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Senén Florensa
Director general, Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed), Barcelona

Narcís Serra
President, Fundació CIDOB, Barcelona

Fa ja cinc anys que la Fundació CIDOB i l'Institut Eu-
ropeu de la Mediterrània (IEMed) van iniciar el camí
d'aquest Anuari de la Mediterrània. El projecte es va
plantejar com un repte il·lusionant per a les dues ins-
titucions que es van comprometre a oferir un producte
de qualitat per a tot l'espai euromediterrani que pro-
porcionés a tots els actors involucrats elements in-
dispensables per a la informació i l'anàlisi. Ara, en pre-
sentar la cinquena edició de l'Anuari, amb un bagatge
de més de 2.000 pàgines publicades per conèixer més
i millor la Mediterrània, podem afirmar que s'està
complint un doble objectiu, el de la difusió de les anà-
lisis de la Mediterrània i el de la continuïtat. Cinc edi-
cions que han permès donar a conèixer diferents
perspectives i reflectir els processos de transforma-
ció de les diverses realitats mediterrànies.
L’any 2007 ha estat per a l'àrea mediterrània un any
difícil. Els múltiples reptes que van representar els es-
deveniments de l'any anterior van deixar oberts grans
dilemes que era necessari afrontar amb la mirada
posada en la construcció d'una zona de pau i pros-
peritat compartida. En aquesta edició, els temes clau
responen a un doble eix: els conflictes i les estratè-
gies internacionals a la regió. Sembla impossible par-
lar de la Mediterrània sense parlar de conflictes que,
desgraciadament, encara ocupen un lloc central a la
realitat mediterrània i, per tant, en aquest Anuari. La

situació a Palestina, els atacs terroristes al Magreb
o el tràgic trencaclosques en què s'ha convertit l'Iraq
i la seva influència en el complex escenari de l'Orient
Mitjà són els temes que obren aquesta edició.
L’any 2007, els grans actors internacionals van re-
definir les seves posicions estratègiques a l'àrea
mediterrània: des del paper dels Estats Units i el seu
canvi d'estratègia a l’Orient Mitjà més anunciat que
real, fins a l'efervescència que va viure el projecte
europeu per a la Mediterrània a partir de les pro-
postes del nou president de la República France-
sa, Nicolas Sarkozy. La rellevància mediàtica de les
iniciatives franceses no només va posar de manifest
la importància que tenen per a Europa els seus
veïns del sud, sinó que també va afavorir un ressorgir
de l'interès per la Mediterrània per part dels països
europeus més septentrionals. Aquesta efervescèn-
cia ha acabat per demostrar a Europa que el Pro-
cés de Barcelona segueix sent la pedra angular de
les relacions euromediterrànies. A més, l’any 2007
ha viscut l'emergència de nous actors a la Medite-
rrània dels quals es fa ressò l'Anuari en analitzar el
paper de l'Iran en el complex escenari de l’Orient Mit-
jà o el creixement dels interessos econòmics dels
països del Golf Pèrsic o de Xina a la regió.
El dossier temàtic d'aquest any paga un deute his-
tòric de l'Anuari en centrar-se en el tema de l'aigua.
Des de la preparació de la primera edició, la qües-
tió hídrica ha estat sempre present com un dels grans
temes mediterranis de referència que hauria de trac-
tar el dossier. En aquesta edició, s'analitza la qües-
tió de l'aigua des de múltiples perspectives: de la ges-
tió i planificació dels recursos a la seva implicació en
la geopolítica de la regió. La prospectiva, el valor
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econòmic, la cooperació, els conflictes, els estudis
de cas, la participació política i el canvi climàtic són
elements que el dossier també analitza en relació
amb els recursos hídrics a la Mediterrània.
Com en les anteriors edicions, s'ofereix un balanç dels
principals temes de l'any a través dels nombrosos ar-
ticles realitzats per més de cinquanta autors d'ambdues
ribes de la Mediterrània. Aquesta multiplicitat de veus,
que reflecteix la diversitat d'opinions i perspectives, és
el veritable senyal d'identitat d'aquest Anuari.
En l'Any del Diàleg Intercultural, aquest Anuari de la
Mediterrània representa un pas en el necessari i fo-

namental procés de coneixement mutu entre les múl-
tiples dimensions culturals que conviuen a l'espai
euromediterrani. En aquest sentit, desitgem que la ver-
sió en àrab de l'Anuari sigui un element més en l'a-
venç d'aquest procés. No volem acabar aquesta pre-
sentació sense donar les gràcies a tots els autors i
col·laboradors que han contribuït a l'èxit d'aquesta edi-
ció. Desitgem igualment ressaltar el compromís de la
Fundació CIDOB i de l'Institut Europeu de la Medi-
terrània de seguir treballant per continuar la nostra obs-
tinació d'acudir a la cita millorant aquest producte en
les seves futures edicions.
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José Luís Rodríguez Zapatero
President del Govern espanyol

Parlar de la Mediterrània és abans de res, parlar de
relacions riques, complexes i permanents a un cos-
tat i l’altre de les seves riberes. L'Anuari de la Medi-
terrània que editen l'Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed) i la Fundació CIDOB, ens recorda any rere
any, quines són aquestes relacions i com són d’in-
tenses i, abans de tot, pren el pols a les necessàries
interdependències entre Europa i els seus veïns.
Unes relacions que fan d'aquesta regió un espai pri-
vilegiat de trobada i veïnatge entre pobles.
L'anàlisi de la situació a la Mediterrània suposa tam-
bé la constatació de les dificultats existents. Aques-
tes són dagudes, en gran part, al fet que la Medite-
rrània segueix sent un espai de desenvolupament
desigual i escenari de diferents línies de fractura: zona
de frontera entre les principals religions monoteistes,
entre antigues metròpolis i colònies, entre nord i sud.
En definitiva, a l'hora d'emprendre un estudi rigorós de
la regió euromediterrània cal ésser conscient també
que ens referim a una regió en la qual es troben les
claus dels conflictes internacionals contemporanis.
En aquest punt, l'element essencial és en els objec-
tius plantejats pel procés de Barcelona impulsat per
Espanya el 1995. Es fa doncs evident la necessitat
d'aprofitar més i millor els instruments i les polítiques
al nostre abast, de manera que avancem en la con-
secució de la pau compartida que planteja l'Associació
Euromediterrània.

L’any 2007 la Mediterrània ha continuat sent punt de
mira de l'atenció del món, en gran part a causa dels
conflictes i les tragèdies que continuen a la regió. La
situació al Líban, el flagell del terrorisme internacio-
nal, el conflicte entre Israel i Palestina i la solució
encara pendent al conflicte del Sàhara són elements
substancials que han tenyit d'ombres l'any eurome-
diterrani.
Davant aquests reptes de primera magnitud, la im-
plicació de la política espanyola i europea a la Me-
diterrània no pot ser més decidida. Estem íntima-
ment convençuts de la possibilitat d'un espai de pau
i prosperitat. L'esforç polític d'Espanya va encaminat
a contribuir activament a trobar vies de diàleg que per-
metin continuar amb el procés de pau a l’Orient Mit-
jà. Exemple d'això és el compromís d'Espanya amb
la missió de Nacions Unides al Líban, que és un fac-
tor clau per a un futur de més seguretat, de més es-
tabilitat i de més pau a l’Orient Mitjà.
Les ombres no aconseguiran minar la ferma voluntat
de seguir treballant per la Mediterrània. Res del que
succeeix en aquesta regió és aliè a Espanya i no dei-
xarem de donar suport a les iniciatives que suposin
un reforç de la cooperació a la zona. Espanya man-
té aquest compromís des de 1995, any en què va dei-
xar clara la seva voluntat de convertir-se en un actor
principal en la construcció de la zona de progrés
compartit que ha de ser la regió euromediterrània. Per
la seva banda, Europa seguirà contribuint incansa-
blement en aquest procés, incloent els actors de la
societat civil privilegiant el paper de canvi i de pro-
moció d'un espai de llibertats i democràcia.

Cap a un espai de diàleg, convivència
i prosperitat
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El Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània ha
posat de manifest la voluntat decidida de seguir im-
pulsant amb renovades energies els instruments pri-
vilegiats amb els quals compta Europa en aquest
context. El Procés de Barcelona és el marc natural
per a l'impuls de la política europea cap a la Medi-
terrània i, d'acord amb aquesta premissa, l'objectiu es-
tratègic d'Espanya ha estat sempre que actuï com a
veritable centre neuràlgic de les relacions eurome-
diterrànies. La nova etapa de la política euromedite-
rrània que ara s'obre és la de la institucionalització i
consolidació del Procés de Barcelona. Les propos-
tes sorgides a la Cimera de París de juliol de 2008
han de contribuir en aquest propòsit a través de nous
i més potents mecanismes institucionals i nous pro-
jectes en coordinació amb les polítiques de veïnat-
ge i euromediterrànies en curs. L'ambició de la Unió
Europea ha de ser cada vegada més gran i ha de
comptar “d'igual a igual” amb els països de l'altra
riba. Tots estem interessats en això.

En aquest context cal aprofitar més i millor els ins-
truments i les polítiques al nostre abast. Els governs
dels estats del Partenariat Euromediterrani, espe-
cialment els del nord, han de fer una aposta decidi-
da per l'adopció de decisions conjuntes en àmbits es-
tratègics tals com el plànol polític, la cooperació
econòmica i la integració de les poblacions immi-
grants a través d'un renovat pacte social. Els objec-
tius ambiciosos requereixen polítiques ambicioses.
A la Mediterrània la cohesió econòmica i social cons-
titueix un element fonamental per al desenvolupa-

ment de la regió que ha de veure's impulsat també a
través de la cooperació en el marc del Partenariat Eu-
romediterrani. La superació de les desigualtats eco-
nòmiques i socials és una condició necessària per a
la creació d'una àrea de prosperitat compartida. És
indubtable que les diferents iniciatives sorgides de la
Cimera de París entorn de la cooperació financera,
empresarial o universitària, entre d’altres, són ele-
ments que afavoreixen aquest desenvolupament. L'im-
puls de la iniciativa hispano-italiana de l'Agència de
Desenvolupament Empresarial reflecteix l'interès d'Es-
panya en aquest objectiu. D’altra banda, cal desta-
car els avenços en la cooperació en la gestió de les
migracions a través de diferents actuacions com la
posada en pràctica dels acords amb els països d'o-
rigen, la millora dels instruments comunitaris, o les con-
ferències regionals i multilaterals, com la Cimera Eu-
roafricana sobre migració i desenvolupament,
coneguda com a Procés de Rabat.
És indubtable que, per la nostra proximitat, pels nos-
tres vincles estrets i per la intensitat de les nostres
relacions, la Mediterrània constitueix un objectiu pri-
mordial de la política exterior espanyola. Des del punt
de vista regional, Espanya actua, a través dels dife-
rents fòrums multilaterals i temàtics existents (Procés
de Barcelona, Diàleg 5+5, Fòrum Mediterrani, etc.)
com a motor per a impulsar al si de la UE l'interès per
la Mediterrània.
El nostre objectiu és treballar perquè la Mediterrània
superi els seus conflictes i tensions i fomentar el
desenvolupament de la regió. Els més escèptics ho
veuran com una mica impossible o llunyà. No obstant
això, l'única manera d'aconseguir arribar a una solu-
ció és treballar per arribar-hi. El Procés de Barcelo-
na: Unió per la Mediterrània compta a més amb ins-
truments privilegiats per al diàleg i la cooperació com
la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Dià-
leg Intercultural i l'Aliança de Civilitzacions, ambdues
eines de clar impuls espanyol.
Entre tots podem aconseguir que la Mediterrània
s’erigeixi en un espai de diàleg, convivència i pros-
peritat. La cinquena edició de l'Anuari de la Medite-
rrània, elMed.2008, és una bona mostra del que su-
posa aquest esforç comú.

La nova etapa de la política
euromediterrània que ara s'obre
és la de la institucionalització
i consolidació del Procés de
Barcelona. Les propostes
sorgides a la Cimera de París
de juliol de 2008 han de
contribuir a aquest propòsit

14
M
ed
. 2

00
8

Pe
rs
pe
ct
iv
es





Claus



Conflictes armats a la Mediterrània

L'Iraq cinc anys després de la invasió
liderada pels Estats Units: entre el
declivi del país i el sorgiment d'una
democràcia a l'estil talibà
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Quan es compleix el cinquè aniversari de la invasió
liderada pels Estats Units, la transició de l'Iraq a la nor-
malitat, és a dir, a una política institucional pacífica,
continua estant eclipsada pels fantasmes d'un país
deteriorat per la guerra incivil entre les diferents co-
munitats i dins de les mateixes comunitats, i per l’a-
narquia de les màfies. A pesar de les millores en
l'àmbit de la seguretat a Bagdad, Anbar, Mossul i al-
tres províncies, sembla que la mateixa perspectiva de
la normalitat es veu amenaçada per les lluites entre
xiïtes i sunnites i pels enfrontaments interns entre
grups xiïtes (al sud) o sunnites (a l'oest, nord-oest i
nord), així com pel fonamentalisme islàmic conservador
i dividit que imposa indumentària, valors i codis de con-
ducta similars als dels talibans.
Així, la realitat de l'Iraq està molt lluny del «model de
democràcia» que va anunciar la secretària d'estat
nord-americana, Condoleezza Rice, abans de la in-
vasió de 2003. Els cinc anys horribles de transició han
tingut alguna cosa en comú: la constant rectificació
de les tàctiques i els objectius a la meitat del procés
i la incessant reducció de les expectatives per part
dels Estats Units, al mateix temps que la polarització
constant de la política de les diferents ètnies i co-
munitats/sectes i la seva divisió.

De la tranquil·litat dels Estats Units a la
iraquització

La invasió i l’ocupació de l'Iraq va suposar el des-
afiament més gran relacionat amb la reconstrucció

d'una nació al qual s'han enfrontat els Estats Units
des de la Segona Guerra Mundial. Amb poca plani-
ficació i un coneixement reduït de les realitats so-
ciopolítiques i culturals de l'Iraq, els Estats Units van
emprendre la difícil tasca de desmantellar les anti-
gues estructures de poder i reformar el sistema de
govern, l'economia i la societat iraquianes segons un
model de democràcia liberal i basada en el mercat.
No hi havia forces socials que actuessin com a
agents de canvi, ni un entorn regional favorable a
aquesta transformació.
El primer any de govern de l'Autoritat Provisional de
la Coalició (APC), de maig de 2003 a juny de 2004,
va estar marcat per mesures ambicioses de purga i
reforma, l'eficàcia de les quals es va veure reduïda per
la deficiència en la prestació de béns públics: segu-
retat i serveis. Potser Paul Bremer va pensar que te-
nia entre mans una rèplica del Japó o l'Alemanya de
1945; en realitat, s'enfrontava a una nova versió de
la Rússia de 1991 . L'arrogant guerra tecnològica de
l'exsecretari de Defensa Donald Rumsfeld va reduir
les ràtios de seguretat del 34‰ a menys del 2‰,
amb la qual cosa es va obrir la caixa de Pandora i en
van sortir forces perilloses i incontrolables. Durant la
regència de Bremer, en tot l'espectre polític es va te-
nir la sensació que s'estava arrabassant el poder a
l'Iraq, cosa que va indignar fins i tot els que havien
donat suport per acabar amb el règim anterior. For-
ces hostils, procedents sobretot del partit al poder
que havia estat desmantellat, sectors islamistes del
país i grups fonamentalistes de l'estranger (com Al-
Qaida), van iniciar una campanya armada per des-
plaçar les forces d'ocupació i obstaculitzar qualse-
vol possibilitat de transició pacífica organitzada pels
Estats Units. Enmig d'aquest caos, l’APC no va acon-
seguir en absolut garantir la seguretat i els serveis pú-
blics bàsics.
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Les eleccions i la constitució:
legitimitat deficient

La pressió cada vegada més gran per part dels xiïtes
perquè se celebressin eleccions anticipades i es dei-
xés la redacció d'una constitució a les mans dels ira-
quians va precipitar la fi del període de tranquil·litat en
què els Estats Units podien reconstruir el país a la seva
voluntat, la durada del qual es va reduir dels cinc anys
previstos a un any de carència. La transferència de la
sobirania, el juny de 2004, a un Govern iraquià en-
capçalat pel primer primer ministre provisional, Iyad
Alaui, va marcar la primera rectificació important, a la
meitat del procés, adoptada pels Estats Units amb l'es-
perança que la iraquització descoratjaria l'oposició, afe-
bliria el suport a la revolta i obriria una nova via per al
progrés. El Govern d’Alaui (de juny de 2004 a abril de
2005), en el qual va actuar l’ONU com a mediadora
mitjançant el diplomàtic algerià Lajdar Ibrahimi, va
portar eleccions, però no seguretat i serveis.
Quan 8,5 milions de votants van desafiar la insegu-
retat i van participar en les eleccions de gener de
2005, la gesta electoral va assestar un cop polític im-
portant a la lògica de la violència, però també va te-
nir efectes desestabilitzadors: va suposar una mar-
ginació de la representació sunnita i una representació
excessiva dels blocs dels islamistes xiïtes i els na-
cionalistes kurds, cosa que va accentuar la política
de sectes i comunitats.

La guerra entre xiïtes i sunnites

El Govern provisional d’Al-Yafari (d'abril de 2005 amaig
de 2006) va continuar amb la legitimació política per
mitjà de la redacció d'una constitució i la celebració
d'un referèndum (octubre de 2005, 11 milions de
participants) i de les segones eleccions generals (de-
sembre de 2005, 11,5 milions de votants), que van
atreure un gran nombre de sunnites cap a la política
institucional. Preocupats per aquests nous indicis de
política constitucional, els insurgents més inflexibles
van procedir a bombardejar els llocs sants de Samarra
el febrer de 2006. Aquest atemptat va tenir lloc en un
moment gairebé perfecte, ja que el país no tenia un
govern. Al-Yafari era en aquest moment un primer mi-
nistre en funcions que s'enfrontava als seus rivals
kurds i xiïtes per renovar el seu mandat, i el seu suc-
cessor, Nuri al-Maliki, encara no havia estat nomenat.
El que el 2005 ─ l'any de les eleccions, el referèndum
i la constitució─ semblava un ambient polític en pro-

cés de millora, aviat va quedar destruït per una guer-
ra oberta entre xiïtes i sunnites el 2006. Això va suposar
l'èxit, encara que provisional, de l'estratègia de la
guerra civil, i en gran part va ser degut no tant al fu-
nest enginy dels insurgents com a la reacció irres-
ponsable dels xiïtes, que van utilitzar la mateixa de-
linqüència que els seus enemics i van respondre al
seu torn amb matances aleatòries, operacions de ne-
teja entre els membres de l'altra comunitat i execu-
cions sumàries, tot això realitzat a través de mecanis-
mes extraoficials ─ la milícia─ o de manera anàrquica
per la policia, una altra milícia amb uniforme. En con-
seqüència, l'exèrcit d’Al-Mahdi, liderat per l'exaltat jove
clergue Muqtada al-Sadar, va passar de ser una orga-
nització nacionalista iraquiana contrària a l'ocupació a
ser una milícia antisunnita al capdavant d'esquadrons
de la mort que cometien assassinats de forma indis-
criminada. L'exèrcit Badr, liderat per Al-Hakim i més dis-
ciplinat, va seguir el seu exemple per demostrar que po-
dia ser un bon defensor dels xiïtes. Bagdad es va
convertir en una ciutat de districtes dividits i amenaça-
da pels dimonis sectaris.
L'Iraq es va sumir de fet en una guerra civil sectària
de nivell mitjà localitzada principalment, encara que
no exclusivament, a Bagdad. La violència contra les
forces de la coalició va continuar, encara que va
anar disminuint en abast i intensitat, i la delinqüèn-
cia anàrquica es va mantenir de manera desenfrenada.
El paisatge es completava amb alguns enfronta-
ments interns entre els xiïtes; no obstant això, els pit-
jors horrors i atrocitats es van donar en la lluita per
la supremacia a Bagdad i els seus voltants. Aquest
conflicte sectari va obstaculitzar el procés polític
que havia caracteritzat l'any 2005, va reduir la con-
fiança en l'autoritat central i en els seus partidaris in-
ternacionals i va enfortir les tendències bel·licoses i
radicals tant en el bàndol sunnita com en el xiïta.
Des del punt de vista humà, el conflicte va fer que de-
senes de milers de famílies haguessin d'abandonar
Bagdad i més de dos milions de persones fugissin
als països veïns. L'èxode massiu d'empresaris, in-
tel·lectuals i professionals de classe mitjana a Jordània,
Síria i el Líban (entre 2 i 2,5 milions) va afeblir els grups
socials contraris a la política violenta i desitjosos
d'arribar a la seguretat i la reafirmació d'un naciona-
lisme iraquià unitari. Les faccions i els líders centris-
tes i moderats van donar pas ràpidament a veus més
radicals i bel·licoses.
L'impacte del conflicte sectari també es va deixar
notar en la regió; l'esclat de la violència entre xiïtes i
sunnites gairebé va arribar al Líban l'hivern de 2007,
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mentre que a Síria, l’Aràbia Saudita i altres països del
Golf, Bahrain i Kuwait, van esclatar els temors de con-
flictes sectaris.

El segon Govern

Mentre la guerra incivil es mantenia amb la mateixa
intensitat, el buit polític va finalitzar després d'àrdu-
es negociacions que van culminar amb el nomena-
ment el maig de 2006 de Nuri al-Maliki, del partit
Dawa, com a líder del segon Govern. Al-Maliki va he-
retar un càrrec afeblit per la rivalitat entre els xiïtes i
per la deterioració de la seguretat; el procés polític
es trobava en un punt mort. Grans sectors dels grups
sunnites i seculars no aprovaven la constitució ni les
institucions i els sistemes de poder que la constitu-
ció havia instaurat, però desitjaven buscar solucions
polítiques. Quant a la seguretat, la situació va em-
pitjorar enormement a mesura que els esquadrons de
la mort i les milícies xiïtes contraatacaven davant els
insurgents, que pertanyien, sobretot, a Al-Qaida, i
perpetraven al seu torn atemptats terribles i causa-
ven estralls a la capital del país i en altres ciutats im-
portants. El Govern era incapaç d'actuar amb eficà-
cia pel que fa a la seguretat, no només perquè les
seves forces armades encara no estaven del tot lles-
tes, sinó, sobretot, perquè moltes de les milícies que
actuaven en el país, per exemple, l’exèrcit d'Al-Mah-
di, tenien ministres al Govern, de manera que no era
neutral sinó que més aviat estava involucrat en el
conflicte o, en el millor dels casos, era incapaç de con-
trolar les seves pròpies faccions.
El mateix primer ministre Al-Maliki va demostrar la seva
incapacitat per gestionar eficaçment aquestes contra-
diccions o fer progressos en l'agenda política i de se-
guretat. A la fi de 2006, la situació a l'Iraq semblava ve-
ritablement descoratjadora. Va ser en aquest context que
el president Bush va anunciar la seva nova política d'in-
crement de les tropes, coneguda com the surge.

Supòsits contradictoris en la política
nord-americana posterior al conflicte:
lliçons apreses amb retard

En l'anunci fet pel president Bush el 10 de gener de
2007 d'una nova política coneguda com the surge, s'ad-
metia implícitament el fracàs parcial d'una sèrie de su-
posicions inicials, entre les quals s'incloïen les se-
güents: el principal desafiament seria una revolta

uniforme per part dels sunnites; no obstant això, el
veritable desafiament va ser l’extremisme sunnita i xi-
ïta, el terrorisme estranger i la delinqüència de les mà-
fies. El procés polític descoratjaria la revolta; en can-
vi, amb un procés constitucional deficient i l'hegemonia
de la majoria, el procés va agreujar el conflicte i va fer
que el centre moderat s'afeblís. El procés electoral
atrauria importants grups sunnites; per contra, aquests
grups estaven decebuts amb els resultats del procés
i els insurgents van aconseguir guanyar terreny des-
acreditant el procés polític i promovent la seva estra-
tègia sectària. Els Estats Units podrien entrenar i equi-
par un exèrcit nacional i una força policial a temps per
plantar cara a les amenaces que estaven sorgint; mal-
grat això, les amenaces van ser moltes més de les
previstes, l’entrenament i l’equipament es van realitzar
amb lentitud i les noves forces estaven exposades a
la infiltració, la corrupció i els programes sectaris. Es
preveia que l’entusiasme iraquià per l’«alliberament» i
la «democràcia» eclipsés amb les preocupacions so-
bre la seguretat i la reconstrucció; per contra, la gent
ben aviat va començar a concebre l'alliberament com
una ocupació, els efectes de la democràcia van ser ben
rebuts per alguns i rebutjats per uns altres, i la pre-
ocupació per la seguretat no va trigar a eclipsar tota
la resta. La reconciliació nacional i la redacció d'una
nova constitució van ser complicades però es podien
aconseguir; en realitat, el procés de redacció de la cons-
titució no va comportar la reconciliació nacional i la na-
ció iraquiana va començar a descompondre's en sub-
grups ètnics i sectaris. Les forces de la coalició i un
Estat iraquià reconstruït podien limitar la influència
d'altres poders de la regió, especialment l’Iran i Síria;
en realitat, mai no es va arribar a un monopoli de la for-
ça militar i la influència de l'Iran i Síria a l'Iraq va aug-
mentar a través de poderosos representants i clients.
Aquesta llista no és exhaustiva. Tot i això, revela una
certa acceptació que les suposicions inicials i, en con-
seqüència, l'estratègia seguida, estaven molt allu-
nyades de la dura realitat. És possible que l'informe
Baker Hamilton provoqués una reconsideració de
l’estratègia nord-americana; així mateix, va fer que es
reconegués públicament el que molts, fins i tot dins
l'Administració Bush, ja admetien en privat.

The surge, la nova estratègia del president
Bush, en acció

Quan el president Bush va anunciar el nou pla per a
l'Iraq, l’atenció del públic es va centrar principalment
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en l'aspecte militar, en l'enviament de noves tropes
per a la lluita contra la revolta. El pla, en conjunt,
també tenia components polítics, constitucionals, ju-
rídics i regionals.
La campanya militar se centrava a Bagdad i els seus
voltants, així com a la província d’Anbar ─en parau-
les del president nord-americà, la «base» d’Al-Qaida─,
i incloïa un desplegament de noves tropes nord-ame-
ricanes a l'Iraq, integrades per 20.000 soldats, la
majoria dels quals van col·laborar amb les forces ar-
mades iraquianes en l'entrada als deu sectors mili-
tars de Bagdad i en un radi d'uns 50 km al voltant de
la capital, els registres de porta en porta, la protec-
ció directa als ciutadans i l’aturada de la neteja sec-
tària. Una campanya activa de recerca i destrucció a
la província d’Anbar va sotmetre la revolta dirigida per
Al-Qaida a la zona. Les normes d'enfrontament (ROE,
per les seves sigles en anglès) van permetre a les tro-
pes entaular combat amb les forces de les milícies
independentment de la seva afiliació política o sec-
tària. La introducció d'unitats nord-americanes en
formacions iraquianes (una brigada nord-americana
en cada divisió iraquiana) va proporcionar certa sos-
tenibilitat a la campanya. L'objectiu d’«interrompre el
flux d'ajuda» de l'Iran i Síria a les forces iraquianes alie-
nes al Govern va resultar difícil d’assolir.

Més seguretat

Al llarg de 2007, la campanya llançada contra l'orga-
nització sunnita d’Al-Qaida i l’exèrcit xiïta d’Al-Mahdi va
aconseguir detenir la guerra entre les sectes i la ne-
teja sectària que assolava la capital i es va arribar a un
nivell acceptable de seguretat. Gràcies als cismes en-
tre els grups tribals pragmàtics i els combatents dog-
màtics d’Al-Qaida, els Estats Units van canviar la seva
orientació cap a la lluita contra aquests últims a les pro-
víncies d’Anbar i Bagdad; és molt possible que tam-
bé modifiquin profundament la situació en altres pro-
víncies, com Mossul, Salah ad Din (Tikrit) i Diyala.
Quan va començar l'increment de les tropes, uns 25
dels 159 subdistrictes de Bagdad (integrats per més
de 400 barris), és a dir, més del 15% de la superfície
de la capital, estaven assetjats. Actualment, només el
5% de la superfície roman sense seguretat o sota la
protecció d'alguna milícia no agressiva.
No obstant això, es va haver de pagar un preu alt per
la seguretat: murs que separen els barris de la ciu-
tat i que impedeixen el desenvolupament dels nego-
cis, el comerç i la interacció social.

L'exèrcit d’Al-Mahdi va rebre cops durs a Bagdad; el
seu líder es va ocultar durant un temps, les seves ofi-
cines van desaparèixer i les seves formacions es van
dispersar. A les províncies d’Anbar i, en menor mesu-
ra, a Bagdad, es va eliminar la presència d’Al-Qaida,
cosa que va permetre que les famílies tornessin a ins-
tal·lar antenes parabòliques, que els empresaris re-
obrissin perruqueries i botigues de roba i cosmètics,
i que la comunitat gaudís d'alguns dels luxes «prohi-
bits». Lamentablement, milers de famílies desplaça-
des no van poder tornar, sobretot, la que havia estat
la dinàmica comunitat cristiana de Bagdad, que cons-
tituïa entorn del 10% de la població de la metròpoli.
La «batalla de Bagdad» encara està lluny d'haver ar-
ribat a la seva fi. Es pretenia que l'acció militar, l'in-
crement de les tropes, donés un respir que ajudés el
Govern a revitalitzar la reconciliació nacional, la con-
dició política bàsica per a la seguretat i l'estabilitat.
Mentrestant, es va assignar un fons de 10.000 mi-
lions de dòlars per a la reconstrucció i la reducció de
l'atur en les comunitats assetjades.

