525.000 250.000 0 152.500 402.500

Bòsnia i Hercegovina 575.000 0 280.000 855.000 380.000 0 235.000 615.000

Macedònia - - - 250.000 0 0 250.000

Sèrbia i Montenegro 465.000 0 280.000 745.000 300.000 0 235.000 535.000

Turquia 235.000 0 280.000 515.000 150.000 0 235.000 385.000

Mediterrània i Pròxim Orient

Algèria 340.000 460.000 0 800.000 250.000 515.000 0 765.000

Egipte 340.000 460.000 0 800.000 250.000 515.000 0 765.000

Israel 575.000 0 280.000 855.000 380.000 0 235.000 615.000

Jordània 340.000 460.000 0 800.000 250.000 515.000 0 765.000

Líban 150.000 150.000 0 300.000 105.000 175.000 0 280.000

Marroc 465.000 560.000 0 1.025.000 300.000 650.000 0 950.000

Síria 340.000 0 0 340.000 250.000 0 0 250.000

Tunísia 150.000 150.000 0 300.000 100.000 175.000 0 275.000

Autoritat Palestina 575.000 700.000 0 1.275.000 380.000 800.000 0 1.180.000

Elaboració pròpia. Font: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr_annual_work_programme_2006_annex_ii_en.pdfhttp

TAULA A6 Iniciativa Europea per a la Democràcia i els Drets Humans (EIDHR) als països mediterranis. 
Fons assignats per a l'execució de microprojectes

Projectes 2005 (en milions de €) Compromisos Contractes Pagaments

Sèrbia 152,8 83,6 34,11

Montenegro 22,7 18,8 12,9

Kosovo 76,2 49,2 24,4

Macedònia 36,1 26,4 13,6

Elaboració pròpia. Font: www.ear.eu.int/agency/agency.htm 

TAULA A8 Oficina d'Ajuda Humanitària de la UE (ECHO)

Decisions financeres en àrees mediterrànies l’any 2005

Àrees Milions d'euros

MENA

Algèria (Sàhara Occidental) 9,3

Orient Mitjà 36,5

Elaboració pròpia. Font: ECHO Annual Review 2005 p. 20  http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2005_en.pdf 
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Cooperació espanyola a la Mediterrània

TAULA B1 Execució del pressupost de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI)

GRÀFIC B1 Distribució de la cooperació espanyola al Magreb i l’Orient Mitjà per sector (2006)

2005 2006

€ % € %

Magreb i Orient Mitjà

Marroc 14.193.484 25,17 14.491.643 25,51

Palestina 14.679.975 26,03 14.733.777 25,94

Mauritània 6.265.932 11,11 6.263.162 11,03

Tunísia 2.971.980 5,27 3.021.158 5,32

Algèria 1.924.187 3,41 1.976.359 3,48

Ref. Sahrauís 5.888.724 10,44 5.948.724 10,47

Egipte 2.129.561 3,78 2.164.592 3,81

Jordània 1.267.417 2,25 1.280.442 2,25

Líban 965.127 1,71 982.493 1,73

Síria 294.103 0,52 266.485 0,47

Iraq 3.334.130 5,91 3.334.130 5,87

Altres països 434.783 0,77 434.783 3,36

Prog. regionals 2.050.445 3,11 1.908.218 0,77

Total regional 56.399.848 100,00 56.805.963 100,00

Europa Central i Oriental

Bòsnia i Hercegovina 3.599.520 38,77 3.621.228 38,78

Sèrbia i Montenegro 1.511.950 16,28 1.529.316 16,38

Albània 1.228.968 13,24 1.237.651 13,26

Altres països (CEI-PECOS) 2.944.448 31,71 2.948.790 31,58

Total regional 9.284.886 100,00 9.336.985 100,00

Font: AECI, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental. 

Multisectorial
21 %

Seguretat alimentària
21 %

Ajuda alimentària
i  d’emergència 3 %

Sense especificar 2 %

Sectors productius
8 %

Infraestructura econòmica
i serveis 2 %

Serveis socials 9 %

Govern i societat
7 %

Abastament i depuració
d’aigua

6 %

Salut 7 %

Educació 14 %

Font: AECI, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental.
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TAULA B2 Distribució de la cooperació espanyola a la Mediterrània per instrument (2006)

GRÀFIC B2 Distribució de la cooperació espanyola a Europa Central i Oriental per sector (2006)

Multisectorial 11 %

Seguretat alimentària 0 %

Sense especificar 1 %

Sectors productius 6 %

Infraestructura econòmica
i serveis 5 %

Serveis socials 2 %

Govern i societat 40 %

Abastement i depuració
d’aigua 4 %

Salut 0 %

Educació
34 %

Ajuda alimentària i d’emergència 0 %

Font: AECI, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental.

Ajuda Suport
Projectes / alimentària i pressupostari /
Programes ONGD d'emergència SWAP/Fons globals Multilateral D.G. culturals TOTAL

Magreb i Orient Mitjà

Marroc 6.850.914 5.485.482 250.000 1.905.247 14.491.643

Palestina 4.976.883 3.416.793 3.790.000 2.000.000 65.000 485.101 14.733.777

Mauritània 2.144.118 2.219.918 18.349 1.685.000 195.776 6.263.162

Tunísia 1.249.177 1.008.340 55.000 708.640 3.021.158

Algèria 1.086.643 430.961 458.754 1.976.359

Ref. Sahrauís 300.000 1.257.757 4.216.514 174.453 5.948.724

Egipte 1.262.634 278.270 623.688 2.164.592

Jordània 645.491 365.000 50.000 219.951 1.280.442

Líban 529.416 250.000 50.000 153.077 982.493

Síria 143.054 123.431 266.485

Iraq 133.539 2.000.000 880.000 320.591 3.334.130

Altres països 434.783 434.783

Programes regionals 1.483.639 0 0 0 0 424.578 1.908.218

Total Magreb/ Orient Mitjà 20.805.509 14.712.521 8.024.863 4.434.783 3.035.000 5.793.287 56.805.963

Percentatge 36,63% 25,90% 14,13% 7,81% 5,34% 10,20% 100,00%

Europa Central i Oriental

Bòsnia i Hercegovina 1.771.707 1.616.402 113.000 120.118 3.621.228

Sèrbia i Montenegro 517.366 813.026 198.924 1.529.316

Albània 478.683 676.151 55.000 27.817 1.237.651

Altres països (PECOS-CEI) 107.641 459.330 591.304 1.790.514 2.948.790

Total 2.875.398 3.564.909 0 591.304 168.000 2.137.373 9.336.984

Percentages 30,80% 38,18% 0,00% 6,33% 1,80% 100,00%

Font: AECI, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental.
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Migracions a la Mediterrània

TAULA C1 Nombre d'estrangers dels PSM a la Unió Europea, per nacionalitats

Total  Total
Algèria Marroc Tunísia Egipte Síria Jordània Líban Palestina Israel Turquia EuroMed estrangers

Bèlgica (2006) 9.024 81.339 3.490 1.006 2.214 292 1.937 152 1.844 42.733 144.031 1.003.437

Bulgària  (2001) 44 26 24 41 647 114 363 4 79 1.015 2.357 25.634

República Txeca (2005) 432 143 239 202 340 183 227 97 539 520 2.922 254.294

Dinamarca (2007) 337 2.261 395 532 818 486 3.443 - 612 20.544 29.428 235.352

Alemanya (2006)  10.645 69.926 23.217 10.645 28.009 7.981 39.380 - 9.575 1.738.831 1.938.209 6.751.002

Estònia (2000) 1 1 - 1 - - 1 - 16 6 26 274.495

Irlanda (2002) 738 161 70 441 93 134 97 67 148 456 2.405 224.261

Grècia (2005) 133 336 194 6.199 3.805 399 586 154 113 620 12.539 604.215

Espanya (2006) 39.433 543.721 1.327 2.249 1.781 901 1.115 382 942 1.104 592.955 3.021.808

França (1999) 477.482 504.096 154.356 8.208 3.728 498 10.724 468 2.262 208.049 1.369.871 3.263.186

Itàlia (2005) 20.202 319.537 83.564 58.879 3.120 2.652 3.317 231 2.195 12.359 506.056 2.670.514

Xipre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 64.810

Letònia (2004) 4 3 1 19 29 7 73 - 205 27 368 519.002

Lituània (2005) 7 1 1 10 7 7 65 3 187 56 344 32.327

Luxemburg (2002) 103 252 138 27 1 2 36 1 43 207 810 162.285

Hongria (2005) 250 32 36 247 684 233 121 76 732 629 3.040 123.713

Països Baixos (2006) 7.370 329.634 8.130 19.241 9.339 1.440 4.851 - 7.925 368.718 756.648 3.146.938

Àustria (2001) 562 895 2.103 9.168 1.695 416 1.147 342 1.658 125.026 143.012 1.003.399

Polònia (2002) 190 64 61 64 203 98 98 21 39 180 1.018 700.329

Portugal (2002) 107 567 38 71 78 80 192 10 104 101 1.348 224.932

Romania (2005) 2 1 1 3 1.225 573 709 8 678 2.187 5.387 25.329

Eslovènia (2005) 2 3 4 12 5 10 3 - 10 31 80 44.285

Eslovàquia (2005) 21 11 34 29 41 37 29 25 140 120 487 22.251

Finlàndia (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5.095 121.739

Suècia (2006) 608 1.526 803 731 3.240 791 2.308 - 524 10.221 20.752 491.996

Regne Unit (2004) 7.670 2.421 2.050 5.869 - - 5.741 - 6.337 42.668 72.756 2.833.186

Total 575.625 1.857.670 280.544 124.878 62.678 17.676 77.532 2.153 37.328 2.579.329 5.615.413 27.855.719

Elaboració pròpia. Font: Per a DE, AT, BE, DK, EE, FI, FR, GR, NL, IE, IT, LU, PT, GB, SE i CY, dades de les oficines d'estadístiques nacionals. Per a ES, dades de l'Observatori Permanent de la Immigració. Per a BG, SK, SI, HU, LV, LT,
PL, CZ i RO, dades d'Eurostat. Última dada disponible per a cada font.
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(en milions d’€) Mediterrània Amèrica llatina Europa de l'est Carib
País d'origen 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004

Espanya 4,1 84,8 411,6 1.720,8 0,1 0,9 0,0 0,1

Alemanya 1.546,0 1.393,0 17,0 28,0 294,0 517,0 1,0 2,0

França 1.071,0 1.117,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Països Baixos 396,6 422,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Portugal 12,1 5,6 38,8 213,0 14,2 90,3 0,5 0,1

Bèlgica 97,5 188,4 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Itàlia 25,3 7,4 11,4 33,9 6,8 16,4 0,8 0,9

Grècia 8,6 13,4 0,2 0,5 0,3 5,5 0,0 0,0

Irlanda 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 12,8 0,0 0,0

Eslovènia 0,0 0,2 1,4 3,2 0,7 1,0 0,0 0,0

Lituània 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 0,0

Xipre 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2

Letònia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 0,0

Hongria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Polònia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  3.161,3 3.233,8 481,8 2.010,5 318,6 647,3 2,2 3,4

Font: Comissió Europea. DG d'Afers Econòmics i Monetaris: Second EU survey on workers'remittances from the EU to third countries, 2006.

TAULA C2 Remeses de treballadors per regió de destinació i país d'origen els anys 2000 i 2004

TAULA C3 Principals destinacions de les remeses des de la UE per país de destinació (2004)

Rang País de % del total País de % del total
destinació milions d’€ de remeses* en% del PIB Rang destinació milions d’€ de remeses* en % del PIB

1  Marroc  1.193,5 13,3 3,0 11  Líban  23,8 0,3 0,1

2  Colòmbia  761,1 8,5 1,0 12  Argentina  17,4 0,2 0,0

3  Equador  664,0 7,4 2,8 13  Israel  16,5 0,2 0,0

4  Algèria   290,2 3,2 0,4 14  Uruguai  12,1 0,1 0,1

5  Brasil  239,8 2,7 0,1 15  Bielorússia  9,1 0,1 0,0

6  Bolívia  177,9 2,0 2,6 16  Paraguai  9,1 0,1 0,2

7  Ucraïna  120,6 1,3 0,2 17  Síria  9,0 0,1 0,0

8  Tunísia  97,4 1,1 0,4 18  Egipte  8,8 0,1 0,0

9  Perú  94,6 1,1 0,2 19  Veneçuela  8,5 0,1 0,0

* Total de remeses a països extracomunitaris
Font: Comissió Europea. DG d'Afers Econòmics i Monetaris: Second EU survey on workers'remittances from the EU to third countries, 2006.
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Els Acords d'Associació
euromediterranis

TAULA D1 Els Acords d'Associació euromediterranis

País Inici de les negociacions Conclusió de l'Acord Signatura de l'Acord Entrada en vigor

Tunísia desembre -1994 juny -1995 juliol -1995 desembre -1997

Israel desembre -1993 setembre -1995 novembre -1995 juny - 2000

Marroc desembre -1993 novembre -1995 febrer -1996 març - 2000

Palestina maig -1996 desembre -1996 febrer -1997 juliol - 1997*

Jordània juliol -1995 abril -1997 novembre -1997 maig - 2002

Egipte març -1995 juny -1999 juny - 2001 juny - 2004

Algèria juny -1997 desembre - 2001 abril - 2002 setembre - 2005

Líban novembre -1995 gener - 2002 juny - 2002 abril - 2006

Síria març -1998 octubre - 2004 -

* Acord interí signat entre la UE i l'OAP (en benefici de l'Autoritat Nacional Palestina).

TAULA D2 Acords d'estabilització i associació amb els països dels Balcans occidentals

Signatura Entrada en vigor 
País Inici de les negociacions de l'acord (acord interí) Entrada en vigor

Albània gener - 2003 juny - 2006 desembre - 2006

Bòsnia i Hercegovina novembre - 2005 - -

Croàcia novembre - 2000 octubre - 2001 març – 2002 febrer - 2005

Macedònia març -2000 abril - 2001 juny – 2001 abril - 2004

Sèrbia octubre – 2005 - -

Montenegro octubre – 2005/juliol -2006*

*El 21 de maig de 2006 es va realitzar un referèndum mitjançant el qual es va aprovar la independència de Montenegro de la federació que mantenia amb Sèrbia.

• Les relacions de la UE amb els països dels Balcans occidentals s'enclaven en el Procés d'Estabilització i Associació (SAP).
El SAP és el marc en el qual es desenvolupen diversos instruments i ajuda als països, per portar a terme la transició política
i econòmica que els prepara per a una nova relació contractual amb la UE: els Acords d'Estabilització i Associació (SAA) per
progressar cap a una major associació amb la UE.

• El 3 de maig de 2006, la Comissió Europea va decidir suspendre les negociacions del SAA amb Sèrbia i Montenegro, a cau-
sa de la seva insuficient col·laboració amb el Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII). El 24 de juliol, el Con-
sell de la UE va emetre un mandat per a la negociació d'un SAA amb Montenegro, després de la consolidació de la seva in-
dependència, sobre la base del mandat previ emès en relació amb l'ara dissolta federació amb Sèrbia.

• El mes de març de 2003, Croàcia va presentar una sol·licitud d'accés a la UE. L'octubre de 2005, el Consell Europeu va apro-
var l'inici de les negociacions. El 8 de novembre de 2006, la Comissió Europea va publicar el seu primer informe d'avalua-
ció, en què valorava de manera positiva els progressos assolits per Croàcia.

• El mes de novembre de 2005, la Comissió Europea va donar llum verda a la conclusió de les negociacions de l'acord d'es-
tabilització i associació amb Albània, que va ser signat a Luxemburg el 12 de juny de 2006. Des del mes de desembre de
2006 es troba en vigor un acord interí que comprèn únicament els aspectes comercials de l'associació. 

• Per poder entrar en vigor, els acords d'associació han de ser ratificats pel Parlament Europeu, pel Parlament del país soci i
pels parlaments dels vint-i-cinc estats membres de la Unió Europea.

• L'Acord d'Associació entre el Líban i la Unió Europea va entrar en vigor l'1 d'abril de 2006, en substitució d'un acord interí
que només abordava els aspectes comercials de l'associació i que funcionava des de l'1 de març de 2003.

• Turquia es regeix per la unió duanera que va entrar en vigor el mes de gener de 1996, fonamentada en l'acord de primera
generació de 1963, fins a la seva adhesió a la UE.

• Des de la seva participació a la conferència d’Stuttgart l’any 1999 com a país convidat especial de la presidència de la UE,
Líbia pren part com a observador en algunes de les reunions del Procés de Barcelona.
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Firma d'acords i convenis internacionals

Drets 
Drets econòmics, Discriminació Tortura i Drets Crim Tribunal Finançament

Discriminació civils i socials i contra la altres del de Penal del
racialc políticsd culturalse donaf tractesg nenh genocidii Internacionalj terrorismek

Data d’adopció 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal 1982 1978 1978 1980 1989 1990 1999 2002 2002
Espanya 1968 1977 1977 1984 1987 1990 1968 2000 2002
França 1971 1980 1980 1983 1986 1990 1950 2000 2002
Itàlia 1976 1978 1978 1985 1989 1991 1952 1999 2003
Malta 1971 1990 1990 1991 1990 1990 2002 2001
Eslovènia 1992 1992 1992 1992 1993 1992 1992 2001 2004
Croàcia 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2003
Bòsnia i Hercegovina 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Sèrbia i Montenegrol 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Macedònia 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2004
Albània 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grècia 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Xipre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquia 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Síria 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
Líban 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordània 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israel 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestina
Egipte 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2005
Líbia 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Tunísia 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Algèria 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Marroc 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Font: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió.  b. Firma.  c. Convenció internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial.  d. Pacte internacional de drets civils i polítics.  e. Pacte
internacional de drets econòmics, socials i culturals.  f. Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona.  g. Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o
degradants.  h. Convenció sobre els drets del nen.  i. Convenció sobre prevenció i càstig del crim de genocidi.  j. Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional.  k. Convenció sobre la supressió del finançament
del terrorisme. l. El 23 d’octubre de 2006, Montenegro, com a Estat independent, va notificar la successió de tots aquests tractats. 

TAULA E1 Tractats multilaterals de drets humans i temes penalsa

Llibertat Eliminació Eliminació de la 
sindical i del treball discriminació en matèria Abolició del Drets 

negociació col·lectiva forçós o obligatori de feina i ocupació treball infantil dels 
Conveni Conveni Conveni Conveni Conveni Conveni Conveni Conveni treballadors

87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h immigrantsi

Data d’adopció 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
Espanya 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
França 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001
Itàlia 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malta 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001
Eslovènia 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001
Croàcia 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bòsnia i Hercegovina 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996j

Sèrbia i Montenegro 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k/2006l

Macedònia 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albània 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001
Grècia 1962 1962 1952 1962 1975 1984 1986 2001
Xipre 1966 1966 1960 1960 1987 1968 1997 2000
Turquia 1993 1952 1998 1961 1967 1967 1998 2001 2004j

Síria 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005j

Líban 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordània 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israel 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979 2005
Palestina
Egipte 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993j

Líbia 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004j

Tunísia 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algèria 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005j

Marroc 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993j

Font: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OACDH

a. Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació.  b. Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva.  c. Conveni sobre el treball forçós obligatori.  d. Conveni sobre l’abolició
del treball forçós.  e. Conveni sobre la igualtat de remuneració entre la mà d’obra masculina i la mà d’obra femenina per un treball d’igual valor.  f. Conveni relatiu a la discriminació en matèria de feina i ocupació 
g. Conveni sobre l’edat mínima d’admissió  la feina  h. Conveni sobre les pitjors formes de treball infantil i. Conveni sobre la protecció dels drets dels treballadors emigrants i els membres de les seves famílies.  j.
Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió.  k. Firma.  l. El 23 d’octubre de 2006 Montenegro, com a estat independent, va notificar la successió de la firma d’aquest conveni.  

TAULA  E2 Tractats multilaterals de drets laborals (any de ratificació)
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Procés de l’Agenda 21
Estratègia Nombre de 

Contaminants Nacional de municipis 
Canvi Protocol de Diversitat Protocol de Orgànics Desenvolupament involucrats

Climàtica Kyotob Biològicac Bioseguretatd CITESe Desertificacióf Persistentsg Sosteniblej a l’Agenda 21
Data d’adopció 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2005k 2001k

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 implementada 27
Espanya 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 implementada 359
França 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 implementada 69
Itàlia 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001i implementada 429
Malta 1994 2001 2000 1989 1998 2001i sense estratègia ..
Eslovènia 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 en procés 3
Croàcia 1996 1999i 1996 2002 2000 2000 2001i sense estratègia 20
Bòsnia i Hercegovina 2000 2002 2002 2001i sense estratègia 1
Sèrbia i Montenegro 2001/2006l 2002/2006l 2006m 2002 2002i/2006l en procés 20
Macedònia 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 en procés ..
Albània 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 sense estratègia 7
Grècia 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 implementada 39
Xipre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 sense estratègia ..
Turquia 2004 1997 2003 1996 1998 2001i sense estratègia 50
Síria 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 sense estratègia 2
Líban 1994 2006 1994 1996 2003 sense estratègia 6
Jordània 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 implementada 4
Israel 1996 2004 1995 1979 1996 2001i sense estratègia 3
Palestina
Egipte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 sense estratègia 7
Líbia 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 sense dades 2
Tunísia 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 implementada 1
Algèria 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 sense estratègia 3
Marroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 implementada 5

Font: ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU WRI
a. Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic.  b. De la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic.  c. Convenció sobre la Diversitat Biològica.  d. Protocol de Cartagena sobre Bioseguretat de la Convenció sobre la
Diversitat Biològica.  e. Convenció sobre Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades.  f. Convenció de Lluita contra la Desertificació.  g. Convenció d’Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents.  
h. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió.  i. Firma. j. j. L’Estratègia Nacional de Desenvolupament Sostenible pot trobar-se en diferents estadis que van, de menor a major compromís, des de l’ab-
sència de dades al progrés de l’estratègia, i culmina amb la seva implementació. k. Any d’actualització de les dades. l. El 23 d’octubre de 2006, Montenegro, com a Estat independent, va notificar la successió d’a-
quests convenis. m. Sèrbia i Montenegro, com a estats independents, van notificar l’adhesió i successió, respectivament, al Protocol de Bioseguretat.

TAULA E3 Tractats multilaterals de medi ambienth

Protocol Armes Armes Armes Armes Assajos Mines 
Ginebrac nuclearsd bacteriològiquese convencionalsf químiquesg nuclearsh antipersonai

Data d’adopció 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
Espanya 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
França 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Itàlia 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malta 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001
Eslovènia 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croàcia 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bòsnia i Hercegovina 1994 1994 1993 1997 2006 1998
Sèrbia i Montenegro 1970/2006j 2006j 2001/2006j 2000/2006j 2004/2006j 2003/2006j

Macedònia 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albània 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grècia 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003
Xipre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquia 1929 1980 1974 2005 1997 2000 2003
Síria 1968 1968 1972b

Líban 1969 1970 1975 2005
Jordània 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israel 1969 1995 1993b 1996b

Palestina
Egipte 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Líbia 1971 1975 1982 2004 2004
Tunísia 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Algèria 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Marroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000
Font: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU

a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió.  b. Firma.  c. Protocol sobre la prohibició de l’ús a la guerra de gasos asfixiants, tòxics o similars i de mitjans bacteriològics.  d. Tractat sobre la no prolifera-
ció d’armes nuclears.  e. Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’armes bacteriològiques (biològiques) i toxíniques, i la seva destrucció.  
f. Convenció sobre prohibicions o restriccions de la utilització de certes armes convencionals que puguin considerar-se excessivament nocives o d’efectes indiscriminats.  g. Convenció sobre la prohibició del desen-
volupament, la producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció.  h. Tractat de prohibició completa dels assajos nuclears.  i. Convenció sobre la prohibició de la utilització,
emmagatzematge, producció i transferència de mines antipersona i sobre la seva destrucció. j. Al llarg de 2006, Montenegro, com a Estat independent, notifica la ratificació o successió dels diversos tractats de
desarmament.

TAULA E4 Tractats multilaterals de desarmamenta
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TAULA F1 Índex de desenvolupament humà (IDH)

La Mediterrània
en xifres

GRÀFIC F1 Evolució de l’IDH (1975-2004)

Elaboració pròpia. Font: PNUD.
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0,821 0,797
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Noruega Estats
Units

Mèxic Federació
Russa 

Xina Índia Mauritània Níger

0,768

0,486

Taxa Taxa bruta combinada
Esperança d’alfabetizació de  matriculació PIB Human
de vida en d’adults ≥15 primària, secundària per development Posició en el

néixer anys i terciària càpita index rànquing de
anys % % $ PPA I’IDH

2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 77,5 92,0 86 19.629 0,904 28
Espanya 79,7 98,0 93 25.047 0,938 19
França 79,6 99,0 91 29.300 0,942 16

Itàlia 80,2 98,4 87 28.180 0,940 17
Malta 78,6 87,9 82 18.879 0,875 32
Eslovènia 76,6 99,0 91 20.939 0,910 27

Croàcia 75,2 98,1 72 12.191 0,846 44
Bòsnia i Hercegovina 74,3 96,7 67a 7.032 0,800 62
Sèrbia i Montenegro 73,2 96,4 75a .. .. ..

Macedònia 73,9 96,1 69 6.610 0,796 66
Albània 73,9 98,7 69 4.978 0,784 73
Grècia 78,3 96,0 91 22.205 0,921 24

Xipre 78,7 96,8 78 22.805 0,903 29
Turquia 68,9 87,4 75 7.753 0,757 92
Síria 73,6 79,6 65 3.610 0,716 107

Líban 72,2 86,0 82 5.837 0,774 78
Jordània 71,6 89,9 78 4.688 0,760 86
Israel 80,0 97,1 87 24.382 0,927 23

Palestina 72,7 92,4 80 2.331 0,736 100
Egipte 70,2 71,4 76a 4.211 0,702 111
Líbia 73,8 82,0 91 7.570 0,798 64

Tunísia 73,5 74,3 74 7.768 0,760 87
Algèria 71,4 69,9 73 6.603 0,728 102
Marroc 70,0 52,3 62 4.309 0,640 123

Elaboració pròpia. Font: PNUD PNUD UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Dades del PNUD, 2006 (..) Dades no disponibles.

Índex de
desenvolupament

humà
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Elaboració pròpia. Font: UNPOP.

TAULA F2 Població: Demografia

Taxa anual
Població Taxa de Taxa de de Nombre Taxa neta 

Població estimada per natalitat mortalitat creixement Índex de net de de
total al 2050 bruta bruta demogràfic fecunditat Immigrants migrantsc migraciód

per 1.000 per 1.000 Fills % població per 1.000
milions milions habitants habitants % per dona milers total milers habitants

2005 2005 2004 2004 1990-2004 2004 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,7 10 10 0,4 1,4 764 7.3 50 4,8
Espanya 43,1 42,5 11 9 0,7 1,3 4.790 11,1 405 10,0
França 60,5 63,1 13 8 0,4 1,9 6.471 10,7 60 1,0

Itàlia 58,1 50,9 10 9 0,1 1,3 2.519 4,3 120 2,1
Malta 0,4 0,4 10a 8a 0,5a 1,5b 11 2,7 1 2,8
Eslovènia 2,0 1,6 9 9 0,0 1,2 167 8,5 2 1,0

Croàcia 4,6 3,7 9 11 -0,5 1,4 661 14,5 20 4,0
Bòsnia i Hercegovina 3,9 3,2 9 9 -0,7 1,3 41 1,0 8 2,1
Sèrbia i Montenegro 10,5 9,4 11 14 0,1 1,7 512 4,9 -20 -2,0

Macedònia 2,0 1,9 12 9 0,4 1,7 121 6,0 -2 -1,0
Albània 3,1 3,5 17 6 -0,4 2,2 83 2,6 -20 -6,5
Grècia 11,1 10,7 9 9 0,6 1,3 974 8,8 36 3,0

Xipre 0,8 1,2 12a 7a 1,2a 1,6b 116 13,9 6 7,1
Turquia 73,2 101,2 19 6 1,7 2,2 1.328 1,8 -50 -0,7
Síria 19,0 35,9 28 3 2,6 3,3 985 5,2 -6 -0,3

Líban 3,6 4,7 19 7 1,8 2,3 657 18,4 -7 -2,0
Jordània 5,7 10,2 27 4 3,9 3,4 2.225 39,0 20 3,7
Israel 6,7 10,4 21 6 2,7 2,9 2.661 39,6 32 4,9

Palestina 3,7 10,1 35 4 4,1 4,9 1.680 45 -8 -2,3
Egipte 74,0 125,9 26 6 1,9 3,2 166 0,2 -90 -1,3
Líbia 5,9 9,6 23 4 2,0 2,9 618 10,5 2 0,4

Tunísia 10,1 12,9 17 6 1,4 2,0 38 0,4 -4 -0,4
Algèria 32,9 49,5 21 5 1,8 2,5 242 0,7 -20 -0,6
Marroc 31,5 46,4 23 6 1,6 2,5 132 0,4 -80 -2,6

Elaboració pròpia. Font: UNPOP UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP UNPOP UNPOP
a.UNICEF. b.OMS. c. Mitjana anual neta de migrants: nombre anual d’immigrants menys el nombre anual d’emigrants. d. Nombre net de migrants dividit per la mitjana de la població del país receptor en el període
considerat.

GRÀFIC F2 Població i tendència demogràfica
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Elaboració pròpia. Font: BM i PNUD.

Població en 
aglomeracions Població Població 

Estructura de la poblacióa de més dins de urbana en
Població d’1 milió 100 km assentaments Densitat de

0-14 anys 15-64 anys ≥ 65 anys rural d’habitants de la costa precaris població

habitants
% % % % % % % per km2

2004 2004 2004 2005 2003 2000 2001 2004

Portugal 15,9 67,2 16,9 44,4 32 93 14 115
Espanya 14,3 69,2 16,5 23,3 23 68 6 86
França 18,2 65,2 16,6 23,3 23 40 6 110

Itàlia 14,1 66,3 19,6 32,5 19 79 6 196
Malta 18,0 68,7 13,3 7,9 100 .. 1.254
Eslovènia 14,2 70,4 15,4 49,2 61 6 99

Croàcia 15,8 67,2 17,0 40,1 38 8 79
Bòsnia i Hercegovina 16,9 69,6 13,5 54,7 47 8 76
Sèrbia i Montenegro 18,6 67,4 14,0 47,7 11 8 5 80

Macedònia 20,1 69,0 10,9 40,3 14 8 80
Albània 27,6 64,3 8,1 55,0 97 7 114
Grècia 14,4 67,6 18,0 38,6 29 99 6 86

Xipre 20,4 67,7 11,9 30,5 100 .. 89
Turquia 29,5 65,1 5,4 32,7 25 58 43 93
Síria 37,4 59,5 3,1 49,7 26 35 1 101

Líban 29,1 63,6 7,3 12,0 48 100 50 346
Jordània 37,6 59,3 3,1 20,7 22 29 16 62
Israel 27,9 62,0 10,1 8,3 46 97 2 313

Palestina 45,7 51,1 3,2 28,1 .. .. ..
Egipte 33,9 61,4 4,7 57,7 20 53 40 73
Líbia 30,4 65,7 3,9 13,1 36 79 35 3

Tunísia 26,7 67,1 6,2 35,6 20 84 4 64
Algèria 30,4 65,1 4,5 40,0 10 69 12 14
Marroc 31,5 63,8 4,7 41,2 17 65 33 67

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Les dades per a Xipre i Malta són del PNUD, 2006.  (..) Dades no disponibles.

TAULA F3 Població: Estructura i distribució

GRÀFIC F3 Estructura poblacional: nens i grans (2004)
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Despesa pública en educació
Taxa neta

de matriculació i primària
enginyers Despeses i

primària secundària en R+D en R+D preescolar secundària terciària

alumnes per per milió % tots els % tots els % tots els
% % profesor anys habitants % PIB % PIB nivells nivells nivells

2004 2004 2004 2004 2002/03c 2002/04c 1999/2004c 1999/2004c 1999/2004c 1999/2004c

Portugal 98 82b 12 9 3.452 0,78 5,9 37,6 41,0 18,0
Espanya 99 97 14 11 3.762 1,11 4,5 36,5 40,3 23,2
França 99 96 19 11 4.003 2,16 6,0 30,1 49,1 20,3

Itàlia 99 92 11 9 1.854 1,14 4,9 35,1 48,6 16,3
Malta 94 88 19 11 .. 0,29 4,6 31,7 47,7 20,6
Eslovènia 98 95 15 9 3.600 1,61 6,1 31,0 46,6 21,8

Croàcia 87b 85b 18b 8 2.535 1,14 4,7 55,1 23,1 18,5
Bòsnia i Hercegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sèrbia i Montenegro .. .. .. 8 1.031 1,17 3,3 .. .. ..

Macedònia 92 81a 20 8a 967 0,26 3,4 61,0 24,0 15,0
Albània 94 74 21 8 .. .. 2,8 30,5 52,0 17,5
Grècia 99 87 11 9 2.554 0,58 4,0 28,5 37,4 30,9

Xipre 96 93 18 9 1.334 0,37 7,4 32,8 45,9 21,3
Turquia 89 .. .. 9 1.014 0,66 3,7 35,4 32,2 32,4
Síria 95a 58 18 9 .. .. .. .. .. ..

Líban 93 .. 14 9 .. .. 2,6 39,5 33,4 25,1
Jordània 91 81 20b 10 .. .. 5,0 41,8 39,6 18,6
Israel 98 89 12 11 .. 4,46 7,3 45,8 29,2 18,5

Palestina 86 89 27 10 .. .. .. .. .. ..
Egipte 95 79a 22 8 .. 0,19 .. .. .. ..
Líbia .. .. .. 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,8

Tunísia 97 67a 21 11 1.812 0,63 8,1 35,2 38,1 26,7
Algèria 97 56 27 9 .. .. .. .. .. ..
Marroc 86 35b 28 9 782 0,62 6,3 40,1 44,5 15,4

Elaboració pròpia. Font: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Dades de 2002.  b. Dades de 2003. c. Última dada disponible d’aquest període.  (..) Dades no disponibles.

TAULA F4 Educació i formació de capital humà

GRÀFIC F4 Estudiants a l’estranger (2004)
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GRÀFIC F5 Èxits de supervivència a la Mediterrània (1975-2004)
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Índex de 
Taxa de mortalitat infantil mortalitat Població infectada

materna pel VIH (15-49 anys) Fumadors
<5 anys

per 1.000 per 1.000 per 100.000 estimació baixa- homes dones
nascuts vius nascuts vius nascuts vius estimació alta % % %

2004 2004 2005 2005 2005 2000/05c 2000/05c 

Portugal 4 5 5 19.000-53.000 0,4 .. ..
Espanya 4 5 4 84.000-230.000 0,6 39 25
França 4 5 17 78.000-220.000 0,4 30 21

Itàlia 4 5 5 90.000-250.000 0,5 31 17
Malta 5 6 21 < 1.000 0,1 .. ..
Eslovènia 4 4 17 < 1.000 < 0,1 28 20

Croàcia 6 7 8 < 1.000 < 0,1 34 27
Bòsnia i Hercegovina 13 15 31 < 1.000 < 0,1 49 30
Sèrbia i Montenegro 13 15 11 6.000-17.000 0,2 48 34

Macedònia 13 14 23 < 1.000 < 0,1 .. ..
Albània 16 19 55 < 1.000 < 0,2 60 18
Grècia 4 5 9 5.600-15.000 0,2 47 29

Xipre 4 5 48 < 1.000 < 0,2 .. ..
Turquia 28 32 70 < 5.000 < 0,2 49 18
Síria 15 16 160 .. < 0,2 .. ..