Voluntat política dividida i feble

Es considera que l'èxit de la reconciliació nacional de-
pèn d'una sèrie de condicions polítiques i constitu-
cionals, el conjunt de les quals es coneix com a dià-
leg nacional i reconciliació nacional. El primer terme
es refereix a les negociacions entre les diferents co-
munitats, i ara també dins les comunitats; el segon
terme, reconciliació, significa arribar a un consens ge-
neral sobre el perfil del nou sistema polític. El diàleg
ha estat profús durant el 2006 i 2007; l'acord sobre
les qüestions fonamentals, no.
El diàleg ha estat dificultat per la desconfiança en-
tre els líders xiïtes i sunnites. Els líders xiïtes creuen
que els sunnites són «sectaris», que «conspiren amb
insurgents», que constitueixen un «front per a la tor-
nada a l'antic règim del partit Baas» o, en aquest
moment, que són «còmplices» d'una conspiració di-
rigida pels Estats Units per acabar amb el govern de
la majoria que els xiïtes van assolir de manera justa.
Els líders sunnites consideren els seus rivals «sectaris
flagrants», «titelles de l'Iran», «antipatriòtics», perpe-
tradors dels «esquadrons de la mort», antiàrabs i al-
tres qualificatius semblants.
Sens dubte, en el nucli del conflicte hi ha la recerca
de palanques cap al poder i la distribució proporcional
de la riquesa (llegiu sobre els ingressos provinents
del petroli). Els líders sunnites, conscients de la seva
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situació de minoria, s'oposen al concepte del go-
vern de la majoria que defensen els xiïtes: la demo-
grafia, afirmen els xiïtes, equival a la democràcia. Els
líders xiïtes es debaten entre el seu desig d'imposar
la seva superioritat demogràfica i la necessitat d'in-
volucrar els kurds o els àrabs sunnites, o ambdós, en
la construcció de la nació i la formació de l'Estat.
El principal impediment, no obstant això, és la divi-
sió de les comunitats. Els kurds tenen dos partits na-
cionalistes poderosos i dos moviments islamistes
forts i estan d'acord quant a la seva representació,
cosa que no succeeix en altres comunitats. El bloc
xiïta de l'Aliança Unida (amb uns 124 dels 275 es-
cons de l'Assemblea Nacional) s'ha dividit en dos (pot
ser que ara tres) partits: Dawa (encapçalats suc-
cessivament per l'actual primer ministre Nuri al-Mal-
iki, l'ex-primer minis-tre Ibrahim al-Yafari i Karim al-In-
izi); el Consell Suprem Islàmic de l'Iraq (CSII) liderat
per Aziz al-Hakim; el moviment Sadr i la seva milícia,
l'exèrcit d’Al-Mahdi, liderat per Muqtada al-Sadr; el par-
tit Fadhila (Virtut), sota l'adreça de l’aiatol·là Mah-
moud Yaqubi, i l'Organització per a l'Acció Islàmica
de l’aiatol·là Mohamed Taqi al-Madrasi.
El bloc sunnita tampoc no té un lideratge únic. El Front
del Consens Iraquià (Twafuq), amb 45 escons al
Parlament, està format per tres grups diferents: el Par-
tit Islàmic Iraquià (PII) del vicepresident Tariq al-Has-
himi, la Conferència del Poble Iraquià (Ahl al-Iraq) li-
derada pel conservador Adnan al-Dulaimi i un grup
de menor grandària dirigit pel diputat Jalaf al-Ulayan.
Els enfrontaments interns entre Al-Sadr i el CSII d’Al-
Hakim a les províncies del sud ─ Kut, Amara, Diwa-
niya i Bàssora─ en són una mostra; una altra és l’a-
bandonament del Govern per part de 17 ministres del
partit Fadhila (el març de 2007) i del grup del Sadr
(l'abril), l'exemple del qual van seguir altres grups xi-
ïtes, sunnites i seculars. El partit Dawa del primer mi-
nistre en el poder va sofrir una divisió dirigida per Al-
Yafari. A aquestes fissures se suma l'ascens de les
tribus del moviment sunnita Sahwa (Despertar), que
treballa braç a braç amb les forces nord-americanes
contra Al-Qaida. La seva supremacia incrementa el
nombre de jugadors i afebleix les postures dels an-
tics bàndols sunnites, així com el ja fràgil Al-Maliki. El
partit d’Al-Maliki és la baula més feble del bloc xiïta;
la seva falta de voluntat política procedeix de la de-
bilitat institucional de l'Estat, la divisió del gabinet
ministerial i del Parlament i la falta d'imaginació.
El maig de 2007, la situació de punt mort evident va
dur a diversos grups polítics a buscar formes d'en-
derrocar Al-Maliki o de reforçar la seva posició. Iyad

Alaui, Al-Sadr, Fadhila i el Front del Diàleg Nacional
(Al-Hiwar) de Saleh al-Mutlaq van intentar crear un
front unit per reemplaçar Al-Maliki. Encara que aquest
intent va fracassar, va provocar una reacció en for-
ma d'esforços per crear una aliança viable, que en-
globava Al-Maliki (Dawa) i Al-Hakim (CSII) al costat
xiïta, Talabani i Barzani al costat kurd, i Al-Hashimi (PII)
al costat sunnita, i que va rebre el nom de Front Mo-
derat. Aquesta aliança de moderats va promoure el
«Govern quatripartit», en el qual participaven els tres
membres del Consell Presidencial (el president Ta-
labani, kurd; el vicepresident Adel Abdul Mahdi, del
CSII xiïta, i Tariq al-Hashimi, del PII) i el primer ministre
xiïta Nuri al-Maliki, del partit Dawa, i que constituïa un
mecanisme per posar fi a la fissió institucional i introduir
la fusió en la presa de decisions.
En l'origen d'aquest acord hi ha una triple xarxa d'in-
teressos. En primer lloc, un compromís entre kurds i
xiïtes per aprovar la Llei d'hidrocarburs, la legislació
per a la repartició dels ingressos i la federació, així
com per crear una base per a l'opció de governar amb
una majoria del 80%, si fallessin altres alternatives.
En segon lloc, un compromís entre sunnites àrabs i
kurds per esmenar la constitució i les lleis comple-
mentàries (concretament la «desbaasificació» i la le-
gislació que regula l'autoritat de les províncies) i introduir
un nombre considerable de sunnites en l'exèrcit, la
policia i l'Administració, entre moltes altres reivindica-
cions. En tercer lloc, un acord encobert entre Al-Ha-
kim, Al-Hashimi i Al-Maliki per flanquejar i excloure els
radicals, tals com Al-Sadr i Fadhila (possiblement tam-
bé Al-Yafari), al costat xiïta, i Adnan al-Dulaimi, Jalaf al-
Ulayan i el grup tribal sunnita Sahwa (liderat a Anbar
pel clan familiar d’Abu Risha), al costat sunnita.
El nou «front moderat» no és tan moderat. El CSII d’Al-
Hakim és una organització islàmica conservadora, igual
que el PII; és possible que el partit Dawa sigui l'únic
al qual manca aquesta trajectòria fonamentalista. El seu
mecanisme de govern, el «nucli quatripartit», presen-
ta molt poca cohesió. El seu punt feble més alarmant
és que el seu poder parlamentari és insuficient per man-
tenir un quòrum, i menys encara una majoria contun-
dent. Potser el millor exemple és que el Govern no va
aconseguir l'aprovació de la Llei d'hidrocarburs ni el
compliment de l'article 140, relatiu a l'estatus definitiu
de Kirkuk (a la província de Tamim). Es va constituir fà-
cilment un bloc antikurd que va votar en contra de les
reivindicacions dels kurds pel que fa a les qüestions
de Kirkuk i del petroli. Els kurds van descobrir amb de-
cepció que els enemics xiïtes i sunnites, que estaven
molt entretinguts matant-se entre ells, estaven dispo-



sats a unir-se en contra dels kurds. Els sentiments
centralistes o xovinistes no eren absents en ambdós
bàndols del sector àrab, i fins i tot el text de la nova
llei sobre l'autoritat de les províncies va significar un cop
per a l'impuls descentralitzador d’Aziz al-Hakim.
Resulta paradoxal que, fins ara, els èxits aconseguits
mitjançant l’estratègia nord-americana d'incrementar
les tropes es deguin en gran part a la divisió en les
files de la comunitat sunnita, concretament entre els
grups locals amb objectius materials, i el grup d’Al-Qai-
da, amb motivacions ideològiques. També deuen molt
al monopoli dels Estats Units en les decisions sobre
les operacions militars, en les quals no participen Al-
Maliki i el seu equip. No obstant això, els Estats Units
no han aconseguit que l’èxit militar i l’aliança vagin
acompanyats de les reformes polítiques necessàries:
ampliació de la participació política, esmena de la
constitució i organització de la reconstrucció.

Els desafiaments que es presenten

Ancorats en les seves limitacions, el Govern d’Al-
Maliki i els seus aliats i partidaris nord-americans
s'enfronten a tots els possibles inconvenients que pu-
guin derivar-se del retard de la reforma política.
Reconciliació és un terme molt repetit actualment a
l'Iraq. No obstant això, el seu significat no és el ma-
teix per a tots els grups. En general, implica tres
qüestions fonamentals: incrementar la participació
política, esmenar la constitució i establir un calendari
ben definit per a la retirada de les forces de la coali-
ció liderades pels Estats Units. Es tracta de qüestions
espinoses, la interrelació de les quals ha estat pro-
blemàtica. El procés de reconciliació comença pel dià-
leg; per al diàleg, és necessari acordar una llista de
convidats i un programa comú; la llista de convidats
requereix l'amnistia, ja que alguns d'ells ja han estat
declarats «terroristes»; la llista també implica la bona
disposició o altres mitjans per incrementar la partici-
pació, i així successivament.
Les diverses conferències per al «diàleg nacional» que
s'han celebrat (l’ultima a mitjan març de 2008) han
tingut més de forma que no pas de fons. Els pro-
gressos s'han limitat a una amnistia i una esmena de
la llei de «desbaasificació». El Govern no sembla ca-
paç de negociar o d'adquirir un compromís ferm de
formar un nou Govern d’àmplia base. Mentrestant, la
dissolució de les milícies de l'exèrcit d’Al-Mahdi, l'e-
xèrcit Badr, i ara també els combatents d'Al-Sahwa,
si és que hi ha alguna possibilitat que s'aconseguei-

xi, no és una qüestió que estigui molt present en el
programa polític. L'exèrcit d'Al-Mahdi, per exemple,
ja s'ha adaptat a l'increment de les tropes nord-ame-
ricanes; ha reduït la seva visibilitat a Bagdad i ha mi-
rat de passar desapercebut amb la finalitat d'evitar els
enfrontaments directes; mentrestant, les milícies de
la revolta han desobeït el pla de seguretat en aug-
mentar la freqüència dels seus atemptats suïcides i
amb cotxes bomba, i ara també dels seus terribles
atacs amb franctiradors. El grup Badr, en la seva
majoria vestits d'uniforme, continua enfrontant-se als
seus enemics. El moviment d’Al-Sahwa està prote-
git pel mateix garant de la seguretat, els Estats Units.
És possible que l'esmena de la constitució, que s’hau-
ria d’haver realitzat fa molt temps, encara resulti més
complicada. La constitució actual no ha aconseguit
assegurar el consens nacional i compta amb l’opo-
sició no solament dels grups sunnites, sinó també dels
xiïtes i els nacionalistes iraquians de centre. Les
qüestions més polèmiques tenen a veure amb la na-
turalesa i el grau de federalisme, la jurisdicció dels go-
verns locals, la distribució dels ingressos provinents
del petroli i el poder del Consell Presidencial.

La dimensió regional

En contra del que recomanava l'informe Baker ─ Ha-
milton, l'element central de la nova estratègia del pre-
sident Bush va ser la vella política que consistia a unir
els moderats pronord-americans de la regió en con-
tra de l'Iran i Síria. La secretària d'estat Condoleez-
za Rice va iniciar els esforços diplomàtics per cons-
truir un eix antiiranià a tota la regió ─que inclogués
Aràbia Saudita, Jordània i Egipte─ i aconseguir el
suport a l’estratègia dels Estats Units a l'Iraq («el nou
Govern d'unitat»), per al qual va aprofitar les pre-
ocupacions existents a la regió sobre l’augment de
la influència de l’Iran i els temors sectaris en relació
amb les tensions entre sunnites i xiïtes. De fet, el
president egipci Hosni Mubarak, el rei de Jordània Ab-
dal·là II i altres líders regionals han donat mostres de
la seva preocupació per l'augment de la influència de
l'Iran i el futur dels sunnites. Els líders religiosos, com
el xeic egipci Yusuf al-Qaradawi, han adoptat una pos-
tura similar. Fins i tot en països com Síria i el Sudan
hi ha hagut reaccions violentes davant els rumors i
les notícies a la premsa que afirmaven que hi hauria
intents d’estendre el xiisme entre la població sunni-
ta. Els Estats Units també van prendre mesures mi-
litars pel que fa a l’Iran, amb el desplegament a la zona
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d'un altre grup de combat aeronaval i de sistemes de
defensa antiaèria Patriot, a més de prestar una aten-
ció especial a les preocupacions de Turquia sobre els
problemes a les seves fronteres amb l'Iraq. Així ma-
teix, els Estats Units van reconèixer la interrelació
amb altres qüestions més generals d'Orient Mitjà i van
realitzar nous esforços per revifar el moribund procés
de pau araboisraelià.
Això suposa l'acceptació del fet que els problemes
de l'Iraq estan estretament relacionats amb el seu en-
torn regional, on hi ha problemes crònics. La regió d'O-
rient Mitjà està embolicada en una sèrie de crisis im-
portants, tant a l'Iraq mateix com fora del país, entre
les quals s’inclouen: el conflicte araboisraelià, en què
els Estats Units i Iran/Síria estan en bàndols contra-
ris; el punt mort entre els Estats Units i l’Iran quant
al programa nuclear iranià, i l'equilibri entre els Estats
Units/Aràbia Saudita i Síria/Iran al Líban. La diplomàcia
saudita ha participat activament en una sèrie d'ini-
ciatives diplomàtiques: la conferència sobre l'Iraq a
la Meca (final de 2006), l'acord de la Meca entre Fa-
tah i Hamás, intents de resoldre la situació de punt
mort del Líban i la cimera àrab de final de març de
2007. Els Estats Units, mentrestant, dirigeixen els
seus esforços a reunir una aliança sunnita modera-
da en contra de l'Iran i Síria. La nova diplomàcia iti-
nerant de la secretària d'Estat Condoleezza Rice en
el conflicte araboisraelià pretén enfortir els sectors mo-
derats de la regió.

El paper de Turquia no és irrellevant; el seu desple-
gament militar a la frontera amb l'Iraq envia missat-
ges clars als kurds que prenguin mesures que els as-
segurin un estatus confederal i no federal a l'Iraq.
El Govern d’Al-Maliki, no obstant això, és més pro-
pens a contemporitzar amb Síria i desenvolupar bo-
nes relacions amb l’Iran, amb la qual cosa es fa pa-
lès que hi ha un conflicte entre les polítiques. D'altra
banda, si augmenta la polarització sectària de la po-
lítica regional, hi ha el perill que la transició iraquia-
na es vegi encara més perjudicada. El Govern d’Al-
Maliki és plenament conscient d'aquest perill. És

possible que contemporitzar i atreure Aràbia Saudi-
ta i Síria acontenti els sunnites iraquians, però no
garanteix en absolut que Riad o Damasc deixin de fi-
nançar i donar suport als grups armats sunnites. Així
mateix, si queda confirmada pel Govern d’Al-Maliki,
la contemporització amb Síria i/o l’Aràbia Saudita di-
vidiria el bloc xiïta en un moment crític del procés po-
lític. L'acostament a l’Iran, d'altra banda, intensifica els
temors entre els sunnites d'una dominació xiïta.
La conferència internacional celebrada a Bagdad a co-
mençaments de març de 2007 i la reunió que va te-
nir lloc al principi de maig a Sharm al-Sheikh van con-
firmar el reconeixement regional i internacional del
Govern iraquià i van obrir una possibilitat de contac-
te entre els Estats Units i l’Iran i Síria, però les reunions
no es van traduir en una cooperació o en un acord mutu
sobre la crisi de l'Iraq. Malgrat això, aquestes reunions
constitueixen mesures inicials imprescindibles en les
quals caldrà basar-se per arribar a un major consens
pel que fa a la cooperació regional i internacional i l'en-
fortiment del procés polític i de seguretat a l'Iraq.

Conclusió

La divisió política, la debilitat, la desconfiança, la fal-
ta d'imaginació i els enfrontaments entre les diferents
faccions han impedit el bon funcionament del Govern
iraquià (el Gabinet Ministerial, el Consell Presidencial
i el Parlament, així com els governs locals de les pro-
víncies). El més sorprenent és la falta de prestació de
béns públics: serveis i seguretat. Els avenços en l’àm-
bit de la seguretat van molt per davant del procés po-
lític, que es veu obstaculitzat per la divisió entre les
diferents faccions i pel monopoli del poder.
Quan s'aproximen les eleccions municipals de 2008
i les segones eleccions generals, que se celebraran
el 2009, sembla que els partits islàmics d'ambdós bàn-
dols estan perdent popularitat ràpidament. Pot ser que
les eleccions no suposin un canvi radical de les re-
lacions de poder, però poden incorporar noves for-
ces i donar lloc a noves aliances. Els vells blocs uni-
taris ja s'han desintegrat; les noves branques encara
no han pres forma.
En conclusió, la democràcia iraquiana està coberta
de sang. Físicament, a mercè dels esquadrons de la
mort, les milícies, els terroristes i les màfies; intel·lec-
tualment, sota el control d'ideologies islàmiques vio-
lentes i conservadores.
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Els problemes de l'Iraq estan
estretament relacionats amb
el seu entorn regional, on hi
ha problemes crònics
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Conflictes armats a la Mediterrània

Gaza i Cisjordània i la font de problemes
recents a Palestina

Daoud Kuttab
Fundador de la primera ràdio a Internet
del món àrab,AmmanNet
Professor visitant de Periodisme a la
Universitat de Princeton

El meu col·lega Ayman Bardawil, que va néixer i va créi-
xer al sud de la franja de Gaza, a la ciutat de Rafah, ha
viscut a Ramallah des que va estudiar a la Universitat
Birzeit, on es va llicenciar en enginyeria civil. En els úl-
tims deu anys, Ayman, que ha treballat en televisió, con-
cretament en animació, ha visitat els seus pares, la fa-
mília, els seus germans i els seus amics, en menys
ocasions de les que podria comptar amb els dits de
les seves artístiques mans. Els israelians van rebutjar
amb freqüència les seves sol·licituds per visitar Gaza
«perquè no hi ha cap raó humanitària convincent», se-
gons li va comunicar un funcionari israelià.
Posteriorment, l'estiu de 2006, el seu pare es troba-
va en estat terminal i Ayman va obtenir un permís dels
israelians per anar a visitar-lo. L'endemà d'expirar el
seu permís i tornar a Ramallah, el seu pare va morir
i ell no va poder viatjar-hi. Va ser llavors quan es va
traslladar a Jordània; ara, en comptes de ser ell qui
desitja visitar la seva família, és la seva mare qui bus-
ca la manera de sortir de Gaza.
Quan l’any 1948 es va fundar Israel, milers de palestins
es van dispersar, principalment en els territoris pro-
pers de Cisjordània, Gaza, la ribera est del Jordà, Sí-
ria i el Líban. Jordània va annexionar poc després
Cisjordània i va concedir la ciutadania als palestins
(refugiats o no). Gaza, que aviat es va veure super-
poblada per refugiats, estava governada per Egipte,
però als palestins de Gaza se'ls va fer lliurament de
documents de viatge en els quals es declarava que
la seva ciutadania era indeterminada. L'accés dels pa-
lestins a Egipte era restringit i una gran part de la for-
ça laboral no qualificada de la regió depenia de l'A-

gència de les Nacions Unides per als Refugiats de
Palestina (UNRWA), que va construir i va mantenir
els camps de refugiats locals.
No obstant això, mentre a Cisjordània la terra era
abundant i hi havia llocs de treball que els palestins
podien ocupar, la millora econòmica de Gaza va ser
superficial; la terra i l'aigua estaven limitades. Un
terç del seu territori estava vedat per cedir espai a
tot just mil colons jueus. Els ingressos de Gaza de-
penien en gran mesura dels treballadors que es des-
plaçaven diàriament a Israel. En un moment donat,
més de 150.000 habitants de Gaza travessaven dià-
riament el control d’Erez per anar a treballar a Israel
i tornar a casa a la nit.
La pobresa de Gaza era un terreny fèrtil per a l'acti-
visme polític. Al panarabisme el va succeir el nacio-
nalisme palestí i, finalment, la militància islàmica.
Sheikh Ahmed Yasin, un refugiat paraplègic de la
ciutat de Jora (ara pertanyent a Israel), situada al
nord de la franja de Gaza, va treballar discretament
durant algun temps per crear un moviment de base.
En general se li va permetre continuar amb el seu tre-
ball inicial perquè l'exèrcit israelià volia fomentar una
alternativa a l'Organització per a l'Alliberament de
Palestina (OAP), els membres de la qual oposaven
una resistència activa a l'ocupació per part d'Israel.
Quan va esclatar la Intifada, els seguidors de Yasin
van anunciar la creació del Moviment de Resistència
Islàmic, més conegut com a Hamàs pel seu acrònim
en àrab. Combinaven la crida a la vaga i atacs mili-
tars poc professionals a colons jueus, amb el rapte
de soldats israelians per fer una forta competència
als grups de l’OAP, predominantment seculars.
Malgrat que la primera Intifada va culminar amb el Pro-
cés d'Oslo i el retorn dels líders de l’OAP, no va
aconseguir donar una economia real a Gaza. Lla-
vors, ja es podien veure edificis de gran alçada i atès
que, dins de l'acord amb Israel, a l'Autoritat Palesti-
na se li havia permès dur armes curtes, altres grups,
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comHamàs, van adquirir les seves pròpies armes, prin-
cipalment comprant-les a soldats israelians o al mer-
cat negre d'Israel. En ocasions intercanviaven droga
introduïda de contraban a Gaza des del Sinaí per ar-
mes i munició. Temps després que els israelians es
retiressin de Gaza, el sistema de túnels va dur di-
rectament armes de Sinaí a Gaza.
En la segona Intifada palestina, que va esclatar l’any
2000, Hamàs va utilitzar les armes que havia reunit
per atacar els israelians i per crear un petit protec-
torat propi. No obstant això, com més atacs patia Is-
rael per part de Hamàs i d'altres grups, més tibaven
el setge de Gaza els israelians. Pocs anys després
d'haver entrat en el segle XXI, el nombre de treba-
lladors de Gaza a Israel s'havia reduït a uns cente-
nars. A l'augment de la pobresa i l'atur es va unir l'in-
crement de faccions armades, bandes i senyors de
la guerra. Amb la manca de feina, els joves tenien po-
ques opcions per triar una ocupació que no fos unir-
se a un grup que els proporcionés armes i diners per
formar part de tal o tal altra milícia. Les eleccions de
2006, que van dur Hamàs al poder, també van pro-
vocar un boicot internacional que va fer que, de la nit
al dia, els funcionaris deixessin de rebre el seu sou.
Els habitants de Gaza no podien anar a treballar a Is-
rael; sense cap recurs per a la viabilitat econòmica,
els palestins de Gaza van quedar a la mercè de l'Es-
tat d'Israel, malgrat que els soldats israelians havien
abandonat els carrers de Gaza i els carrerons dels
seus sòrdids camps de refugiats. El fet que Gaza es-
tigués tancada físicament i econòmicament, amb l'ex-
cepció de l'accés a la societat israeliana (concentrat
principalment en la mà d'obra barata), va suposar
que els seus habitants no van estar exposats a altres
cultures i altres experiències.
Atès que la major part dels residents de Gaza eren
refugiats (el 70%), és evident que tenien poques ar-
rels familiars i socials. A diferència de la població de
Cisjordània (de la qual només un 10% són refugiats),
que encara posseïa la terra que treballava durament
i que és en la seva major part rural, els habitants de
Gaza vivien en ciutats superpoblades en les quals te-
nien més pes les armes que la comunitat. S'enviaven
remeses a les famílies, però la major part de la gent
jove entenia com a única ocupació la possessió d'ar-
mes, cosa que també els conferia poder.
Jerusalem, com a centre religiós, cultural i econòmic
de Cisjordània, oferia un ambient cosmopolita del
qual mancava Gaza. Els centres d'educació superior
com la Universitat Birzeit van ocupar un important pa-
per en l'obertura cultural. El meu col·lega Ayman, que

va estudiar a Birzeit i hi va conèixer Hania, va deci-
dir traslladar-se oficialment a Ramallah. No obstant
això, la major part dels habitants de Gaza no gaudeixen
d’aquest privilegi. Una vegada assetjada Gaza, es
va acabar la feina a Israel. Les dues faccions militars
contràries van dedicar els seus esforços durant una
temporada a oposar resistència a l'ocupació israeliana,
però quan Israel es va retirar i Gaza no s'havia obert
a Cisjordània ni a Egipte va començar una reculada
cultural. Persones com els Bardawil, que s'havien
establert a Ramallah, es van traslladar finalment a
Jordània, on van aconseguir feina i un entorn més ade-
quat per criar els seus fills.

Mentrestant, a Gaza, la desesperació i la manca de
progrés en el procés de pau, unides al fet que la res-
ta del món mirava cap a l’altra banda davant dels
palestins, van fer que els dos grups palestins més im-
portants arribessin a una terrible guerra civil. La in-
formació publicada ara a Vanity Fair apunta a un es-
forç promogut pels Estats Units perquè el moviment
secular palestí, Fatah, fes caure, fins i tot a través de
la violència, els militants de Hamàs, els líders civils dels
quals havien guanyat les eleccions parlamentàries el
febrer de 2006.
Els assassinats sense sentit entre palestins han per-
judicat la causa palestina. Els palestins de Cisjordà-
nia, on hi ha el rumor que totes les armes i tota la mu-
nició disponibles han estat adquirides per militants
d'una o altra facció, es preparen per a la dura èpo-
ca que els espera.
Els palestins no poden donar la culpa a ningú, excepte
a ells mateixos. Malgrat el bloqueig a què es veu sot-
mesa Gaza des del punt de vista econòmic i dels mo-
viments, poc es pot dir per explicar una bogeria sem-
blant. La manera d'executar els intents d'autogovern
deixa poc espai a l'esperança que es produeixin con-
verses de pau satisfactòries. Per a un observador
extern resulta fàcil plantejar als palestins que si no po-
den aprendre a administrar el poder amb equitat i apli-
car l'estat de dret, a més de comprendre el signifi-
cat del repartiment i la rotació del poder a Gaza, no

El fet que Gaza estigués tancada
físicament i econòmicament va
suposar que els seus habitants
no van estar exposats a altres
cultures i altres experiències



hi ha garanties que puguin fer-ho en els altres Terri-
toris Palestins.
Mentre la lluita actual és un punt negre en la histò-
ria de Palestina, és necessari situar els fets en un con-
text. Els Territoris Palestins (és a dir, Gaza i Cisjor-
dània, inclosa Jerusalem) estarien sota una ocupació
militar estrangera, en ocasions brutal, que va violar la
legislació internacional en portar població jueva a
llars construïdes en terres palestines expropiades.
La quarta Convenció de Ginebra prohibeix expres-
sament a un poder ocupant portar la seva població
a zones ocupades.

Des que els israelians van abandonar Gaza, l'única
frontera oberta per als palestins que hi viuen (més d'un
milió) ha estat tancada més dies dels que ha estat
oberta. Els israelians afirmen que tanquen regularment
el punt de Rafah a causa d’un problema pendent rela-
cionat amb l'empresonament d'un dels seus soldats. Una
vegadamés, aquesta acció és un càstig col·lectiu i vio-
la les lleis internacionals. A més, l'injust bloqueig eco-
nòmic, per mitjà del qual el sistema bancari internacio-
nal prohibeix que es transfereixi un sol cèntim a qualsevol
compte de l'Autoritat Palestina, ha conduït a un estat
de pobresa i atur extrems. Amb poca esperança en el
present o en el futur, no resulta difícil esperar que l'am-
bient sigui propens al caos, com ho és actualment.
Els acords de la Meca entre Hamàs i Fatah van cul-
minar en un acord per mitjà del qual el poder legis-
latiu dominant (Hamàs) va acordar cedir poder per
complaure la comunitat internacional i posar fi a l'in-
just bloqueig econòmic. No obstant això, al cap de
tres mesos que es formés el nou Govern d'Unitat
Nacional no s'havia testimoniat cap avenç respecte
d’aquest bloqueig.
Fonts de Gaza indiquen que el principal problema
que va provocar la ronda de violència actual va ser ins-
tigat per alguns dels funcionaris de la línia dura als quals
es va demanar que marxessin per deixar pas al Go-
vern d'Unitat Nacional. Alguns d'aquests líders es
pregunten, juntament amb els seus camarades, quin
sentit té compartir el poder amb Fatah si aquest úl-
tim ha estat incapaç de posar fi al bloqueig econòmic.