Líban 27 31 150 1.400-9.300 0,1 42 31
Jordània 23 27 41 < 2.000 < 0,2 51 8
Israel 5 6 17 2.200-9.800b < 0,2 32 18

Palestina                               22a 24a 100 .. .. .. ..
Egipte 26 36 84 2.800-13.000 < 0,1 40 18
Líbia 18 20 97 .. .. .. ..

Tunísia 21 25 120 4.600-21.000 0,1 50 2
Algèria 35 40 140 8.800-60.000 0,1 32 < 0,5
Marroc 38 43 220 12.000-38.000 0,1 29 < 0,5

Elaboració pròpia. Font: OMS OMS FNUAP ONUSIDA ONUSIDA BM BM
a. UNICEF. b. S’inclouen nens menors de 15 anys. c. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

Salut i supervivènciaTAULA F5

Elaboració pròpia. Font: PNUD.
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TAULA F6 Nutrició i seguretat alimentària

Disponibilitat Comerç de cereals nens amb pes
mitjana diària de inferior al normal

calories per càpita importacions exportacions per a la seva edat

kcal tm milers $ tm milers $ % nens <5 anys

2002/04 2004 2004 2004 2004 1998/2004a

Portugal 3.750 3.064.343 595.618 232.210 53.189 ..
Espanya 3.450 9.072.743 1.646.008 1.669.643 483.697 ..
França 3.630 1.428.564 654.221 27.374.444 5.179.563 ..

Itàlia 3.730 9.916.430 2.004.347 1.654.993 615.489 ..
Malta 3.530 115.306 25.775 5 7 ..
Eslovènia 2.950 476.687 80.747 7.729 3.279 ..

Croàcia 2.800 260.305 58.160 35.113 9.430 ..
Bòsnia i Hercegovina 2.730 683.700 107.340 9.038 2.159 4,1
Sèrbia i Montenegro 2.720 145.454 31.028 391.392 59.474 1,9

Macedònia 2.900 189.110 40.780 1.342 490 5,9
Albània 2.870 501.439 55.386 2.219 250 13,6
Grècia 3.720 1.807.429 375.416 215.690 58.412 ..

Xipre 3.280 493.413 90.744 2.767 907 ..
Turquia 3.320 2.551.669 520.569 1.129.007 220.875 8,3
Síria 3.070 1.881.750 294.010 935.091 157.078 6,9

Líban 3.190 911.373 148.158 296.035 49.717 ..
Jordània 2.730 2.142.869 391.285 16.619 2.379 4,4
Israel 3.610 3.798.471 566.963 258 65 ..

Palestina 2.240 638.170 138.085 10.385 1.606 ..
Egipte 3.330 6.815.135 1.096.701 842.381 233.361 8,6
Líbia 3.380 2.458.326 619.520 113 23 ..

Tunísia 3.280 1.992.400 345.567 81.365 14.966 4,0
Algèria 3.070 7.013.842 1.381.789 6.617 1.719 10,4
Marroc 3.110 4.076.672 793.352 78.932 16.808 10,2

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F6 Comerç de cereals (2004)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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Elaboració pròpia. Font: BM i OMS.
a. Última dada disponible d’aquest període.

Població amb accés Parts atesos
Població amb a instal·lacions per personal Taxa d’ús Índex de Despesa
accés a aigua de sanejament sanitari d’anti- fecunditat pública en

potable millorades especialitzat conceptiusd adolescent salut

naixements
Població per 1.000 dones

per metge % % % %b 15-19 anys % PIB

2001/04a 2004 2004 1996/2004a 1995/2002a 2004 2003

Portugal 292 .. .. 100 66 19 6,7
Espanya 303 100 100 .. 81 9 5,5
França 297 .. 100 99 75 9 7,7

Itàlia 238 .. .. .. 60 7 6,3
Malta 314 100 .. 98 .. .. 7,4c

Eslovènia 444 .. .. 100 74 6 6,7

Croàcia 410 100 100 100 .. 15 6,5
Bòsnia i Hercegovina 746 97 95 100 48 23 4,8
Sèrbia i Montenegro 485 93 87 .. 58 23 7,2

Macedònia 457 .. .. 99 .. 23 6,0
Albània 763 96 91 98 75 16 2,7
Grècia 228 .. .. .. .. 9 5,1

Xipre 427 100 100 100 .. .. 3,1c

Turquia 741 96 88 83 64 41 5,4
Síria 714 93 90 77 40 34 2,5

Líban 308 100 98 89 61 26 3,0
Jordània 493 97 93 100 56 26 4,2
Israel 262 100 .. 99 68 15 6,1

Palestina .. 92 73 97 .. .. ..
Egipte 1.852 98 70 69 60 43 2,2
Líbia 775 .. 97 94 45 7 2,6

Tunísia 746 93 85 90 63 7 2,8
Algèria 885 85 92 96 64 8 3,3
Marroc 1.961 81 73 63 50 42 1,7

Elaboració pròpia. Font: OMS PNUD PNUD PNUD FNUAP BM BM
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Bàsicament dones entre 15-49. c. PNUD, 2006. d. S’inclouen tots els mètodes. (..) Dades no disponibles.

TAULA F7 Accés a recursos sanitaris
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Elaboració pròpia. Font: PNUD.

dones homes dones homes dones homes
anys anys % % % % %

2004 2004 2001/05f 2001/05f 2004 2004 2006e

Portugal 80,8 74,1 .. .. 93 86 1931d,1976 1931d,1976 1934 21,3
Espanya 83,3 76,0 .. .. 99 93 1931 1931 1931 30,5
França 83,1 76,0 .. .. 95 91 1944 1944 1945 13,9

Itàlia 83,2 77,1 98,0 98,8 92 87 1945 1945 1946 16,1
Malta 80,9 76,1 89,2 86,4 81 82 1947 1947 1966 9,2
Eslovènia 80,2 72,9 .. .. 100 91 1946 1946 1992a 10,8

Croàcia 78,6 71,6 97,1 99,3 75b 72b 1945 1945 1992a 21,7
Bòsnia i Hercegovina 77,0 71,5 94,4 99,0 .. .. 1946 1946 1990 12,3
Sèrbia i Montenegro .. .. 94,1 98,9 75g 74g .. .. .. 12,0/8,6h

Macedònia 76,5 71,5 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albània 76,9 71,1 98,3 99,2 68 69 1920 1920 1945 7,1
Grècia 81,0 75,7 94,2 97,8 96 91 1952 1952 1952 13,0

Xipre 81,2 76,2 95,1 98,6 79 78 1960 1960 1963 14,3
Turquia 71,3 66,6 79,6 95,3 63 75 1930 1934 1935c 4,4
Síria 75,4 71,8 73,6 86,0 60 65 1949d,1953 1953 1973 12,0

Líban 74,4 70,1 .. .. 85 82 1952 1952 1963 4,7
Jordània 73,2 70,2 84,7 95,1 80 78 1974 1974 1989c 7,9
Israel 82,0 77,8 95,9 98,5 92 87 1948 1948 1949 14,2

Palestina 74,2 71,1 88,0 96,7 83 80 .. .. .. ..
Egipte 72,4 68,0 59,4 83,0 .. .. 1956 1956 1957 3,8
Líbia 76,4 71,8 .. .. 98b 91b 1964 1964 .. 7,7

Tunísia 75,6 71,4 65,3 83,4 77 74 1959 1959 1959 19,3
Algèria 72,7 70,1 60,1 79,6 73 73 1949d,1962 1962 1962c 5,3
Marroc 72,2 67,8 39,6 65,7 54 62 1963 1963 1993 6,4

Elaboració pròpia. Font: PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Referit al primer any que va ser elegida en l’actual sistema parlamentari. b. Dades de 2003. c. La data indica el primer any en què una dona va ser nominada al parlament. d. Primer reconeixement parcial del dret a
vot o a ser elegida. e. Situació a 31 de desembre de 2006. f. Última dada disponible d’aquest període. g. Dades de 200. h. La primera dada es referix al parlament de Sèrbia i la segona al de Montenegro (..) Dades
no disponibles. 

TAULA F8 Génere: desenvolupament social

GRÀFIC F8 Esperança de vida per gèneres (2004) 
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD, BM, UIT.
(*) El factor representa el nombre de vegades que s’ha incrementat el nombre d’abonats entre els dos periodes referits.

Despeses en
tecnologia

Abonats de la
Circulació Línies Trucades Trucades a la Inversions informació i

diària Receptors de telefóniques internacio- internacionals telefonia Ordinadors Usuaris en teleco- de les comu-
de diaris televisió principais nals sortints entrants mòbil personals d’internet municacions nicacions

per 1.000 per 1.000 per 1.000 minuts per minuts per per 1.000 per 1.000 per 1.000
habitants habitants habitants càpita càpita habitants habitants habitants milions $ % PIB

2000 2001/03a 2004 2001/03a 2001/03a 2004 2004 2004 2001/03a 2004

Portugal 102 413 404 51 85 981 133 281 1.975 4,3
Espanya 98 560 416 80 40 905 257 336 5.103 3,5
França 142 629 561 79 126 738 487 414 5.472 5,6

Itàlia 109 .. 451 82 .. 1.090 315 501 7.289 4,0
Malta .. 556 523b 55 167 700b 270b 303b 57 ..
Eslovènia 168 366 407 54 .. 871 353 476 170 ..

Croàcia 134 .. 425 82 96 575 190 293 182 ..
Bòsnia i Hercegovina .. .. 239 24 .. 268 45 58 64 ..
Sèrbia i Montenegro .. .. 330 29 56 581 48 147 212 ..

Macedònia 54 .. 259 31 92 383 69 78 .. ..
Albània .. 319 82 20 130 356 12 24 32 ..
Grècia .. 499 466 79 86 999 89 177 1.258 4,2

Xipre .. 366 688b 464 212 580b 215b 294b 110 ..
Turquia .. 402 267 13 18 484 52 142 230 6,9
Síria .. 177 143 11 27 126 32 43 147 ..

Líban 63 346 178 27 .. 251 113 169 .. ..
Jordània 74 172 113 43 57 293 55 110 149 8,4
Israel .. 335 441 176 120 1.057 741 471 1.441 7,8

Palestina .. 141 102 11 21 278 48 46 34 ..
Egipte 31 248 130 4 17 105 32 54 513 1,4
Líbia 14 .. 133 8 .. 23 24 36 .. ..

Tunísia 19 207 121 20 40 359 48 84 306 5,3
Algèria 27 169 71 7 .. 145 9 26 96 ..
Marroc 29 81 44 9 39 313 21 117 8 5,5

Elaboració pròpia. Font: BM UNCTAD BM/UIT UNCTAD UNCTAD BM/UIT BM/UIT BM/UIT UNCTAD BM
a. Última dada disponible d’aquest període. b. UNCTAD, 2005. (..) Dades no disponibles.

TAULA F9 Tecnologia i comunicació

GRÀFIC F9 Telefonia mòbil: creixement abonats (valor absolut i factor*) (2000-2004)
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GRÀFIC F10 Forces armades respecte a població i fronteres (2006)
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Elaboració pròpia. Font: PNUD, UNPOP i CIA.

Refugiats Transferència d’armes
convencionals

Desplaçats per país per país Forces
interns d’asil d’origen armades importacions exportacions Despeses militars

milers milers milers milers efectius milions $ milions $ milions $ % PIB

2005 2005 2005 2006 2001/05d 2001/05d 2005 2004

Portugal .. 0 0 45 525 .. 3.411 2,3
Espanya .. 5 0 147 1.032 471 9.898 1,1
França .. 137 0 255 199 8.573 46.150 2,6

Itàlia .. 21 0 191 1.606 1.858 27.196 2,0
Malta .. 2 0 2 18 10 35 0,8
Eslovènia .. 0 0 7 90 .. 502 1,6

Croàcia 4.5-7 3 119 21 104 (.) 509b 1,7b

Bòsnia i Hercegovina 180 11 110 12 .. 4 156 2,5
Sèrbia i Montenegro 246 .. .. .. 27 7 656 3,4

Macedònia 0.7 1 9 11 133 .. 117 2,6
Albània .. 0 13 22 33 .. 93a 1,2a

Grècia .. 2 0 164 6.105 10 8.600 4,2

Xipre 210 1 0 10 140 .. 169 1,5
Turquia 356->1.000 2 170 515 2.800 119 8.907 3,1
Síria 305 26 16 308 79 .. 6.626f 6,6

Líban 68-600i 1 18 72 2 45 793f 3,8
Jordània .. 1 2 101 764 62 920g 8,2g

Israel 150-300 1 1 168 2.873 1.471 9.579c 8,7c

Palestina 25-57j 0 350 0 .. .. .. ..
Egipte .. 89 6 469 2.901 25 2.205c 2,8c

Líbia .. 12 2 76 364 49 585f 2,0

Tunísia .. 0 3 35 216 .. 409 1,5
Algèria 1.000h 94 12 138 1.381 .. 2.545e 3,4e

Marroc .. 0 3  201 205 .. 1.978 4,5

Elaboració pròpia. Font: IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. S’exclouen forces paramilitars. b. S’exclouen pensions militars. c. S’inclouen ajudes militars d’EUA. d. Suma de les exportacions o importacions de tot el període e. Quantitats referides només a la despesa recur-
rent. f. Dades de 2004. g. Despeses referides a defensa i seguretat. h. Acumulatiu des de 1992. i. 200.000 des de juliol de 2006. j. L’estimació alta és acumulativa des de 1967. (.) Menys de la meitat de la unitat
mostrada. (..) Dades no disponibles.

TAULA F10 Seguretat i despeses militars
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TAULA F11 Producció i estructura econòmica

Creixement Participació al PIB per sectors
mitjà anual del Índex de preus 

PIB PIB agricultura indústria serveis al consum

% creixement
milions $ % % % % mitjà anual

2004 2000/04 2004 2004 2004 2000/04

Portugal 167.716 0,3 4 27 69 3,4
Espanya 1.039.927 3,0 4 29 67 3,2
França 2.046.646 1,5 3 22 75 2,0

Itàlia 1.677.834 0,8 3 28 69 2,5
Malta 5.300a 3,6b .. .. .. 2,8b

Eslovènia 32.182 3,2 3 37 60 6,3

Croàcia 34.311 4,5 8 30 62 2,3
Bòsnia i Hercegovina 8.533 4,9 12 28 60 ..
Sèrbia i Montenegro 23.997 4,7 19 36 45 ..

Macedònia 5.355 0,7 13 28 59 2,0
Albània 7.590 5,4 25 19 56 3,5
Grècia 205.215 4,2 7 23 70 3,4

Xipre 15.400a 3,0b .. .. .. 3,3b

Turquia 302.786 4,2 13 22 65 32,6
Síria 24.022 3,5 23 27 50 ..

Líban 21.768 4,4 7 21 72 ..
Jordània 11.515 5,5 3 29 68 2,1
Israel 116.879 1,0 .. .. .. 2,0

Palestina 3.454 -13,3 6 12 82 ..
Egipte 78.796 3,4 15 37 48 4,8
Líbia 29.119 5,5 .. .. .. -5,9

Tunísia 28.185 4,3 13 28 59 2,7
Algèria 84.649 4,8 10 57 33 2,8
Marroc 50.031 4,7 16 30 54 1,5

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2006. b. Dades del període 1990-2004. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F11 Participació dels sectors econòmics al PIB* (2004)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
(*) Els nombres a les barres del gràfic indiquen percentatges sobre el total per sector.
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TAULA F12 Agricultura

Terres Rendiment 
llaurables i Praderies i Superficie de la

Superficie Superficie conreus pastures Terres de conreada Producció de producció Ús de Població
de terres agrícolaa permanents permanents regadiu de cereals cereals de cereals fertilizants agrícola

milers milers milers milers % cultius milers milers
ha ha ha ha total ha tm kg/ha kg/ha milers

2005 2005 2005 2005 2003 2005 2005 2005 2002 2004

Portugal 9.150 3.815 2.308 1.507 28,1 390 790 2.026 77 1.262
Espanya 49.919 29.030 18.630 10.400 20,2 6.552 13.999 2.137 115 2.472
França 55.010 29.569 19.635 9.934 13,3 9.171 64.224 7.003 203 1.659

Itàlia 29.411 14.694 10.283 4.411 25,7 3.999 21.505 5.378 129 2.505
Malta 32 10 10 0 18,2 3 12 4.218 70 5
Eslovènia 2.014 508 203 305 1,5 96 579 6.011 353 25

Croàcia 5.592 2.695 1.226 1.469 0,7 539 3.028 5.615 108 287
Bòsnia i Hercegovina 5.120 2.147 1.097 1.050 0,3 338 1.329 3.926 30 156
Sèrbia i Montenegro 10.200 5.590 3.822 1.768 1,2 1.944 9.520 4.896 83 1.768

Macedònia 2.543 1.242 612 630 9,0 201 645 3.204 36 213
Albània 2.740 1.123 700 423 50,5 148 511 3.461 51 1.457
Grècia 12.890 8.359 3.759 4.600 37,9 1.264 5.099 4.033 105 1.285

Xipre 924 143 139 4 28,6 62 61 977 136 58
Turquia 76.963 41.223 26.606 14.617 20,0 14.095 34.570 2.453 61 20.484
Síria 18.378 14.008 5.742 8.266 24,6 3.290 5.630 1.711 60 4.771

Líban 1.023 329 313 16 33,2 61 145 2.380 126 105
Jordània 8.824 1.012 270 742 18,8 62 84 1.357 84 567
Israel 2.164 517 392 125 45,3 95 297 3.142 192 150

Palestina 602 372 222 150 7,7 32 72 2.243 .. ..
Egipte 99.545 3.520 3.520 0 99,9 3.046 23.040 7.563 373 24.954
Líbia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 341 213 627 29 263

Tunísia 15.536 9.784 4.930 4.854 8,0 1.401 2.134 1.524 21 2.299
Algèria 238.174 39.956 8.215 31.741 6,9 2.351 3.528 1.501 12 7.406
Marroc 44.630 30.376 9.376 21.000 15,4 5.448 4.445 816 43 10.408

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agrícola es divideix en «terres llaurables i conreus permanents» i «praderies i pastures permanents» (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F12 Cultiu de cereals: superficie, rendiment i producció (2005)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F13 Ramaderia

Existències d’animals vius Comerç d’animals viusd

boví, caprí aus de equins i
i ovía porcs corralb camellsc conills ruscos exportacions importacions

milers milers milers milers milers milers milers $ milers $

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004

Portugal 7.490 2.348 42.000 182 300 22.194 159.063
Espanya 32.118 24.884 130.902 492 2.000 2.300 336.984 360.802
França 29.781 15.020 243.913 383 10.591 1.150 1.924.859 277.617

Itàlia 15.359 9.200 126.000 333 68.000 950 35.524 1.623.332
Malta 38 73 1.010 2 180 7 1.696
Eslovènia 567 534 5.431 20 210 3.184 14.434

Croàcia 1.388 1.205 11.541 15 120 1.396 76.423
Bòsnia i Hercegovina 1.449 653 9.700 27 19 260 83 32.860
Sèrbia i Montenegro 2.873 3.212 17.521 34 276 2.415 8.679

Macedònia 1.493 156 2.617 57 67 132 2.036
Albània 3.356 147 5.446 180 157 0 3.317
Grècia 15.001 1.000 28.193 125 1.500 1.300 3.454 104.472

Xipre 656 428 3.330 7 150 50 1.868 1.414
Turquia 41.983 4 302.799 665 50 4.590 4.620 8.728
Síria 22.034 0 24.111 156 140 393 266.241 20.133

Líban 860 15 35.000 37 123 116 173.560
Jordània 2.476 25.013 43 70 50 15.752 64.286
Israel 875 205 36.253 16 92 8.130 17.837

Palestina 1.234 8.500 0 49 520 23.600
Egipte 17.530 30 115.150 3.253 9.250 1.590 13.973 28.484
Líbia 5.895 25.000 122 37 9 1.729

Tunísia 9.326 6 68.400 599 140 40 12.643
Algèria 24.085 6 125.139 512 1.400 275 19 82.583
Marroc 25.114 8 137.000 1.701 570 2.390 17.443

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Inclou bestiar boví, caprí, oví i búfals. b. Inclou pollastres i gallines, ànecs, galls dindis i oques. c. Inclou cavalls, ases, mules i camells. d. Inclou les categories anteriors més altres animals no especificats. 

GRÀFIC F13 Distribució de ruscos a la Mediterrània (2005) i comerç de mel natural (2004)
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Elaboració pròpia. Font: FAO
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TAULA F14 Pesca

Disponibilitat

Pesca total
Pesca a la

y derivados
mitjana anual

Mediterrània i Producció de de peix
marina continental al Mar Negre l’aqüicultura exportacions importacions i derivats

tm tm tm tm milions $ milions $ kg per càpita Pescadors

2004 2004 2004 2004 2002 2002 2002 2000

Portugal 227.556 826 359 6.700 299,7 947,5 59,3 25.021
Espanya 1.127.483 39.829 95.074 363.181 1.889,5 3.852,9 47,5 75.434
França 858.440 47.362 70.179 243.907 1.088,6 3.206,5 31,3 26.113

Itàlia 368.020 38.708 348.335 117.786 424,4 2.906,0 26,2 48.770
Malta 2.002 0 2.002 868 17,9 21,0 50,2 ..
Eslovènia 1.088 1.504 1.088 1.569 6,0 31,8 7,7 231

Croàcia 36.885 3.434 36.885 10.147 79,7 84,0 11,9 65.151
Bòsnia i Hercegovina 107 8.287 107 6.394 0,4 19,7 4,4 3.500
Sèrbia i Montenegro 493 4.900 493 4.019 0,1 37,1 2,0 1.429

Macedònia 0 1.172 0 959 0,0 5,1 4,1 8.472
Albània 3.256 1.877 3.256 1.569 8,7 9,8 4,1 1.590
Grècia 185.321 4.971 182.117 97.068 226,0 379,6 23,3 19.847

Xipre 3.861 131 3.861 2.425 5,5 33,3 28,5 ..
Turquia 554.792 89.700 554.792 94.010 116,7 29,0 7,3 33.614
Síria 3.077 14.133 3.077 8.682 0,1 85,2 2,7 11.292

Líban 3.601 1.055 3.601 790 0,2 46,0 12,2 9.825
Jordània 144 837 0 487 0,7 27,2 5,1 721
Israel 5.557 20.086 5.457 22.303 7,5 134,3 22,0 1.535

Palestina 2.951 0 2.951 0 .. .. 0,8 ..
Egipte 154.152 710.878 90.238 471.535 2,2 107,3 15,0 250.000
Líbia 46.333 10 46.260 266 10,6 11,0 7,1 9.500

Tunísia 110.717 2.107 110.717 2.524 93,8 18,6 11,1 50.815
Algèria 140.016 672 140.016 586 5,8 9,2 3,5 26.151
Marroc 907.863 1.593 39.880 1.718 939,5 12,8 8,8 106.096

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F14 Pesca i pescadors de la Mediterrània (2004)
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Elaboració pròpia. Font: FAO i WRI.
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Taxa d’atur Distribució sectorial de la població activa

total dones homes juvenil agricultura indústria serveis

% població % població % població
% població activa activa activa 15-24  % població % població % població

activa femenina masculina anys activa activa activa

2002/05a 2002/05a 2002/05a 2004 2001/02a 2001/02a 2001/02a

Portugal 7,6 8,7 6,7 15 12 35 53
Espanya 9,2 12,2 7,0 22 6 32 62
França 9,9 11,1 9,0 23 2 24 74

Itàlia 7,7 10,1 6,1 24 5 32 63
Malta 7,5 9,4 6,6 .. 2 32 66
Eslovènia 5,8 6,1 5,5 15 11 38 51

Croàcia 12,7 14,0 11,7 37 16 30 54
Bòsnia i Hercegovina .. .. .. .. .. .. ..
Sèrbia i Montenegro 15,2 16,4 14,4 .. .. .. ..

Macedònia 37,7 38,4 36,5 66 .. .. ..
Albània 14,4 17,5 12,4 36 .. .. ..
Grècia 9,6 15,2 5,8 27 13 26 61

Xipre 5,3 6,5 4,4 .. 9 23 68
Turquia 10,3 10,3 10,3 20 33 24 43
Síria 11,7 24,1 8,3 26 .. .. ..

Líban .. .. .. .. .. .. ..
Jordània .. .. .. .. .. .. ..
Israel 9,0 9,5 8,5 22 19 24 57

Palestina 26,7 20,0 28,0 43 12 29 59
Egipte 11,0 23,3 7,5 28 30b 21b 49b

Líbia .. .. .. .. .. .. ..

Tunísia 14,2 17,3 13,1 .. .. .. ..
Algèria 17,7 18,1 17,5 .. .. .. ..
Marroc 10,8 11,4 10,6 17 .. .. ..

Elaboració pròpia. Font: OIT OIT OIT BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Dades de 2000. (..) Dades no disponibles.   

TAULA F15 Ocupació i atur

GRÀFIC F15 Atur a la Mediterrània (2002-2005)*
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Elaboració pròpia. Font: OIT i BM.
(*) Última dada disponible d’aquest període. s.d=sense dades
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Participació en l’ingrés o en el consum

Relació entre20% més  
el 10% méspobre segon 20% tercer 20% quart 20% 20% més ric
ric i el 10% Coeficient

Anys % % % % % més pobre de Gini

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,9 45,8 14,9 38,5
Espanya 2000 7,0 12,1 16,4 22,5 42,0 10,2 34,7
França 1995 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 9,0 32,7

Itàlia 2000 6,5 12,0 16,8 22,8 41,9 11,7 36,0
Malta .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovènia 1998/99 9,1 14,2 18,1 22,9 35,7 5,9 28,4

Croàcia 2001 8,3 12,8 16,8 22,6 39,5 7,2 29,0
Bòsnia i Hercegovina 2001 9,5 14,2 17,9 22,6 35,8 5,5 26,2
Sèrbia i Montenegro .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedònia 2003 6,1 10,8 15,5 22,2 45,4 12,3 39,0
Albània 2002 9,1 13,5 17,3 22,8 37,3 5,9 28,2
Grècia 2000 6,7 11,9 16,8 23,0 41,6 10,4 34,3

Xipre .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquia 2003 5,3 9,7 14,2 21,0 49,8 17,1 43,6
Síria .. .. .. .. .. .. .. ..

Líban .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordània 2002/03 6,7 10,8 14,9 21,3 46,3 11,3 38,8
Israel 2001 5,7 10,5 15,9 23,0 44,9 13,7 39,2

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 1999/2000 8,6 12,1 15,4 20,4 43,5 8,0 34,4
Líbia .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunísia 2000 6,0 10,3 14,8 21,7 47,2 13,7 39,8
Algèria 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Marroc 1998/99 6,5 10,6 14,8 21,3 46,8 11,9 39,5

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Dades no disponibles.

TAULA F16 Distribució dels ingressos

GRÀFIC F16 Participació en l’ingrés (1995-2003)* (%)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
(*) Última dada disponible d’aquest període.
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GRÀFIC F17 Desigualtats econòmiques de gènere (2004)
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Elaboració pròpia. Font: PNUD.

Taxa Taxa d’ocupació laboralc

d’activitat Ingressos  
economica            agricultura indústria serveis salarials percebutsb

femenina
(≥15 anys) dones homes dones homes dones homes dones homes

%  % % % % % 
% taxa ocupació ocupació ocupació ocupació ocupació ocupació

masculina femenina masculina femenina masculina femenina masculina $ PPA $ PPA

2004 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2004 2004

Portugal 79 14 12 20 43 66 45 14.635 24.971
Espanya 65 4 7 14 41 82 52 16.751 33.648
França 79 1 2 13 34 86 64 23.015 35.922

Itàlia 61 4 6 20 40 76 54 18.070 38.902
Malta 47 1 3 21 36 78 61 12.226 25.644
Eslovènia 80 8 8 26 46 66 46 15.992 26.129

Croàcia 74 18 16 19 39 63 45 9.872 14.690
Bòsnia i Hercegovina 85 .. .. .. .. .. .. 5.568 8.582
Sèrbia i Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedònia 63 22 22 31 36 47 42 4.286 8.943
Albània 69 .. .. .. .. .. .. 3.487 6.492
Grècia 66 18 15 11 30 71 55 15.728 28.837

Xipre 74 .. .. .. .. 100 100 17.012 28.891
Turquia 36 59 24 13 26 28 50 4.038 11.408
Síria 44 58 24 7 31 35 45 1.794 5.402

Líban 40 .. .. .. .. .. .. 2.786 9.011
Jordània 35 .. .. .. .. .. .. 2.143 7.038
Israel 84 1 3 11 33 88 64 19.165 29.714

Palestina 15 34 12 8 30 58 58 .. ..
Egipte 28 28 28 10 23 62 49 1.588 6.817
Líbia 39 .. .. .. .. .. .. .. ..

Tunísia 37 .. .. .. .. .. .. 3.421 12.046
Algèria 44 .. .. .. .. .. .. 3.259 9.888
Marroc 33 57 39 19 21 24 40 1.742 6.907

Elaboració pròpia. Font: PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Estimacions elaborades a partir de les dades més recents disponibles del període 1991-2004. c. Les dades per a França i Malta són del període 1995-2003 (PNUD,
2006) i, per tant, no comparables amb la resta. (..) Dades no disponibles. 

TAULA F17 Gènere: activitat econòmica
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Consum segons fonts energètiquesConsum PIB per Importació
Producció Consum d’energia unitat neta
d’energia d’energia per càpita d’energia d’energia combustibles hidro-

milers milers $ PPA fòssils nuclear elèctrica renovables
tm e tm kg per kg energa
petroil petroli petroli eq petroli utilitzada % % % %

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal 4.340 25.778 2.469 7,2 83 83,6 0,0 5,3 11,0
Espanya 32.995 136.102 3.240 7,0 76 81,4 11,9 2,6 4,1
França 136.003 271.287 4.519 5,9 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Itàlia 27.660 181.026 3.140 8,2 85 94,5 0,0 1,7 3,9
Maltaa 0 892 2.242 .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Eslovènia 3.285 7.021 3.518 5,2 53 70,3 19,4 3,7 6,6

Croàcia 3.745 8.779 1.976 5,6 57 90,5 0,0 5,0 4,5
Bòsnia i Hercegovina 3.109 4.453 1.137 5,3 30 85,8 0,0 10,2 4,0
Sèrbia i Montenegro 11.474 16.235 1.991 .. 29 89,7 0,0 5,3 5,0

Macedònia ... .. .. .. .. 88,3 0,0 4,6 7,1
Albània 899 2.084 674 6,4 57 70,6 0,0 22,2 7,2
Grècia 9.915 29.887 2.709 7,3 67 94,8 0,0 1,4 3,8

Cyprusa 42 2.677 3.281 .. .. 98,4 0,0 0,0 1,6
Turquia 23.635 78.954 1.117 6,0 70 87,3 0,0 3,9 8,9
Síria 33.989 17.882 986 3,4 -90 98,6 0,0 1,4 0,0

Líban 251 5.956 1.700 3,0 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordània 285 5.450 1.027 4,0 95 98,7 0,0 0,1 1,2
Israel 751 20.638 3.086 7,1 96 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 60.998 52.356 735 5,2 -17 95,3 0,0 2,1 2,6
Líbia 77.498 17.963 3.191 .. -331 99,2 0,0 0,0 0,8

Tunísia 6.452 8.240 837 8,1 22 87,1 0,0 0,2 12,7
Algèria 163.271 32.998 1.036 5,6 -395 99,7 0,0 0,1 0,2
Marroc 637 10.891 378 10,2 94 94,5 0,0 1,2 4,3

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. WRI. (..) Dades no disponibles.

TAULA F18 Producció i consum energètic

GRÀFIC F18 Consum, dependència i eficiència energètica (2003)
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Elaboració pròpia. Font: BM
S’ha suprimit la representació d’Algèria –amb una importació energètica neta del -395%– per qüestions gràfiques.

tm eq tm eq % energiakg eq
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Població Consum Fonts d’electricitata

amb accés a Producció d’electricitat
l’electricitat d’electricitat per càpita hidroelèctrica carbó petroli gas nuclear

% miliards kWh kWh % % % % %

2000 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal 100,0 46,5 4.383 33,8 31,2 13,2 16,6 ..
Espanya 100,0 257,9 5.701 15,9 29,5 9,3 15,3 24,0
França 100,0 561,7 7.586b 10,5 5,3 1,5 3,1 78,5

Itàlia 100,0 283,4 5.620 11,9 15,6 26,8 41,4
Malta .. 2,2b 4.867b .. .. .. .. ..
Eslovènia .. 14,0 6.817 22,5 36,4 0,4 2,6 37,1

Croàcia .. 12,6 3.156 38,7 19,1 25,0 17,2
Bòsnia i Hercegovina .. 11,2 2.096 48,0 50,9 1,1 ..
Sèrbia i Montenegro .. 35,4 3.975 27,9 69,9 0,8 1,5

Macedònia .. 6,7b 3.151b .. .. .. .. ..
Albània .. 5,2 1.311 98,8 1,2
Grècia 100,0 57,9 5.041 8,2 60,7 15,1 13,8

Xipre .. 4,0b 4.761b .. .. .. .. ..
Turquia 95,0 140,6 1.656 25,1 22,9 6,5 45,2
Síria 85,9 29,5 1.243 9,5 41,7 48,9

Líban 95,0 10,5 2.558 12,9 87,1
Jordània 95,0 8,5 1.453 0,5 90,7 8,8
Israel 100,0 47,0 6.599 0,1 77,0 22,9 0,1

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 93,8 91,9 1.127 14,1 5,7 79,9
Líbia 99,8 18,9 2.415 79,6 20,4

Tunísia 94,6 12,4 1.118 1,3 8,7 89,7
Algèria 98,0 29,6 796 0,9 2,3 96,8
Marroc 71,1 18,1 577 8,0 67,7 23,2

Elaboració pròpia. Font: WRI BM BM BM BM BM BM BM
a. Els percentatges no sempre sumen el 100%, ja que no s’inclouen fonts d’electricitat renovables. b. Dades del WRI. (..) Dades no disponibles. 