Es podria dir que Hamàs no pot culpar Fatah que el
bloqueig continuï. El president de Palestina, Mah-
moud Abbas, ha afirmat en repetides ocasions que
els compromisos adquirits per Hamàs a la Meca no
eren suficients. S'esperava que continuessin en un to
moderat mitjançant un acostament a les peticions
de la comunitat internacional.
Siguin quins siguin els arguments que esgrimeixi qual-
sevol persona, les imatges que arriben de Gaza no són
agradables per a ningú que doni suport a la causa pa-
lestina. Quan els palestins commemoraven el 59è
aniversari de la nakbeh (catàstrofe), l'origen del pro-
blema dels refugiats palestins, els diaris locals de Pa-
lestina van publicar titulars de vuit columnes en blanc
i vermell en els quals qualificaven com a nova nakbeh
el que estava succeint a Gaza. No obstant això, mal-
grat que se suposa que rememorar aquests fets fa que
el món recordi el dret dels refugiats palestins a tor-
nar a les seves terres i a les seves llars, la nova nak-
beh amenaça amb fer que resulti tan difícil aconse-
guir el somni d'un Estat palestí independent a
Cisjordània i Gaza com ho està sent el dret a tornar.
Un any després de la victòria de Hamàs a les elec-
cions parlamentàries i després de mesos de lluita in-
terna, es va arribar a un acord el mes de febrer de
2007, a la ciutat sagrada saudita de la Meca. La sul-
ha (reconciliació) de la Meca signada entre els líders
dels dos principals grups palestins, Hamàs i Fatah, està
sent aclamada com un important avenç polític. No
obstant això, el Govern d'Unitat Nacional palestí creat
arran d'aquest acord s'enfronta a reptes interns i ex-
terns de dimensions extraordinàries. L'acord de la
Meca ha d'anar seguit d’un esforç per posar fi al blo-
queig econòmic i administratiu de Palestina i aconseguir
converses de pau serioses, la finalitat de les quals si-
gui acabar amb l'ocupació a què s'han vist sotmeses
en els últims 39 anys Cisjordània i la franja de Gaza.
El nou Govern hauria de pagar els seus funcionaris,
restaurar la llei i l'ordre i acabar amb l’anarquia que ha
passat a ser la norma en els Territoris Palestins.
Són moltes les persones que estan convençudes
que la lluita interna a Palestina va començar en part
com a conseqüència del punt mort polític a què es
va arribar després que Israel i la comunitat interna-
cional decidissin aplicar un embargament econòmic
a l'Autoritat Palestina. Es va dir que l'injust bloqueig
econòmic, respectat religiosament pel sistema ban-
cari de tot el món (inclosos els bancs àrabs i islàmics),
es va deure al fracàs del nou Govern palestí en no
acatar les tres condicions imposades pel Quartet. El
Quartet, format pels Estats Units, les Nacions Unides,
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la Unió Europea i Rússia, havia demanat al Govern
dirigit per Hamàs que reconegués Israel, que ac-
ceptés els acords que havien signat prèviament l’OAP
i Israel i que renunciés al terrorisme.
Els palestins es van queixar que la comunitat inter-
nacional els hagués imposat injustament un bloqueig
econòmic perquè, senzillament, no estava satisfeta
amb les eleccions lliures i justes que s'havien celebrat
en els seus territoris. Les eleccions, supervisades per
observadors internacionals encapçalats per l'antic
president dels Estats Units, Jimmy Carter, van donar
com a resultat la indiscutible victòria dels seguidors
del moviment islàmic Hamàs. El Govern creat després
de les eleccions de 2006 no havia pogut pagar els
funcionaris, a causa del bloqueig bancari internacio-
nal i a la negativa d'Israel de transferir al seu compte
milions de dòlars procedents d'impostos recaptats
pel poder ocupant en nom del poble palestí.

Després de passar mesos sense poder pagar, el
Govern, encapçalat pel líder de Hamàs, Ismael Ha-
niyeh, va haver d'enfrontar-se a un seriós repte el
mes de setembre de 2006, quan els funcionaris van
iniciar una vaga per reclamar que se'ls pagués. Les
diferències entre la presidència dirigida per Fatah, li-
derada per Mahmoud Abbas, i el Govern islàmic van
arribar als carrers. Les amenaces del president Ab-
bas de celebrar eleccions per sortir del punt mort no
van fer més que empitjorar la situació.
L'atur seguia augmentant, els ingressos descendien fins
a arribar a xifres històriques i les tensions internes
augmentaven, amb la qual cosa el teixit palestí va co-
mençar a desintegrar-se fins a arribar a la lluita inter-
na entre els palestins partidaris de Hamàs i els que do-
naven suport a Fatah. Els intents per reconciliar els grups
enfrontats es van produir a Gaza i van passar després
a Egipte, Damasc i, finalment, a la Meca, on van do-
nar els seus fruits sota els auspicis del rei saudita pro-
nord-americà Abdullah, el país del qual ha protegit fi-
nancerament els palestins durant dècades.
El repte consisteix ara a trobar una via que permeti
anar més enllà de la fi de la lluita interna mitjançant
la creació d'un Govern d'Unitat Nacional. Un dels
primers desafiaments per al nou Govern és convèn-

cer la comunitat internacional que respecti els acords
previs de Palestina, cosa que inclou el reconeixe-
ment mutu de l’OAP i Israel i els acords d'Oslo. En
anunciar l'acceptació d'acords anteriors i donar su-
port a la iniciativa de pau àrab, el nou Govern hauria
de ser capaç d'aportar normalitat econòmica a l'Au-
toritat Palestina apurada econòmicament.
L’acabat de crear Govern d'Unitat Nacional encara ha-
via de plantar cara a un altre gran repte. Perquè no
es repetissin les escenes d'assassinats interns i de
destrucció de propietats s'havia d'aplicar una nova po-
lítica de seguretat. Les nombroses milícies, grups, ban-
des i persones que posseeixen i utilitzen armes fan
que siguin possibles enfrontaments perillosos. El nou
Govern d'Unitat hauria d'haver insistit en la necessi-
tat d'unes forces armades unides i úniques. Per po-
sar fi a l’anarquia, els responsables de la seguretat
palestina haurien de retirar la protecció concedida a
persones que posseeixen armes i que les han utilit-
zat impunement per ferir, matar i destruir propietats.
La llei i l'ordre han de ser el motor que mogui el Go-
vern d'Unitat si els líders palestins de totes les frac-
cions volen que el pessimista públic palestí pugui tor-
nar a tenir fe en ells.
Mentre se signava la reconciliació entre els líders
dels principals grups palestins (Hamàs i Fatah), aca-
bada de negociar a Aràbia Saudita, aquesta era acla-
mada també com el principal avenç polític a què
s’havien d'enfrontar. El Govern d'Unitat Nacional creat
en virtut d'aquest acord va haver de fer front a pro-
blemes de grans dimensions. Després de la seva
signatura havia de produir-se un esforç per posar fi
al setge econòmic i administratiu de Palestina i per
mantenir converses de pau serioses per posar fi a l'o-
cupació a què s'han vist sotmeses Cisjordània i la fran-
ja de Gaza en els últims 39 anys. En l’àmbit intern,
el nou Govern hauria de pagar els seus funcionaris,
restaurar la llei i l'ordre i acabar amb l’anarquia que
havia passat a ser la norma en els Territoris Palestins.
La Unitat Nacional no va durar gaire. El mes de juny
de 2007, no només s'havien reactivat les lluites, sinó
que aquestes van donar com a resultat la clara vic-
tòria militar de les milícies de Hamàs. Les forces de
seguretat nacional lleials al president palestí van ha-
ver de fugir a Egipte i Cisjordània a través d'Israel. Ha-
màs va declarar el seu propi Govern separatista en-
capçalat per Ismael Haniyeh, número u de la seva llista
de candidats al Parlament. El president Abbas va
qualificar aquestes accions com un cop d'estat i com
una revolta il·legal contra el Govern legítim; des de
llavors, ha tallat qualsevol vincle amb Hamàs i el seu
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Govern. Mentre Mahmoud Abbas segueix pagant els
funcionaris des de Ramallah, la situació legal i admi-
nistrativa és molt complicada. El món s'ha negat a re-
conèixer el Govern de Hamàs a Gaza; malgrat això,
Egipte ha mantingut el diàleg amb la finalitat de bus-
car diferents vies que permetin arribar a una solució
amb Fatah i a un alto el foc amb Israel mentre amb-
dues parts s'intercanvien míssils de fabricació caso-
lana des d'una banda, i míssils d'helicòpter, des de
la banda israeliana.

Els dos últims anys han estat dels més difícils en la
història moderna de Palestina. Durant anys, el món
ha envejat el sòlid teixit social del seu poble, que es
mantenia unit malgrat l’ocupació. Amb un fort sentit
de la identitat nacional, els palestins presumien de te-
nir un clar propòsit que els mantenia units: posar fi
a l'ocupació per part d'Israel i instaurar un Estat in-
dependent i democràtic.

No obstant això, les lluites internes han deixat una
ferida profunda entre els palestins. Si la ferida es
guareix, serà necessari realitzar un gran esforç per
restaurar una economia que funcioni, reforçar la
seguretat interna i millorar les relacions dels pa-
lestins amb els seus veïns i amb la comunitat in-
ternacional.
El cas de la família d’Ayman Bardawil és testimoni de
la situació. «Algunes vegades, quan li truco, em pre-
gunta què faig aquí encara», explica sobre la seva
mare. Poc després que finalitzés el conflicte intern,
ella estava molt preocupada. Encara que la situació
semblava tranquil·la amb l'absència de qualsevol par-
tit contra el qual poguessin lluitar els victoriosos mi-
litants de Hamàs, els precs de la mare d’Ayman per-
què aquest abandoni Gaza s'han anat fent cada
vegada més intensos. El seu fill és un líder polític de
Fatah i, encara que pot continuar amb la seva activi-
tat política, la mare no es fia de la tranquil·litat de què
gaudeix ara Gaza i està preocupada pel futur a llarg
termini dels que hi viuen. La senyora Bardawil no és
l'única que viu amb aquesta por.
Actualment, famílies com la dels Bardawil, que no
poden emigrar, esperen que el control per part d'un
únic partit no duri gaire temps. Tenen l'esperança
que quan el Govern multipartidista torni a Gaza,
l'estat de dret i els principis democràtics autèntics
substitueixin el Govern de les armes i permetin, per
tant, el retorn del veritable poder a la font del po-
der, el poble.
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Els palestins es van queixar que
la comunitat internacional els
hagués imposat injustament un
bloqueig econòmic perquè, senzi-
llament, no estava satisfeta amb
les eleccions lliures i justes que
s'havien celebrat en els seus ter-
ritoris



Conflictes armats a la Mediterrània

Al-Qaida al Magreb Islàmic: 2007,
any frontissa
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CNRS-IDEMEC (Institut d'EthnologieMéditerranéenne
et Comparative)
Université de Provence, Aix-en-Provence

El 13 de setembre de 2006, l'antic Grup Salafista per
a la Predicació i el Combat (GSPC) va publicar al seu
lloc web un comunicat titulat «Comunicat i bona no-
tícia». L’emir Abu Mus'ab Al-Wadoud (el seu verita-
ble nom és Abdelmalek Droukdel) va anunciar que ha-
via obtingut l'aprovació dels responsables d’Al-Qaida
a la seva sol·licitud d'adhesió a l'organització d’Os-
sama bin Laden. Va subratllar que, després de llar-
gues negociacions i contactes que van durar més d'un
any, havia arribat la bona notícia: «Des d'ara, el GSPC
s'integra a les files d’Al-Qaida. Els seus soldats i la
seva direcció prometen fidelitat al xeic Ossama bin
Laden». Després de recordar que «els sionistes i els
cristians es van aliar amb els esclaus apòstates per
declarar la guerra total a l'islam», va considerar que
la victòria de l'islam només es podria aconseguir amb
la unió dels diferents grups de la jihad. Segons ell,
només l'organització Al-Qaida és capaç de guiar la
jihad; precisament per aquests motius, «el GSPC, que
es considera un maó (labîna) més en la construcció
de l'Estat islàmic», es posa a la disposició del seu emir
i líder Ossama bin Laden.
El 24 de gener de 2007, un segon comunicat signat
pel mateix emir Abu Mus'ab Al-Wadoud anunciava el
canvi de nom del GSPC, que passaria a ser l'orga-
nització d’Al-Qaida al Magreb Islàmic (AQMI). Ho va
justificar en els següents termes: «Després de l'ad-
hesió del GSPC a l'organització d’Al-Qaida i la pro-
mesa de fidelitat al lleó de l'islam, actualment Ossa-
ma bin Laden, que Déu el protegeixi (…), el grup havia
de canviar de nom per demostrar la veracitat de la unió,
la força de l'aliança i la sinceritat del vincle entre els
muyahidin d'Algèria i els seus germans d’Al-Qaida.

Estàvem desitjant canviar de nom des del primer dia
de la nostra adhesió, però no podíem fer-ho abans
de consultar-ho amb el xeic Ossama bin Laden».
Des d’aquest moment, tots els atemptats es van sig-
nar amb aquesta nova denominació i el nom del seu
emir, Abu Mus'ab, successor d’Abu Hamza (àlies Has-
san Hattab). Mentre que aquest últim hagués prefe-
rit unir-se a aquells que van respondre la crida de les
autoritats per a la reconciliació nacional, l’emir Droud-
kel va optar per radicalitzar la seva postura. Mitjançant
un comunicat de data 12 de gener de 2005, es va des-
marcar públicament del seu predecessor. A partir d'a-
quest moment, no es va fer cap concessió als «go-
vernants apòstates» i als «seguidors de la creu i els
seus esclaus». Van empitjorar les bombes, els atacs
i les mortíferes operacions de neteja.

El GSPC: el llarg camí envers Al-Qaida

Des de la seva creació l’any 1998, el GSPC es va
desmarcar del Grup Islàmic Armat (GIA) per alinear-
se amb les idees d’Al-Qaida, els portaveus del qual
havien denunciat les desviacions del GIA amb mo-
tiu de les matances col·lectives que van afectar di-
verses localitats a mitjan la dècada de 1990.
L'any 1997 va estar particularment marcat per aques-
tes hecatombes en les quals milers de pagesos del
centre i l'oest del país van ser salvatgement extermi-
nats. L'espantosa matança comesa la nit del 22 de
setembre de 1997 a Bentalha, suburbi a l'est d'Al-
ger, que en una nit es va cobrar la vida de més de
400 ciutadans, és emblemàtica des d'aquest punt de
vista. El 30 de desembre del mateix any, una horri-
ble matança va marcar el primer dia del Ramadà a tres
pobles situats a uns quilòmetres de Relizane, a l'oest
del país (Kherarba, Ouled Sahnine i Ouled Tayeb). El
nombre d'homes, dones i nens assassinats per ho-
mes armats es va acostar a les 400 persones. L'any



1998 es va iniciar amb una altra matança perpetra-
da el 4 de gener a Ramka i Had Chekala (Relizane),
amb més 1.000 morts, segons A. Ouyahia, cap del
Govern de l'època.
Aquestes matances col·lectives van perjudicar la re-
putació del GIA davant els seus valedors, tan interns
com externs. Per recuperar el suport perdut, l’any
1998 es va fundar el GSPC, que va decidir redirigir
els seus atacs essencialment contra el poder i els seus
símbols. Des de la seva creació, el GSPC es va eri-
gir en reparador dels danys ocasionats a la causa de
la Jihad per culpa de les desviacions del GIA.
L'Estat, que havia adquirit experiència en matèria de
lluita antiterrorista, va aconseguir aïllar els grups ar-
mats de la major part dels seus valedors, i deixar-los
per tant en una situació crítica des del punt de vista
material, que fins i tot els va empènyer a girar-se
contra els que abans els proporcionaven tot tipus d'a-
juda i logística.
D'altra banda, l'èxit relatiu de la política de reconci-
liació, que va aconseguir integrar alguns membres d'a-
quests grups armats en el procés de reconciliació na-
cional, havia afeblit encara més els partidaris de la
jihad, i els havia obligat a buscar suport extern. L'a-
portació perduda a escala local s’havia de satisfer se-
guint la línia d’Al-Qaida i els altres grups jihadistes que
actuaven a l'Iraq, Afganistan i altres llocs. A canvi
d'un suport més actiu per part dels ideòlegs de la ji-
had internacional, que havien deixat de fer-ho per
reprovació dels mètodes del GIA, el GSPC va ac-
ceptar adherir-se a la línia directriu d’Al-Qaida. En
aquestes circumstàncies, i a partir d'aquí, neix el
GSPC.
Després d'un període de prova i per marcar distàn-
cies amb aquells a qui les autoritats havien aconse-
guit convèncer en el marc de la política de reconci-
liació, el GSPC va sol·licitar una vegada més, i va
obtenir dels caps d’Al-Qaida, una aprovació més

enèrgica respecte de la seva adhesió a l'organitza-
ció de Ossama bin Laden.
Aquest canvi de direcció i d'estratègia s’havia de
«publicitar». Ho van fer amb l'espectacular atemptat
de l’11 d'abril de 2007 contra el Palau del Govern
en ple centre d'Alger. L'actual AQMI va aconseguir
demostrar que els combatents de l'antiga GSPC se-
guien actius i forts, alhora que van desmentir els dis-
cursos oficials que els donaven per moribunds i acor-
ralats. Els objectius triats per a aquest primer gran
atemptat tenien suficient simbolisme per sembrar el
caos en el si de l'Estat, els representants del qual fins
aleshores havien aconseguit minimitzar l'impacte me-
diàtic dels atemptats que, no obstant això, mai havien
cessat.
Aquests cops d'efecte indiquen als eventuals vale-
dors que els membres de l'antiga GSPC segueixen
totalment la línia defensada per Al-Qaida. Al mateix
temps que, a l'entorn local, és una forma de dir el se-
güent a través dels fets: en primer lloc, som soldats
de Déu abans que simples pretendents polítics. «Un
soldat de Déu ha de deixar de cercar o d’esperar les
gratificacions terrenals; ha de dedicar-se totalment
a la causa de Déu fins al sacrifici suprem». És el que
des d'ara intentaran defensar els comunicats i els
actes d’Al-Qaida al Magreb.

2007, l'any dels kamikazes

A semblança dels anys anteriors, 2007 va ser un any
de violència diària. Cada dia van caure víctimes per ba-
les o explosius. Els enfrontaments entre les forces pú-
bliques i l'oposició armada van ser cada vegada més
mortífers i es van circumscriure als cercles dels prin-
cipals adversaris. A partir d’aleshores, els atemptats per-
petrats per grups contra les patrulles armades de les
forces públiques i els seus aquarteraments van anar

13 de febrer: sis morts a la Cabília en set atemptats gairebé simultanis

de bomba i cotxe bomba.

11 d'abril: com a mínim 30 morts i més de 200 ferits en dos atemptats

gairebé simultanis a Alger, un dirigit contra el Palau del Govern en el

centre de la ciutat, l'altre, perpetrat mitjançant dos cotxes bomba, con-

tra una comissaria d'un suburbi de l'est.

11 de juliol: deu militars assassinats i 35 ferits a Lakhdaria (al sud-est

d'Alger) en un atac suïcida perpetrat contra una caserna per un camió

frigorífic carregat d'explosius.

6 de setembre: 22 morts i més de 100 ferits en un atemptat suïcida

dirigit a la comitiva del president Abdelaziz Bouteflika a Batna.

8 de setembre: 32 morts i 45 ferits en un atemptat suïcida amb cotxe

bomba contra una caserna de guardacostes a Dellys, port de la Cabília,

70 km a l'est d'Alger.

21 de setembre: prop de Lakhdaria, un atemptat suïcida contra un auto-

bús que transportava empleats del grup francès d'obres públiques

Razel causa nou ferits (entre els quals hi ha dos francesos i un italià).

11 de desembre: dos atemptats sacsegen la capital i destrueixen la seu

del Consell Constitucional i la de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides

per als Refugiats, cosa que provoca 41 morts i més de 170 ferits.

ATEMPTATS REIVINDICATS PER L'ORGANITZACIÓ D’AL-QAIDA AL MAGREB ISLÀMIC (AQMI)
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substituint les accions aïllades. Aquests són els objectius
prioritaris de l'organització d’Al-Qaida: l'Estat, els seus
símbols i auxiliars. Entre les estratègies utilitzades es
multiplica el recurs de l'explosiu i el cotxe bomba. No
obstant això, l’any 2007 va acaparar especialment l'a-
tenció l'aparició dels kamikazes. Si el 1997 va poder
qualificar-se d'any de matances col·lectives, el 2007
va ser indiscutiblement el dels kamikazes.
De fet, aquest any 2007 no va començar realment per
a l’AQMI fins al matí de l’11 d'abril, quan dos atemp-
tats suïcides amb cotxe bomba, perpetrats gairebé
simultàniament, van afectar el Palau del Govern al cen-
tre d'Alger i una comissaria d'un suburbi a l'est de la
capital. El balanç va ser força greu: una trentena de
morts i més de 200 ferits. Inesperats i espectaculars,
aquests atacs, executats gairebé al mateix temps en
uns minuts i en dos llocs molt simbòlics de la capi-
tal, van acabar amb diversos mesos d'esforços per
restituir el vincle de confiança entre l'Estat i els seus
mecanismes, i els ciutadans.
L'espectacularitat, la naturalesa dels objectius colpits
i el procediment utilitzat, van fer d'aquest cop d'efecte
una acció magistral, que va aconseguir trencar la
confiança que els ciutadans havien començat a di-
positar en l'Estat i en la seva política de reconcilia-
ció. Aquest atemptat va acabar amb un període de
relativa calma i va pertorbar una quietud parcialment
reconstruïda. L'endemà de l'atemptat, l'ambaixador
nord-americà acreditat a Alger va considerar neces-
sari posar-se en guàrdia davant d’altres possibles
atacs de l’AQMI. Les autoritats algerianes van pro-
testar enèrgicament contra el que van considerar
una ingerència en els assumptes algerians que no fa-
ria més que provocar més disturbis i sembrar el pà-
nic. El problema es va agreujar encara més quan tres
dies després, el 14 d'abril de 2007, uns kamikazes
es van fer explotar davant el consolat nord-americà
de Casablanca, van sembrar el pànic en el país veí
i van mostrar la capacitat de l'organització més enllà
de les fronteres algerianes, que era el que pretenia
comunicar el seu nou nom. Els advertiments de l'am-
baixada dels Estats Units a Algèria contra nous atemp-
tats es van veure confirmats i la inquietud va arribar
al seu paroxisme en el cos de policia i entre els ciu-
tadans dels dos països objectiu.
D'aquesta manera, Al-Qaida al Magreb va aconseguir
anunciar la inauguració de la seva nova estratègia a
Algèria i al Magreb i l'obertura d'una nova era jihadista,
més activa i més determinada. Quatre mesos després
del seu jurament de fidelitat al xeic Ossama bin La-
den, s'havia superat la prova: el GSPC s'havia inter-

nacionalitzat i s'havia convertit en una branca activa
d’Al-Qaida fins i tot sense haver-se demostrat un
vincle orgànic. El vincle era en primer lloc simbòlic i
ideològic. El segell Al-Qaida serviria per mediatitzar
les operacions decidides i executades in situ d’acord
amb les possibilitats que oferia un territori de segu-
retat força tancat.
En el moment en què l'opinió pública començava a plan-
tejar-se el post-terrorisme, Al-Qaida al Magreb fa el gran
cop i qualifica aquest atac de Badr del Magrebmusulmà
(Ghazwat Badr al-maghrib al-islâmî). La referència a
la batalla de Badr no és una casualitat. Es tracta de la
primera gran batalla victoriosa dels musulmans conduïda
pel profeta contra el clan de Quraysh, causant del seu
exili a Medina. Aquesta batalla segueix sent simbòlica
pel fet que la va guanyar un petit grup de musulmans
contra un enemic que disposava d'un major nombre de
combatents, i que a més va constituir l'inici de la con-
questa del poder pels adeptes a l'islam. A semblança
dels acòlits del Profeta, els membres d’Al-Qaida al
Magreb creuen en la possibilitat que un petit grup de
fidels pugui suplantar un exèrcit d'infidels. Ara, Al-Qai-
da al Magreb mostra aquest esperit: menys nombro-
sos però més decidits!
Tres mesos més tard, l’11 de juliol, un campament mi-
litar situat a l'est de la ciutat de Lakhdaria (a 90 km
d'Alger) és objecte d'un atemptat singular. Un kami-
kaze al volant d'un camió frigorífic, que habitualment
subministrava queviures a aquesta caserna, acon-
segueix introduir-se en el seu interior i fer explotar el
camió ple d'explosius. Moren una desena de militars
i més de 30 resulten ferits. El mes de setembre, l'ob-
jectiu a Batna és el cap de l'Estat en persona. Un ka-
mikaze es fa explotar enmig de la multitud que espera
la comitiva presidencial. L'atemptat se salda amb una
vintena de morts i més de 100 ferits. Abdelaziz Bou-
teflika reacciona i ratifica «l’elecció estratègica i irre-
versible del poble algerià» sobre la política de re-
conciliació nacional: «No hi renunciarem, sigui quin
sigui el preu que hàgim de pagar».
Dos dies més tard, un adolescent de 15 anys es va
fer explotar a l'interior d'una caserna de guardacos-
tes a Dellys, a la wilaya de Boumerdes. El balanç va
ser greu: 34 morts i prop de 60 ferits. Uns deu dies
més tard, es va produir un altre atemptat kamikaze a
Lakhdaria, a lawilaya de Bouira contra un vehicle que
transportava els empleats d'una empresa francesa. Fi-
nalment, l'any va acabar amb una última acció es-
pectacular. L’11 de desembre, dos atemptats van
sacsejar la capital i van destruir la seu del Consell
Constitucional i de l'Alt Comissionat de les Nacions



Unides per als refugiats (dos objectius altament sim-
bòlics), causant 41 morts i més de 170 ferits.

Al-Qaida, marca (compartida) de comunicació

Des de la ruptura amb els ideòlegs de la jihad inter-
nacional, l'oposició islamista armada no deixa de bus-
car suports capaços de mediatitzar el seu combat en
l'escena geopolítica i sobretot de legitimar-lo des
d'un punt de vista teològic.
Com respondre tots els muftís que, cada vegada
més, condemnen aquesta jihad que té com a objec-
tiu principal els musulmans? Fa falta una autoritat
com la d’Ayman al-Zawahiri para recusar algú com el
xeic Yussuf Al-Qaradhawi que va condemnar rotun-
dament els atemptats a Algèria1. El tinent d’Ossama
bin Laden fustiga el xeic de al-Azhar en els següents
termes: «Qaradhawi creu els principals criminals i
acusa elsmuyahidin de mentir. Reprèn en la seva fat-
wa el que va succeir a les ciutats de Batna i Dellys,
i qualifica els esdeveniments d'assassinat d'inno-
cents i d'acceptació de la legalitat de vessar la sang
d'innocents. Així, repeteix les mentides del règim cri-
minal algerià. L'operació a Dellys anava dirigida con-
tra una base naval i no contra una escola. Quant a la
de Batna, pretenia matar el president criminal que va
matar milers de civils innocents, que combat l'islam,
que es nega a aplicar la sharia, és fidel als Estats Units
i França, i reconeix Israel per la seva pertinença a les
Nacions Unides i el seu suport a la iniciativa àrab de
capitulació».
Si els combatents aïllats i cada vegada més separats
dels seus valedors veuen interès a adherir-se a una
organització internacional que dóna molts problemes
als seus adversaris més decidits, podríem pregun-
tar-nos quin benefici pot treure al seu torn l'organit-
zació d'aquesta aliança. De fet, són beneficis com-
partits. Al-Qaida multiplica els seus centres al mateix
temps que intenta desfer-se del jou que el subjecta
a Bagdad i Afganistan. Encara pot reivindicar, als ulls
dels seus adversaris, un poder dissuasiu imprevisible
amb l'elecció del moment i el lloc per fer-ho. Així ma-
teix, els atemptats d’Al-Qaida al Magreb li ofereixen
l'ocasió de prendre la paraula amb força i erigir-se en
portaveu de tots els oprimits. És així com després
dels atemptats d'Alger de l’11 de desembre dirigits
contra la seu de les Nacions Unides, el Consell Cons-

titucional i l'Acadèmia de Policia, el mateix Ayman al
Zawahiri, número 2 d’Al-Qaida, va poder declarar:
«Les Nacions Unides són un enemic declarat de l'is-
lam: van legitimar la creació de l'Estat d'Israel en ter-
res musulmanes. Consideren Txetxènia part integrant
de la Rússia dels croats; consideren Ceuta i Melilla part
integrant de l'Espanya dels croats. Legitimen la pre-
sència dels croats a Afganistan i a l'Iraq (...); van legi-
timar la independència de Timor a Indonèsia, però no
reconeixen aquest dret a Txetxènia, ni als musulmans
del Caucas, ni a Caixmir, Ceuta i Melilla o Bòsnia».
Valent-se del suport dels caps d’Al-Qaida que apro-
ven i ratifiquen les seves accions, els membres de
l’AQMI ja no dubten a assumir-los públicament i a di-
fondre a Internet les fotografies dels seus autors.