TAULA F19 Producció, consum i accés a l’electricitat

GRÀFIC F19 Consum d’electricitat (kWh per càpita) (2003)
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Elaboració pròpia. Font: BM i WRI.
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Emissions de CO2 Emissions de CO2 per sectors

participació Intensitat de indústria i Vehicles de
total per càpita mundial les emissions construcció transport electricitat motorb

tm CO2
per milió per 1.000

milions tm tm % $ PPA % % % habitants

2003 2003 2003 2001 2000 2000 2000 2003

Portugal 56,56 5,6 0,2 371,5 21,3 30,5 35,5 459a

Espanya 300,03 7,3 1,2 377,3 19,3 32,3 32,5 611
França 372,62 6,2f 1,5f 265,8 21,6 39,3 12,0 652

Itàlia 441,98 7,7g 1,8g 315,2 18,7 26,5 32,1 679
Malta 2,48 6,2 (.) 347,9 .. .. 67,0c 750
Eslovènia 15,6 7,8 0,1 492,7 19,5 26,6 37,6 500

Croàcia 23,32 5,3 0,1 504,0 20,5 25,3 23,5 324
Bòsnia i Hercegovina 20,58 4,9 0,1 673,3 14,4 12,7 63,2 299
Sèrbia i Montenegro 50,4 4,8h .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macedònia 10,92 5,2 (.) 743,1 12,3 11,7 70,5 170a

Albània 3,2 1,0 (.) 299,9 15,9 47,8 8,0 84
Grècia 95,7 8,7 0,4 530,5 12,5 22,7 51,5 513

Xipre 7,12 8,9 (.) 509,9 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquia 221,03 3,1 0,9 535,9 7,3 17,2 36,5 134
Síria 48,06 2,7 0,2 732,1 21,7 11,6 31,9 76

Líban 19,98 5,4 0,1 888,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordània 17,6 3,2 0,1 739,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israel 67,84 10,6 0,3 523,5 8,9 18,6 57,8 482

Palestina .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egipte 143,8 2,0 0,6 546,6 30,6 22,4 27,5 64
Líbia 49,84 8,9 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Tunísia 20,58 2,1 0,1 314,2 23,7 22,8 34,6 109
Algèria 162,18 5,1 0,7 482,8 9,7 11,3 24,9 140
Marroc 36,72 1,2 0,2 322,9 16,6 6,0 37,5 84

Elaboració pròpia. Font: PNUD/UNPOP PNUD PNUD WRI WRI WRI WRI Plan Bleu 
a. Última dada disponible del període 1999-2002, BM. b. No inclou motocicletes. c. Dades de 1999. d. WRI. e. Dades de 2000. f. Inclou Mònaco. g. Inclou San Marino. h. Dades de 2002, WRI (.) Menys de la mei-
tat de la unitat mostrada. (..) Dades no disponibles. 

TAULA F20 Emissions de CO2

GRÀFIC F20 Contribució mediterrània al canvi climàtic (2003)
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Elaboració pròpia. Font: UNPOP i PNUD.
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(*) Última dada disponible d’aquest període.
Elaboració pròpia. Font: FAO.

GRÀFIC F21 Dependència hídrica (2003-2007)* (%)
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TAULA F21 Aigua

Recursos hídricsc Consum d’aigua Producció
procedents depen- por sectors d’aigua

d’altres dència sobre total dessa-
nacionals països hídrica per càpita total per càpita recursos agrícola domèstic industrial linitzada

milions
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2003/07b 2003/07b 2003/07b 2003/07b 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal 38,0 30,7 44,7 6.815 11,3 1.126 16,4 78 10 12 ..
Espanya 111,2 0,3 0,3 2.707 35,6 867 32,0 68 13 19 ..
França 178,5 25,2 12,4 3.355 40,0 675 19,6 10 16 74 ..

Itàlia 182,5 8,8 4,6 3.341 44,4 766 23,2 45 18 37 ..
Malta 0,1 0,0 0,0 127 0,1 150 118,8 25 74 1 31,4
Eslovènia 18,7 13,2 41,4 16.104 .. .. .. .. .. .. ..

Croàcia 37,7 67,8 64,3 23.950 .. .. .. .. .. .. ..
Bòsnia i Hercegovina 35,5 2,0 5,3 8.909 .. .. .. .. .. .. ..
Sèrbia i Montenegro 44,0 164,5 78,9 19.833 .. .. .. .. .. .. ..

Macedònia 5,4 1,0 15,6 3.083 .. .. .. .. .. .. ..
Albània 26,9 14,8 35,5 12.950 1,7 534 4,1 62 27 11 ..
Grècia 58,0 16,3 21,9 6.764 7,8 732 10,5 81 16 3 ..

Xipre 0,8 0,0 0,0 959 0,2 300 30,8 71 27 1 0,0
Turquia 227,1 -13,5 1,5 2.913 37,5 567 17,6 74 15 11 0,5
Síria 7,0 19,3 80,3 1.408 20,0 1.202 76,0 95 3 2 0,0

Líban 4,8 -0,4 0,8 1.172 1,4 311 31,1 67 33 1 0,0
Jordània 0,7 0,2 22,7 153 1,0 204 115,9 75 21 4 2,0
Israel 0,8 0,9 55,1 250 2,0 319 122,2 63 31 7 ..

Palestina 0,0 0,0 17,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 1,8 56,5 96,9 779 68,7 1.053 117,8 78 8 14 25,0
Líbia 0,6 0,0 0,0 104 4,8 891 801,7 89 8 3 70,0

Tunísia 4,2 0,4 8,7 458 2,7 281 59,4 82 16 2 8,3
Algèria 11,3 0,4 3,6 355 6,1 197 51,9 65 22 13 64,0
Marroc 29,0 0,0 0,0 919 12,8 437 44,0 90 8 2 3,4

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Elaboració pròpia a partir de dades de la FAO b. Última dada disponible d’aquest període. c. Les dades per a Palestina corresponen només a la Franja de Gaza. (..) Dades no disponibles. 
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Elaboració pròpia. Font: Comissió Europea.
(*) Portugal, Espanya, França, Itàlia i Grècia.

TAULA F22 Medi natural

Deserts Producció de
i terres llenya per a Petjada

Àrea total Àrea forestal seques combustible terrestresb ecològica

marines o Espècies
milers km2 milers km2 % % milers m3 % del total litoralsa conegudesc

2005 2005 2005 2000 2004 2004 2004 2004 2006 2003

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 31 4,2
Espanya 505 179 35,5 2,6 2.055 8,0 38 647 41 5,4
França 552 156 28,2 2,0 2.358 3,0 83 665 33 5,6

Itàlia 301 100 33,1 3,3 5.814 7,2 55 610 28 4,2
Malta 0.3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 11 ..
Eslovènia 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 15 3,4

Croàcia 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 18 2,9
Bòsnia i Hercegovina 51 22 42,7 0,0 1.310 0,5 .. 390 17 2,3
Sèrbia i Montenegro 102 27 26,4 16,4 2.097 3,2 2 477 .. 2,3

Macedònia 26 9 35,3 100 705 7,1 .. 380 20 2,3
Albània 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 11 1,4
Grècia 132 38 28,4 25,0 1.057 1,8 14 530 27 5,0

Xipre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 16 ..
Turquia 784 102 13,0 85,9 5.278 0,7 14 581 34 2,1
Síria 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 24 1,7

Líban 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 19 2,9
Jordània 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 27 1,8
Israel 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 37 4,6

Palestina 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egipte 1.001 1 0,1 100 16.792 4,6 17 599 32 1,4
Líbia 1.760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 17 3,4

Tunísia 164 11 6,5 90,2 2.138 0,2 2 438 24 1,5
Algèria 2.382 23 1,0 97,6 7.545 5,1 4 472 28 1,6 
Marroc 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 31 0,9

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Inclou plataforma continental fins a 200 metres de profunditat. b. Segons categories I-V de la UICN c. S’inclouen només mamifers i aus. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F22 Incendis forestals a l’Europa mediterrània* (1980-2005)
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Elaboració pròpia. Font: BM

TAULA F23 Comerç internacional

Inversions estrageres  
Saldo de directes

Taxa de Balança compte Remeses
Exportacions Importacions cobertura comercial correntc dels immigrantsb

% d’expor- 
milions $ milions $ % milions $ milions $ milions $ tacionsd milions $ milions $

2004 2004 2004 2002/04 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 33.014 49.210 67 -14.472 -13.158 .. .. 1.112 6.178
Espanya 182.100 257.588 71 -54.718 -55.380 .. .. 18.361 54.246
França 425.312e 443.277e 96e -6.448 -8.382 .. .. 24.318 47.802

Itàlia 344.786 346.070 100 2.451 -15.137 .. .. 16.815 19.262
Malta 2.712 3.847 70 -899 -550 .. .. 421 9
Eslovènia 15.570 17.013 92 -1.035 -670 .. .. 516 498

Croàcia 8.022 16.583 48 -7.466 -1.641 .. .. 1.076 314
Bòsnia i Hercegovina 1.901 5.909 32 -3.615 -1.918 .. .. 497 1
Sèrbia i Montenegro 2.800 10.330 27 -5.398 .. .. .. 966 ..

Macedònia 1.661 2.875 58 -1.010 -415 .. .. 151 1
Albània 594 2.268 26 -1.419 -407 .. .. 426 ..
Grècia 14.996 51.559 29 -29.533 -13.148 .. .. 1.351 607

Xipre 1.155 5.730a 20a -3.815 -915 .. .. 1.146 630
Turquia 61.683 96.368 64 -22.949 -15.543 804 0,9 2.733 859
Síria 6.400 5.320 120 1.218 210 803 9,8 1.206 ..

Líban 1.788 8.906 20 -6.055 .. .. .. 288 45
Jordània 3.950 8.128 49 -3.049 -18 2.287 38,2 620 0
Israel 38.520 42.380 91 -4.912 1.474 .. .. 1.619 3.037

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 7.530 12.606 60 -5.916 3.922 3.341 12,6 1.253 159
Líbia 20.200 7.504 269 8.963 3.705 .. .. 131 62

Tunísia 9.685 12.738 76 -2.863 -555 1.432 10,8 639 4
Algèria 32.298 18.199 177 10.895 .. .. .. 882 258
Marroc 9.660 17.621 55 -5.816 970 4.218 25,4 583 31

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTADf UNCTAD BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Excloses despeses militars b. Inclou els enviaments dels treballadors, els salaris retribuïts i les transferències de capitals. c. Les dades de Xipre i Malta són d’UNCTAD. d. De béns i serveis. e. En les dades de
França s’inclouen les de Guadalupe, la Guaiana francesa, Martinica i Reunió. f. Elaboració pròpia a partir de dades de la UNCTAD (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F23 Inversions estrangeres directes rebudes (% del PIB) (2004) 
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Exportacions

matèries Índex de
productes primeres minerals productes concentració

alimentaris agrícoles combustibles i metalls manufacturats altres d’exportacions

Any % % % % % % 2003

Portugal 2003 7,6 2,4 2,4 1,6 85,6 0,4 0,088
Espanya 2003 15,0 1,2 3,2 2,0 77,1 1,5 0,123
Françaa 2004 11,2 1,0 3,0 2,2 82,3 0,3 0,085

Itàlia 2004 6,6 0,6 2,4 1,5 87,5 1,4 0,057
Malta 2002 6,2 0,0 5,7 0,2 87,7 0,2 0,463
Eslovènia 2003 3,5 1,2 1,4 3,8 89,9 0,2 0,108

Croàcia 2004 9,0 3,6 11,3 3,4 72,5 0,2 0,118
Bòsnia i Hercegovina 2004 5,2 13,7 9,3 20,0 51,2 0,6 0,182
Sèrbia i Montenegro 2002 23,1 4,0 3,4 12,1 57,3 0,1 0,090

Macedònia 2004 15,3 1,0 4,7 2,2 76,6 0,2 0,165
Albània 2004 5,7 4,5 2,6 5,5 81,5 0,2 0,269
Grècia 2004 20,0 3,0 6,9 9,1 58,5 2,5 0,093

Xipre 2004 23,7 0,6 7,2 3,8 64,6 0,1 0,195
Turquia 2003 10,0 1,1 2,1 2,2 84,3 0,3 0,090
Síria 2003 14,0 3,0 71,3 0,9 10,7 0,1 0,610

Líban 2003 14,9 1,4 0,2 7,4 52,2 23,9 0,209
Jordània 2004 14,3 0,3 1,1 12,0 70,9 1,4 0,146
Israel 2003 4,5 1,0 0,4 1,3 92,6 0,2 0,337

Palestina .. .. .. .. .. .. 0,826
Egipte 2003 8,4 6,8 43,1 3,1 30,5 8,1 0,323
Líbia 1990 0,4 0,2 94,4 0,3 4,7 0,0 0,814

Tunísia 2003 7,6 0,9 8,6 1,5 81,4 0,0 0,170
Algèria 2004 0,2 0,0 98,2 0,4 1,2 0,0 0,598
Marroc 2003 21,4 1,8 2,6 7,1 66,9 0,2 0,164

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. En les dades de França s’inclouen les de Guadalupe, la Guaiana francesa, Martinica i Reunió. (..) Dades no disponibles.

TAULA F24 Exportacions

Exportacions

GRÀFIC F24 Exportacions a la Mediterrània (2002-2004)
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD.
(1) Dades de1990.
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD.
(1) Dades de 1990.

Importacions

matèries Índex de
productes primeres minerals productes concentració

alimentaris agrícoles combustibles i metalls manufacturats altres d’importacions

Any % % % % % % 2003

Portugal 2003 12,6 2,1 10,2 2,3 72,5 0,3 0,066
Espanya 2003 10,0 1,6 10,3 2,8 74,3 1,0 0,083
Françaa 2004 8,2 1,5 10,8 2,6 76,7 0,2 0,064

Itàlia 2004 9,2 2,8 9,6 4,1 69,6 4,7 0,087
Malta 2002 11,5 0,6 8,4 0,8 77,8 0,9 0,246
Eslovènia 2003 5,9 3,0 7,8 4,7 78,4 0,2 0,058

Croàcia 2004 8,4 1,4 12,0 2,1 76,0 0,1 0,071
Bòsnia i Hercegovina 2004 19,9 1,3 11,2 2,4 64,7 0,5 0,056
Sèrbia i Montenegro 2002 11,4 2,0 17,0 2,7 66,9 0,0 0,076

Macedònia 2004 13,8 1,4 13,1 2,3 57,7 11,7 0,176
Albània 2004 19,3 1,1 7,7 1,7 70,2 0,0 0,062
Grècia 2004 11,3 1,3 12,7 2,8 71,6 0,3 0,106

Xipre 2004 12,0 1,2 12,0 1,1 72,3 1,4 0,085
Turquia 2003 4,0 3,5 16,8 5,3 66,1 4,3 0,073
Síria 2003 18,9 4,2 3,7 2,7 70,5 0,0 0,068

Líban 2003 18,1 1,5 15,7 2,3 60,1 2,3 0,126
Jordània 2004 17,0 1,4 19,2 2,0 57,3 3,1 0,104
Israel 2003 6,1 1,1 11,0 1,8 79,4 0,6 0,200

Palestina .. .. .. .. .. .. 0,907
Egipte 2003 24,9 4,6 5,2 2,8 48,4 14,1 0,131
Líbia 1990 22,9 1,6 0,3 1,1 73,8 0,3 0,078

Tunísia 2003 9,1 3,0 6,9 2,7 78,1 0,2 0,078
Algèria 2004 21,9 1,9 1,4 1,3 73,5 0,0 0,082
Marroc 2003 11,0 3,3 15,6 2,8 67,1 0,2 0,073

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. En les dades de França s’inclouen les de Guadalupe, la Guaiana francesa, Martinica i Reunió. (..) Dades no disponibles.

TAULA F25 Importacions

GRÀFIC F25 Importacions a la Mediterrània (2002-2004)
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TAULA F26 Turisme a la Mediterrània

Sortides de Nits
Arribades de turistes turistes per en país Ingressos per turisme Despeses del turisme

per país de destí país d’origen de destí internacional internacional

% a la Me- % %
% milers diterrània milers milers milions $ exportacions milions $ importacions

2003/05a 2003/05a 2003/05a 2004 2003/04a 2004/05a 2004 2004 2004

Portugal -0,8 11.617 4,5 .. 23.922 7.931 17,2 3.359 5,1
Espanya 6,0 55.577 21,4 5.121 209.931 47.891 19,0 13.337 4,3
França 1,2 76.001 29,2 21.131 561.294 42.276 .. .. ..

Itàlia -1,5 36.513 14,0 23.349 139.653 35.398 8,7 24.062 5,7
Malta 1,3 1.171 0,5 .. 11.115 779 .. .. ..
Eslovènia 3,5 1.552 0,6 2.800 4.198 1.800 8,8 940 4,7

Croàcia 7,0 8.467 3,3 .. 42.516 7.463 40,3 872 4,3
Bòsnia i Hercegovina 15,0 190 0,1 .. 419 567 17,6 169 2,4
Sèrbia i Montenegro 25,0 725 0,3 .. 2.075 220 .. .. ..

Macedònia 19,3 197 0,1 .. 361 84 3,7 84 2,6
Albània 2,4 42 0,0 .. .. 861 45,0 668 19,6
Grècia -1,5 13.969 5,4 .. .. 13.731 26,2 2.880 4,7

Xipre 5,2 2.470 1,0 .. 13.637 2.329 .. .. ..
Turquia 20,5 20.272 7,8 7.299 49.728 18.152 .. .. ..
Síria .. 3.032 1,2 3.997 .. 2.220 23,1 698 8,8

Líban -10,9 1,140 0,4 .. .. 1.278 .. 3.719 ..
Jordània 4,7 2.987 1,1 1.533 .. 1.141 27,1 585 6,2
Israel 26,4 1.903 0,7 3.614 5.040 2.842 5,5 3.663 7,0

Palestina .. 40 0,0 .. 239 4 .. .. ..
Egipte 17,1 7.795 3,0 3.644 .. 6.856 23,9 1.543 5,7
Líbia 5,2 142 0,1 .. .. 79 1,5 789 7,5

Tunísia 18,5 7.106 2,7 2.274 .. 2.063 18,3 427 3,0
Algèria 5,8 1.234 0,5 1.417 .. 112 .. 255 ..
Marroc 6,7 5.843 2,2 1.694 18.190 4.617 27,3 913 4,6

Elaboració pròpia. Font: OMT OMT OMT BM UNCTAD OMT BM BM BM
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F26 Arribades de turistes (2003-2005*)
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Elaboració pròpia. Font: OMT.
(*) Última dada disponible d’aquest període.
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Elaboració pròpia. Font: OECD.
AT (Àustria); AU (Austàlia); BE (Bèlgica); CA (Canadà); CH (Suïssa); DE (Alemanya); DK (Dinamarca); ES (Espanya); FI (Finlàndia); FR (França); GB (Regne Unit); GR (Grècia); IE (Irlanda); IT (Itàlia); JP (Japó);
LU (Luxemburg); NL (Països Baixos); NO (Noruega); NZ (Nova Zelanda); Pt (Portugal); SE (Suècia); US (Estats Units)

Ajuda Oficial al Desenvolupament Ajuda Oficial al Desenvolupament  
dels països donants als països receptorsa

milions $ % RNB $ per càpita milions $ % RNB $ per càpita

2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 377 0,21 68
Espanya 3.018 0,27 62
França 10.026 0,47 150

Itàlia 5.091 0,29 64
Malta
Eslovènia

Croàcia 125 0,35 28
Bòsnia i Hercegovina 546 5,71 140
Sèrbia i Montenegro 1.132 4,26 139

Macedònia 230 4,04 113
Albània 319 3,73 102
Grècia 384 0,17 31

Xipre
Turquia 464 0,13 6
Síria 78 0,30 4

Líban 243 1,16 68
Jordània 622 4,70 115
Israel

Palestina 1.102 .. 303
Egipte 926 1,04 13
Líbia 24 0,06 4

Tunísia 376 1,28 38
Algèria 371 0,38 11
Marroc 652 0,06 22

Elaboració pròpia. Font: OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE
a. El 2005, el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE va simplificar la llista de països receptors d’ajudes, va eliminar la part II i van quedar fora de la llista Malta, Eslovènia, Xipre i Israel. 
(..) Dades no disponibles.