Una evolució no desitjable

Segurament, la novetat més destacada en aquesta
sèrie d'atemptats de 2007 és el procediment adop-
tat. Per primera vegada, l'atemptat suïcida és reivin-
dicat clarament com a tal pels seus promotors i exe-
cutors. S'han plantejat molts dubtes sobre els autors
d'aquests atemptats de l’11 d'abril: són kamikazesmal-
grat seu, sense saber-ho, o són kamikazes declarats,
voluntaris per morir? Els poders públics intentaven
tranquil·litzar-se respecte a aquesta evolució en les
modalitats d'acció i en un principi defensaven expli-
cacions que suggerien que era probable que els ka-
mikazes ho fossin sense saber-ho. La voluntat de
minimitzar l'abast simbòlic d'aquest acte xocava amb
la tossuda realitat dels fets.
La resposta va arribar en un comunicat degudament
signat per l’emir Abu Mus'ab, en nom de l’AQMI. El
comunicat recordava que l'elecció d'aquesta estra-
tègia no s'havia imposat per insuficiència de mitjans
logístics i que s'esperava que la llista de kamikazes
s’anés ampliant. De fet, la resposta anava dirigida a
tots aquells que intentaven tranquil·litzar-se minimit-
zant la importància dels seus actes i atribuir-los a la
desesperació d'un grup acorralat. Aquestes opera-
cions no van ser, com havien permès suposar les pri-
meres reaccions oficials, avatars d'intents que fra-
cassen o d'estratègies fomentades sense que només
ho sabés el seu executor. Des del punt de vista dels
seus valedors, es tractava d'una nova estratègia, no
causada per l’afebliment dels mitjans com es podia

1 En l'espectacular atemptat dirigit el 6 de setembre contra la comitiva presidencial a Batna, la condemna (primer oral i després escrita) va ser
més contundent i més àmpliament argumentada que la que es va produir después dels atemptats de l’11 d’abril. Vegeu el text de les cartes a la
pàgina web d’Al Qaradhawi, consultada els mesos d’abril i maig de 2007.
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pensar, sinó tot el contrari; seria més aviat conse-
qüència d'una millor preparació material. Les dife-
rents declaracions dels islamistes d’Al-Qaida al Ma-
greb ho van anunciar amb orgull com una nova forma
de conducta.
El discurs oficial es referia constantment a les «difi-
cultats» dels grups terroristes, causades per les de-
sercions i les dissensions. Tot i que hi havia alguna
cosa certa en les seves afirmacions, també és cert
que els pocs milers de combatents que quedaven es-
taven més mobilitzats que mai i decidits a morir com
a màrtirs. L’11 d'abril de 2007, els terroristes van
atacar el cor de l'Estat, i més tard, amb l'atemptat fra-
cassat a Batna, el 8 de setembre del mateix any, van
intentar atacar-ne el cervell apuntant cap a la comi-
tiva presidencial.
Un cop aclarits els fets, que demostraven que els atacs
iniciats l’11 d'abril de 2007 s'incloïen sens dubte en
la categoria d'atemptats suïcides, alguns encara es-
peraven un desacord en el si dels grups armats res-
pecte de la utilització d'aquests procediments. Per mit-
jà d'un comunicat, de data 14 de maig de 2007, la
comissió d'informació d’Al-Qaida al Magreb va des-
mentir categòricament el que considerava al·lega-
cions sobre l'existència de dissensions internes so-
bre el recurs al mètode de les operacions suïcides
(`amaliyât istish'hâdiya). Per contra, va concretar que
hi havia consens entorn d'un procés que satisfeia
els combatents i que esperaven des de feia molt
temps. Segons aquest mateix comunicat, si aques-
ta opció va trigar a concretar-se, era només a cau-
sa d'una manca de preparació conseqüent i avisava
que en endavant la llista de candidats a màrtir (al-is-
tíshhâdiyîn) augmentaria dia a dia.

El kamikaze i el màrtir voluntari

Les biografies comparades relatades per la premsa
concorden en determinats punts. El perfil del kami-
kaze que se’n dedueix és el d'un nou convertit intern,
una espècie de nou born again, a la trentena, amb una
situació social i econòmica precària que ja ha estat
a la presó, generalment per qüestions de delinqüèn-
cia comuna, o fins i tot pel seu passat islamista. Sem-
bla que diversos dels nostres kamikazes s'han be-
neficiat de l'indult en el marc de la Llei sobre la
reconciliació, cosa que reactiva la polèmica entorn d'a-
questa Llei, fins al punt que la primera declaració del
cap d'Estat després de l'atemptat de Batna, del qual
acabava d'escapar, va ser reiterar la seva determinació

de prosseguir amb la seva política de reconciliació.
No obstant això, aquest perfil mitjà no s'ha respec-
tat sempre. Dos casos ho posen seriosament en
dubte. El de Nabil Bel-kacemi (alies Abumussab el
Zarkaui), un adolescent de 15 anys que es va fer ex-
plotar a l'interior d'una caserna de guardacostes a De-
llys, a la wilaya de Boumerdes. El segon cas, enca-
ra més estrany, és el del kamikaze autor de l'atemptat
contra la seu de les Nacions Unides a Hydra. Che-
bli Brahim, alies Abou Othman, anomenat també Ami
Ibrahim, per la seva edat avançada. Tenia 64 anys!
Més enllà de les irreductibles diferències, aquestes
figures podrien haver-se trobat en una espècie de des-
il·lusió total respecte del projecte de societat i de po-
lítica del país. Han preferit uns altres valors i una al-
tra ètica, encara que fossin utòpics. Ni el llenguatge,
ni l'esperit d'aquests valors imaginats entren a la ca-
tegoria de kamikaze. A ulls dels seus promotors i als
seus propis, els autors d'aquests atacs no són ka-
mikazes. En comptes d'aquesta paraula d'origen ja-
ponès, els islamistes prefereixen el terme istish'hadî
(pl. istishhadiy'ûn) que podria traduir-se com a can-
didat (voluntari) a màrtir, terme molt divulgat pels pa-
lestins de la segona Intifada. S'han celebrat molts de-
bats en el si de les elits religioses i polítiques sobre
l'aspecte lícit d'aquest acte. Fins i tot el cèlebre muf-
tí egipci Al-Qaradhawi, que va intervenir a l'endemà
de l'atemptat de Batna per condemnar-lo, havia con-
tribuït anteriorment a fer lícita la condició d’istish'hâ-
di per als palestins, en afirmar que els autors d'aquests
actes no són suïcides, ja que se sacrifiquen per una
causa justa. Al-Qaradhawi distingeix entre istish'hâd
i suïcidi (intihâr). Segons aquest savi molt escoltat,
«el suïcida (al-muntahir) es mata a si mateix i per a
si mateix, mentre que aquest (l’istish'hâdî), ofereix la
seva persona com a sacrifici per a la seva religió i la
seva comunitat. El suïcida és una persona desespe-
rada [...] i elmuyahidin està ple d'esperança en Déu.
El suïcida s'allibera de si mateix i dels seus proble-
mes matant-se, mentre que elmuyahidin combat l'e-
nemic de Déu i el seu enemic amb aquesta nova
arma posada pel destí (al-qadar) entre les mans dels
oprimits (mustad'afîn) per resistir la tirania (al-djaba-
rût) dels orgullosos poderosos».
Els debats generats pels enfrontaments dels musul-
mans, primer a Palestina i després a l'Iraq, Afganis-
tan i altres llocs, van enriquir i van fer evolucionar la
noció de màrtir introduint una distinció entre el sha-
hîd i l’istish'hâdî. Aquest últim és algú que ha deci-
dit «fer-se shahîd», mentre que el shahîd tradicional
és el que ha anat a combatre com a muyahidin es-



perant una victòria en vida, però a qui ha sorprès la
mort abans que pogués veure complert el seu desig.
Els membres de l’AQMI distingeixen clarament entre
el shahîd i l’istish'hâdî, com mostra el comunicat de
l’11 de desembre de 2007 mitjançant el qual reivin-
diquen el doble atemptat contra el Consell Consti-
tucional i la seu de les Nacions Unides a Alger. El co-
municat dedica aquesta operació a un dels seus
principals membres abatut per les forces de l'ordre
l'octubre de 2007. Titulat Ghazwat ash-shahid Su-
fyân Abî Haydara, el comunicat distingeix clarament
entre aquest shahîd (màrtir) caigut en combat i els
istish'hadiyûn que acaben de realitzar aquestes dues
operacions (`amaliyatayn istish'hadiyatan) per venjar-
lo, entre altres coses.
Les diferents traduccions, com suicide bomber o
home bomba, metaforitzen l’istish'hâdî però al mateix
temps banalitzen el seu acte, en reduir-lo a una sim-
ple operació suïcida. El debat entre els que consideren
aquest acte un simple acte de suïcidi i els que li atri-
bueixen una dimensió més idealista, distingeix en el
fons dues lògiques de percepció. El primer concep-
te, forjat en un esperit i una cultura de l'islam cada
vegada més compartits, i que considera aquest acte
un sacrifici elevat de vegades al nivell d'obligació re-
ligiosa. El segon, més proper al punt de vista occi-
dental, que també té partidaris entre els musulmans
(inclosos àrabs i palestins), considera l'atac-suïcida
un suïcidi que, a més, és un acte criminal.
La «teoria» d’Al-Qaradhawi ha estat represa com una
garantia per molts grups que atacaven els enemics
declarats de l'islam. La banalització resultant ha fet
que altres grups l'hagin adoptat, inclosos aquells que
s'oposen a règims àrabs considerats enemics de l'is-
lam. No obstant això, el fenomen no és ni nou ni pro-
pi de l'islam. Al principi d'aquest mil·lenni, les opera-
cions suïcides s'han multiplicat en els diferents
conflictes del món; sembla que els islamistes armats
d'Algèria s'adhereixen a un moviment més global i s'u-
neixen així a aquest entramat teixit pels jihadistes ar-
reu del món, ben simbolitzat per la trama de la Xar-
xa que mantenen amb determinació. Si la revolució
iraniana ha tingut alguna influència, és arriscat atri-
buir el fenomen al concepte xiïta de màrtir. Aquesta
cultura del màrtir només explica parcialment com un
projecte de vida passa pel projecte de mort. «Diver-
ses» lògiques concorren en la formació del candidat
a màrtir, l'eventual shahîd i el futur istish'hâdi.

Per concloure, és important assenyalar un fenomen que
podria haver-se desenvolupat a l'ombra dels actes
de violència d'aquests últims anys fins al punt de con-
vertir-se en una manera d'acció com a mínim tan te-
mible com l'atemptat suïcida. Es tracta del segrest, que
aquest any 2007 ha causat nombroses víctimes. Ja si-
gui per grups armats o altres actors, la seva realitat
ha anat progressant. L’any 2007 va assolir xifres in-
quietants, confessades per les mateixes forces pú-
bliques, acostumades, no obstant això, a minimitzar l'im-
pacte de les sacsejades que afecten el país. Segons
declaracions formulades davant el Senat el 15 de
maig de 2008 per Yazid Zerhouni, el ministre de l'In-
terior, i transmeses per la premsa internacional, l’any
2007 es van registrar 375 casos de segrest. Segons
el ministre, 260 casos són de dret comú, mentre que
115 casos de segrest estan directament relacionats
amb el terrorisme. Tant en un cas com en un altre, el
segrest s'ha convertit en una de les manifestacions dels
enfrontaments i, sens dubte, una part d'aquests se-
grests podrien ser causats per grups armats oposats
al poder. En aquest cas, els segrests suggeririen que
els suports materials d'aquestes forces no són tan con-
siderables. La repressió i l'evolució de les relacions de
força van aïllar els grups armats dels seus valedors tra-
dicionals. El segrest s'ha convertit en un dels mitjans
per engrossir les arques de la guerra en la mesura que,
segons les pròpies declaracions del ministre, els pa-
res de les víctimes accedeixen sovint a les exigències
dels raptors i paguen el rescat demanat, de vegades
(potser la major part de les vegades) sense avisar les
autoritats públiques.
El cas més emblemàtic és el rapte del germà d'un ric
empresari d'obres públiques, ocorregut el 25 d'abril
de 2007. Els autors d'aquest segrest van obtenir un
rescat de 25.000 milions de cèntims pel seu allibe-
rament, segons va confessar la mateixa víctima da-
vant el Tribunal de Tizi-Ouzou, encarregat del cas, i
davant el qual va poder reconèixer dos dels seus
raptors fitxats per pertinença a un grup terrorista.

Referències

AL-QARADHAWI, «Légitimité des opérations-suicides
(istish'hâdiya)» A Al-Qaradhawi (al) al `amaliyât is-
tish'hâdiya, Mekhnès: Ed. Alwân al-maghrib. p. 7-22,
2002.

34
M
ed

. 2
00
8

C
la
us



Nous factors en les geoestratègies de la Mediterrània

L’Iran, actor geopolític a l’Orient Mitjà
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L’Iran és un immens país amb una identitat naciona-
lista molt marcada per l'autoestima d’aquells que se
saben una gran civilització. La geografia també con-
tribueix a la vocació iraniana de ser un gran poder re-
gional. És un Estat-nació que se situa en una estra-
tègica intersecció entre el món àrab, turc, rus i indi.
És un punt clau de trànsit de l'Orient Mitjà, el Golf Pèr-
sic, Àsia Central, el Caucas i el subcontinent indi; i
uneix tres mars: el Caspi, el Pèrsic/Aràbic i el mar d'O-
man. No obstant això, mai ha estat una potència re-
gional expansionista. No existeix tradició a l’Iran d'en-
vair països veïns, cosa que no significa que no hagi
viscut una frustració acumulada al llarg de l'era con-
temporània, conscient del seu potencial poder regional,
i les seves escasses possibilitats de desenvolupar-
lo. Quan es reafirmava com a país sobirà sota el go-
vern nacionalista de Mohammad Mosadeq, les po-
tències nord-americana i britànica van organitzar un
cop d'estat, l’any 1953, per convertir-lo des de lla-
vors en un «vassall» local que va ocupar el paper de
gendarme prooccidental des de la guerra freda fins
a l’any 1979. La revolució iraniana, que va desembocar
en la República Islàmica sota el model jomeinista, va
obrir un període d'aïllament i sancions que, d'una al-
tra manera, van tornar a amputar-li la seva capacitat
de lideratge regional.
L’Iran, conscient del seu potencial, és al seu torn l'es-
tat d'OrientMitjà més tradicional i decididament defensor
del «regionalisme», o el que és el mateix, de desenvo-
lupar un fort sistema regional entre els seus actors lo-
cals, considerant, per contra, contraproduents les po-
lítiques d'aliançamilitar amb potències estrangeres, com
és el cas de l'Aràbia Saudita i els països del Golf, que

tracten de compensar la seva vulnerabilitat a través de
la protecció exterior i no de les potències regionals d'O-
rient Mitjà. Situació aquesta, enormement augmenta-
da des de la dècada dels noranta.
Malgrat el seu aïllament i càstig, l’Iran no ha deixat pas-
sar l'oportunitat, sempre que l'ocasió li ho ha permès,
de mostrar el seu important paper com a actor re-
gional, si bé sense assolir resultats rellevants. Durant
la Guerra del Golf, l’any 1991, amb la seva posició
de col·laboració amb l'aliança internacional anti-ira-
quiana; l’any 1997, acollint Teheran la cimera de l'Or-
ganització de la Conferència Islàmica o, més tard, mos-
trant la seva col·laboració a la «guerra contra el terror»
a través de diverses detencions de la llista de sos-
pitosos de terrorisme. Malgrat tot, ha estat la políti-
ca nord-americana des de la seva invasió de l'Iraq l’a-
ny 2003, i totes les conseqüències regionals que
també ha comportat, el que ha obert les portes a l’I-
ran com a progressiu actor regional. No obstant això,
aquest paper, si bé avui notablement més important
que abans, tampoc s’ha de sobrevalorar.

Factors a favor de l'Iran

L'objectiu, o «somni», de l’Iran és ser una respecta-
da gran potència regional. La situació actual no li ho
permet, mentre sigui el gran enemic de l'única su-
perpotència global. I aquesta superpotència el veu com
un problema a llarg termini per a la seva política a l’O-
rient Mitjà. Però l’Iran juga les seves cartes, tot i que
està envoltat de bases militars nord-americanes a
l'Iraq, els estats del Golf, Afganistan i Àsia Central.
D'una banda, l'Iraq i la qüestió xiïta. Una de les con-
tradiccions inevitables que es deriven de la política
erràtica dels EUA a l'Iraq ha estat fer pujar els actors
xiïtes. I són exactament els grups xiïtes iraquians amb
més vincles històrics i polítics amb l’Iran els que els
EUA han col·locat al govern iraquià: al-Da’wa, al qual
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pertany el primer ministre Nuri al-Maliki, i el Consell
de la Revolució Islàmica a l'Iraq (CRII), d’Abdelaziz al-
Hakim. I, no obstant això, l'actor xiïta iraquià més in-
dependent de Teheran, sobre el qual sens dubte té
menys influència, Muqtada al-Sadr, s'ha convertit en
el gran enemic xiïta dels nord-americans a l'Iraq. Les
relacions entre l’Iran i Muqtada al-Sadr són comple-
xes, però mai aquest, nacionalista iraquià de convic-
ció, serà el client iranià que al-Hakim sempre ha es-
tat. Aquesta situació podria dur Teheran i Washington
a coincidir en la batalla contra al-Sadr en un deter-
minat moment, però mostraria una vegada més que
és exactament en aquest país, o en el que en que-
da, on els EUA necessiten el diàleg i la cooperació
iraniana. Per aquest motiu, ha estat Bagdad (el 27 de
maig de 2007) l'únic espai en el qual els nord-ame-
ricans han portat a terme reunions amb responsables
iranians, i els han reconegut, molt a desgrat seu,
aquest paper regional al qual aspiren.

Uns altres grans errors han beneficiat el protagonis-
me polític dels actors xiïtes de l'Orient Mitjà. Al Líban,
la guerra fracassada d'Israel contra Hezbol·lah l'es-
tiu de 2006 ha reforçat aquest últim com a actor in-
eludible de l'escenari polític libanès. Hezbol·lah és
abans de res un partit libanès, el marc de referència
del qual està clarament inserit en el seu Estat-nació,
però en les necessàries aliances estratègiques que
cada actor necessita a la regió, Síria i l’Iran consti-
tueixen el seu clar punt de suport. L’evident ingerèn-
cia estrangera en l'actual política libanesa referma la
concepció iraniana de reforçar la zona de l'Orient
Mitjà a través de les aliances dels Estats regionals i
li obre, per tant, la capacitat d'influència en la visió «re-
gionalista» d’Hezbol·lah.
A Palestina, la posició extrema d'embargament i aïlla-
ment contra Hamas a Gaza per part dels EUA, Israel,
la UE i la mateixa Autoritat Nacional Palestina que go-
verna Cisjordània, ha contribuït de manera rellevant
al fet que l’Iran entrés per primera vegada en aquest
tan important i simbòlic espai per a tots els àrabs i

musulmans, aportant una ajuda econòmica que el
partit islamista palestí, sunnita i històricament aliè a
l’Iran, ha rebut, inevitablement, amb respir.
Així mateix, davant la possibilitat d'un atac a l’Iran
per part dels EUA sota el pretext de la qüestió nu-
clear, però amb el clar objectiu de «canviar el rè-
gim», no s'ha d'oblidar que el setanta-cinc per cent
de les reserves de petroli mundials es troben al Golf,
i que el setanta per cent de la població d'aquests pa-
ïsos àrabs és xiïta. Població que històricament ha
estat marginada i exclosa per l'hegemonia sunnita i,
per tant, la seva lleialtat a l'Estat té escasses bases
en què sustentar-se.
A Afganistan la influència iraniana s'ha mostrat també
en algunes significatives ocasions. El cas de Gulbud-
din Hekmatiar, antic muyahidí nascut enmig de la llui-
ta contra els soviètics, és particularment destacable.
Hekmatiar va tornar a Afganistan el mes de febrer de
2002, quan l’Iran el va alliberar de l'exili controlat que
exercien sobre ell les autoritats iranianes. Encara que
per als interessos nacionals de l'Iran un Afganistan
estable és fonamental (la qüestió dels refugiats afga-
nesos i el tràfic de drogues l’afecten de manera molt
negativa), l'amenaçadora política nord-americana con-
tra Teheran va convèncer el govern iranià que la prio-
ritat per a la seva seguretat no estava en contribuir a
la d'Afganistan, sinó en crear problemes als EUA en
aquest país alliberant el notori «senyor de la guerra» que
és Hekmatiar, el qual es va sumar immediatament a la
desestabilització armada en el seu país.
Teheran està portant a terme també una activa polí-
tica exterior en «direcció Est», on està afermant el seu
lideratge i contrarestant l'hegemonia energètica ame-
ricana al Golf mitjançant l’establiment d’una relació
estreta de tipus comercial i energètica amb els seus
veïns orientals a través del corredor de l’Iran, Rússia
i Índia. Sense oblidar el llaç en aquest àmbit que
uneix cada vegada més l’Iran amb la Xina. És a dir,
Teheran està jugant les seves cartes en aquesta zona
com a actor de seguretat energètica. Aquesta polí-
tica està sent dirigida pel ministre d'Afers Exteriors ira-
nià, Manuchehr Mottaki, que va realitzar els seus es-
tudis a Bangalore, Índia. De manera que el
«regionalisme» iranià va convertint-se també en una
espècie de «panregionalisme».

Factors en contra de l'Iran

Sense comptar amb el fet que ser considerat l'ene-
mic número 1 de l'única gran superpotència mundial

Teheran està portant a terme
també una activa política exterior
en «direcció Est», on està
afermant el seu lideratge a través
del corredor de l’Iran, Rússia
i Índia



suposa un enorme handicap, altres factors juguen tam-
bé en contra de la vocació de lideratge iranià a l’O-
rient Mitjà.
El règim iranià, lluny de ser monolític, pateix una gran
divisió i fragmentació interna que afebleix les seves ca-
pacitats de lideratge regional. Falta el consens sobre
la direcció interna del país, sobre com tractar la qües-
tió de l'energia nuclear, les relacions amb els EUA i el
paper regional que l’Iran ha d'ocupar. Aquesta realitat
es deu a les discrepàncies i rivalitats de la seva clas-
se política. Tot això fa, al seu torn, que els dirigents ira-
nians actuïn més a favor dels seus interessos que dels
interessos nacionals. El resultat és la paràlisi institucional
conseqüència del faccionalisme (per exemple, Tehe-
ran aspira a integrar-se a l'OrganitzacióMundial del Co-
merç, però la reforma liberal necessària per fer-ho
s'enfronta a un sector dirigent clau, el poder del qual
es basa en controlar el vuitanta per cent de l'econo-
mia del país) i l'enfrontament intern sobre el camí a se-
guir en la política exterior. Un exemple molt significa-
tiu són les crítiques virulentes que un alt responsable
iranià ha llançat contra la política del president Ahma-
dinejah. Hasan Rohani, pròxim a Akbar Hachemi Raf-
sanjani i representant del Guia Suprem, l’aiatol·là Kha-
menei, al Consell Suprem de la Seguretat Nacional, ha
expressat en successives ocasions la seva oposició a
l'estil provocador del president i la seva posició a fa-
vor de millorar les relacions amb Occident i els EUA:
«Els EUA són els nostres enemics (...) però fins i tot el
Profeta signava acords de pau amb els infidels» (...) «Es
pot respectar a algú que tingui un ganivet entre lesmans,
però és molt diferent del respecte que se li té pel seu
saber, la seva ètica i la seva ciència».
Així mateix, Ahmadinejad s'ha envoltat d'una impopular
elit política per la seva incompetència administrativa,
particularment en termes de política econòmica. No
obstant això, aquesta incompetència no significa que
el país pugui evolucionar cap a la revolta popular en
cas d'atac exterior, com alguns estrategs nord-ame-
ricans vaticinen. El programa nuclear iranià és objecte
de general orgull patriòtic.
Pel que fa a la influència iraniana sobre l'Islam xiïta,
cal tenir també en compte la divisió que existeix a l'u-
nivers de l'autoritat religiosa xiïta i, si bé és un capi-
tal d'influència per a Teheran a l’Orient Mitjà, també
és cert que en diverses ocasions el lideratge religiós
xiïta libanès i iraquià s'han expressat més d'acord
amb els interessos nacionals respectius que amb
l'aliança incondicional iraniana.

A l'Iraq, la influència que fins ara ha permès Tehe-
ran reforçar-se, fins i tot davant dels EUA, pot de-
pendre en el futur de l'evolució que el moviment de
Muqtada al-Sadr experimenti, ja que ha expressat en
successives ocasions que no desitja que l’Iran es bar-
regi en els assumptes iraquians. Si al-Sadr reforça
la seva popularitat i poder enfront del CRII d’el-Ha-
kim i la coalició xiïta que envolta el primer ministre
al-Maliki, l’Iran perdrà protagonisme en aquest país.
El xiïsme que representa al-Sadr és el més «iraquit-
zat» i gaudeix d'una gran popularitat en els mitjans
xiïtes més desprotegits. Unit a això, no només ha eli-
minat qualsevol retòrica antisunnita, sinó que té es-
tretes relacions amb sectors sunnites iraquians amb
els quals comparteix l'oposició radical contra l'ocu-
pació dels EUA i la idea de conservar com sigui la
unitat territorial iraquiana, rebutjant la creació d'una
regió autònoma xiïta al sud que, tanmateix, Abdela-
ziz al-Hakim ha defensat. A tot això se suma que el
gran aliat de l'Iran, Abdelaziz al-Hakim, està malalt i
no sembla que pugui controlar la comunitat xiïta ira-
quiana durant gaire temps. El seu successor, Ammar
al-Hakim, ni gaudeix de la popularitat de Muqtada,
ni sembla capaç d'assegurar carismàticament la uni-
tat del CRII i la seva poderosa milícia al-Badr quan
Abdelaziz desaparegui. L’Iran és conscient d'aques-
ta realitat i sens dubte li produeix desassossec, tant
perquè saben que la cooperació amb al-Sadr sem-
pre serà limitada i mai es convertirà en un altre al-
Hakim, com perquè, per aquesta raó, el valor estra-
tègic del paper de l'Iran a l'Iraq davant els
nord-americans i la seva capacitat per compartir in-
fluència amb ells disminuirà.
Un altre factor important a tenir en compte sobre el
poder d'influència iraniana a l’Orient Mitjà és l'evolu-
ció que tingui lloc al Líban i Síria. En aquest sentit, tot
depèn de quina sigui l'experiència d’Hezbol·lah, refor-
çant-se o afeblint-se. Si se submergís en una guerra
civil o hi hagués una altra guerra amb Israel que l’a-
feblís, la influència iraniana també se’n veuria afec-
tada. De la mateixa manera, si s'avancés en la nego-
ciació entre Israel i Síria pel Golan, un dels damnificats
seria la relació entre Damasc i Hezbol·lah.
En conclusió, gairebé tot queda per escriure sobre
l'emergència real de l'Iran com a potència regional a
l’Orient Mitjà. Sens dubte, hi ha clars indicis que avui
dia compta amb bases importants de les quals no gau-
dia amb anterioritat. Però ara més que mai, tot és pro-
visional en aquesta regió.
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Abans de perdre gran part de la seva raó d'ésser per
les negociacions intereuropees del primer trimestre
de 2008, el projecte francès d'Unió Mediterrània ha
pertorbat la rutina de les relacions euromediterrà-
nies durant tot el transcurs de 2007. Llançat el 7 de
febrer a Toló, en plena campanya electoral, per Ni-
colas Sarkozy, el projecte va ser solemnement con-
firmat pel nou president la nit de la seva elecció, el
6 de maig, com un objectiu prioritari de la diplomà-
cia francesa. Més tard, al llarg de les intervencions
presidencials, el concepte ha sofert una sèrie de re-
formes i de correccions que l’han allunyat sensible-
ment del seu esquema inicial i l’han reenfocat pro-
gressivament en la línia del Procés de Barcelona. A
la llum d'aquestes grans maniobres diplomàtiques, que
es perllongaran probablement durant la presidència
francesa de la Unió Europea (UE), cal preguntar-se
com intentar interpretar la nova política mediterrània
francesa i quines lliçons aprofitar per comprendre
millor els desafiaments de les relacions entre Euro-
pa i el sud d'Europa.

De l'argument electoral…

Fins i tot si la campanya presidencial de Nicolas Sar-
kozy ha potenciat la idea de ruptura sistemàtica amb
el passat, el discurs del 7 de febrer de 2007 a Toló
–destinat a un públic de repatriats– no és en reali-

tat més que la continuació d'una sèrie de reaccions
o d'iniciatives que responen a l'estancament pro-
gressiu del Procés de Barcelona, segellat pel fracàs
de la Cimera del Xè Aniversari celebrada el mes de
novembre de 2005. Per als actors de la política me-
diterrània d'Europa –especialment, per a França,– la
il·lusió que aquest procés podia ser remodelat s'ha
allunyat cada vegada més, i s'han començat a bus-
car en altres direccions els mitjans per superar les dis-
funcions del Partenariat Euromediterrani. Ja des de
2001, els països europeus riberencs de la Mediter-
rània occidental havien reactivat el diàleg 5+5 en fer
valer les complementarietats econòmiques i culturals
pròpies d'aquesta regió que s'ha salvat dels conflic-
tes de l'Orient Mitjà (Chevalier i Pastré, 2003). Vet-
llant per que aquest diàleg no entrés directament en
competència amb el Procés de Barcelona sinó que
convergís amb les «cooperacions reforçades» del
sistema euromediterrani, aquests països s'havien va-
nat d'haver aconseguit mantenir una cimera de caps
d'Estat i de Govern a Tunísia el mes de desembre de
2003, i d'haver fet avançar la cooperació en àmbits
com ara defensa, en els quals el Procés de Barce-
lona no havia aconseguit obrir-se camí. En cercles de
responsables més o menys confidencials, també es
va plantejar en aquesta època el futur de les relacions
euromagrebines, sense excloure cap escenari, in-
clòs el d'una ampliació cap al sud1.
A França, l'últim any de la presidència de Jacques Chi-
rac, es van succeir a un ritme accelerat altres respostes
a les deficiències del Procés de Barcelona: en un any,
es va assistir a una «reactivació» sense futur del Dià-
leg Euroàrab (abril de 2006), a la iniciativa de l’«Ate-
lier culturel méditerranéen» (setembre de 2006), i a
l'enfortiment del Partenariat francomagrebí per part
del ministre d'Afers Exteriors (març de 2007). Aques-

Nous factors en les geoestratègies de la Mediterrània

Iniciativa francesa a la Mediterrània:
tornada a la casella de sortida?

1 Consulteu, per exemple, les conclusions de la reunió organitzada a París el 25 d’octubre de 2004 a porta tancada per l’Institut d’Estudis de
Seguretat de la UE.
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ta estratègia profusa i desordenada posa de manifest,
no obstant això, l'obsessió mediterrània de la diplo-
màcia francesa, una preocupació de la qual sembla
haver-se fet més ressò la dreta que l'esquerra durant
la campanya presidencial: la candidata socialista ha
mantingut un silenci prudent sobre el tema que con-
trastava amb la visió molt més audaç de les rela-
cions entre Europa i el sud d'Europa que Dominique
Strauss-Kahn ja havia esbossat.
A partir del discurs de Nicolas Sarkozy a Toló, el pro-
jecte de «Unió Mediterrània» predomina en el debat.
L'argumentació elaborada per Henri Guaino, conse-
ller del president i antic comissari del Pla, sedueix
per la seva llarga introducció en la qual pren presta-
des referències, explícites o no, a Braudel, Valéry, Ca-
mus, Morin... Considerant que «el futur d'Europa es juga
al Mediterrani», desenvolupa la visió d'una Unió Me-
diterrània que s’ha de construir «sobre el model de la
Unió Europea». No obstant això, es comprèn de se-
guida que la necessitat de concedir a Turquia, a la qual
Nicolas Sarkozy no vol a Europa, un lloc important en
els equilibris regionals és un motiu important per a la
creació d'aquest nou conjunt. Així mateix, la genero-
sitat del propòsit inicial haurà de ser moderada una
vegada s'abordin concretament els objectius del pro-
jecte: a més de la seguretat col·lectiva, la Unió Medi-
terrània tindria quatre prioritats: la primera és el con-
trol i la gestió dels fluxos migratoris, les següents
estan relacionats amb el medi ambient (ja cobert pel
Conveni de 1976), el codesenvolupament, i, final-
ment, la lluita contra la corrupció, el crim organitzat i
el terrorisme. Com podem observar, les principals
preocupacions es refereixen a la seguretat.
La idea d'Unió Mediterrània, quant a les seves fina-
litats, modalitats i ambigüitats es fa ressò de la «co-
munitat mediterrània» que Jean-Louis Guigou prete-
nia promoure des de feia dos anys des de l'esquerra:
es tracta de col·locar sobre els graons meridionals
d'Europa un subregionalisme benèvol i pacífic, que
prengui el relleu del projecte europeu sense tenir la
magnitud de les seves competències i sense entrar-
hi en competència. La necessitat de construir «una
zona de pau, de seguretat i de prosperitat compar-
tida entre els pobles de la Mediterrània» havia estat
també esmentada el maig de 2005, després de molts
altres polítics francesos, per Michel Barnier, ministre

d'Afers Exteriors2. D’altra banda, és manifest que el
concepte d'Unió Mediterrània s'inspira en dues ex-
periències anteriors d'organització de relacions en-
tre països riberencs del nord i el sud del Mediterra-
ni: el diàleg 5+5 i el Fòrum Mediterrani a 11, també
anomenat «Fòrum Francoegipci»3. La Unió Mediter-
rània constitueix una tercera i última etapa d'aques-
ta cooperació entre països riberencs, que potser ha-
gués pogut ser avalada sense contratemps pels socis
europeus de França si s'hagués portat la iniciativa de
forma menys ostentosa.

… a la gran maquinària diplomàtica

Des de la nit de la seva victòria electoral, el nou
president va optar per subratllar la importància que
té en la seva opinió l'aposta mediterrània, en llançar
una crida solemne als socis del sud de la Mediter-
rània. El seu projecte d'Unió Mediterrània pretén ser
alhora una «nova figura de la política àrab de Fran-
ça» i una visió innovadora d'organització de l'espai
mediterrani, en un context on la crisi latent del sis-
tema europeu encoratja iniciatives particulars. Des
de juliol, Nicolas Sarkozy viatja al Magreb per pro-
mocionar el seu projecte. No obstant això, el viatge
resulta més aviat decebedor: Marroc, el país més
compromès en els problemes mediterranis, rebutja
educadament la idea d'una visita llampec; el presi-
dent Bouteflika gairebé no reacciona als propòsits
del seu homòleg francès i només el president tuni-
senc s’hi mostra favorable. Quant al suport de Líbia,
just després de la conclusió de l'assumpte de les in-
fermeres és, com a mínim, ambigu. Del costat euro-
peu, Espanya i Itàlia manifesten un interès educat o
inquiet, però la irritació d'altres socis europeus com
Alemanya no triga en fer-se palès. La creixent in-
tensitat d'aquestes reticències explica les correccions
successives que seran aportades al projecte d'Unió
Mediterrània en el discurs del president davant els
ambaixadors de França el 27 d'agost, i més tard, en
el seu discurs pronunciat a Tànger a l'octubre i, fi-
nalment, durant les entrevistes de Roma a finals de
desembre amb els seus homòlegs italià i espanyol,
abans de l'últim compromís francoalemany, que serà
avalat el març de 2008 pel consell Europeu.

2 Entrevista concedida al diari argelí El Watan el 8 de maig de 2005.
3 Hayète Cherigui ha publicat sobre el tema dels estudis fundadors, en particular: La politique méditerranéenne de la France, entre diplomatie
collective et leadership. París: L'Harmattan, 1997, i «La politique méditerranéenne de la France : un instrument de leadership dans l’espace
régional». A Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil (dir. J.R. Henry i G. Groc).Annuaire de l’Afrique du Nord. Karthala,
2000.
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El discurs del 27 d'agost deixa entreveure una infle-
xió modesta de la postura inicial de Nicolas Sarkozy
davant de l'adhesió de Turquia a la UE: no la rebut-
ja totalment, però la condiciona a una reflexió comu-
nitària sobre els límits d'Europa. D’altra banda, es
retoquen els quatre pilars de la Unió Mediterrània: el
control dels fluxos migratoris, primer objectiu del dis-
curs de Toló, desapareix en benefici del «diàleg de
les cultures». L'enfocament cultural ocupa, d’altra
banda, un lloc central en el pensament del presi-
dent: torna en diverses ocasions a tractar el gran
«desafiament» futur que constitueix la «confrontació
entre l'islam i Occident». Per neutralitzar aquest des-
afiament, Nicolas Sarkozy proposa instituir la Unió Me-
diterrània, però també ajudar els «països musulmans»
a accedir a l'electricitat nuclear. Això no és vàlid, no
obstant, per a Iran, que el president francès consi-
dera el principal instigador dels problemes a l’Orient
Mitjà. En conjunt, es veu amb claredat que l'amistat de
França amb els països àrabs i musulmans té menys im-
portància en la visió presidencial que el suport reiterat
a la seguretat d'Israel.
En els mesos següents, el president de la República va
nomenar persones i equips encarregats de seguir el pro-
jecte d'Unió Mediterrània i d'explicar-lo als socis euro-
peus de França. L'ambaixador Alain Le Roy és desig-
nat per conduir el projecte. Tenen lloc reunions de
treball i col·loquis a França i a diferents països interes-
sats. Al voltant del projecte pul·lulen consellers espon-
tanis i bústies de suggeriments que proposen solu-
cions per superar les crítiques que aquest projecte
suscita i les dificultats a les quals s'enfronten4. Perquè
les reticències dels socis de França no disminueixen.
En concret, a Alemanya no li ha agradat la manca de
concertació diplomàtica, contrària a un ús sòlidament
establert de l'eix francoalemany, ni el que considera
una exclusió de l'escenamediterrània. A principis de de-
sembre, Angela Merkel va lamentar públicament l'e-
mergència d'un projecte rival al projecte europeu. De
la seva banda, Miguel Ángel Moratinos, ministre espa-
nyol d'Afers Exteriors, advoca per un «Barcelona plus».
Nicolas Sarkozy pren en consideració parcialment
aquestes objeccions en un nou discurs sobre la Unió
Mediterrània pronunciat a Tànger el 23 d'octubre, en
ocasió d'una visita d'Estat al Marroc. Insisteix en l'as-
pecte pragmàtic del projecte, que ha de ser una
«Unió de projectes», amb una organització àgil i cen-

trada en el codesenvolupament. Es tornen a afermar
les prioritats culturals i educatives. Conscient que el
seu projecte ha d'evitar entrar en competència amb
altres modes de cooperació regional, el president
confirma que la Comissió Europea ha d'estar plena-
ment coordinada amb la Unió Mediterrània, però es
limita a oferir la condició d'observador als països eu-
ropeus no riberencs com Alemanya. Per acabar, con-
vida els caps d'Estat i de Govern dels països ribe-
rencs del Mediterrani a participar en una Conferència
constitutiva de la Unió Mediterrània que se celebra-
rà a París, el mes de juliol de 2008, al començament
de la presidència francesa de la UE.
El 20 de desembre, dies després de la sorprenent vi-
sita d'Estat del president Gaddafi a París, una cime-
ra reuneix els dirigents francesos, italians i espany-
ols a Roma, amb l'objectiu de conciliar millor el
projecte francès amb els imperatius europeus. S'a-
dopta la «Crida de Roma per la Mediterrània», que afir-
ma que «la Unió per la Mediterrània tindrà com a vo-
cació reunir Europa i Àfrica al voltant dels països
riberencs del Mediterrani ». La fórmula és de José Luis
Rodríguez Zapatero, que la prefereix a la d'Unió Eu-
romediterrània defensada pel seu ministre d'Afers
exteriors. Els francesos tenen l'esperança de conservar
en aquesta Unió una singularitat política pel que fa
als mecanismes europeus, fins i tot si la tasca espe-
cífica de la nova estructura fos el desenvolupament
de projectes complementaris als àmbits abastats pel
Procés de Barcelona. Després d'un últim compromís
amb els alemanys, aquesta apel·lació vaga d'Unió
pel Mediterrani és la que arribarà finalment a consens
durant la reunió del Consell Europeu que va tenir
lloc els dies 13 i 14 de març de 2008, però privada
de contingut i rebaixada al rang de subtítol del «Pro-
cés de Barcelona» amb prou feines salvat de la seva
poca traça. Des de llavors, es pot considerar que la
idea d'Unió Mediterrània ha sobreviscut; la nova con-
figuració està integrada a la lògica euromediterrània,
inclosos els «projectes» que pretenen ser àmplia-
ment finançats per Brussel·les. L'únic element polí-
tic del projecte d'Unió per la Mediterrània que sub-
sisteix és la copresidència de la nova Unió, atribuïda
a dos països riberencs del nord i del sud. És molt pro-
bable que aquesta reanimació laboriosa del Procés
de Barcelona doni lloc a nous canvis i malentesos,
sota la presidència francesa de la UE.

4 Consulteu en particular l’Informe del Grup d’Experts reunit per l’Institut de la Mediterrània sobre el projecte d’Unió Mediterrània, dirigit per J.L.
Reiffers, realitzat entre juliol i setembre de 2007 i publicat a l’octubre. Algunes propostes d’aquest Informe han estat integrades en el projecte
d’Unió Mediterrània (sobre, per exemple, la comunitat del coneixement). D’altres, en canvi, molt pertinents (sobre les cooperacions reforçades o
sobre l’associació d’Alemanya) gairebé no han estat preses en consideració.
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Contradiccions persistents

Al llarg de les seves successives rectificacions, el pro-
jecte francès d'Unió Mediterrània ha evolucionat per
tant considerablement, inclòs el seu títol, sense acon-
seguir esborrar la sensació d'improvisació perma-
nent ni suprimir les contradiccions del projecte que
han deixat perplexos tant els socis de França com els
observadors. Hi ha tres contradiccions principals
dignes d'esment.
• Com delimitar l'espai europeu i l'espai mediterra-

ni, quan presenten zones comunes? Per a Nicolas
Sarkozy, la doble pertinença de França a aquests
espais és evident, però té dificultats per admetre
el lligam històric i espacial de Turquia a Europa,
com així ho demostren les seves propostes realit-
zades a alguns parlamentaris europeus a Es-
trasburg: per a ell, la separació de les civilitza-
cions s'imposa sobre altres consideracions.

• Com gestionar l'articulació funcional entre la UE
i la nova Unió? Pel que fa als membres de la Unió
Mediterrània convertida en Unió per la Medite-
rrània, les respostes del president han canviat al
llarg dels diferents discursos: de seguida accep-
ta que la CE s'associï totalment al projecte, però
no es plantejarà més que a partir de la trobada
de Roma la participació de membres europeus
no riberencs. De fet, la reunió del Consell Europeu
del 14 de març de 2008 va imposar clarament
la presència de tots els membres de la UE en el
dispositiu. Quant al repartiment de competèn-
cies, no és per descomptat possible per als estats
europeus riberencs del Mediterrani delegar en
la nova Unió competències que prèviament hagin
confiat a la UE: les seves atribucions no poden
ser més que complementàries o subsidiàries,
cosa que han admès finalment els promotors de
la Unió Mediterrània passant al concepte d'una
«Unió de Projectes». Curiosament, han trigat a
treure partit de les possibilitats ofertes en el
dret europeu per a l'esperit de les «cooperacions
reforçades».

• Última contradicció, el desfasament –constant
en tots els discursos de Nicolas Sarkozy– entre
idealisme i realisme, entre l'audàcia lírica de les
perspectives i la modèstia de les proposicions
concretes. S'imposa la sospita d'instrumentali-
zació de la retòrica mediterrània quan es va cons-
tatar fins a quin punt aquesta es contradiu amb
els objectius de seguretat perseguits: estem lluny
de l'articulació entre la utopia fundadora i políti-

ca d’allò possible que caracteritza el model euro-
peu. Aquest s'invoca amb força per inventar la
Unió Mediterrània, però s'oblida l'essència del
seu contingut i la seva finalitat, és a dir, la dimen-
sió humana. No es tracta de fer de la Unió
Mediterrània, a semblança de la UE, un espai
humà comú: seguim en l'esquema del Procés
de Barcelona que beneïa –i és una de les prin-
cipals raons del seu fracàs– el divorci entre espai
econòmic i espai humà.

Gir decisiu en la política mediterrània de França

Finalment, el balanç d'aquestes maniobres mediter-
rànies sembla decebedora per a França i es pot fins
i tot parlar de malbaratament. No queda gran cosa del
projecte d'Unió Mediterrània, excepte el que els es-
panyols i alemanys han tingut a bé ajudar a salvar.
Compromesa com estava, era previsible des del prin-
cipi que l'operació fracassaria i que possiblement
Espanya recolliria una part de l'aposta com l’any
1995. Fins i tot el replegament de l'esquema polític
sobre altres «projectes» concrets (hidràulic, trans-
ports, nuclear, reforma educativa…) favorables als in-
teressos francesos, sembla destinat a acceptar el
control europeu.
La manera com s'ha conduït l'operació justifica plena-
ment les crítiques. Massa incoherències, improvisacions
i efectes publicitaris han desvalorat la iniciativa francesa,
perjudicat la imatge exterior del país i suscitat a Fran-
ça la reserva dels mitjans diplomàtics. Existeix la sen-
sació que els actors francesos, començant pel presi-
dent, han estat presoners d'una fórmula pensada
precipitadament sense preocupar-se de les contra-
diccions i d'una comunicació exhibicionista.
El periodista Daniel Vernet va parlar a Le Monde de
«quimera» a propòsit de la Unió Mediterrània. El ter-
me és sens dubte excessiu en la mesura que el pro-
jecte intentava respondre, amb poca traça, problemes
reals, i sabem que no ha cessat de ser corregit. No
obstant això, el resultat d'un any d'inversió diplomà-
tica francesa en aquesta «obra cabdal» fa llàstima.
D’altra banda, el retret més greu que es pot fer a
aquest projecte és que ha servit, involuntàriament o no,
de cortina de fum o de tapadora als canvis de fons por-
tats a terme des de fa un any en la política mediterrà-
nia de França. Les variacions sobre la Unió Mediter-
rània ja no dissimulen una deriva atlantista, contra la
qual Hubert Védrine havia previngut en el seu informe
al president de la República (Védrine, 2007, p. 63).



Diversos posicionaments confirmen aquest gir at-
lantista, que dilapida a la Mediterrània un patrimoni
diplomàtic de diverses dècades en benefici de la re-
cerca il·lusòria de la condició d'aliat privilegiat dels Es-
tats Units. Així, la vigorosa, i alhora exclusiva, de-
núncia del risc nuclear iranià, s'allunya de la posició
tradicional de França en favor d'una «desnuclearització»
global de l'Orient Mitjà: no s'ha fet cap referència a
la possessió d'aquest arma per part d'altres països
de la zona com Israel. És cert que la candidatura so-
cialista a les eleccions presidencials arribava fins i tot
més lluny, rebutjant fins i tot la possessió de l'ener-
gia nuclear civil a Iran. D'igual manera, el suport re-
fermat a la seguretat d'Israel només coneix com a únic
límit el fet de lamentar la colonització dels territoris
palestins per part d’Israel. L’atlantisme dels nous di-
rigents francesos ha portat fins a la decisió, a prin-
cipis de 2008, de l'establiment d'una base militar
francesa en el Golf, sense concertar amb els socis
europeus els riscos de l'operació.
Igual de significatiu és el canvi ideològic: la referèn-
cia recurrent a la «confrontació entre l'Islam i Occi-
dent», «repte fonamental» de les relacions interna-
cionals actuals, en el més pur estil huntingtonià, és
nova en el discurs dels presidents francesos, que ha-
vien tingut cura des de DeGaulle de gestionar els con-
flictes mediterranis sense caure en l'error culturalis-
ta incompatible amb una lectura serena i pacificadora
de les realitats transmediterrànies. Eren conscients
que calia concedir a França una veu alternativa da-
vant aquests conflictes, i que aquesta veu europea
original era esperada pels interlocutors i per les so-
cietats del sud. En aquest àmbit, el contrast entre la
nova política francesa a la Mediterrània i la que es de-
fensava l’any 2003 és abismal. És cert que la resposta
dels altres països europeus als desafiaments de la re-
gió no és molt millor. Massa realisme econòmic i cul-
turalisme, i insuficient realisme humà. Darrere de les
diferències formals i les incompatibilitats d'humor en-
tre Nicolas Sarkozy i Angela Merkel, s'observen so-
bretot convergències: mateixa alineació amb els Es-
tats Units, mateix suport a Israel malgrat algunes
reserves, mateixes reticències a obrir Europa a Tur-
quia i al món musulmà, mateixa dificultat per assumir
la proximitat humana amb el sud.

Europa a la recerca de la Mediterrània

Nicolas Sarkozy té raó en afirmar que «el futur d'Eu-
ropa es juga a la Mediterrània», però el projecte d'U-

nió per al Mediterrani i els seus avatars posteriors no
aporten les respostes adequades. La invenció de
noves relacions entre Europa i el Mediterrani està
per fer.

La sola aportació positiva a la tornada al Procés de
Barcelona a través de la Unió per la Mediterrània és
haver marginat la política de veïnatge i el seu caràc-
ter unilateral per tornar a posar l'accent sobre l'espai
mediterrani; no obstant això, es pot posar en dubte la
capacitat del nou concepte –acceptat per tots grà-
cies a la seva inconsistència– per reanimar un mori-
bund Procés de Barcelona. Hem tornat a la casella de
sortida, és a dir, a una política mediterrània de l'Eu-
ropa mediocre i insuficient, incapaç de fer front als des-
afiaments que, no obstant això, són crucials.
El més important afecta la gestió dels conflictes de
l'Orient Mitjà. En aquest cas, la política europea ha
passat de la indolència de les bones intencions a l'a-
lineació total amb la política nord-americana. Con-
doleezza Rice, Angela Merkel i Nicolas Sarkozy ex-
pressen el seu suport a Israel en termes gairebé
idèntics: la condemna de la colonització dels territoris
palestins segueix sent virtual i no s'acompanya de cap
sanció pràctica. La mateixa alineació s'observa a pro-
pòsit d'Iran: la recerca per part dels europeus d'una al-
ternativa diplomàtica als discursos de guerra ja no és
a l'ordre del dia. Més greu encara és l'adhesió dels eu-
ropeus a la trama d'aquests discursos, és a dir, a una
visió reductora del món i de la regió, que enfronta Oc-
cident i els seus aliats amb el «terrorisme». Una visió
d'aquestes característiques justifica el desenvolupament
de la influència i les activitats de l'OTAN a Europa, a
la Mediterrània i fins i tot a Afganistan, a costa del
desenvolupament d'una Europa de la defensa.
És clar que no estem preparant el futur de la regió
mediterrània en permetre que persisteixin aquest ti-
pus de conflictes i madurin les ideologies que els sus-
tenten. En donar suport gairebé cegament a Israel i
la seva política de colonització, Europa es fa còmplice

La sola aportació positiva a la
tornada al Procés de Barcelona
a través de la Unió per la
Mediterrània és haver marginat
la política de veïnatge i el seu
caràcter unilateral per tornar
a posar l'accent sobre l'espai
mediterrani
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de la injustícia contra els palestins, una injustícia a la
qual l'opinió àrab és molt més sensible que al destí
d'un dictador com Saddam Hussein. D'igual mane-
ra, en adherir-se a les noves formes de conflicte
Orient-Occident, els europeus es converteixen en
ostatges d'un discurs bel·licista molt allunyat del que
ha pretès promoure el projecte europeu.
No és casualitat que l'assumpte de les caricatures hagi
sorgit quan s'expressaven cada vegadamés obertament
les reticències –fins i tot les «repugnàncies», com s'han
atrevit a afirmar 50 parlamentaris francesos, a veure en-
trar a la UE un gran país «musulmà» com Turquia. Eu-
ropa tendeix avui a fer de l'islam i del món musulmà la
seva contraposició externa i interna, el principal mirall
de la seva identitat. És un canvi temible en relació amb
el motor inicial del projecte europeu, que apuntava a re-
construir, sobre valors universalistes i humanistes, una
Europa vinguda a menys per l'enfrontament dels na-
cionalismes i el menyspreu dels drets humans.
Mentre que les societats del sud del Mediterrani mai
han estat tan pròximes de nosaltres, no volem veure
fins a quin punt la construcció d'una frontera medi-
terrània d'Europa posa en dificultats el dens teixit
dels llaços que les uneixen a les societats del nord,
sobretot a la Mediterrània occidental, i deixem legi-
timar aquesta frontera per arguments d'identitat, d'or-
dre cultural o confessional. Si els europeus no volen
fer de la Mediterrània un horitzó hostil, necessiten pro-
tegir-se dels efectes perversos d’aquesta regressió
identitària i assumir realment la seva proximitat humana
i cultural amb el sud. Aquesta proximitat constitueix
per a ells alhora un desafiament i un avantatge que
els distingeix dels altres actors presents a l'escena-
ri mediterrani. Els europeus han de demostrar audà-
cia conceptual, política i d'imaginari institucional en
la gestió de l'espai humà mediterrani per superar el
que s'ha convertit en l'expedient negre de les relacions
entre Europa i el seu sud, és a dir, la circulació de per-
sones. No és evident que la intenció d'adoptar un pac-
te migratori europeu sota la presidència francesa del
Consell d'Europa vagi realment en aquest sentit. A
manca de preguntar-se sobre els motius i la legiti-
mitat de la mobilitat humana en un món globalitzat, i
a manca de canviar la propensió a confinar la por a
l'altre en fronteres inventades, el projecte europeu s'ar-
risca a perdre la funció de «cercle virtuós» que ha exer-
cit fins ara a l'interior, així com a l'exterior.
Aquest desafiament afecta tots els europeus. Podem
lamentar que el mediocre consens polític –sense su-
port popular– adoptat sobre la Unió per la Mediter-
rània hagi reprimit la proposta d’Unió Euromediterrània

formulada per Miguel Ángel Moratinos. Aquesta pre-
nia el relleu d'un suggeriment de Dominique Strauss-
Kahn formulada l’any 2004 (en les seves Cinquante
propositions pour l’Europe), que provenia d'una reflexió
formulada al Club de Marsella i a la revista Projet ja
l'any 2002. Álvaro Vasconcelos també va advocar
en aquest mateix Fòrum, l'any passat, per aquesta
«Unió pel Mediterrani». Aquesta perspectiva, fins i
tot si està provisionalment descartada, acaba final-
ment per tant per obrir-se camí en el debat, i l'infor-
me Reiffers esmenta que li han donat suport diver-
sos membres del grup de treball. No obstant això, és
clar que fa por als polítics i és poc compatible amb
guions que pretenen apartar Turquia i els països mu-
sulmans de l'espai europeu.
La idea d'Unió Mediterrània té sobretot l'avantatge de
reunir al voltant d'una mateixa paraula dos escenaris
possibles: un de maximalista (ampliació de la UE cap
al sud), i un l'altre de minimalista (creació d'una es-
tructura confederal al voltant de la UE). També resulta
interessant perquè refon el conjunt euromediterrani
sobre una utopia comuna més mobilitzadora per a les
societats civils que el Partenariat rebaixat de Barce-
lona o l’apartheid implícit de la política de veïnatge;
per tant, hauria de ser capaç d'assumir un enfortiment
de les relacions intermediterrànies sense entrar en
contradicció amb el projecte europeu. D’altra banda,
la perspectiva de pertinença de les societats euro-
pees i mediterrànies a un espai comú de pau i soli-
daritat oferiria un marc de referència més favorable
per a la resolució del conflicte israelopalestí i per a
la superació dels malentesos bilaterals heretats de la
història colonial. Aniria finalment en la direcció d'una
ampliació profundament desitjable del Consell Eu-
ropeu al Mediterrani en matèria de drets humans.
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2007: Any d'efervescència i clarificacions

Després dels dramàtics esdeveniments del 2006,
un any en el qual tants desafiaments va haver d'afrontar
el Partenariat Euromediterrani, rellançat a la Cimera
de Barcelona de novembre de 2005, pocs pensaven
que es produiria tal efervescència entorn de la Me-
diterrània en el si de la UE durant 2007.
En el primer semestre de l'any la presidència alema-
nya va transcórrer plàcidament i Berlín es va dedicar
a administrar amb eficàcia i dedicació la gestió del
programa d'acció anual aprovat a Tampere al terme
de la presidència finlandesa. Però sorgia ja molt aviat,
en plena campanya electoral francesa, el primer toc
d'atenció al fins aleshores excessivament confor-
mista statu quo, per part del candidat a la presidèn-
cia, Nicolas Sarkozy, en el seu discurs de Toló el 7
de febrer.
L'anunci del llavors candidat i avui president de la Re-
pública que pretenia llançar –com així va ser– una nova
iniciativa en la Mediterrània, sota la forma d'una “Unió
Mediterrània”, va provocar un enorme enrenou a Brus-
sel·les i tota classe de reaccions tant entre els socis
europeus com en els nostres associats del sud. Allà
es va iniciar l'efervescència que encara es viu a mit-
jans del 2008, tot esperant veure com evolucionarà
tan sonada iniciativa.
Durant el segon semestre del 2007, sota una es-
plèndida presidència portuguesa, l'activitat eurome-
diterrània va ser intensa i vam assistir al que jo ano-
menaria un període de clarificació de posicions per
part dels diversos actors, així com un procés de cer-
ta verticalització nord-sud que s'ha plasmat a la Ci-
mera Euro-africana de Lisboa i a la posterior (ja a l’a-

ny 2008) trobada UE-Lliga Àrab a Malta, que afegeix
noves i necessàries vies de diàleg amb la resta de pa-
ïsos àrabs, en el context actual de creixent interde-
pendència i globalització.

El programa Euromed continua endavant

Al marge de crítiques i sobresalts, l’any 2007 va veu-
re avançar amb pas ferm el Procés de Barcelona, que
va seguir desenvolupant, potser amb excessiva falta
de glamour, la seva agenda sectorial a tenor de l'am-
biciós Pla d'acció quinquennal aprovat a la Cimera de
2005. L'esmentat pla havia inclòs per primera vega-
da –com és ben sabut– un quart capítol dedicat a la
qüestió migratòria i als seus aspectes connexos de
justícia i integració social, així com el nou Codi de con-
ducta contra el terrorisme.
D'entre els molts esdeveniments i realitzacions eu-
romed durant 2007, són dignes de destacar com a
especialment significatius els següents:

• La primera reunió ministerial sobre educació, que
va tenir lloc al Caire i que ha suposat una nova
fita en l'evolució temàtica de la nostra coopera-
ció. L'esmentada reunió va ser precedida d'una
altra del Fòrum d'universitats euromediterrànies
a Alexandria, –fòrum en el qual la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona tan important i decisiu paper
està jugant–, per a la creació d'una xarxa regio-
nal que fomentarà un millor coneixement entre
les principals universitats de la regió i una har-
monització dels currículums que permeti portar
a terme amb èxit intercanvis euromediterranis del
tipus del programa Erasmus, que tan bons resul-
tats ha tingut en el si de la UE.