TAULA F27 Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD)

GRÀFIC F27 Ajuda Oficial al Desenvolupament dels països del CAD (2005)
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87

Nota: Les dades per a Aràbia Saudita són de 2004. Xina també és donant d’AOD, però no ofereix dades

Aràbia
Saudita

CoreaTurquiaKuwaitTaiwanPolònia Unió del
Emirats
Àrabs

Repúbli-
ca

Txèca

HongriaIsrael Eslovà-
quia

IslàndiaAltres
donants

27 56 95 100 135 141
205

483
547 601

752

1.734
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Deute extern Servei del deute

milions $ % RNB $ per càpita milions $ % RNB % exportacions $ per càpita

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espanya .. .. .. .. .. .. ..
França .. .. .. .. .. .. ..

Itàlia .. .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. .. ..
Eslovènia .. .. .. .. .. .. ..

Croàcia 31.548 110 6.858 4.787 15,8 27,2 1.041
Bòsnia i Hercegovina 3.202 34 821 160 2,0 3,7 41
Sèrbia i Montenegro 15.882 77 .. .. 4,1 .. ..

Macedònia 2.044 39 1.022 225 4,6 10,5 113
Albània 1.549 17 500 66 1,0 .. 21
Grècia .. .. .. .. .. .. ..

Xipre .. .. .. .. .. .. ..
Turquia 161.595 69 2.208 30.397 11,3 35,9 415
Síria 21.521 101 1.133 319 1,4 3,5 17

Líban 22.177 121 6.160 4.473 21,0 .. 1.243
Jordània 8.175 72 1.434 714 6,0 8,2 125
Israel .. .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 30.291 32 409 2.718 3,0 7,6 37b

Líbia .. .. .. .. .. .. ..

Tunísia 18.700 79 1.851 1.999 7,6 13,7 198
Algèria 21.987 32 668 5.204 7,1 63,4 158
Marroc 17.672 39 561 2.861 6,1 14,0 91

Elaboració pròpia. Font: BM BM BMa BMa BM BM BMa

a. Elaboració pròpia a partir de les dades del Banc Mundial i UNPOP (..) Dades no disponibles.

TAULA F28 Deute extern

GRÀFIC F28 Ajuda Oficial al Desenvolupament i Servei del deute (2004)
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Elaboració pròpia. Font: BM, UNPOP i OCDE.
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Abonats a la telefonia mòbil 
Usuaris de telèfons mòbils que, sub-
scrits a un servei de telefonia mòbil pú-
blic automàtic, utilitzen la tecnologia
cel·lular que proporciona l'accés a la
xarxa telefònica pública. 

Ajuda Oficial al Desenvolupament
(AOD) 
Desemborsament net de donacions i
préstecs atorgats sota termes financers
concessionals per organismes oficials de
països membres del Comitè d'Ajuda al
Desenvolupament (CAD) de l'Organit-
zació per a la Cooperació i el Desen-
volupament Econòmic (OCDE), així com
per organitzacions internacionals, amb
vista a promoure el desenvolupament
econòmic i el benestar, inclosa la co-
operació i l’assistència tècnica. 

Any en què la dona obté el 
dret a ser elegida 
Les dades es refereixen a l'any en què es
va reconèixer a les dones el dret a ser ele-
gides amb caràcter universal i igualitari.
En els casos en què figuren dos anys, el
primer es refereix al primer reconeixe-
ment parcial del dret a ser elegides. 

Any en què la dona obté el 
dret de vot 
Les dades es refereixen a l'any en què
es va reconèixer a les dones el dret al
vot amb caràcter universal i igualitari.
En els casos en què figuren dos anys,
el primer es refereix al primer reconei-
xement parcial del dret a vot. 

Àrea forestal 
Conjunt de totes les terres amb pobla-

ments naturals o artificials d'arbres, tan
si són productius com no. 

Àrea total 
Extensió del país en la seva totalitat, in-
closa la superfície ocupada per les 
aigües interiors. 

Àrees nacionals protegides 
Àrees de terra o mar especialment de-
dicades a la protecció i el manteniment
de la biodiversitat, dels recursos natu-
rals i culturals associats, i gestionada mit-
jançant instruments legals o altres. Se-
gons els criteris de la Unió Mundial per
a la Natura (UICN), inclou el conjunt de
reserves naturals, àrees verges, parcs
nacionals, monuments naturals, àrees
de gestió d'hàbitats i espècies, i pai-
satges terrestres i marins protegits de
cada país. 

Arribades de turistes 
Nombre de visitants que viatgen a un
país diferent d'aquell en el qual tenen fi-
xada la seva residència habitual, per un
període no superior a un any, sempre
que el principal motiu de la seva visita
no sigui realitzar una activitat remunerada
al país visitat. 

Balança comercial 
Compte que recapitula les importacions
i exportacions d'una economia durant
cert període de temps a fi de reflectir el
saldo corresponent. Els valors negatius
indiquen un dèficit en la balança 
comercial. 

Científics i enginyers en R+D 
Professionals que han rebut una pre-

paració de nivell terciari per treballar en
qualsevol camp de la ciència. 

Circulació diària de diaris 
Nombre de diaris publicats com a mínim
quatre vegades per setmana. 

Coeficient de Gini 
Mesura de la desigualtat al llarg de tota
la distribució dels ingressos o consum.
Un valor de zero representa la igualtat
perfecta i un valor de cent la desigual-
tat total. 

Comerç d'animals vius 
Per obtenir dades més representatives
del comerç internacional d'animals vius,
la FAO ha incorporat les estimacions
del comerç no registrat que, en quanti-
tats enormes, travessa les fronteres d'al-
guns països. 

Comerç de cereals 
Les dades, obtingudes de la FAO, han
estat proporcionades pels respectius
governs en resposta als qüestionaris
enviats per la FAO mateixa. 

Comerç de peix i derivats 
Valor associat a les exportacions i im-
portacions de peix viu, fresc, congelat,
refredat, sec, salat, fumat o enllaunat, així
com els productes derivats del peix. In-
clou peix marí, d'aigües continentals,
d'aqüicultura, mol·luscos i crustacis. 

Consum d'aigua 
Total d'aigua utilitzada pels humans en
un any, sense comptar les pèrdues d'e-
vaporació produïdes en els pantans. In-

Definicions
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clou les aigües de fonts subterrànies
no renovables, de rius procedents d'al-
tres països i de plantes dessaladores. 

Consum d'electricitat per càpita 
Producció bruta per habitant. Inclou el
consum d'estacions auxiliars i les pèr-
dues en els transformadors considerats
part integral de la central. També com-
prèn el total d'energia elèctrica produ-
ïda per instal·lacions de bombament,
sense deduir l'energia elèctrica absor-
bida per les bombes. 

Consum d'energia 
Consum aparent igual a la producció
autòctona més les importacions i els
intercanvis d'estocs, menys les expor-
tacions i els aportaments de combus-
tibles als vaixells i avions comprome-
sos en el transport internacional. Es
presenta també el consum per habitant,
així com segons les fonts de proce-
dència. Per origen, els combustibles
fòssils inclouen el consum energètic
del petroli, gas natural, carbó i derivats.
Per a l'energia d'origen nuclear s'as-
sumeix una eficiència del 33% (mitja-
na europea). La hidroelèctrica exclou
el consum del bombament utilitzat.
Com a fonts renovables s'inclouen les
modernes (vent, marees, onades, so-
lar fotovoltaica i termal, biogàs i geo-
tèrmiques, i combustibles procedents
de la biomassa, com l'etanol) i les tra-
dicionals (biomassa sòlida, inclosa la
fusta, i restes vegetals i animals, entre
d'altres). 

Creixement mitjà anual del PIB 
Mesura del creixement d'una economia,
obtinguda mitjançant el canvi del PIB 
al llarg del temps, calculat a preus 
constants. 

Densitat de població 
Relació que s'obté de dividir la pobla-
ció mitjana anual d'un país per la seva
superfície de terres expressada en 
quilòmetres quadrats. 

Dependència hídrica 
Percentatge d'aigua disponible en un
país que prové d'un altre. 

Deserts i terres seques 
Conjunt de la superfície de terres se-
miàrides (terres seques), àrides i hipe-
ràrides (desert) que posseeix un país. 

Despesa pública en educació 
Despeses de capital (despeses de cons-
trucció, renovació, reparacions impor-
tants i compra d'equips pesants o ve-
hicles) i despeses corrents (despeses
en béns i serveis consumits durant l'a-
ny en curs i que s’han de renovar l'any
següent). Cobreix despeses com els
salaris i prestacions del personal, ser-
veis contractats o adquirits, llibres i ma-
terial didàctic, serveis de benestar so-
cial, mobiliari i equipament, reparacions
menors, combustibles, assegurances,
lloguers, telecomunicacions i viatges. 

Despesa pública en salut 
Despeses recurrents i de capital dels
pressupostos del Govern (central i lo-
cal), préstecs i concessions externes
(incloses donacions d'agències inter-
nacionals i organitzacions no governa-
mentals), i fons socials o obligatoris de
l'assegurança mèdica. 

Despeses del turisme 
internacional 
Despeses en altres països dels viatgers
d'un país determinat, inclosos els pa-
gaments a empreses de transport es-
trangeres per al transport internacional.
Pot incloure les despeses dels viatgers
d'un sol dia. El percentatge que repre-
senta respecte a les importacions es
calcula com una ràtio de les importacions
de béns i serveis. 

Despeses en R+D 
Despeses actuals i de capital en activi-
tats creatives i sistemàtiques que aug-
menten l'estoc de coneixements. S'in-
clouen la investigació fonamental i
aplicada i el treball de desenvolupament
experimental que condueixi a nous dis-
positius, productes o processos. 

Despeses en tecnologia de la 
informació i de les comunicacions 
Despeses internes i externes en tecno-
logia de la informació, i despeses en

telecomunicacions i altres infraestruc-
tures d'oficines. 

Despeses militars 
Total de les despeses efectuades pel Mi-
nisteri de Defensa i altres ministeris en
el reclutament i entrenament del perso-
nal militar, així com en la fabricació i ad-
quisició de subministraments i equips 
militars. L'assistència militar s'inclou en
les despeses del país donant. 

Desplaçats interns
Aproximadament 25 milions de perso-
nes viuen actualment en situació de
desplaçament intern com a resultat de
conflictes o violacions de drets humans.
Són persones que s'han vist obligades
a fugir de les seves cases per por de
perdre la vida, però que, a diferència
dels refugiats, no han travessat les fron-
teres internacionals. Malgrat que do-
blen en nombre el dels refugiats, la di-
fícil situació que pateixen rep una atenció
internacional menor.

Deute extern 
Suma del deute públic, amb garantia
pública i privada a llarg termini sense 
garantia, l'ús del crèdit del Fons Mone-
tari Internacional (FMI) i el deute a curt
termini. 

Disponibilitat mitjana anual de peix
i derivats per habitant 
Es calcula a partir de la disponibilitat
de peix i els seus derivats per al consum
humà, dividida per la població total pre-
sent dins de les fronteres geogràfiques
d'un país determinat, de manera que
s'exclouen els nacionals que es troben
en altres països, però s'inclouen els es-
trangers que viuen al país. 

Disponibilitat mitjana diària de 
calories per habitant 
Disponibilitat d'aliments per al consum
humà, expressada en quilocalories per
persona i dia. En l’àmbit nacional es 
calcula com els aliments que queden
per al consum humà després d'haver
restat tot el consum no alimentari 
(exportacions, pinsos, utilització indus-
trial, llavors i deixalles). 
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Distribució sectorial de la 
població activa 
Percentatge de la mà d'obra utilitzada 
en els diferents sectors econòmics: 
agricultura, indústria i serveis. 

Dones en escons parlamentaris 
Percentatge d'escons ocupats per 
dones en una cambra baixa o única o en
una cambra alta o senat, segons cor-
respongui. En el cas que existeixin dues
cambres, les dades es refereixen a la 
mitjana ponderada de la participació de
la dona en els escons de les dues 
cambres. 

Durada de l'escolaritat obligatòria 
Nombre d'anys, dins d'una determinada
franja d'edat, en què nens i joves estan
legalment obligats a assistir a l’escola. 

Emissions de diòxid de carboni
(CO2) 
Emissions de diòxid de carboni produ-
ïdes en la combustió de tots els com-
bustibles fòssils utilitzats per un país. 

Emissions de diòxid de carboni
(CO2) per sectors 
Mostra la proporció de les emissions
de CO2 procedents de combustibles
fòssils en els sectors del transport, la in-
dústria i la producció d'electricitat. El
transport inclou les emissions proce-
dents de totes les formes de transport
per carretera, ferrocarril i aire, inclosos
els vehicles agrícoles que circulin per
carretera. S'exclouen els trajectes in-
ternacionals de vaixells i avions. El sec-
tor industrial i de la construcció inclou
les emissions del conjunt d'indústries i
de la construcció. El sector de l'electri-
citat inclou les emissions procedents
de la generació d'electricitat pública,
així com centrals tèrmiques. 

Equivalent de petroli 
Tots els valors de producció i consum
d'energia presentats estan calculats i
són divulgats per l'Agència Internacio-
nal de l'Energia (AIE), que utilitza com
a unitat de mesura la tona mètrica d'e-
quivalent de petroli basada en el con-
tingut calorífic dels productes energè-

tics. Una tona mètrica d'equivalent de pe-
troli es defineix com a 107 quilocalories
o 11.628 gigawats-hora (GWh). Aques-
ta quantitat d'energia és pràcticament
igual a la quantitat d'energia contingu-
da en una tona de petroli cru. 

Espècies amenaçades 
Inclou totes les espècies llistades, segons
la Unió Mundial per a la Natura (UICN),
com a «vulnerables, en perill, o en perill
crític», però exclou les espècies intro-
duïdes, aquelles l’estatus de les quals és
insuficientment conegut, les espècies
extingides i les d'estatus encara no as-
signat. Només s'han tingut en compte els
mamífers i els ocells. 

Espècies conegudes 
Nombre total d'espècies en un país de-
terminat. Només s'han tingut en comp-
te els mamífers i els ocells.  

Esperança de vida en néixer 
Nombre d'anys que viuria un nounat si
els patrons de mortalitat existents en el
moment del seu naixement romangues-
sin estàtics durant tota la seva vida. 

Existències d'animals vius 
S'inclouen tots els animals domèstics si-
gui quina sigui la seva edat, lloc, o la fi-
nalitat de la seva cria. La FAO ha realit-
zat estimacions per als països que no
han comunicat dades, així com per als
que envien estadístiques parcials. 

Exportacions 
Valor de tots els béns proporcionats
per una economia a la resta del món.
S'exclou la mà d'obra i els ingressos en
concepte de propietat, així com els 
pagaments de transferències. 

Fonts d'electricitat 
Fonts d'energia utilitzades per generar
electricitat: hidroelèctrica, carbó, pe-
troli, gas i nuclear. 

Forces armades 
Forces estratègiques, terrestres, navals,
aèries, de comandament i de suport.

S'inclouen també les forces paramili-
tars com la gendarmeria, els serveis
duaners i la guàrdia fronterera, si estan
entrenat en la tàctica militar. 

Fumadors 
Percentatge d'homes i dones que fumen
cigarrets. El rang d'edat varia entre 
països, però a la majoria és de quinze
anys o més. 

IDH (vegeu Índex de Desenvolu-
pament Humà) 

Immigrants 
Estimacions fetes a meitat d'any de les
persones nascudes fora del país concret.
Es presenten les dades en valors ab-
soluts i en percentatges respecte a la
població del país d'acollida. 

Importació neta d'energia 
Mostra el grau d'ús d'energia per part d'u-
na economia i en quant excedeix la seva
producció domèstica. Els països d'alt
ingrés solen ser importadors nets, men-
tre que la majoria de països subminis-
tradors d'energia són d'ingrés mitjà. 

Importacions 
Valor de tots els béns rebuts de la res-
ta del món per una economia. Queden
exclosos la mà d'obra i els ingressos
en concepte de propietat, així com els
pagaments de transferències. 

Índex de concentració d'exporta-
cions / importacions
S'utilitza l'índex de Herfindah-Hirsch-
mann normalitzat per obtenir valors com-
presos entre 0 i 1 (concentració màxi-
ma). Mesura el grau de concentració
dels mercats, i per al seu càlcul es te-
nen en compte els diferents grups de
productes exportats segons la Classi-
ficació Tipus per al Comerç Internacio-
nal (CTCI). 