• L'esplèndida iniciativa alemanya de reunir, per
primera vegada, el Parlament Euromediterrani de
Joves a Berlín, que sembla que es consolidarà
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com un nou esdeveniment periòdic ja que està
ja anunciada la seva pròxima reunió al Marroc
entre el 26 demaig i el 2 de juny de 2008. Aquesta
iniciativa, així com l'ambiciós programa de beques
llançat per la Comissió en el marc de la Política
Europea de Veïnatge (PEV), suposa sens dubte
un importantíssim pas endavant cap el neces-
sari «rejoveniment» del nostre Partenariat, no
només perquè se li està donant a la joventut la
importància que es mereix sinó perquè es trac-
ta d'una visió nova i més dinàmica del compro-
mís de la societat amb el nostre gran projecte
regional comú. Tot això, juntament amb la rees-
tructuració de la direcció de la Fundació Anna
Lindh i de la Plataforma Civil, hauria de contribuir
a unamés gran dinamització del procés, en àmbits
no estrictament econòmics i allunyats de les ten-
sions polítiques, com són els de la «tercera cis-
tella» de Barcelona.

• La primera reunióministerial Euromed sobremigra-
cions, que va tenir lloc durant la presidència
portuguesa a La Albufeira el 19 de novembre i
que suposa haver posat ja en marxa el nou capí-
tol IV del nostre Pla d'acció euromediterrània.
Aquesta reunió, juntament amb conferències sobre
migració i desenvolupament celebrades fora de
l'àmbit Euromed a Rabat i Trípoli, és fidel expo-
nent de la verticalització del nostre Partenariat,
que uneix a la seva clàssica visió horitzontal medi-
terrània una nova i més profunda visió nord-sud
cap a Àfrica. Tot això en un afany de tots els asso-
ciats euromediterranis de cogestionar aquestes
qüestions i d'ampliar els contactes multi i bilate-
rals amb els nous països d'origen del nou i intens
moviment migratori que s'està produint a través
del Magrib cap a Europa des de les regions
subsaharianes.

• La incorporació, promoguda sobretot per Espanya,
de dos nous països al Partenariat Euromedite-
rrani i que no formen part de la PEV (Albània i
Mauritània) és una fita important que contribuirà
no només a completar l'estructura regional del
Partenariat Euromed sinó també a mantenir indi-
vidualitzada la seva pròpia identitat, tant en el
context de la PEV com en el de les noves inicia-
tives regionals i fins i tot en el de les subregio-
nals ja existents. Val la pena recordar que si les
noves adhesions graduals a la UE han demos-
trat sempre la vitalitat i atractiu de la Unió, el fet
que a aquestes altures dos nous països insistei-
xin a participar en el Procés de Barcelona, sense

rebre cap tipus d'ajuda econòmica a canvi, demos-
tra també la vitalitat i interès que aquest desperta
en el context regional.

La presència d'Albània al nostre Partenariat per-
metrà –a més– sentir una nova veu en els nostres
debats, al mateix temps que li servirà al Govern de
Tirana per anar adaptant-se als procediments co-
munitaris amb vista a una futura adhesió a la UE.
Aquesta participació permetrà també, sens dubte,
al país balcànic una major presència en l'escena in-
ternacional, de la qual ha estat massa temps absent,
havent estat en temps recents sovint injustament
considerat més com objecte que com subjecte dels
grans esdeveniments que s'han desenvolupat a la
regió.

Per la seva banda, la participació de Mauritània, una
vegada recuperades les seves credencials demo-
cràtiques, suposa la culminació d'una vella aspiració
magribina de veure tots els països membres de la Unió
del Magrib Àrab (UMA) integrats en el Procés de
Barcelona, ja que si bé Líbia no ha decidit encara ad-
herir-s’hi totalment, sí ve participant com a observa-
dor a totes les reunions no només ministerials sinó
també a les d'Alts Funcionaris i del Comitè Euromed
que es convoquen mensualment a Brussel·les. En
les actuals circumstàncies semblava verdaderament
xocant que Mauritània no pogués ser present on ho
està Líbia.

El Procés de Barcelona, centre neuràlgic de la
relació euromediterrània

Tot el que ha succeït durant el 2007, ple de reunions
importants a tots els nivells, així com l'enorme teixit
de relacions, contactes, projectes i programes que
es financen amb càrrec al pressupost comunitari (in-
clòs un nou fons per a la governança), que consti-
tueixen un patrimoni inqüestionable, així com la intensa
relació comercial emmarcada en el lliure canvi pro-

La participació de Mauritània
suposa la culminació d'una vella
aspiració magribina de veure tots
els països membres de la Unió
del Magrib Àrab (UMA) integrats
en el Procés de Barcelona



1 Veure: “Appel de Rome pour l'Union pour la Méditerranée de la France, l'Espagne et l'Italie” de 20 de desembre de 2007.

gressiu que va avançant segons allò previst als Acords
d'Associació, demostren clarament que el Procés de
Barcelona està avui plenament consolidat i segueix
sent –malgrat les seves crítiques i insuficiències– el
centre neuràlgic de la relació geopolítica, cultural i eco-
nòmica entre la UE i els nostres veïns i associats del
sud, per més que sorgeixin noves iniciatives. Això
s'ha vist més clar que mai precisament en aparèixer
en escena la nova proposta del president Sarkozy, al
temps que la Comissió Europea intentava perfilar
millor i fer avançar la nova PEV, que ha vingut a em-
peltar-se al vell Partenariat regional amb els nostres
veïns del sud, afegint un nou accelerador bilateral a
les relacions amb aquells que ho desitgen i estan dis-
posats a avançar en una millor governança.
El fet cert és que, aquella pretensió inicial francesa
de deixar «la Mediterrània per als mediterranis» i de
vendre a Turquia aquesta nova visió com a alterna-
tiva al seu ingrés en la UE, va produir des del pri-
mer moment no només l'inevitable toc d'atenció a Eu-
ropa sobre la importància que tots donen avui al
«flanc sud» de la UE, sinó, i sobretot, un ressorgir
de l'entusiasme de molts països europeus no per-
tanyents a la Mediterrània pel Procés de Barcelo-
na. Un entusiasme que, com en el cas alemany, va
poder sorprendre als qui no seguien de prop el Pro-
cés ja que Berlín no havia mai deixat de participar-
hi honestament i activament, fins i tot en el marc d'u-
na PEV, en la qual s'ha esforçat per mantenir el
degut equilibri nord-sud. Cal recordar aquí que el cas
alemany és molt característic del que tradicionalment
han estat els compromisos interns en el si de la
Unió ja que va ser precisament un d'aquests, pro-
piciat pels llavors president Felipe González i Can-
celler Helmut Kohl, el que va obrir la via –precisa-
ment durant una presidència francesa de la Unió-
perquè se celebrés, amb gran èxit, la Conferència
de Barcelona el novembre de 1995, que va llançar
l'actual relació euromediterrània.
Si es recorden aquests orígens, no és estrany que Ale-
manya no s'hagi sentit ni còmoda ni satisfeta amb una
iniciativa que, malgrat tots els seus retocs, ha sem-
blat des del primer moment no només un intent uni-
lateral i interessat de torpedinar el Procés de Barcelona
(com molts que vam participar a la Gran setmana me-
diterrània de Marsella del 19 al 24 de novembre pas-
sat vam poder col·legir de diverses de les interven-
cions que allà es van escoltar), sinó també de la
pretensió francesa de reprendre la batuta europea a

la Mediterrània, quan avui està ja plenament identifi-
cada la relació Euromed com alguna cosa cogestio-
nada en peu d'igualtat per la UE d'una banda i els pa-
ïsos associats del sud, per una altra.

La iniciativa Sarkozy

Malgrat que érem molts els que desitjàvem revitalit-
zar el Procés de Barcelona i havíem fins i tot llançat
propostes en aquest sentit (vegeu el discurs pro-
nunciat pel ministre d'Afers Estrangers i Cooperació,
Miguel Ángel Moratinos el 4 de maig, amb ocasió de
la concessió del seu doctorat Honoris Causa a la
Universitat de Malta), no és en absolut estrany que fos
des de París que arribés l'andanada oficial a Barce-
lona i aquest esperat «revulsiu mediterrani», ja que
França no es va sentir mai totalment a gust en un pro-
cés excessivament «comunitari» que mai havia consi-
derat com un «fill seu» i venia a trencar de fet amb unes
posicions bilateralistes molt arrelades (Prat, 2006).
Per als qui han viscut de prop el Procés, era clar que
des delQuai d'Orsai, on hi ha el Ministeri francès d'Ex-
teriors, feia cert temps que es desitjava recuperar po-
sicions (inexplicablement abandonades en el seu
moment) en una regió en la qual França ha estat
sempre –i amb raó– molt present políticament, cul-
turalment i econòmicament (Schmid, 2007).
Ara bé, si cal admetre que calia un nou impuls i que
ha estat bo que es produís (encara que no ha vin-
gut del Quai sinó de l'Elisi), convé no oblidar al ma-
teix temps els fonaments i principis que van inspirar
el llançament de l'actual sòlida relació euromediter-
rània no només perquè aquests són inqüestiona-
bles sinó, sobretot, perquè involucren avui tota la UE
de la mateixa manera, com es va veure a la passa-
da Cimera de Barcelona, amb la presència massiva
de líders europeus.
La veritat és que la inicialment tan controvertida ini-
ciativa Sarkozy va anar evolucionant, des del seu
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El Procés de Barcelona està avui
plenament consolidat i segueix
sent el centre neuràlgic de la
relació geopolítica, cultural i eco-
nòmica entre la UE i els nostres
veïns i associats del sud



llançament a Toló al mes de febrer, passant per una
primera mise au point unilateral a Tànger (23 d'oc-
tubre) i arribant a un intent forçat de major definició
després de la reunió tripartida de Roma entre els
tres presidents, francès, italià i espanyol el 20 de
desembre1, per culminar amb la proposta franco-ale-
manya avalada pel Consell Europeu del 13 de març
de 2008.
En efecte, de la reunió de Roma va sorgir un concepte
nou, que ja no era aquella aparentment molt ambiciosa
i una mica voluntarista Union Méditerranéenne sinó
una simple «Unió per la Mediterrània» que perdia
molta de l'enorme càrrega política que comportava,
en fer la impressió que es tractava com d'una espè-
cie d'alternativa a la UE. Finalment, després de Roma
i –sobretot– després de les pressions alemanyes ja
entrat aquest any 2008, tot sembla haver quedat en
un enfocament més pragmàtic, tendent a «desenvo-
lupar projectes concrets», en el marc euromediterrani.
De fet, es dóna al Procés de Barcelona la carta de
naturalesa, ja que aquesta denominació no va ser
mai l'oficial, afegint-li el subtítol de «Unió per la Me-
diterrània» i intentant dotar-lo d'estructures noves,
encara que «lleugeres», però que seran difícils de
consensuar.
Era evident que la idea d'una «Unió Mediterrània»
que, sens dubte, batega en el cor de tots com un de-
sideràtum que voldríem abastar un dia i que la ma-
teixa xarxa EuroMeSCo ja va proposar en la seva ex-
cel·lent avaluació dels deu anys del Procés de
Barcelona (EuroMeSCo, 2005) i que –entre nosal-
tres– el malaguanyat professor Emilio Fontela havia
encunyat i presentat, fins i tot amb continguts molt
concrets, en una recent publicació del Centre Superior
d'Estudis de la Defensa Nacional (CESEDEN) sota
la meva direcció (Fontela, 2007), no té encara el ter-
reny prou abonat ni estava la situació política prou se-
rena l’any 2007 per pretendre portar-la a terme. Com
podia estar-ne si només dos anys abans a Barcelo-
na els nostres associats del sud no van voler ni tan
sols acceptar consensuar –sota presidència britàni-
ca– una Declaració que pretenia només una Com-
mon Vision? Com podien «vendre» els dirigents dels
països àrabs del sud de la Mediterrània als sectors
més radicals de la seva població la idea d'una «Unió»
d'alguns d'ells (només els riberencs) amb les seves
antigues metròpolis colonials estant tan a prop en-
cara la recurrent «crisis de les caricatures» i tan pre-
sent la invasió de l'Iraq i els seus desastrosos resul-
tats? I què dir a la resta de la gran família àrab, que
quedava exclosa d'aquesta Unió?

Per això, entenc que el desembre, a Roma, s'inten-
tés ja un cert canvi de rumb i es busqués identificar
conjuntament «sectors de cooperació prioritària» per
desenvolupar-los en comú, «sense pretendre substituir
els procediments de cooperació i diàleg existents, que
reuneixen ja els països de la Mediterrània, sinó sim-
plement donar-los un impuls suplementari amb un es-
perit de complementarietat amb totes les institucions
existents».
S'abandonava així la idea primera de la «Unió Medi-
terrània» per passar a la «Unió per laMediterrània» però
no s'acceptava encara la idea hispano-italiana d'una
Unió en tot cas «Euromediterrània», la qual cosa sí ha
estat finalment acordada, amb el suport alemany, en
el ja esmentat Consell Europeu de primavera de
2008.

A la fi, aquella «gran idea» de llançar alguna cosa nova
i substitutiva de tots els «intents fracassats fins ara»
que es va anunciar a Toló, quedarà reduïda a un in-
tent, que pot ser perfectament assumit per tots, de
«fer més eficaç» el Partenariat existent (idea exposa-
da pelQuai d'Orsai des del principi) i contribuir a por-
tar el Procés de Barcelona a bon port (idea aprecia-
da pel nostre ministre d'Afers Estrangers i Cooperació)
(Moratinos, 2007), fent èmfasi en els programes i pro-
jectes regionals en paral·lel i com a complement a la
bilateralització que ha suposat la nova PEV.
Però encara s’ha de veure si això podrà ser així, te-
nint en compte que les circumstàncies regionals que
han impedit fins ara avançar al Procés de Barcelona
no només subsisteixen sinó que donen la impressió
de seguir empitjorant. Mentrestant, el que sí és clar
és que cal que tant al sud com al nord del Mare
Nostrum es desenvolupi una major conscienciació
col·lectiva i es produeixi una major implicació políti-
ca de tots per a la resolució dels problemes de la re-
gió i a la nostra relació euromediterrània, emmarca-
da dins l'actual Partenariat que és, ara per ara,
probablement la més adequada (i potser l'única pos-
sible) estructura política multilateral, tenint en comp-
te les realitats polítiques de la regió.
En la situació actual, la decisió, impulsada per Espanya
de canviar els estatuts de la Fundació Anna Lindh per
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Era evident que la idea d'una
«Unió Mediterrània», sens dubte,
batega en el cor de tots com un
desideràtum que voldríem
abastar un dia



al Diàleg Intercultural per dotar-la de major visibilitat
i eficàcia, al costat d'altres iniciatives concretes que
puguin sorgir per iniciativa d'altres, són exemples
que poden contribuir a l'esforç col·lectiu al darrere de
la tan esperada redinamització de les relacions me-
diterrànies. Una redinamització avui molt més ne-
cessària, atès que, per efecte de la globalització, van
sorgint nous actors exteriors i de vegades llunyans que
s'interessen per la regió, però amb una visió del món
i una agenda dels valors que la sustenten molt dife-
rent a la nostra.

La governabilitat al centre del debat

És curiós observar que, mentre la nova PEV posa
molt d’èmfasi en la governança, que la UE promou,
fins i tot mitjançant un fons especial, la iniciativa Sar-
kozy no esmenta per a res cap aspecte lligat a la pro-
moció dels valors que –conjuntament– decidim de-
fensar en comú a Barcelona al 1995 i vam ratificar
al 2005. Això probablement es deu al fet que s'ha
centrat des del principi en aspectes regionals, dei-
xant la relació bilateral precisament en mans de la
PEV. Faria aquí al cas aquella frase de Bismark
quan va dir que els polítics pensen en les pròximes
eleccions mentre que els estadistes pensen en les
pròximes generacions. Aquesta frase, la citava a
Barcelona el passat 28 de setembre el Director
General de la Comissió Europea, Eneko Landabu-
ru, en clausurar amb mi el Seminari sobre governança
i política mediterrània organitzat per l'Institut Euro-
peu de la Mediterrània (IEMed).

En efecte, l’any 1995 es va pensar en el llarg termi-
ni, establint les bases d'una futura relació basada en
el respecte dels drets humans i l'Estat de Dret com
a mitjà per aconseguir el benestar i el progrés per a
tots els estats riberencs.
Per això, avui és evident que, malgrat tot el suport eco-
nòmic que es vulgui donar a projectes regionals,
sense democràcia i sense respecte a certs valors no

és possible el desenvolupament i el progrés. La de-
mocràcia és avui una aspiració compartida i per això
la Comissió en la seva nova PEV hi fa un gran èmfa-
si. Avui, sigui quina sigui l'evolució que es doni al Pro-
cés de Barcelona, no es podrà només reforçar-lo a
base de projectes concrets ni d'aportacions financeres
del sector privat, sinó que seguirà fent falta un im-
portant impuls a la governabilitat per anar superant
el dèficit de legitimitat democràtica que encara està
massa estès en el sud de la Mediterrània, malgrat els
lloables esforços que molts dels seus governants i no-
ves forces polítiques estan fent per superar-lo.

Els problemes polítics a la regió subsisteixen

Per acabar, cal recordar que durant el 2007, els pro-
blemes latents a la regió sud de la Mediterrània con-
tinuen sense resoldre's: segueixen els greus enfron-
taments regionals que hipotequen una sana relació
entre tots i el compliment dels nostres objectius de
pau, estabilitat i progrés; segueix faltant unitat de
criteri i més harmonia entre els països «germans» del
sud; segueixen per tot això sense aparèixer iniciati-
ves procedents d'aquests països per millorar el Par-
tenariat.
Per part de la UE, el panorama no és molt millor: hi
ha massa països que només «participen» en el Pro-
cés, assistint a les reunions i intervenint de tant en
tant per defensar algun interès nacional, però falta un
sentiment més fort de «pertinença» a una Associació
sui generis com és l'Euromediterrània, que malgrat to-
tes les seves crítiques i carències compta ja amb un
important patrimoni que, no per poc conegut del
gran públic, deixa de ser verdaderament encomiable.
Davant d’aquesta situació d'abúlia i de falta d'inicia-
tives que vagin més enllà dels programes d'acció
establerts regularment a les reunions ministerials, era
sens dubte evident que es necessitava algun cop d'e-
fecte, algun revulsiu que obligués els uns i els altres
a «posar-se les piles» i a clarificar les seves posicions
respecte a allò que pretenem realment aconseguir a
través del nostre Partenariat Euromed, que no és
només –ni de bon tros– aquest «àmbit únic de dià-
leg» que pretenen alguns aparentment ben intencio-
nats defensors del mateix.
Ja el Govern espanyol va intentar aquest revulsiu
quan va proposar a la presidència britànica durant
l'últim semestre de 2005 que es convoqués una
Cimera commemorativa però va faltar voluntat per
part de molts i –sobretot– la situació conjuntural del
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Avui és evident que, malgrat tot
el suport econòmic que es vulgui
donar a projectes regionals,
sense democràcia i sense respec-
te a certs valors no és possible el
desenvolupament i el progrés



moment (crisi política interna a Israel propiciada
per Ariel Sharon, greu atemptat uns dies abans a Jor-
dània, eleccions conflictives a Egipte, malaltia so-
brevinguda al president algerià, etc.) no va perme-
tre que això fos el detonant mediàtic que molts
esperàvem. No obstant això, un èxit poc airejat d'a-
quella Cimera no va ser només l'aprovació d'un im-
portant i innovador programa d'acció en aplicació
en l’actualitat sinó molt especialment la presència
massiva de caps d'Estat i de Govern de la nova UE
ampliada en una reunió exclusivament dedicada a
la Mediterrània: va ser el naixement del denominat
«Barcelona + 10» que ara s’espera que ressorgei-
xi amb força.

Conclusió

Transcorregut aquest any d'efervescència i clarifica-
cions que ha convulsionat l'Associació Euromediter-
rània amb el llançament de la «iniciativa Sarkozy» i que
ha culminat, entrat ja el 2008, amb la benvinguda de-
cisió de consolidació del Procés de Barcelona, que
passa a subtitular-se «Unió per la Mediterrània», s’es-
pera que, després de tant enrenou, puguem veure re-
sultats concrets, sempre que es produeixi algun pro-
grés a la tan desitjada com necessària pau a la regió

i els nostres veïns del sud puguin sumar-se a la ini-
ciativa amb voluntat renovada per tirar-la endavant i
seguir progressant en els seus processos de refor-
ma i de modernització interna: «Obres són amors i no
bones raons».
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Nous factors en les geoestratègies de la Mediterrània

La política nord-americana a l’Orient
Mitjà el 2007: a la recerca de l'èxit
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A pesar d'un canvi d'estratègia enunciat, l'any 2007
va acabar igual que havia començat: amb la presèn-
cia dels Estats Units a l'Iraq. El llegat que deixi la des-
lluïda Administració Bush, que té gran part de les for-
ces de combat involucrades a l'Iraq i que s'enfronta
a un augment del descontentament polític en el seu
propi país pel que fa a la guerra, depèn ara, en gran
mesura, de la seva capacitat de reivindicar un triomf
creïble a l’Orient Mitjà. A més de centrar-se en la
guerra de l'Iraq, la política nord-americana va tenir
uns altres quatre àmbits principals durant l'any 2007:
la promoció de l’«Agenda de la Llibertat» del president
George W. Bush, l'impuls de les negociacions pa-
lestinoisraelianes, l’obstaculització del camí de l'Iran
cap a l'hegemonia a la regió, i el manteniment d'un flux
segur de petroli provinent del Golf. Abans d'abordar
el dilema dels Estats Units a l'Iraq, que va continuar
preocupant els responsables nord-americans de la for-
mulació de polítiques durant tot l'any, aquest article s'o-
cupa de les altres qüestions considerades prioritàries
en la política nord-americana a l’Orient Mitjà.
Amb l'antecedent dels terribles atemptats d’Al-Qai-
da de l’11 de setembre de 2001, l'Administració
Bush ha mantingut l'argument segons el qual la man-
ca de llibertat en les societats musulmanes es troba
a l'origen de les condicions en les quals floreix el re-
clutament de terroristes. Les elits polítiques nord-
americanes s'han resistit a acceptar ─i sovint han re-
butjat enèrgicament─ la idea que és possible que la
política dels Estats Units realment hagi tingut algu-
na cosa a veure en els sentiments antiamericans
existents a l’Orient Mitjà i altres llocs. Amb freqüèn-
cia, l'Administració Bush ha atribuït el fracàs de la seva
diplomàcia pública a un problema de promoció i ha
considerat que aquest fracàs és senyal que els Es-

tats Units no han aconseguit fer entendre el seu mis-
satge. Quan va començar a afrontar l'escassa po-
pularitat dels Estats Units en l'opinió pública, la pri-
mera mesura de l'Administració Bush va ser contractar
una reconeguda directiva publicitària de l'avinguda Ma-
dison, Charlotte Beers, perquè ideés una solució en
l'àmbit de les relacions públiques. Va fracassar es-
trepitosament, igual que els seus successors. Així, els
resultats d'una enquesta realitzada a sis països àrabs
a començaments de 2008 van revelar que més del
80% dels enquestats tenien opinions en contra dels
Estats Units, xifra que ha anat en augment des de la
invasió de l'Iraq el 2003 (www.brookings.edu/arab-
publicopinion.pdf).

L’«Agenda de la Llibertat»

Les polítiques que podrien haver atenuat aquestes opi-
nions negatives s'han convertit en fracassos dece-
bedors, així com en una mostra de la hipocresia de
l'Administració Bush. Per exemple, l’«Agenda de la Lli-
bertat» es va anunciar a so de bombo i platerets el
2002 i 2003, i es va continuar considerant una prio-
ritat a l’Orient Mitjà el 2007. Actualment, i amb raó,
aquesta política es manté pràcticament només for-
malment. Fins i tot els opositors de la zona amb in-
clinacions prooccidentals que van abraçar la idea de
la reforma política en les seves pròpies societats ob-
serven ara la situació catastròfica de l'Iraq, i arriben
a la conclusió que l'estabilitat i el sistema autoritari
eren acceptables en comparació del caos, la violèn-
cia i la guerra civil.
A Egipte, mentre que abans s'havia qüestionat el règim
corrupte de l’octogenari Hosni Mubàrak amb el discurs
sobre la democràcia, el 2006 i 2007 ja s'havia accep-
tat com una situació normal. Ayman Nour, l'opositor
que el 2005 va tenir la gosadia de desafiar el president
Mubàrak quan salvava les aparences en presentar-se



a la seva cinquena legislatura el 2005, es va trobar
complint una pena de cinc anys de presó per l'acusa-
ció falsa d'haver falsificat signatures per poder pre-
sentar la seva candidatura. En les seves visites periò-
diques a Egipte, la secretària d'Estat Condoleezza Rice
repetia el gest mecànic de demanar l'alliberament del
desafortunat senyor Nour, peticions que es desatenien
amablement. Com han repetit diversos funcionaris d'alt
rang del règim a l'autor d'aquest article en diferents
ocasions el 2006 i 2007 al Caire, els egipcis han après
a tractar els Estats Units. Els funcionaris del règim as-
senyalen l'amenaça que suposa una pujada dels isla-
mistes al poder, com va ocórrer amb Hamàs a Gaza, i
insisteixen en el paper de pilar d'estabilitat que supo-
sadament exerceix Egipte. Elsmotins de treballadors que
es van estendre pel país al començament de 2008
─les manifestacionsmés greus a nivell nacional que han
tingut lloc a Egipte enmés de 30 anys─ posen en dub-
te l’afirmació sobre l'estabilitat.
La dictadura egípcia, immutable però profundament
repressiva, està a punt per a una successió de pare
a fill pròpia de la reialesa, successió que compta
amb l'aprovació tàcita de Washington. El banquer
Gamal Mubàrak, que té molts detractors de gran po-
der polític en els rangs més elevats de l'exèrcit, ha re-
calcat per tots els mitjans que el seu interès a por-
tar a terme profundes reformes polítiques no és més
gran que el del seu pare. No resulta sorprenent que
Egipte se citi sovint en el món àrab com un bon
exemple de la doble moral en les afirmacions sobre
la promoció de la llibertat per part dels Estats Units.

Hamàs puja al poder

La victòria electoral de Hamàs a les eleccions parla-
mentàries palestines de gener de 2006 va reduir
enormement l'entusiasme dels Estats Units en la pro-
moció de la democràcia. Hamàs es va veure afavorit
pel rebuig popular del partit Fatah, profundament cor-
rupte, i va guanyar 74 dels 132 escons del Consell
Legislatiu Palestí. Els Estats Units i molts dels seus
aliats europeus consideren Hamàs una organització
terrorista. Malgrat els consells d'Egipte, Israel i l'Au-
toritat Nacional Palestina (ANP) liderada per Mah-
moud Abbas (Abu Mazen), la Casa Blanca va insis-
tir que les eleccions palestines se celebressin quan

estava previst. En honor a la veritat, cal esmentar que
ni tan sols els principals responsables dels sondejos
palestins, concretament, el respectat Khalil Shikaki, van
poder predir la victòria de Hamàs. Quan es va produir,
la secretària d'Estat va reconèixer que els bons resultats
de Hamàs l'havien «agafat desprevinguda»1.
Al principi, hi va haver indicis que era possible que els
Estats Units acceptessin tàcitament el resultat i dei-
xessin que els aliats europeus i àrabs entaulessin re-
lacions diplomàtiques amb Hamàs per conduir-lo cap
a una via pragmàtica i allunyada de la violència. La ma-
teixa Condoleezza Rice poc després de les eleccions
va declarar el següent: «[...] Els palestins han aprofi-
tat plenament la seva oportunitat democràtica. La par-
ticipació ha estat enorme; potser del 80%, segons un
dels càlculs. Està clar que han votat pel canvi. Han op-
tat per un nou tipus de govern i ho respectem.»2

Funcionaris entesos en la matèria aliens al Govern
nord-americà van assenyalar que, encara que era com-
prensible que els Estats Units no volguessin legitimar
un grup que es considera una organització terrorista,
seria prudent que els Estats Units deixessin a altres pro-
moure un acord pragmàtic ambHamàs3. Pocs dies des-
prés de les eleccions, alguns dels assessors més res-
pectats del Govern a l’Orient Mitjà van transmetre al
president l'opinió que aquesta mesura podria funcio-
nar. Si bé el president va adoptar aquest enfocament
momentàniament, al cap d'uns dies els Estats Units es-
taven al capdavant d'una campanya per aïllar Hamàs
a Gaza i privar-lo de fons i d'accés a altres tipus d'a-
juda procedent de l'exterior. Malgrat el setge liderat pels
Estats Units, Hamàs va mantenir un alto el foc de fac-
to amb Israel durant aproximadament un any.
El 2007, entorn del 80% de la població empobrida
de Gaza i el 65% de la població de Cisjordània vi-
via per sota del llindar de pobresa i les mostres de
malnutrició i de lenta inanició començaven a ser ha-
bituals. A més de fer que molts palestins haguessin
de viure per sota del llindar de pobresa ─que s'esta-
bleix en uns ingressos de dos dòlars diaris per a una
família de quatre membres─, l’aïllament de Gaza va
reforçar l'opinió que l’«Agenda de la Llibertat» era
enganyosa.
Després del segrest el juny de 2006 d'un soldat is-
raelià en un lloc de control des del qual s'albirava Gaza,
Israel va detenir la majoria dels legisladors escollits
de Hamàs i, de fet, els ha retingut des de llavors

1 Condoleezza Rice de camí cap a Londres, 29 de gener de 2006.
2 Entrevista amb Charles Wolfson i Dan Raviv a les notícies de l'emissora de ràdio CBS, 26 de gener de 2006.
3 Vegeu l'important informe de 2007 elaborat per Álvaro de Soto «Informe de Fi de Missió del Secretari General Adjunt, Coordinador Especial
de l'ONU per al Procés de Pau a l’Orient Mitjà i Representant Especial del Secretari General».
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com ostatges. El pla dels Estats Units era enfortir el
president palestí Abu Mazen i l’ANP que encapçala-
va, amb seu a Cisjordània. El Govern liderat per Ha-
màs, amb seu a Gaza i condemnat a l'aïllament i l'os-
tracisme, es va esforçar per consolidar el seu control
a la franja de Gaza, densament poblada.
Mohamed Dahlan, aliat durant molt temps dels Estats
Units i l'home fort de Fatah a Gaza, així com les For-
ces de Seguretat Preventiva (FSP) al comandament
de les quals es trobava, van rebre un gran suport per
part d'Egipte i els Estats Units. Les FSP s'estaven ar-
mant i entrenant per enfrontar-se a Hamàs, sembla
que com a part d'un pla encobert dels Estats Units
per enderrocar Hamàs (Rose, 2008). En el context
de l'augment de la violència entre el grup de Dahlan
i altres milicians de Fatah, d'una banda, i Hamàs i els
seus aliats, d’altra banda, Hamàs va respondre el
juny de 2007 aixafant les FSP (Dahlan no es troba-
va a Gaza en aquell moment) i va dur a terme el que
Abu Mazen va condemnar com un cop d'estat. A la
fi de l'any, mentre continuaven els enfrontaments a
Gaza entre els militants de Hamàs i els partidaris de
Fatah, i Israel llançava freqüents atacs o bombarde-
jos sobre Gaza en resposta al llançament de coets
casolans contra ciutats israelianes, Hamàs mantenia
un control ferm a la zona4.
Com a resposta, el president Abbas va nomenar un
nou Govern el 15 de juny de 2007, liderat pel primer
ministre Salam Fayyad, un prestigiós economista.
Abbas va reivindicar aquesta competència en virtut
d'un decret d'emergència, per la qual cosa necessi-
ta l'aprovació del Consell Legislatiu Palestí. No obs-
tant això, atès que una majoria dels membres perta-
nyen a Hamàs i es troben en presons israelianes, no
és possible reunir un quòrum. En qualsevol cas, la me-
sura d’Abu Mazen va rebre el suport ferm dels Estats
Units i de diversos països àrabs claus, en particular
l’Aràbia Saudita, Egipte i Jordània.

La revifada del paper conciliador dels
Estats Units

Quan el president Bush va sortir elegit el novembre
de 2000, ell i els seus assessors estaven decidits a
mantenir-se al marge del conflicte araboisraelià. Els

seus principals assessors es van burlar del presi-
dent Bill Clinton per haver perdut un temps preciós
durant la seva presidència intentant aconseguir la
pau entre Palestina i Israel. A diferència del seu pre-
decessor, el nou president es mantindria a l'expec-
tativa fins que els contendents estiguessin dispo-
sats a arribar a la pau, fins que la situació estigués
madura. Mentrestant, el suport dels Estats Units s'in-
clinaria cap al costat d'Israel, sobretot, després de l’11
de setembre de 2001. D'altra banda, es pensava
que els palestins es mostrarien més flexibles pel que
fa a l'acceptació d'un compromís després d'una vic-
tòria dels Estats Units a l'Iraq. L'exsecretari d'Estat Hen-
ry Kissinger, com molts altres defensors actius de la
invasió de l'Iraq de 2003, va conjecturar que «el camí
a Jerusalem passa per Bagdad» (Kissinger, 2002),
cosa que no va resultar exactament així.
El president Bush va recalcar el fet que és el primer
president que dóna suport explícitament a un Estat pa-
lestí independent i contigu que visqui pacíficament al
costat d'Israel. Algunes enquestes realitzades el 2007
continuen demostrant que una majoria dels israelians
i els palestins donen suport a una solució basada en
l'existència de dos estats. Per exemple, una enques-
ta realitzada a la fi de 2007 va revelar que la solució
dels dos estats rep el suport del 53% dels israelians
i d'un nombre equiparable de palestins5. Com asse-
nyala l'escriptor israelià Gershom Gorenberg, la idea
de la solució basada en l'existència de dos estats
s'ha tornat «tan acceptada que resulta avorrida».
La iniciativa de pau de la Lliga Àrab, que es va anun-
ciar per primera vegada el 2002 i es va reiterar a la
cimera de la Lliga a Riad el març de 2007, promet
a Israel el reconeixement àrab si accepta un acord
amb uns paràmetres bastant similars als que va
anunciar Bill Clinton el desembre de 2000, a saber,
compartir Jerusalem amb barris àrabs que constitu-
eixin la capital de Palestina; la devolució als pales-
tins de la major part dels territoris ocupats, amb una
limitació en aquells intercanvis territorials que per-
metin a Israel mantenir alguns grans assentaments
contigus a Palestina, i la tornada dels refugiats pa-
lestins al nou Estat palestí en lloc de les seves llars
històriques situades a l'interior d'Israel, o la indem-
nització per a aquells que no vulguin tornar. El pro-
blema és arribar a aquest acord. Mentre es continua

4 El 2007, es van llançar 783 coets des de Gaza a Israel, encara que alguns no van arribar el seu objectiu i van caure a Gaza. Vegeu:
www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terror+Groups/Rocket+threat+from+the+Gaza+Strip+2000-2007.htm
5 Per consultar diverses fonts amb dades sobre enquestes, vegeu http://btvshalom.org/resources/isr_polls.shtml. Per consultar dades sobre
Palestina, inclosa una enquesta realitzada a la fi de 2007, vegeu les enquestes del JerusalemMedia & Communication Centre: www.jmcc.org/pub-
licpoll/results/2007/no63.pdf.
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sense trobar-hi una solució, el nombre de víctimes
es manté, amb la mort de 380 civils palestins a les
mans dels israelians el 2007 i cinc israelians vícti-
mes de la violència palestina.
A pesar que GeorgeW. Bush i Condoleezza Rice han
subratllat regularment que, per arribar a una solució
és necessari que tant Israel com Palestina facin con-
cessions, el president Bush ha afirmat que l'única cosa
que farà serà «donar una petita empenta» a Israel. De
fet, el president Bush ha anat intentant restablir les
condicions d'un acord palestinoisraelià. En una car-
ta dirigida al primer ministre Ariel Sharon l'abril de
2005, el president afirmava que qualsevol acord de
pau entre Israel i el nou Estat palestí hauria de reco-
nèixer «noves realitats», un eufemisme per legitimar
gran part de la colonització israeliana de Cisjordània
en lloc dels intercanvis territorials més modestos que
estipulaven els paràmetres de Clinton (www.
fmep.org/documents/clinton_parameters12-23-
00.html) i la influent Resolució 242 del Consell de Se-
guretat de novembre de 1967.
Si l'Administració Bush s'ha anat adonant lentament
que és possible que el fet de no prendre mesures fer-
mes per resoldre el conflicte araboisraelià hagi per-
judicat altres objectius polítics a la regió, el mínim que
es pot dir de la participació dels Estats Units en la
recerca d'una solució és que ha estat poc entusias-
ta. El novembre de 2007, i en un context de gran es-
cepticisme a l’Orient Mitjà, els Estats Units van con-
vocar una conferència sobre la pau palestinoisraeliana
a Annapolis, Maryland, seu de l'Acadèmia Naval nord-
americana, a la qual van assistir 42 països més, en-
tre els quals n’hi va haver molts que més tard, en una
conferència celebrada a París el desembre de 2007,
van prometre fins a 6.000 milions de dòlars per fa-
cilitar el procés de pau i ajudar els palestins.
L'ambaixador dels Estats Units davant l'ONU, Zalmay
Khalilzad, va redactar una resolució del Consell de Se-
guretat que hauria suposat un gran suport als objectius
de la reunió d’Annapolis. No obstant això, Israel no
estava disposat a permetre que l'ONU exercís cap pa-
per, ni tan sols de forma implícita, en l'avançament cap
a una solució pacífica, per la qual cosa, en un mo-
ment de vergonya diplomàtica considerable, Khalil-
zad es va veure obligat a retirar la resolució abans que
es pogués votar.
Israel i l’ANP, molt afeblida després de la pèrdua del
control de Gaza davant Hamàs, van acordar mante-
nir negociacions de bona fe per seguir el full de ruta
i arribar a un acord abans de la fi de 2008, quan s'a-
proximi el final de la presidència de Bush. En princi-

pi, se suposava que el full de ruta, supervisat pels Es-
tats Units, el secretari general de l'ONU, la Unió Eu-
ropea (UE) i Rússia, havia de complir-se abans de
2005. En el full de ruta s'instava ambdues parts a pren-
dre mesures concretes que, en el cas d'Israel, inclo-
ïen declarar un suport rotund a la solució basada en
l'existència de dos estats, paralitzar la creació d'as-
sentaments, reduir les restriccions en matèria de se-
guretat i millorar les condicions humanitàries dels
palestins. Per la seva banda, l’ANP hauria d'empren-
dre un cessament de la violència antiisraeliana, revi-
sar la constitució palestina i insistir que accepta el dret
d'Israel a existir.
Encara que el full de ruta indica expressament que
tant Israel com l’ANP han de complir les obligacions
que recull, a la pràctica els israelians s'han negat a
assumir les seves responsabilitats fins que els palestins
instaurin la seguretat. Gran part de l'aparell de se-
guretat palestí ha estat objectiu d'Israel i ha estat in-
utilitzat de manera sistemàtica des de 2002, per la
qual cosa la capacitat d’Abu Mazen de complir les res-
triccions en matèria de seguretat del full de ruta és
limitada fins i tot a Cisjordània.
Després de la conferència d’Annapolis, funcionaris is-
raelians entre els quals s'incloïen el primer ministre i
la ministra d'Afers Exteriors van afirmar que Israel
«no pot negociar dins un termini limitat». Per contra,
Israel ha continuat amb la creació d'assentaments il·le-
gals a la Cisjordània ocupada, sovint fent coincidir els
anuncis de nous assentaments amb les visites de la
secretària d'Estat Condoleezza Rice. Mentre que el
president Bush preveu la creació d'un Estat palestí
«viable, contigu, sobirà i independent», els assenta-
ments, la limitada xarxa de carreteres d'accés i cir-
cumval·lació i les barreres de seguretat aixecades
per Israel fan que la creació d'un Estat palestí viable
sigui dubtosa. A George W. Bush li agrada presen-
tar-se com «qui pren les decisions», un líder que fa
el correcte independentment de l'opinió pública. No
obstant això, en el context araboisraelià no ha de-
mostrat cap valentia política. No serà possible arri-
bar a cap solució si els Estats Units no es compro-
meten seriosament a donar el fort impuls diplomàtic
necessari.
L'Administració Bush tampoc no ha volgut adoptar
gestos conciliadors cap a Síria, que considera que
exerceix un paper negatiu a l'Iraq i el Líban, a més de
ser un aliat clau de l'Iran. En conseqüència, encara
que Israel ha contemplat la possibilitat d'aproximar-
se a Síria durant tot l'any i encara que el 2007 es man-
tenien converses secretes no oficials, els Estats Units
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van deixar clar que no els agradava aquesta pers-
pectiva i van posar fre a les iniciatives israelianes6.

Els regals de la política nord-americana

Una de les paradoxes que perduren en la política ex-
terior del president Bush és que l’Iran hagi estat un
dels principals beneficiaris de la política nord-ameri-
cana. En el context araboisraelià, les iniciatives poc sis-
temàtiques per arribar a la pau i les pèssimes condi-
cions en què s'obliga a viure els palestins han estat
avantatjoses per a l’Iran. Segons els càlculs d'un fun-
cionari de Hamàs, Iran va prestar a aquesta organit-
zació una ajuda almenys de 120 milions de dòlars el
2007; hi ha qui calcula que aquesta xifra és molt su-
perior. La transferència d'armament de l'Iran a Gaza
ha estat limitada, però gens menyspreable, i l’Iran
també ha entrenat membres de Hamàs i de la Jihad.
Mentrestant, al Líban ─on, a disgust de la Casa
Blanca, Israel no va aconseguir sotmetre Hezbol·lah
(que va comptar amb el suport de l'Iran) en la gu-
erra de 2006─ es va mantenir durant l’any 2007 una
situació de punt mort entre el Govern pronord-ame-
ricà i l'oposició que lidera Hezbol·lah, però que
compta també amb un gran nombre de cristians. Els
Estats Units no estan disposats a acceptar un acord
que beneficiï Hezbol·lah, però és impossible sortir
del punt mort si no se satisfan les reivindicacions
de l'oposició. A la fi de 2007, no solament no s'ha-
via produït cap avanç cap al desarmament de Hez-
bol·lah, exigit per diverses resolucions del Consell
de Seguretat, sinó que l’Iran havia renovat l'arma-
ment del partit perquè estigués almenys tan ben equi-
pat com al començament de la guerra de 2006.
Encara que els enfrontaments a l'interior del país han
situat periòdicament el Líban molt a prop d'un con-
flicte intern de més envergadura, afortunadament s'ha
evitat una catàstrofe més gran. Tot i això, no s'albi-
ra una solució clara a l'horitzó, sobretot mentre els
Estats Units i l’Iran s'enfrontin en el terreny a través
dels seus representants.
Sovint, els defensors de la invasió de l'Iraq van ar-
gumentar que, derrocant l'Iraq, els Estats Units no no-
més s’alliberarien d'un tirà perillós, sinó que també con-
firmarien la seva hegemonia a l’Orient Mitjà. En realitat,

la invasió va suposar un regal geopolític per a l’Iran.
La «República Islàmica» no només va presenciar l'e-
liminació del seu odiat enemic, sinó que va veure a
més com l'àmplia majoria musulmana xiïta pujava al
poder a l'Iraq. Encara que hi ha diverses postures res-
pecte de l'Iran entre els xiïtes iraquians, l’Iran es tro-
ba en general amb un gran nombre d'amics i aliats,
sobretot al Consell Suprem Islàmic dels xiïtes i la
seva milícia de la Brigada Badr, assentada a l’Iran fins
al 2003 i que, actualment, és el component més po-
derós de la coalició xiïta que governa a l'Iraq sota la
direcció del primer ministre Nuri al-Maliki. Per la seva
banda, l’Iran ha dedicat gran part de la seva energia
diplomàtica i militar a desenvolupar una àmplia xar-
xa de relacions, no només amb els correligionaris xi-
ïtes, sinó també amb partits kurds al nord i grups sun-
nites al centre de l'Iraq7.
Al mateix temps que l’Iran s'ha enfrontat a esforços
coordinats per part dels Estats Units i els seus aliats
europeus per impedir que continuï el seu avanç per
protegir la seva capacitat de fabricar armes nuclears,
l’encallament iraquià ha proporcionat a Teheran una
valuosa palanca per reduir les opcions occidentals,
concretament les opcions militars nord-americanes.
Segons un informe de la Intel·ligència Nacional de
gran repercussió que es va fer públic de manera
parcial el desembre de 2007, l’Iran havia aturat la fa-
bricació d'armament el 2003, cosa que limitava en-
cara més les opcions militars dels Estats Units. És
obvi que a l’Iran li interessa assegurar que els Es-
tats Units romanguin suficientment involucrats a l'I-
raq perquè s’ho pensin dues vegades abans d'obrir
un nou front de guerra amb l’Iran. Aquest va ser
l'objectiu que va guiar les accions de l'Iran a l'Iraq du-
rant l'any 2007.

L’encallament de l'Iraq

L'informe de desembre de 2006 del selecte Grup
d'Estudi sobre l'Iraq, que modificava els termes de re-
ferència per al debat sobre l'Iraq als Estats Units
(www.usip.og/isg), va ser rebut pel president Geor-
ge W. Bush i la seva Administració amb deliberada
fredor i fins i tot desdeny. L'informe, que instava que
es reduïssin considerablement les tropes nord-ame-

6 Vegeu Haaretz, 17 de gener de 2008. Les converses no oficials van ser portades a terme per l'exdirector General del Ministeri d'Afers exteri-
ors israelià, Alon Liel.
7 Atès l'interès que comparteixen Turquia, aliat dels Estats Units, i l’Iran a obstaculitzar la lluita dels kurds iraquians per la independència (amb-
dós països compten amb una nombrosa població kurda), s'ha obert un nou diàleg estratègic entre Teheran i Ankara.
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ricanes i s'intensifiqués l'esforç diplomàtic per trobar
interessos comuns entre els aliats i els adversaris
per a l'estabilització de l'Iraq, no inclou la paraula
«fracàs» en la seva cuidada redacció, però deixa clar
que parlar d'èxit a l'Iraq seria il·lusori. Així, la qüestió
fonamental implícita en els termes de referència per
al debat sobre l'Iraq ara seria com reduir el grau de
fracàs dels Estats Units a l'Iraq.
El president Bush, en canvi, va prendre la decisió d'in-
crementar les tropes a l'Iraq i va declarar que el seu
objectiu era estabilitzar el país i donar així l'oportuni-
tat que es produís una reconciliació8. A causa de la
limitació de personal a l'exèrcit nord-americà, aquest
increment de les tropes, que augmentaria en 21.000
homes i dones el nombre de soldats a l'Iraq i el si-
tuaria per sobre dels 160.000, seria insostenible
després de l'estiu de 2008. El país es trobava en ple-
na guerra civil el 2006 i, encara que no hi ha dubte
que l'increment de les tropes va ser un èxit des del
punt de vista tècnic, ja que a final de 2007 havia fet
disminuir el nivell de violència, no es van fer gaires pro-
gressos en el camí cap a la reconciliació intersectà-
ria, i tampoc cap a la reconciliació intrasectària.
A més de l'increment de les tropes nord-americanes,
tres factors van contribuir considerablement a la re-
ducció de la violència del 60% que es va registrar a
la fi de 2007. En primer lloc, ni més ni menys que dos
milions d'iraquians van haver de desplaçar-se dins el
país i més de dos milions havien sortit de l'Iraq, so-
bretot cap a Síria i Jordània. Encara que una petita
part d'aquests refugiats a l'estranger va tornar a l'I-
raq a la fi de 2007 i principi de 2008, la gran majo-
ria s’ha quedat fora del país. A Bagdad, les milícies
de musulmans xiïtes han netejat àmplies zones de la
ciutat on vivien musulmans sunnites de manera bru-
tal. En segon lloc, la major milícia xiïta, l'exèrcit d’Al-
-Mahdi liderat pel sayyid Muqtada al Sadr, el popu-
lar jove clergue venerat especialment per la població
pobra xiïta de les ciutats, va començar un alto el foc
l'agost de 2007. En tercer lloc, fins i tot abans que
es comencessin a incrementar les tropes nord-ame-
ricanes, una sèrie d’insurgents sunnites, sobretot a
l'enorme província d’Anbar, van trencar els llaços
amb la franquícia d’Al-Qaida que havia florit en el
caos que va venir després de la invasió de l'Iraq i que
havia precipitat en gran mesura la guerra civil. Aquest
despertar o sahwa va impulsar els matrimonis de

conveniència o, més concretament, els acords de
cohabitació entre les forces nord-americanes i les mi-
lícies tribals locals, la majoria de les quals estava in-
tegrades en la seva totalitat per musulmans sunnites.
A final de 2007, prop de 90.000 iraquians cohabi-
taven amb les forces nord-americanes. Cada mem-
bre rebia més de 300 dòlars al mes, cosa que tam-
bé va suposar un benefici per als sheijs de les tribus,
que es van fer amb aproximadament la cinquena part
de totes les assignacions mensuals.
Així, tot i que l'increment de les tropes va començar
amb l'objectiu que s'havia anunciat de crear un es-
pai en el qual pogués produir-se la reconciliació, una
vegada es va posar en pràctica va afeblir l'autoritat
política central en lloc de reforçar-la. D'altra banda,
dins la comunitat xiïta hi ha profundes divisions en-
tre les classes marginades liderades per Muqtada al
Sadr i els grups més orientats cap a la classe mitja-
na que predominen al Govern. En algunes zones, les
lluites intrasectàries suposen una amenaça més pe-
rillosa que els enfrontaments intersectaris.
Els dirigents nord-americans solen exaltar la dismi-
nució del nombre de víctimes nord-americanes a l'I-
raq, però les forces de seguretat iraquianes i, sobretot,
la població civil del país, han continuat patint xifres
de víctimes elevades. En alguns períodes al llarg de
l'any 2007, els incidents en què es va veure involu-
crada la població civil van disminuir considerable-
ment, però durant l'any es va registrar una mitjana dià-
ria de 14 víctimes mortals per explosions. Encara
que les autoritats nord-americanes han afirmat que
no disposen d'una estimació del nombre de víctimes
civils a l’Iraq, està clar que aquesta xifra ha estat al-
tíssima. El càlcul més moderat és el del grup brità-
nic Iraq Body Count, que estima en 90.000 el nom-
bre de morts provocades per la guerra des de 2003
a l'Iraq. El gener de 2008, en un estudi publicat en
el prestigiósNew England Journal of Medicine es cal-
culava que el nombre de víctimes mortals entre la po-
blació civil en el període 2002 2006 havia estat de
151.000. Altres càlculs, basats en tècniques esta-
dístiques vàlides, revelen fins a un milió de civils
morts.
Finalitzat l'any 2007, l'Iraq continua enfrontant-se a
un futur incert. Als Estats Units, fa temps que la po-
blació va arribar a la conclusió que la guerra era un
error i, atès que s'acosten les eleccions presidencials

8 Un dels artífexs de l'increment de les tropes va ser el neoconservador Frederick Kagan, de l’American Enterprise Institute. Defensor acèrrim de
la invasió de 2003, Kagan preveia que la invasió impulsaria «un règim [iraquià] pacífic i liberal que podria influir en la transformació del conjunt de
la regió». Vegeu Commentary, desembre de 2002, pàg. 69–72.
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de novembre de 2008 i que el gener de 2009 la Casa
Blanca tindrà un nou ocupant, és possible una dismi-
nució considerable de la participació nord-americana
a l'Iraq. La guerra ha estat extraordinàriament costosa
tant en termes humans com econòmics (es calcula
que les despeses directes arriben als 5.000 dòlars
per segon, amb la qual cosa ràpidament s'arriben a su-
mes desorbitades, fins i tot amb el dòlar a un nivell baix).
Paradoxalment, l’Iran no solament s'ha beneficiat de la
guerra de l'Iraq des del punt de vista geopolític, sinó
que també ha obtingut grans beneficis econòmics. Els
empresaris iranians estan invertint grans sumes de di-
ners en importants ciutats sagrades xiïtes, concretament
a Karbala i Najaf, i l'economia iraniana es beneficia di-
rectament de l'augment dels preus del petroli. Encara
que l'important flux de petroli provinent delGolf s'haman-
tingut, des de l'inici de la guerra el 2003 fins al 2007
el preu del petroli es va duplicar, i entre 2007 i mitjan
2008 ha tornat a duplicar-se, cosa que suposa gua-
nys extraordinaris tant per a l’Iran com l'Iraq.
En el millor dels casos, els Estats Units poden acon-
seguir l'estabilització de l'Iraq, però queda clar que
la tasca de la reconciliació es troba molt llunyana. Així
mateix, es fa difícil concebre una solució que no in-
clogui satisfer en gran mesura els interessos de l'I-

ran a l'Iraq, una idea que és completament abominable
per a l'Administració Bush9. Amb els Estats Units ve-
ritablement atrapats a l'Iraq i amb el temor que una
retirada provoqui el caos i incrementi la influència de
l'Iran, la recerca d'un triomf per part de l'Administra-
ció Bush continua sent fugaç.
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Els inversors del Golf han fet parlar l’any 2007: grans
projectes immobiliaris o turístics (els projectes d’E-
maar a Algèria, per exemple), o adquisicions impor-
tants (privatització del Banc Al Watany a Egipte en
benefici del National Bank of Kuwait, etc.). Amb
aquests cops mediàtics s'han forjat una reputació
de conqueridors amb les butxaques repletes, dispo-
sats a pagar preus excessius per actius per atreure
rendes, acaparadors dels millors terrenys i impulsors
de l'especulació immobiliària i de l'explosió del preu
dels materials de construcció. Com en tota carica-
tura, aquest retrat poc afavoridor té una part de ve-
ritat. La contribució d'aquests inversors al desenvo-
lupament de la regió MEDA és, no obstant això, més
positiva del que sembla: mentre la Unió Europea

(UE) inverteix relativament poc en els seus veïns me-
diterranis, el Golf podria aportar a la regió els capi-
tals necessaris per a la seva veritable arrencada.
Quina acollida cal donar a aquests inversors del
Golf? Quins beneficis pot obtenir la regió? Si la in-
tegració euromediterrània no permet assegurar tota
sola el desenvolupament del Sud, no resultarà ne-
cessari pensar en un marc de cooperació econòmi-
ca que integri el Golf i els seus inversors?

Context: lleugera consolidació de les
inversions estrangeres directes l’any 2007

En superar l’any 2006 el llindar del 4,5% dels fluxos
mundials d'inversions estrangeres directes (IED), se-
gons la Conferència de les Nacions Unides per al Co-
merç i el Desenvolupament (UNCTAD), la regió MEDA
(països mediterranis socis de la Unió Europea: Algèria,
Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Marroc, Palestina, Sí-
ria, Tunísia i Turquia, a més de Líbia com a observa-

Nous actors econòmics a la Mediterrània

Les inversions estrangeres directes
a la regió MEDA l’any 2007: integració
euromediterrània o triangle
Europa-Mediterrani-Golf?
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dor), que compta amb una població jove de 268 mi-
lions d'habitants (el 4% de la població mundial), va
captar per fi una part «normal» del flux mundial d’IED.
Segons l'observatori ANIMA-MIPO (Mediterranean In-
vestment Project Observatory), que realitza un cens
dels anuncis de projectes d’IED destinats als països
MEDA, l'any 2007, els fluxos d’IED es van afeblir
lleugerament en quantia, mentre que els projectes van
ser cada vegada més nombrosos. Tret que es pro-
dueixi un gir imprevist, la consolidació no hauria de
marcar un canvi de direcció de la tendència. No és
fàcil que desapareguin les causes subjacents d'aquest
entusiasme: petrodòlars, proximitat amb Europa, ar-
rencada de Turquia, presa de consciència sobre el
mercat potencial de la regió MEDA i un nou interès
per l'espai euromediterrani en general.

El Procés de Barcelona ha ocupat un paper positiu
en l'espectacular creixement de la IED, ja que ha
aconseguit que la ribera sud resulti més atractiva, més
recomanable. No obstant això, la integració de l'es-
pai econòmic euromediterrani progressa lentament,
i són les empreses del Golf, dels països emergents,
de Xina i de l’Índia les que han irromput amb força
en aquest nou mercat intermediari i ben situat a les
portes d'Europa.

Aquesta recuperació de l'interès és ben rebuda, però
no està clar que sigui suficient. La contribució dels
nous inversors és important en termes quantitatius,
però la qualitat dels seus projectes en ocasions re-
sulta mediocre (efecte multiplicador feble i reper-
cussions limitades) respecte a la importància dels in-
teressos que estan en joc: és necessari que cada any
es creïn milions de llocs de treball estables només per
a mantenir la taxa d'atur juvenil actual.

La integració euromediterrània, una condició
necessària però insuficient per a l'arrencada
econòmica de la regió MEDA

Les dades macroeconòmiques disponibles semblen
indicar que Europa i els seus veïns del Mediterrani han
entrat en un període de convergència (feble) des de
2000. La regió MEDA es beneficia cada any d'un crei-
xement per capita que supera en gairebé un 1% al
d'Europa. No obstant això, amb un producte nacio-
nal brut (PNB) de 6.209 dòlars per capita l’any 2007
(mitjana de la regió MEDA, en Paritat del Poder Ad-
quisitiu, PPA), la regió MEDA es troba al mateix ni-
vell que Europa de l'Est a la dècada de 1950 o Ro-
mania l’any 1975. Al ritme actual (que pot i ha de sofrir
una acceleració), els països MEDA trigaran 157 anys
en aproximar-se al nivell de vida d'Europa, cosa que
Grècia i Portugal han aconseguit en 25 (Saint-Lau-
rent, 2007).
Sens dubte, Barcelona ha fomentat el desenvolupa-
ment dels intercanvis comercials entre els països so-
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Flux d’IED (dades de la UNCTAD en milions de dòlars i dades del MIPO en milions d'euros) i nombre de
projectes per als deu països MEDA (sense Líbia)

La importància d'Europa com a
soci comercial varia molt d'un
país a un altre, a més de ser
asimètrica
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cis mediterranis i la UE. Aquests deu països repre-
senten ja el 9% de les exportacions totals a l'exterior
de la UE dels 27, enfront del 5% registrat fa poc. No
obstant això, els intercanvis comercials a l'interior de
la regió MEDA són escassos (el 5% del seu comerç
global), mentre que la importància d'Europa com a soci
comercial varia molt d'un país a un altre, a més de ser
asimètrica (gran dependència comercial de la regió
MEDA, que per a la UE representa una sortida de me-
nor importància). La UE és també un soci comercial
primordial per al Magreb, però representa únicament
el 3% de les exportacions de Jordània.