Índex de desenvolupament humà
(IDH) 
Índex elaborat pel Programa de Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD)
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que relaciona tres indicadors: nivell 
d'ingressos (PIB per habitant), salut (es-
perança de vida en néixer) i nivell d'e-
ducació (taxa d'alfabetització i una com-
binació de la matriculació a primària,
secundària i terciària). 

Índex de fecunditat 
Nombre de fills que tindria una dona 
si visqués fins al final de la seva etapa
de fertilitat i tingués un nombre de fills
en concordança amb els índexs de 
fecunditat del moment. 

Índex de fecunditat adolescent 
Nombre de naixements per cada 1.000
dones d'edats compreses entre els
quinze i els dinou anys. 

Índex de mortalitat materna 
Quantitat anual de defuncions de dones
per causes relacionades amb l'embaràs,
per cada 100.000 nascuts vius. 

Índex de preus al consum 
Índex que reflecteix els canvis en el cost
per al consumidor mitjà en l'adquisició d'u-
na cistella de béns i serveis, que pot ser
fixada o pot canviar a intervals específics;
per exemple, anualment. Normalment s'u-
tilitza la fórmula de Laspeyres. 

Ingressos per turisme internacional 
Ingressos rebuts en un país determinat
procedents dels visitants, inclosos els
pagaments a empreses de transport na-
cionals per al transport internacional.
També s'inclouen els prepagaments de
béns i serveis rebuts en el país de des-
tinació. Pot incloure els ingressos per vi-
sitants d'un sol dia. El percentatge que
representa respecte a les exportacions
es calcula com una ràtio de les expor-
tacions de béns i serveis. 

Ingressos salarials percebuts 
Càlcul aproximat basat en la relació en-
tre els sous no agrícoles femenins res-
pecte als sous no agrícoles masculins,
la proporció de dones i homes en la
població econòmicament activa, el total
de la població femenina i masculina i el
PIB per càpita. 

Intensitat de les emissions 
Quantitat mitjana de CO2 emesa per
unitat d'ingressos generats per una 
determinada economia. 

Inversions en telecomunicacions 
Despeses associades a l'adquisició d'e-
quipaments i infraestructures de tele-
comunicació (compresos els terrenys,
edificis, propietat intel·lectual i altres).
Aquestes despeses es refereixen tant a
les instal·lacions inicials com a totes les
reformes fetes a les instal·lacions exis-
tents. 

Inversions estrangeres directes 
Entrades netes d'inversió destinades 
a obtenir un interès empresarial du-
rador en una empresa que operi en
una economia diferent de la de l'in-
versor. És la suma del capital en ac-
cions, la reinversió dels guanys, al-
tres capitals a llarg termini i el capital
a curt termini. 

Línies telefòniques principals 
Línies telefòniques que connecten l'equip
del client amb la xarxa telefònica 
pública commutada. 

Nens amb pes inferior al normal
per a la seva edat 
Percentatge de nens menors de cinc
anys, el pes i l’alçada dels quals per
edat és dues vegades per sota de la
desviació estàndard respecte a la mit-
jana per a aquest grup d'edat. La po-
blació de referència és la població infantil
dels Estats Units, que s'assumeix que
està ben alimentada. 

Nits en país de destinació 
Nombre de nits que els turistes no re-
sidents passen dins del país declarant,
sigui quin sigui el tipus d'establiment
turístic. 

Nombre net d'emigrants 
Entrades d'immigrants en un país 
determinat, menys les sortides d'emi-
grants de l'esmentat país. Les dades
són estimacions i representen el nom-
bre total net per al període 2000-2005. 

Ordinadors personals 
Ordinadors independents en ús desti-
nats a ser utilitzats per un únic usuari a
la vegada. 

Participació en l'ingrés 
En les enquestes per llars que es rea-
litzen en els diversos països per de-
terminar la distribució de l'ingrés, es
fan cinc divisions (o quintils), de me-
nor a major ingrés. Els dos quintils in-
feriors (40%) es consideren els més
pobres. També es fa una relació en-
tre el 10% més ric i el 10% més po-
bre per conèixer el grau de desigual-
tat en l'ingrés. 

Participació en el PIB per sectors 
La contribució dels diferents sectors
econòmics en el PIB es determina a
partir del valor afegit determinat per 
la International Standard Industrial 
Classification (ISIC). 

Parts atesos per personal 
sanitari especialitzat
Percentatge de parts atesos per per-
sonal (metges, infermeres i parteres)
format per prestar atenció, supervisió i
assessorament a dones durant l'emba-
ràs, el part i el puerperi, per atendre els
parts pel seu compte i per assistir els
nounats.

Pesca a la Mediterrània i al Mar
Negre 
Captures de peix per al comerç, la in-
dústria o la subsistència (s'inclouen les
captures recreatives quan es disposa de
les dades). Les dades es refereixen a la
captura per part de la flota d'un país a
la Mediterrània i/o al Mar Negre. 

Pesca marina i continental 
Captures de peix per al comerç, la in-
dústria o la subsistència (s'inclouen
les captures recreatives quan es dis-
posa de les dades). Les dades es re-
fereixen a la captura per part de la flo-
ta d'un país en qualsevol lloc del món.
La pesca marina es desenvolupa en
mars o oceans, mentre que la conti-
nental té lloc en rius, aiguamolls i llacs
interiors. 
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Pescadors 
Nombre de persones utilitzades en pes-
ca comercial i de subsistència (tant el
personal de terra com el personal em-
barcat) que treballen en aigües dolces,
salobres, àrees marines o en activitats
d'aqüicultura. 

Petjada ecològica 
Mesura de l'ús dels recursos naturals re-
novables per part de la humanitat. Per
a una població determinada, es defineix
com l’àrea total de terres i aigües bio-
lògicament productives requerida per
produir els recursos consumits, mante-
nir el consum energètic, donar espai
per a infraestructures i assimilar els re-
sidus generats per la població. La uni-
tat utilitzada per mesurar l'empremta
ecològica és l'hectàrea global (hag),
que es defineix com una hectàrea la
productivitat biològica de la qual és igu-
al a la mitjana mundial. 

PIB (vegeu Producte Interior Brut) 

PIB per unitat d'ús d'energia 
Indicador d'eficiència energètica. Les
diferències temporals i entre països re-
flecteixen, en part, canvis econòmics
estructurals, canvis en l'eficiència de
determinats sectors i diferències en l'ús
de combustibles. 

Població agrícola 
Persones que depenen per a la seva
subsistència de l'agricultura, la caça, la
pesca o la silvicultura. Aquesta estima-
ció comprèn totes les persones que
desenvolupen una activitat agrícola i els
seus dependents sense activitat laboral. 

Població amb accés a aigua potable 
Percentatge de la població que té ac-
cés raonable a qualsevol dels següents
tipus de fonts d'aigua potable: conne-
xions a l'habitatge, fonts públiques, pous
perforats, pous excavats protegits, fonts
protegits i dipòsits d'aigua de pluja. Es
defineix com l’accés raonable a la dis-
ponibilitat de, com a mínim, vint litres per
persona i dia d'una font situada en un
radi d'un quilòmetre de distància des
de l'habitatge de l'usuari. 

Població amb accés a instal·lacions
de sanejament millorades 
Percentatge de la població amb accés
a instal·lacions adequades per a l'eli-
minació d'excrements, com la conne-
xió a desguàs o sistemes de fossa
sèptica, latrines de cisterna, latrines
de fossa simple o latrines de fossa
ventilada millorades. Es considera que
un sistema d'eliminació d'excrements
és adequat si és privat o compartit
(però no públic), i si permet evitar efi-
caçment que les persones o els ani-
mals entrin en contacte amb els ex-
crements. 

Població amb accés a l'electricitat 
Nombre de persones amb accés a l'e-
lectricitat com a percentatge del total de
la població. 

Població dins de 100 km de la
costa 
Estimacions del percentatge de pobla-
ció que viu dins de la zona costanera, fo-
namentades en les dades de població
de 1995. 

Població en aglomeracions de més
d'un milió d'habitants 
Percentatge de la població d'un país
que viu en àrees metropolitanes que l’a-
ny 2003 tenien una població de més
d'un milió de persones. 

Població infectada pel VIH 
Nombre estimat de persones de qual-
sevol edat infectades pel VIH/SIDA.
S'inclou tota la població viva infectada
a finals de 2003, independentment que
hagi desenvolupat o no la malaltia. Es
mostra el valor absolut i el percentatge
respecte a la població del país. 

Població per metge 
Relació que s'obté de dividir el nombre
d'habitants d'un país pel nombre de
metges en el sistema sanitari. 

Població rural 
Població estimada a meitat d'any de les
zones definides com a rurals en cada
país com a percentatge del total. 

Població total 
Residents d'un país o territori amb es-
tatus legal de ciutadà, excepte els re-
fugiats instal·lats en un país d'asil, que
són generalment considerats com a part
de la població del seu país d'origen. Es
mostren els valors per a l’any 2005 i
les projeccions per a l’any 2050. 

Població urbana en 
assentaments precaris 
Una llar d'assentament precari és un
grup d'individus que viuen sota del ma-
teix sostre i que manquen d'una o més
de les condicions següents: tinença se-
gura (protecció de l'Estat enfront de
desallotjaments il·legals), accés a aigua
potable, accés a les condicions sanità-
ries bàsiques, qualitat estructural de
l'habitatge, suficient espai vital. D'acord
amb la situació de la ciutat on es troba
l'assentament precari, aquest concep-
te pot adaptar-se a l‘àmbit local. 

Praderies i pastures permanents 
Terrenys utilitzats permanentment (cinc
anys o més) per a farratges herbacis, ja
siguin conreats o silvestres (praderies o
terres de pasturatge silvestres). 

Producció d'aigua dessalinitzada 
Quantitat d'aigua produïda per elimina-
ció de sal de les aigües salades utilitzant
una varietat de tècniques, inclosa l’os-
mosi inversa. La major part d'aquesta ai-
gua s'utilitza amb finalitats domèstiques. 

Producció de cereals 
Les dades es refereixen només als ce-
reals collits en gra sec. Per tant, els ce-
reals collits per a fenc, o en verd per a
aliments, farratges o ensitjament, o que
s'utilitzen per a pastures, en queden ex-
closos. 

Producció d'electricitat 
Es mesura en els terminals dels equips
d'alternadors de les estacions elèctri-
ques. Inclou, a més de les fonts hi-
droelèctriques, carbó, petroli, gas i en-
ergia nuclear, la generació per energia
geotèrmica, solar, eòlica, mareal, mari-
na, així com de residus i combustibles 
renovables. 
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Producció d'energia 
Formes d'energia primària –petroli, gas
natural, carbó i els seus derivats, com-
bustibles renovables i residus– i elec-
tricitat primària, tot això convertit en
equivalents de petroli. Els combustibles
renovables i els residus comprenen bio-
massa sòlida i líquida, biogàs, residus 
industrials i municipals. 

Producció de l'aqüicultura 
Inclou peixos marins, continentals, dià-
droms, mol·luscos i crustacis conreats
en mitjans marins, interiors o salobres. 

Producció de llenya per a 
combustible 
Inclou la fusta procedent de troncs i
branques, utilitzada com a combustible
per cuinar, escalfar o produir energia. 

Producte Interior Brut (PIB) 
Suma del valor afegit per tots els pro-
ductors residents en una economia, més
qualsevol impost sobre el producte (sen-
se comptar els subsidis). El valor afegit
és el benefici net d'una indústria després
d'haver-hi sumat tots els beneficis i res-
tat les aportacions intermèdies. 

Producte Interior Brut per habitant
(PIB per habitant) 
La utilització de les taxes de canvi ofi-
cials per convertir xifres en moneda na-
cional a dòlars dels Estats Units no me-
sura els poders adquisitius interns
relatius de cada moneda en cada país.
El Projecte de Comparació Internacio-
nal (PCI) de les Nacions Unides i el
Banc Mundial desenvolupa mesura-
ments del PIB a una escala internacio-
nalment comparable, que utilitza com a
factors de conversió paritats de poder
adquisitiu (PPA) respecte de cada país.

Ràtio d'alumnes de primària 
Nombre d'alumnes matriculats a l'esco-
la primària dividit pel nombre de pro-
fessors a les escoles primàries. 

Receptors de televisió 
Les dades sobre els equips de televisió
en ús, obtingudes per la Unió Interna-

cional de Telecomunicacions (UIT) a
partir de qüestionaris anuals dirigits a les
autoritats nacionals de difusió i a les
associacions industrials. 

Recursos hídrics 
Recursos renovables totals, repartits
entre els cursos d'aigua del mateix país
(rius i aigües subterrànies proveïts per
les pluges) i els cursos d'aigua proce-
dents d'altres països. 

Refugiats 
Persones que han hagut de fugir del
seu país perquè tenien fundats temors
de ser perseguides per motius de raça,
religió, nacionalitat, opinions polítiques
o pertinença a un determinat grup so-
cial, i que no poden o no volen tornar-
hi. El país d'asil és el país en el qual un
refugiat ha presentat una sol·licitud d'a-
sil, però del qual encara no ha rebut
una resposta o on ha estat registrat com
a sol·licitant d'asil. El país d'origen es re-
fereix a la nacionalitat del sol·licitant o al
país del qual és ciutadà. 

Remeses dels immigrants 
Segons la definició del Manual de la Ba-
lança de Pagaments del Fons Monetari
Internacional (FMI) són les transferèn-
cies de béns o actius financers efectu-
ats pels immigrants que viuen i treballen
en una economia (on són considerats
residents) a favor dels residents del seu
antic país de residència. Un immigrant ha
de viure i treballar dins d'una nova eco-
nomia durant més d'un any per ser con-
siderat resident. Les transferències 
realitzades a comptes del mateix immi-
grant a l'estranger no s'inclouen. Les
transferències derivades de la possessió
d'un negoci per part d'un immigrant es
consideren només transferències cor-
rents al país d'origen.

Renda Nacional Bruta (RNB) 
Suma del valor afegit de tots els pro-
ductors residents en una economia més
els impostos sobre els productes (me-
nys les subvencions) no inclosos en la
valoració del producte, més les entrades
netes de l'ingrés primari (compensació
d'empleats i ingrés per concepte de
propietat) de l'estranger. El valor afegit

és el benefici net d'una indústria després
d'haver-hi sumat tots els beneficis i 
restat les aportacions internacionals. 

Rendiment de la producció de 
cereals 
Els rendiments per hectàrea s'han cal-
culat a partir de les dades de superfície
i producció. 

RNB (vegeu Renda Nacional Bruta) 

Saldo de compte corrent 
Suma de les exportacions netes –ex-
portacions menys importacions– de
béns i serveis, ingressos i transferències
netes. 

Sortides de turistes 
Nombre de sortides que els viatgers
d'un país concret efectuen des del seu
país de residència habitual a qualsevol
altre, per un motiu diferent al de realit-
zar una activitat remunerada en el país
visitat. 

Servei del deute 
Suma dels principals reemborsaments
i interessos pagats en moneda estra-
ngera, béns o serveis en deutes a llarg
termini, interessos pagats en deutes a
curt termini, i reemborsaments (rescats
i càrregues) al Fons Monetari Interna-
cional (FMI). 

Superfície agrícola 
Superfície terrestre formada per les 
terres que es poden llaurar i conreus 
permanents, i les praderies i pastures
permanents. 

Superfície conreada de cereals 
Les xifres relatives a superfícies de 
conreu es refereixen generalment a la
superfície collida, encara que les cor-
responents a conreus permanents po-
den referir-se a la superfície total plan-
tada. Les dades de superfície conreada
de cereals es refereixen només als co-
llits en gra sec. Per tant, els cereals
collits per a fenc, o en verd per a ali-
ments, farratges o ensitjament, o que
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s'utilitzen per a pastures, en queden
exclosos. 

Superfície de terres 
Superfície total d'un país menys la su-
perfície de les aigües interiors. Per ai-
gües interiors s'entén, en general, els rius
i llacs principals. 

Taxa anual de creixement 
demogràfic 
Canvi exponencial en el creixement de
la població durant el període indicat. 

Taxa bruta combinada de 
matriculació primària,
secundària i terciària 
Nombre d'estudiants matriculats en el
nivell d'ensenyament primari, secunda-
ri i terciari, sense tenir en compte la
seva edat, com a percentatge de la po-
blació en edat escolar oficial per als
tres nivells. 

Taxa d'activitat econòmica 
Proporció de la població de més de
quinze anys que aporta, o pot aportar,
mà d'obra per a la producció de béns i
serveis. 

Taxa d'alfabetització d'adults 
Percentatge de persones de quinze anys
o més, capaces de llegir, escriure i com-
prendre un text curt i senzill sobre la
seva vida quotidiana. 

Taxa de cobertura 
Relació entre les exportacions i les im-
portacions d'una economia, expressada
en percentatge. 

Taxa de desocupació 
Percentatge de la població activa sen-
se ocupació que busca feina i té dis-
ponibilitat per treballar. 

Taxa de mortalitat bruta 
Nombre de morts que tenen lloc du-
rant l'any per cada 1.000 habitants.
Es realitza una estimació a meitat de
l'any en curs. 

Taxa de mortalitat de menors de
cinc anys 
Probabilitat de morir entre el naixement
i en complir exactament cinc anys 
d'edat, expressada per cada 1.000 
nascuts vius. 

Taxa de mortalitat infantil 
Probabilitat de morir entre el naixement
i en complir exactament un any d'edat,
expressada per cada 1.000 nascuts
vius. 

Taxa de natalitat bruta 
Nombre de naixements que tenen lloc
durant l'any per cada 1.000 habitants.
Es realitza una estimació a meitat de
l'any en curs. 

Taxa d'ocupació laboral 
Segons la International Standard In-
dustrial Classification (ISIC), la cate-
goria ‘agricultura’ inclou també la caça,
la pesca i l'explotació forestal; la ca-
tegoria ‘indústria’ inclou la mineria, les
activitats extractives (entre les quals hi
ha la producció de petroli), la manu-
factura, la construcció i els serveis pú-
blics (electricitat, aigua i gas); la ca-
tegoria ’serveis’ inclou el comerç a
l'engròs i al detall, els restaurants i ho-
tels, el transport, els serveis de ma-
gatzem, les comunicacions, les finan-
ceres, les asseguradores, les
immobiliàries, els serveis de negocis,
així com els serveis comunitaris, socials
i personals. 

Taxa d'ús d'anticonceptius 
Percentatge de dones casades (inclo-
ses les parelles de fet), entre quinze 
i quaranta-nou anys, que utilitzen, o les
seves parelles utilitzen, anticonceptius
de qualsevol tipus, ja siguin moderns o
tradicionals. 

Taxa neta de matriculació 
Nombre d'estudiants matriculats en un
nivell d'ensenyament, que tenen l'edat
escolar oficial per a aquest nivell, com
a percentatge del total de la població en
edat escolar oficial per a aquest nivell.
Es mostren els valors per a l'educació
primària i secundària. 

Taxa neta de migració 
Nombre net d'emigrants dividit per la
mitjana de la població del país receptor
en el període considerat.

Terres de regadiu 
Superfícies equipades amb infraes-
tructura hidràulica per proveir d’aigua
els conreus. S'inclouen específicament
les àrees amb control parcial o total de
la distribució de l'aigua, les superfícies
regades per derivació de crescudes i les
zones baixes i inundables on es controla
l'aigua disponible. 

Terres llaurables i conreus 
permanents 
Superfície agrícola que agrupa les da-
des sobre les terres llaurables o de con-
reu i les terres destinades a conreus
permanents. Les terres llaurables o de
conreu comprenen les terres amb con-
reus temporals (les que donen dues co-
llites es compten només una vegada),
les praderies temporals per tallar o pas-
turatge, les terres dedicades a hortes co-
mercials o horts, i les terres temporal-
ment en guaret durant menys de cinc
anys. No s'inclou la terra abandonada
com a resultat del conreu migratori. Les
terres destinades a conreus permanents
són les terres dedicades a conreus que
ocupen el terreny durant llargs perío-
des i que no necessiten ser replantats
després de cada collita, com el cacau,
el cafè i el cautxú; inclouen les terres
ocupades per arbustos destinats a la
producció de flors, arbres fruiters, no-
gueres i vinyes, però exclouen les ter-
res plantades amb arbres destinats a
la producció de llenya o fusta. 

Transferència d'armes convencionals 
Transferència voluntària d'armes per
part del proveïdor (s'exclouen, per tant,
les armes capturades i les armes ob-
tingudes de desertors) amb propòsits
militars, destinades a les forces arma-
des, a les forces paramilitars o als ser-
veis d'intel·ligència d'un altre país. S'in-
clouen les armes o els sistemes
convencionals de gran entitat, classi-
ficats en sis categories: vaixells, aero-
naus, míssils, artilleria, vehicles blin-
dats i sistemes de guia i radars
(s'exclouen camions, serveis, muni-
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cions, armes de petit calibre, articles de
suport, components i tecnologia de
components, i artilleria de remolc o na-
val amb un calibre inferior a 100 mil·lí-
metres). 

Ús de fertilitzants 
Quantitat de nutrients vegetals utilit-
zats per unitat de terra conreable. Els
fertilitzants considerats són el nitrogen,
el fòsfor i el potassi. El consum està
calculat com a producció més impor-
tació menys exportació, i no s'inclouen
els nutrients tradicionals (abonaments
animals i vegetals). Les dades obtin-
gudes són el resultat de dividir el con-
sum de fertilitzants de cada país per

la superfície de terres llaurables i con-
reus permanents. 

Usuaris d'Internet 
Nombre d'ordinadors dins d'una eco-
nomia, que estan directament lligats a la
xarxa mundial d'Internet. Aquestes es-
tadístiques es basen en els codis dels
països de les adreces dels usuaris i no
corresponen sempre a l'emplaçament
físic de l'ordinador. 

Vehicles de motor 
S'inclouen cotxes, autobusos i vehicles de
càrrega, però no els ciclomotors ni les
motocicletes. 
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ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
www.acnur.org

BM, Banc Mundial
www.worldbank.org

CEC, Comissió Electoral Central 
www.elections.ps

CIA, Agència Central d'Intel·ligència
www.cia.gov 

CITES, Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres
www.cites.org

Col·lecció de Tractats de Nacions Unides
untreaty.un.org

Comissió per al Referèndum de Montenegro
www.rrk.cg.yu

EUROSTAT, Oficina Estadística de les Comunitats Europees
europa.eu.int/comm/eurostat 

FAO, Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura
www.fao.org

FNUAP, Fons de Població de les Nacions Unides
www.unfpa.org

Friends of the Earth
www.foe.co.uk

FRONTEX, Agència Europea per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors
europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_es.htm

ICMPD, International Centre for Migration Policy Development
www.icmpd.org

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre 
www.internal-displacement.org

Relació d'organismes consultats 
per a la realització de taules, 
gràfics i mapes
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nef, new economics foundation
www.neweconomics.org

Nile Basin Initiative
www.nilebasin.org

OCDE, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
www.oecd.org

Oficina Estadística de Montenegro 
www.monstat.cg.yu

OIT, Organització Internacional del Treball
www.ilo.org

OMS, Organització Mundial de la Salut
www.who.ch

OMT, Organització Mundial del Turisme
www.unwto.org

ONUSIDA, Programa Conjunt de les Nacions Unides contra el VIH/SIDA
www.unaids.org

Plan Bleu
www.planbleu.org

PNUD, Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
www.undp.org

SAMIDOUN
www.samidoun.org

SIPRI, Institut Internacional per a la Investigació de la Pau d'Estocolm
www.sipri.se

UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa
www.iucn.org

UIP, Unió Interparlamentària
www.ipu.org

UIT, Unió Internacional de Telecomunicacions
www.itu.int 

UNCTAD, Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament
www.unctad.org

UNESCO, Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
www.unesco.org

UNICEF, Fons de les Nacions Unides per a la Infància
www.unicef.org
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UNPOP, Divisió de Població de les Nacions Unides
www.un.org/esa/population/unpop.htm

UNSTAT, Divisió d'Estadístiques de les Nacions Unides
unstats.un.org

WRI, Institut de Recursos Mundials
www.wri.org

WWF
www.wwf.org

Referències dels informes i anuaris consultats per a la realització de taules, gràfics i mapes

Baròmetre del Turisme 2006 (OMT)
BP Statistical Review of World Energy June 2006
Estadístiques Sanitàries Mundials 2006 (OMS)
Estat de la Població Mundial 2005 (FNUAP)
Estat Mundial de la Infància 2006 (UNICEF)
Handbook of Statistics 2005 (UNCTAD)
Informe sobre Desenvolupament Humà 2006 (PNUD)
Informe sobre l'epidèmia mundial de SIDA 2006 (ONUSIDA)
Informe sobre migracions 2006 (UNPOP)
SIPRI Yearbook 2006 (SIPRI)
World Development Indicators 2006 (BM)
World Resources 2005 (PNUD, PNUMA, BM, WRI)
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IT Itàlia
JO Jordània
JP Japó
LB Líban
LT Lituània
LU Luxemburg
LV Letònia
LY Jamahiriya Àrab Líbia
MA Marroc
MK Macedònia, antiga República Iugoslava de
MT Malta
NL Països Baixos
NO Noruega
NZ Nova Zelanda
PL Polònia
PS Territoris Palestins Ocupats
PT Portugal
RO Romania
RU Federació Russa
SE Suècia
SI Eslovènia
SK Eslovàquia
SY República Àrab Síria
TN Tunísia
TR Turquia
US Estats Units
ZA Sud-àfrica

AL Albània
AT Àustria
AU Austràlia
BA Bòsnia i Hercegovina
BE Bèlgica
BG Bulgària
BR Brasil
CA Canadà
CH Suïssa
CN Xina
CS Sèrbia i Montenegro
CY Xipre
CZ República Txeca
DE Alemanya
DK Dinamarca
DZ Algèria
EE Estònia
EG Egipte
ES Espanya
FI Finlàndia
FR França
GB Regne Unit
GR Grècia
HR Croàcia
HU Hongria
IE Irlanda
IL Israel

Abreviatures de països utilitzades en els
mapes i gràfics
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Relació de sigles i acrònims

ACNUR Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
ACP Països d'Àfrica, del Carib i del Pacífic
AECI Agència Espanyola de Cooperació Internacional
AELC Associació Europea de Lliure Comerç
AFII Agència Francesa per a les Inversions Internacionals
AFVIC Associació de Familiars i Amics de Víctimes de la Immigració Clandestina (MA)
AIE Agència Internacional de l'Energia
AIEA Agència Internacional de l'Energia Atòmica
AKP Partit de la Justícia i el Desenvolupament (TR)
AMDH Associació Marroquina de Drets Humans 
ANIMA Xarxa Euromediterrània d'Agències de Promoció de la Inversió
ANP Autoritat Nacional Palestina
ANP Agència Nacional de Ports (MA)
AOD Ajuda Oficial al Desenvolupament
AP Autoritat Palestina
APDHA Associació Pro Drets Humans d'Andalusia (ES)
APEM Assemblea Parlamentària Euromediterrània
ASCAME Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània
BBC British Broadcasting Corporation 
BEI Banc Europeu d'Inversions
CAD Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (OCDE)
CARDS Assistència Comunitària per a la Reconstrucció, el Desenvolupament i l'Estabilitat 

als Balcans
CARIM Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre Migració 

Internacional
CBC Cooperació transfronterera
CCG Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf 
Cdr Comitè de les Regions
CE Comissió Europea
CEDH Conveni Europeu de Drets Humans 
CEI Comunitat d'Estats Independents
CFCM Consell Francès del Culte Musulmà
CIA Agència Central d'Intel·ligència (US)
CICAE Confederació Internacional de Cinemes d'Art i Assaig
CIHEAM Centre Internacional d'Alts Estudis Agronòmics Mediterranis
CLP Consell Legislatiu Palestí
CMDS Comissió Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible
CMM Centre Cinematogràfic Marroquí (MA)
CMSI Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació
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CNDH Centre Nacional per a Drets Humans (JO)
CNN Cable News Network
COPEAM Conferència Permanent d'Operadors Audiovisuals de la Mediterrània 
CORCAS Consell Reial Consultiu per als Assumptes Saharians (MA)
CSIC Consell Superior d'Investigacions Científiques (ES)
DPS Partit Democràtic dels Socialistes  (EM)
EUA Estats Units d’Amèrica
EEE Espai Econòmic Europeu
EES Estratègia Europea de Seguretat
EMFTA Àrea de Lliure Comerç Euromediterrani
EPUF Fòrum Permanent de les Universitats Euromediterrànies
ERGEG Grup d'autoritats reguladores europees de l'electricitat i el gas 
ETA Euskadi i Llibertat
ETF Fundació Europea de Formació
EUISS European Union Institute for Security Studies
EUMEDIS Euro-Mediterranean Information Society Initiative
EUROMED Euromediterrani
EURO-MED PACTE Partenariat, Acció, Cooperació i Transferència d'Experiència per al 

Desenvolupament de la Mediterrània i d'Europa
EVP Equivalent a vint peus
FAO Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació
FDLP Front Democràtic per a l'Alliberament de Palestina 
FDLT Fòrum democràtic per a les llibertats i el treball (TN)
FED Fons Europeu de Desenvolupament 
FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional
FEMIP Facilitat Euromediterrània d'Inversió i Partenariat
FEMISE Fòrum Euromediterrani d'Instituts Econòmics
FIDH Federació Internacional dels Drets Humans
FINUL Força Provisional de Nacions Unides al Líban
FIS Front Islàmic de Salvació
FMI Fons Monetari Internacional
FNUAP Fons de Població de les Nacions Unides
FP Programa marc europeu d'investigació, desenvolupament tecnològic i demostració
FPLP Front Popular per a l'Alliberament de Palestina 
FRONTEX Agència Europea per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors 
GIA Grup Islàmic Armat
GICL Grup Islàmic Combatent Libi
GICM Grup Islàmic Combatent Marroquí
GNL Gas Natural liquat
GSPC Grup Salafista per a la Predicació i el Combat
HRW Human Rights Watch
ICD Instrument de Cooperació al Desenvolupament (EU)
ICG International Crisis Group 
ICG Índex de Competitivitat Global 
ICTDAR Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al Desenvolupament de la Regió 

Àrab
IDE Inversió Estrangera Directa
IDF Forces de Defensa d'Israel
IDH Índex de Desenvolupament Humà
IDHA Informe sobre Desenvolupament Humà al món Àrab
IDMC Observatori de Desplaçats Interns (NO)
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IEDDH Iniciativa Europea per a la Democràcia i els Drets Humans
IEHL Institut d'Estudis Hispanolusitans (MA)
IEJ Iniciativa d'Educació de Jordània 
IER Instància Equitat i Reconciliació (MA)
IEVA Instrument Europeu de Veïnatge i Associació
INJEP Institut Nacional de la Joventut i l'Educació Popular (FR)
IPA Instrument de Preadhesió
IPS Iniciativa Pan-Sahel
IRMEP Institute for Research: Middle East Policy 
IVA Impost sobre el Valor Afegit
JAI Justícia i Interior
K4D Coneixement per al desenvolupament
KAM Metodologia d'Avaluació del Coneixement
KAP Combinat d'Alumini de Podgorica (EM)
KEI Índex d'Economia del Coneixement
LDK Lliga Democràtica de Kosovo
LSCG Aliança Liberal de Montenegro (EM)
LTDH Lliga Tunisiana de Drets Humans 
MAB Programa de la UNESCO sobre l'Home i la Biosfera
MBC Middle East Broadcasting Corporation
MCC Muslim Clerics Council (UK)
MDF Fòrum Mediterrani de Desenvolupament
MEDOCC Programa regional per al Mediterrani occidental
MENA Països d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica
MEPI Middle East Partnership Initiative 
MGK Consell de Seguretat Nacional (TR)
MIPO Mediterranean Investment Project Observatory
Moc Comitè de Seguiment de la Cooperació Científica Euromediterrània 
NOC Corporació Petroliera Nacional de Líbia
OACDH Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans 
OCDE Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
ODM Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
OIM Organització Internacional per a les Migracions
OIT Organització Internacional del Treball
OAP Organització per a l'Alliberament de Palestina
OMC Organització Mundial del Comerç
OME Observatori Mediterrani de l’Energia
OMS Organització Mundial de la Salut
OMT Organització Mundial del Turisme
ONG Organització No Governamental
ONU Organització de les Nacions Unides
OPAEP Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli 
OPEP Organització de Països Exportadors de Petroli
OSCE Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa
OTAN Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord
PAC Política Agrícola Comuna 
PAM Pla d'Acció de la Mediterrània
PE Parlament Europeu
PECO Països d'Europa Central i Oriental
PEM Partenariat Euromediterrani
PESC Política Exterior i de Seguretat Comuna (UE)
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PESD Política Europea de Seguretat i Defensa
PEV Política Europea de Veïnatge
PHARE Polònia i Hongria: Acció per a la Reconstrucció Econòmica
PIB Producte Interior Brut
PJD Partit Justícia i Desenvolupament (MA)
PKK Partit dels Treballadors Kurds (TR)
PM Primer ministre
PNB Producte Nacional Brut
PNUD Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
PNUMA Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
PPA Paritat de Poder Adquisitiu
PSD Partit Social Demòcrata (PT)
PSEM Països del Sud i Est de la Mediterrània
PSM Països Socis Mediterranis
PTM Països Tercers Mediterranis
PIMES Petites i Mitjanes Empreses
R+D Recerca i Desenvolupament
RASD República Àrab Sahrauí Democràtica
RBAS Direcció Regional dels Estats Àrabs (PNUD)
RELEX Comissió de Relacions Exteriors (UE)
REMEP Plataforma Euromediterrània sobre Energia de Roma 
RENPA Xarxa d'Espais Naturals Protegits d'Andalusia (ÉS)
RMF Agrupació de Musulmans de França 
RNB Renda Nacional Bruta
RTNC República Turca del Nord de Xipre
SAA Acords d'Estabilització i Associació
SAP Procés d'Estabilització i Associació
SDS Partit Democràtic Serbi
SIBE Llocs d'Interès Biològic i Ecològic 
SIDA Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida
SIVE Sistema Integrat de Vigilància Exterior (ES)
SIWI Stockholm International Water Institute
SMAP Programa d'Accions Prioritàries a curt i mitjà termini de medi ambient
SNP Partit Socialista Popular (ME)
SNSD Partit dels Socialdemòcrates Independents (BA)
SODEP Societat d'Explotació Portuària (MA)
TACIS Assistència Tècnica a la Comunitat d'Estats Independents (UE)
TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
TIM Mecanisme Internacional Temporal 
TMSA Agència Especial Tànger-Mediterrània
TNP Tractat de No-Proliferació d'Armes Nuclears
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia
TSCTI Iniciativa Transahariana de Lluita contra el Terrorisme
UE Unió Europea
UIT Unió Internacional de Telecomunicacions 
UMA Unió del Magreb Àrab
UNCTAD Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament
UNESCO Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura
UNICEF Fons de les Nacions Unides per a la Infància
UNMIK Missió d'Administració Provisional de les Nacions Unides a Kosovo
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UNRWA Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina
URSS Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques
USAID Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional 
USPTO Oficina de Patents i Marques dels Estats Units
VIH Virus d'Immunodeficiència Humana
WEF Fòrum Econòmic Mundial
WWDR Informe mundial sobre el desenvolupament dels recursos hídrics 
ZLC Zona de Lliure Comerç
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