En matèria d’IED s'observa la mateixa asimetria: mal-
grat que els europeus segueixen sent els principals in-
versors de la regió, la proporció de les IED europees
destinades al veïnatge mediterrani és molt feble en
comparació dels fluxos nord-americans cap a Mèxic o
els del Japó cap al seu veïnatge. Les últimes xifres
produïdes per la Comissió Europea (CE) (Comissió Eu-
ropea/EUROSTAT, 2007) reflecteixen, per exemple,
que les inversions de la UE van representar l’any 2005
menys d'una tercera part del total de les IED realitza-
des pels països membres en aquell any (172.000 mi-
lions d'euros sobre un total de 600.000 milions, és a
dir, el 28%). Entre les regions destinatàries es troben
Canadà-EUA, el Japó i els països de l'Associació Eu-
ropea de Lliure Comerç (AELC: Islàndia, Suïssa, No-
ruega, etc.), que s'adjudiquen 72 d'aquests 172.000

milions d'euros, és a dir, el 42%. La regió MEDA es va
quedar endarrere, darrere d'Àsia, Amèrica Llatina i Eu-
ropa Central i Oriental, amb una proporció que arriba
al 3% d'aquests fluxos d'inversió a l'exterior de la UE.
Així, el desenvolupament dels intercanvis comercials
i l'acceleració progressiva de les IED europees en-
vers la regió MEDA no semblen suficients per asse-
gurar l'arrencada econòmica d'aquests països. Entre
els finançaments exteriors disponibles, les remeses
dels immigrats, l'ajuda al desenvolupament clàssica
o també els fons invertits en el sector privat pels
bancs de desenvolupament (BEI-FEMIP, Banc Mun-
dial-CFI, etc.) s'aconsegueix un efecte considerable,
però el que fa falta és un increment de les IED. En-
cara que no solucionaria tots els problemes, la inversió
estrangera directa és un potent vector de la integra-
ció econòmica i del canvi estructural sostenible.
D'on procedirà l'augment d'inversió necessari? Amb
el nou impuls induït per la iniciativa francesa «Unió per
la Mediterrània» ha arribat el moment de fer balanç del
Procés de Barcelona: és necessari insistir en l'apro-
fundiment de les relacions econòmiques entre Euro-
pa i els seus veïns mediterranis o, per contra, cal in-
tegrar adequadament a l'equació el creixent interès
envers la Mediterrània manifestat pels veïns del Golf?

Presència del Golf a la Mediterrània: inver-
sions de renda o un alè d'aire nou?

La gran proximitat geogràfica, cultural i lingüística ha
dut Àfrica del Nord, Europa i l’Orient Mitjà a teixir una
trama complexa de relacions. Mentre s'espera dispo-
sar d'infraestructures físiques que escurcin encara
més aquesta distància (xarxes elèctriques, telecomu-
nicacions, gasoductes, l'autopista del Magreb, el pro-
jecte de passarel·la Egipte-Aràbia Saudita, mentre
s'espera la construcció d'un túnel sota Gibraltar?) i l'ar-
ribada d'una gran zona de lliure comerç (ZLC) entre
Europa i els països de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica

TAULA 1 Distribució de les IED europees cap a l'exterior de la UE, per regió de destinació (en %)

Regió de destinació 2001 2002 2003 2004 2005

Total mercats emergents 34% 29% 26% 45% 36%

Sud-est asiàtic 21% 14% 11% 19% 15%

Amèrica Llatina 10% 8% 4% 14% 4%

MEDA 1% 3% 3% 3% 3%

Europa de l'Est–Rússia 2% 4% 8% 8% 13%

Altres no pertanyents a la UE 66% 71% 74% 55% 64%

Font: European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2007. Altres dades no procedents de la UE: principalment de l’AELC, Canadà, Estats Units i Japó. La Comissió estableix una distinció entre les econo-
mies desenvolupades que es reparteixen la part principal de les IED europees i el conjunt de «mercats emergents» (sud-est asiàtic, Amèrica Llatina, Rússia, regió MEDA i Europa de l'Est-antics països de
l'Assistència Tècnica a la Comunitat d'Estats Independents, TACIS), que capta la resta.

Així, el desenvolupament dels
intercanvis comercials i
l'acceleració progressiva de les
IED europees envers la regió
MEDA no semblen suficients per
assegurar l'arrencada econòmica
d'aquests països
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(MENA) (ZLC prevista pel Procés de Barcelona per
al 2010, Acord d’Agadir per a la regió MEDA, Acord
de cooperació UE-Consell de Cooperació del Golf
(CCG) de 1988, unió duanera i futur mercat comú del
Golf), les inversions estrangeres directes constituei-
xen una via sòlida per vincular de manera duradora
aquests tres conjunts en fer que convergeixin de ma-
nera molt concreta els seus interessos econòmics.

El Golf i Europa: els dos pilars de la inversió
estrangera a la Mediterrània

Els inversors del Golf (GCC o un conjunt major
«MENA-Golf» amb Afganistan, l'Iraq, l’Iran, Líbia, Mau-
ritània, Pakistan, Sudan i Iemen) van destronar l’any
2006 Europa com a principal emissor d’IED envers
la regió MEDA (gràfic 3).
Amb l'augment d'inversors europeus registrat l’any
2007 i la clara reculada dels projectes nord-ameri-
cans, el Golf i Europa semblen ser ja els dos pilars
de la inversió estrangera a la Mediterrània, i repre-
senten respectivament el 35% i el 40% de les xifres
anunciades l’any 2007 (el 18% dels projectes de
2007 van ser del Golf i el 47% d'Europa). El Golf acu-
mula el 30% del total dels imports anunciats des de
fa cinc anys; Europa el 37%. El pes conjunt d'amb-
dues regions arriba al 67% del total dels imports
anunciats en els últims cinc anys i el 66% del nom-
bre de projectes; la part de les inversions europees

en el conjunt de projectes anunciats des de 2003 és
la que ha dominat amb un 48% dels projectes.
Hi ha tres moviments conjunts que alimenten aquests
fluxos d'inversió europeus i del Golf:

• el boom de l'energia i de les matèries primeres,
que provoca una carrera per les entrades indus-
trials bàsiques i que està relacionat tant amb les
indústries extractives com amb les de transfor-
mació (química, fertilitzants, transformació del
plàstic, metal·lúrgia, ciment, etc.);

• la recerca de relleus del creixement o d'un aug-
ment de la competitivitat per part dels sectors
dedicats a activitats que en els països desenvo-
lupats ja han arribat a una maduresa-saturació, o
bé la recerca d'una mida crítica a l'exterior dels
reduïts mercats domèstics de les empreses del
Golf (principalment en el cas dels serveis de tele-
comunicacions, banca, etc.). Les empreses euro-
pees (o que operen a Europa), grans i petites, es
troben sota la pressió d'un euro fort i limitades per
mercats de treball rígids (dret laboral i règims de
protecció social) i tibants (població activa que
envelleix, reticència política a la idea d'una nova
immigració massiva). Malgrat que les deslocalit-
zacions són menys freqüents del que sembla, hi
ha una sèrie d'empreses que ja prefereix crear
noves capacitats de producció fora d'Europa, com
reflecteix l'arribada de Renault-Nissan a Tànger o,
més encara, el cas del sector aeronàutic, en el

UE27 + ALEC MENA-Golf EUA/Canadà MEDA-10 Àsia-Oceania
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qual Airbus imposa als seus subcontractants que
se sumin al seu desplegament a la zona dòlar.
Aquestes inversions pretenen arribar a satisfer les
necessitats de l'exterior (tractats de lliure comerç,
zones franques, etc.) i cobrir la demanda solvent
nascuda de l'augment del poder adquisitiu local;

• el tercer moviment és la liquidació dels excedents
comercials (ingressos dels hidrocarburs del Golf)
en el mercat immobiliari residencial, comercial o
terciari, en infraestructures turístiques, però també
en la indústria (metal·lúrgica, fertilitzants) o en ser-
veis (banca i telecomunicacions), ja sigui direc-
tament per part dels intermediaris dels hòlding
estatals o gràcies als fons fàcilment aconseguits
pels astres emergents del Golf en els seus mer-
cats borsaris, en els quals es produeix un excés
de liquiditat (consulteu al requadre les operacions
de major envergadura anunciades l’any 2007).

Aquests tres moviments competeixen amb la matei-
xa finalitat: una nova rivalitat entre multinacionals as-
sentades i competidors del món emergent, amb fre-
qüència del Golf, que disposen de grans mitjans al
servei de les seves ambicions.

Estratègies d'inversió competidores o com-
plementàries?

Una certa complementarietat geogràfica

El mapa 1 reflecteix que les principals regions emis-
sores d’IED a la regió MEDA tenen preferències di-
ferents. Les afinitats considerables són en primer
lloc producte de la geografia: els fluxos més impor-
tants s'estableixen entre els conjunts més pròxims (Eu-

ropa-Magreb o Europa-Turquia, Golf-Maixreq). La
geografia física pot veure's contrariada o reforçada
per afinitats culturals o històriques, com les relacions
de negocis privilegiades pel capitalisme familiar i pa-
trimonial del Golf amb Egipte, Jordània, el Líban o Sí-
ria, o unes relacions molt estretes entre la Vall del Si-
lici californiana i la Vall del Jordà israeliana.
Resulta sorprenent el caràcter complementari dels
principals fluxos d'inversió:

• Europa inverteix principalment a Egipte, al Magreb
i a Turquia;

• el Golf inverteix principalment al Maixreq;
• els Estats Units es concentren a Israel, i Canadà,

a Egipte i el Magreb;
• els inversors d'Àsia i d'altres economies emer-

gents (Àfrica del Sud, Rússia, etc.) mouen les
seves fitxes al Maixreq (Egipte i Síria), a Turquia
i al Marroc.

Un fenomen que encara és poc visible però digne d'es-
ment és la progressió regular d'una sèrie de projec-
tes de l'interior de la regió MEDA, amb fluxos acumulats
propers als 10.000milions d'euros en cinc anys (2.000
milions d'euros l’any 2005, 2.500 l’any 2006 i més de
4.000 l’any 2007) per a un total de 163 projectes, dels
quals 55 corresponen únicament a l'any 2007. Els flu-
xos més importants són, amb diferència, els que Egip-
te destina a Algèria (i també a Turquia), els de Jordà-
nia a Egipte i els del Líban a Jordània i Egipte.

Preferències individuals dels països del Golf.

De tots els membres del CCG, són els Emirats Àrabs
Units (EAU) la que realitza majors inversions en la re-
gió, amb 30.600 milions d'euros des de 2003, és a

Origen Bahrain Kuwait Qatar Aràbia Saudita EAU Total

Destinació Np Flux Np Flux Np Flux Np Flux Np Flux Np Flux

Palestina 2 288 3 89 2 N.R. 7 377

Algèria 1 73 6 2.081 13 425 10 1.132 31 3.711

Egipte 4 229 23 2.890 4 1.067 35 2.360 44 16.548 111 23.093

Jordánia 10 1.497 18 1.359 4 710 12 1.211 35 1.588 80 6.365

Líban 1 N.R. 13 478 10 493 19 1.040 43 2.010

Líbia 1 N.R. 1 55 1 N.R. 5 138 8 192

Marroc 4 484 9 201 1 54 14 425 34 2.110 62 3.275

Síria 3 87 28 2.245 6 669 15 1.220 12 1.056 64 5.277

Tunísia 7 295 1 403 6 61 12 3.783 26 4.543

Turquia 7 1.116 1 N.R. 12 4.983 10 3.277 30 9.375

Total 24 2.369 114 11.009 18 2.903 120 11.266 183 30.672 462 58.219

Font: ANIMA-MIPO. Els valors de la columna «Flux» s'expressen en milions d'euros; «Np.» indica el nombre de projectes.

TAULA 2 Nombre de projectes i fluxos d’IED entre 2003-2007 (en milions de dòlars), per país d'origen i de destinació
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dir, més de la meitat del total del CCG, i 183 pro-
jectes. Aràbia Saudita i Kuwait estan igualats en els
fluxos superiors amb 11.000 milions i més de 100 pro-
jectes. Bahrain i Qatar destaquen lleugerament (2.300
i 2.900 milions d'euros i una vintena de projectes),
mentre que el Soldanat d'Oman no consta a la tau-
la 2, a causa de la manca de projectes.
Respecte als imports invertits, Egipte és la destina-
ció preferida pels EAU, Kuwait i Qatar, i és la sego-
na destinació més important per a Aràbia Saudita. Tur-
quia atreu la major quantitat d'inversors saudites com
a conseqüència de vuit importants projectes anun-
ciats l’any 2007: inversions massives d’Oger en te-
lecomunicacions i banca i noves compres de bancs
i indústries agroalimentàries. Els inversors de Bahrain
es distingeixen per preferir Jordània i Marroc (Batel-
co és propietària d’Umniah Télécom a Jordània; Gulf
Finance House té projectes immobiliaris i turístics
en ambdós països).

Projectes greenfield que s’acostumen a
sobredimensionar.

Els projectes del Golf a la Mediterrània es caracte-
ritzen en primer lloc per la importància dels pressu-
postos previstos anunciats: el pressupost mitjà és su-
perior a 268 milions d'euros, en comparació amb els
70 dels projectes europeus. La creació mitjana d'o-
cupacions directes per projecte del Golf és de 171

llocs de treball, mentre que la d'un projecte europeu
és de 95, sent el Golf i Europa els principals crea-
dors d'ocupació de la regió. Resulta més difícil jutjar
la durada d'aquests llocs de treball, però es pot su-
posar que una part dels que s'han creat a través de
les inversions del Golf no superaran el temps d'exe-
cució de la pròpia obra, mentre que els projectes eu-
ropeus creen en general llocs de treball més dura-
dors al sector dels serveis o a la indústria.

La major part dels projectes dels quals es té conei-
xement són obra de grans hòlding privats o públics,
però cal suposar que l'índex de detecció d'aquests
projectes és més feble en relació amb el Golf que en
relació amb Europa, atès que allà els inversors ten-
deixen a ser menys transparents. Una major part dels
projectes de mida mitjana i petita deu quedar fora de
l'àmbit d'estudi de l'observatori MIPO, per la qual
cosa, lògicament, els valors representats correspo-
nents a les petites i mitjanes empreses (PIME) són
inferiors als reals (menys del 5% dels projectes del
Golf en el període 2003-2007).

MAPA 1

Font: ANIMA-MIPO

Fluxos d’IED acumulats entre 2003-2007, per regió d'origen i de destinació
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El Golf i Europa coincideixen en la preferència con-
cedida als projectes denominats greenfield (creació
d'actius nous, que sumen el 35% dels projectes eu-
ropeus en cinc anys i el 40% dels del Golf), malgrat
que no coincideixen en els mitjans que els dedi-
quen: aquestes creacions sumen només el 20%
dels imports invertits per Europa en cinc anys, en-
front del 53% del Golf. El creixement mitjançant ad-
quisicions, per participació en el capital (inclosa la
privatització), representa respectivament el 27% i el
23% dels projectes d'Europa i el Golf, però absor-
beix més del 60% dels fluxos europeus enfront de
menys del 30% dels del Golf. Aquestes xifres reve-
len que els inversors del Golf no temen embarcar-
se en projectes greenfield amb pressupostos im-
portants, mentre que els empresaris europeus
prefereixen adquirir les companyies o unitats existents,
incloses les PIME, per procedir a continuació al seu
desenvolupament.

Un efecte palanca local encara limitat

La qualitat d'una IED es mesura, entre d’altres, per la
importància de les seves repercussions, directes i in-
directes, en el pla local i en concret segons el mul-
tiplicador (efecte palanca) de la inversió, és a dir, la
inserció del projecte en la cadena local de valors
(clients, proveïdors, subcontractistes).
Quant a les inversions del Golf a la regió MEDA, cal
lamentar l'evident preponderància de projectes im-
mobiliaris, turístics i de construcció de centres co-
mercials a l'estil nord-americà (el 53% del total dels im-
ports i el 48%del nombre de projectes de 2003-2007).
L'energia, la indústria química pesada, el ciment i la me-
tal·lúrgia sumen el 13% del total, mentre que els ser-
veis, les telecomunicacions i la banca representen in-
dividualment prop del 15%. Aquesta barreja de sectors
plasma el model de desenvolupament desequilibrat
de les economies del Golf, en les quals tenen poca pre-
sència les indústries de béns de consum i lleugeres.

La repercussió de les inversions procedents del Golf
en la distribució per sectors dels projectes d’IED a
la regió MEDA és evident. La correspondència entre
els principals sectors en els quals inverteixen les em-
preses del Golf i els 10 primers sectors del gràfic 4
és pràcticament perfecta.

Conclusió

El gruix de les inversions del Golf a la Mediterrània
correspon a una trentena de hòlding privats o pú-
blics. Alguns d'aquests són marques globals; uns al-
tres aspiren a ser-ho.

Els campions del Golf han canviat molt. Han sabut
captar presidents, directius i alts càrrecs de les ma-
jors multinacionals (per exemple, la meitat dels directius
de Dubai Ports World és anglosaxona) i el seu per-
sonal rep formació sobre les tècniques de gestió
més modernes. Les seves estratègies d'inversió es
racionalitzen, estan menys relacionades amb projec-
tes de prestigi i més amb la rendibilitat i amb estra-
tègies de conquesta a llarg termini.
El caràcter complementari dels fluxos europeus i del
Golf a l'espai mediterrani permet a més que tots els
països MEDA es beneficiïn per una banda del manà
de les IED. Les inversions que procedeixen del Golf
compensen de manera útil la manca d'entusiasme de
les companyies europees i en ocasions poden donar
lloc a una emulació beneficiosa.

Quant a les inversions del Golf a
la regió MEDA, cal lamentar
l'evident preponderància de
projectes immobiliaris, turístics
i de construcció de centres
comercials a l'estil nord-americà

TAULA 3 Hòlding del Golf que inverteixen a la Mediterrània

Aràbia Saudita Kuwait Bahrain EAU Qatar

•Savola/ Bin Laden / •KIPCO / NBK / •Ahli United Bank/ •Aramex / Abraaj Capital / •Diar

•National Commercial Global Investment House Gulf Finance House/ Damac /

•Bank (Alahli) / Al Rajhi •M.A. Kharafi / Zain / Batelco •Dubai Holding

•Dallah al Ba-raka/ Nesco National Industries •DP World /

•Oger Group (Noor)/ •Majid al Futtaim / Emaar /

•Al Aqeelah Etisalat / Dubal /

Gulf Finance House
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No obstant això, no s'ha de subestimar el risc que re-
presenten els considerables mitjans que les empre-
ses del Golf decideixen invertir en sectors de renda:
la capacitat d'absorció dels països MEDA té els seus
límits i els efectes d'exclusió que pateixen nombro-
sos operadors locals alimenten un descontentament
latent que podria arribar a ser inquietant si adquirís
una dimensió massa àmplia. La febre del ciment i la
construcció de grans polígons industrials contaminants

al litoral mediterrani comporten importants riscos per
al medi ambient.
És necessari realitzar un estudi sobre la qualitat de
les IED; la responsabilitat d'aquest treball recau en
primer lloc sobre els responsables de la formulació
de polítiques dels països MEDA, que han de definir
uns límits i vetllar perquè es respectin. Els governs
poden treure el màxim partit a les repercussions pa-
tides en el pla local, per al qual han d'exigir contra-
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Font: ANIMA-MIPO
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partides mitjançant limitacions a escala local, de la du-
rada o del tracte de favor de què gaudeixen en oca-
sions els campions del Golf (posada a disposició de
terrenys a baix preu, etc.). El desenvolupament de-
sigual que es perfila té també uns costos ocults en
societats que ja estan molt afeblides.
Si existís una manera de combinar els recursos fi-
nancers del Golf amb la tecnologia i els coneixe-
ments europeus, podria semblar possible respondre
les necessitats socials dels països MEDA en el marc
d'una relació triangular de benefici mutu i rendible.

Referències:

COMISSIÓ EUROPEA, EUROSTAT. Foreign Indirect
Investment Yearbook 2007. Data 2001-2005.
Unió Europea. 2007. http://epp.eurostat.ec.euro
pa.eu

SAINT-LAURENT (de), Bénédict.Barcelone, processus
inaccompli… Desembre de 2007. www.anima
web.org

1. Tunísia. Dubai Holding / Sama Dubai (EAU) construeix els

fonaments de Century City & Mediterranean Gate al Llac Sud de

Tunísia, un projecte de 14.000 milions de dòlars en 15 anys

(10.231 milions d'euros).

2. Egipte. Damac (EAU) presenta un projecte de 30.000 milions de

lliures egípcies al Caire la primera fase del que es denominarà

Hyde Park (4.072 milions d'euros).

3. Algèria. Emaar Properties (EAU) inverteix en un complex turís-

tic a Colonel Abbès, a l'oest d'Alger (2.923 milions d'euros).

4. Algèria. Mubadala Development + Dubal (EAU). Una empre-

sa comuna formada per Mubadala i Dubal posseeix el 70% d'un

projecte relacionat amb l'alumini, l'import del qual ascendeix a

5.000 milions de dòlars, mentre que Sonatrach i Sonelgaz s'adju-

diquen la resta (2.558 milions d'euros).

5. Egipte.Majid Al Futtaim (MAF) (EAU). 12.500 milions de lliures

en cinc anys per a la creació de 12 centres comercials o platafor-

mes de distribució de matèries primeres (1.697 milions d'euros).

6. Egipte. Abraaj Cabdal (EAU). La societat d'inversió de capitals

de Dubai fa seva l’Egyptian Fertilisers Company per 1.400 milions

de dòlars (1.023 milions d'euros).

7. Egipte. Barwa Real Estate (Qatar) adquireix 2.000 feddan de

terreny per 6.440 milions de lliures egípcies (829 milions d'euros).

8. Egipte. Dubai Holding / Dubai Financial Group (EAU). El

hòlding d'inversions de Dubai compra per 1.100 milions de

dòlars el 25% d’EFG-Hermes adquirit l’any 2006 per Abraaj

Cabdal per 500 milions (804 milions d'euros).

9. Turquia. National Commercial Bank (Alahli) (Aràbia Saudita).

El principal banc d'Aràbia Saudita adquireix per 1.000 milions de

dòlars el 60% de Türkiye Finans Katılım Bankasi, un gran banc

islàmic (731 milions d'euros).

10. Egipte. Emaar Properties (EAU) inverteix 1.000 milions de

dòlars en un nou projecte: el conjunt residencial New Cairo City

(731 milions d'euros).

11. Egipte. National Bank of Kuwait (NBK) (Kuwait) obté el 93,77%

del total d'accions del Watany Bank després de l'adquisició d'un

primer bloc del 51% l'agost de 2007 (689 milions d'euros).

12. Egipte. Etisalat (EAU). La filial egípcia d’Etisalat en un 66%

inverteix 1.400 milions de dòlars en tres anys per desenvolupar

les seves infraestructures locals (675 milions d'euros).

13. Egipte. Damac (EAU) adquireix 1.500 feddan de terreny per

4.740 milions de lliures egípcies per a projectes futurs (643

milions d'euros).

14. Turquia. Dubai Holding / Sama Dubai (EAU) adquireix terrens

a Istanbul i anuncia projectes immobiliaris per valor de 5.000

milions de dòlars (621 milions d'euros).

15. El Marroc. Al Maabar / Reem (EAU). El consorci Al Maabar crea la

filial Reem Maroc para construir Atlas Garden a Marrakech, un pro-

jecte de 6.500 milions de dirham marroquins (586 milions d'euros).

16. Turquia. Oger / Turk Telecom-Avea (Aràbia Saudita).

L'operador mòbil Avea, controlat per Oger a través de Turk

Telekom, inverteix en les seves infraestructures gràcies a un prés-

tec de 1.600 milions de dòlars (521 milions d'euros).

17. Egipte. Emaar Properties (EAU). Aquest promotor dels EAU

inverteix en un nou projecte de 700 milions de dòlars de la carrete-

ra del desert que uneix el Caire i Alexandria (512 milions d'euros).

18. Egipte. DP World (EAU). L'operador portuari de Dubai pren el

90% d’Egyptian Container Handling, que controla el port de

Sokhna, per 670 milions de dòlars (490 milions d'euros).

19. Turquia. Abraaj Cabdal / Almond Holding (EAU). Almond

Holding AS, filial d’Abraaj Cabdal, fa seu el 34% del grup hospi-

talari privat Acibadem per 600 milions de dòlars (438 milions

d'euros).

20. Síria. Al Aqeelah (Kuwait). Construcció d'habitatges socials prop

de Damas i projecte a Sayedah i Zeinab per 400 milions d'euros.

ELS 20 PROJECTES MÉS IMPORTANTS DEL GOLF A LA REGIÓ MEDA L’ANY 2007,

(PARTICIPACIÓ ESTRANGERA EN EL PRESSUPOST GLOBAL, EN MILIONS D'EUROS)

Font: ANIMA MIPO (és possible consultar més projectes en línia: www.anima.coop).
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François Lafargue
Doctor en Geopolítica i Ciències Polítiques
Professor de l’École Supérieure de Gestion, París

Després d'una dècada, la presència econòmica de
la República Popular de la Xina (RPX) a Àfrica ha pro-
gressat notablement (Goldstein i Pinaud, 2006). Els
països d'Àfrica han passat a ser proveïdors de primer
ordre de matèries primeres energètiques i mineres per
a la Xina. Tot i així, l'interès de la Xina per l’Àfrica del
Nord s'explica també per la proximitat d'aquesta re-
gió amb la Unió Europea (UE), primer mercat mun-
dial de consumidors, per la qualificació de la mà d'o-
bra local i per un nivell de vida com el dMarroc,
lleugerament superior al de l'Àfrica Subsahariana.

La Xina a l’Àfrica del Nord: situació general

Els intercanvis comercials entre la RPX i el continent
africà han registrat un nou avançament l’any 2007. El
comerç bilateral1 ha passat de 39.700 milions de dò-
lars l’any 2005 a 55.500 milions l’any 2006, i a 73.300
milions l’any 2007. La Xina ha consolidat les seves po-
sicions comercials a l’Àfrica del Nord amb un creixe-
ment significatiu de les seves quotes de mercat. Els
intercanvis bilaterals entre la Xina i Algèria, Egipte, Lí-
bia, Marroc i Tunísia han arribat als 13.900 milions de
dòlars l’any 2007 en comparació dels 10.100 milions
de l'any anterior (és a dir, un augment del 38%).
L’any 2007, la Xina era ja un proveïdor de primer or-
dre per als estats de la riba sud del Mediterrani; el
primer proveïdor d'Egipte, el tercer d'Algèria, Líbia i
Marroc, i el setè de Tunísia. Les importacions xine-
ses no deixen d'augmentar (un 38% a Algèria i un 47%
a Egipte) en relació amb 2006. A més, la Xina hau-

ria de convertir-se l’any 2008 en el segon proveïdor
d'Algèria després de França, però per davant d'Ità-
lia. No obstant això, igual que ocorre amb els altres
països de l'Àfrica del Nord, el comerç bilateral està
profundament desequilibrat. La taxa de cobertura de
Tunísia en el seu comerç amb la Xina és només del
6% en comparació del 42% d'Algèria, i aquests cinc
països de l'Àfrica del Nord representen únicament el
3,4% dels intercanvis de la RPX l’any 2007. Malgrat
que aquestes xifres són molt encoratjadores per a Pe-
quín no han d'emmascarar la realitat. La RPX no
aconsegueix traduir els seus progressos comercials
en influència política i en cooperació energètica.
La RPX va establir estretes relacions amb els països
del Magreb en el moment de la seva independència,
l’any 1956 amb Egipte i l’any 1958 amb Marroc. El
mes de desembre de 1958, la Xina va ser el primer
Estat no àrab que va reconèixer el Govern Provisio-
nal de la República Algeriana (GPRA). Després de
la independència d'Algèria, les relacions polítiques van
seguir sent molt estretes i van estar marcades per tro-
bades bilaterals freqüents. Durant els seus recents
viatges a Àfrica, Hu Jintao va visitar Algèria i Egipte
(2004) i, posteriorment, Marroc (2006), però en el seu
tercer desplaçament a Àfrica, el mes de gener de
2007, no va incloure cap etapa a l’Àfrica del Nord.
Les relacions diplomàtiques amb Líbia no es van res-
tablir fins al 1978, ja que fins aleshores Trípoli reco-
neixia l'illa de Taiwan. Malgrat la ruptura de les rela-
cions diplomàtiques, Líbia segueix mantenint llaços
d'unió força estrets amb l'illa nacionalista, que va ob-
rir a principis de 2008 una oficina de representació
comercial a Líbia. El mes de gener de 2006, el fill de
Muammar al Gaddafi, Saif el-Islam, també va visitar
Taiwan, i Trípoli va rebre el mes de maig de 2006 el
president taiwanès, Txen Shui-bin, quan tornava d'un
desplaçament a Costa Rica.

Nous actors econòmics a la Mediterrània

La Xina a l’Àfrica del Nord

1 Dades del Ministeri de Comerç Exterior de la RPC: www.mofcom.gov.cn.
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Igual que a nombrosos països d'Àfrica, com Ango-
la, la RPX ha construït a l’Àfrica del Nord nombro-
ses infraestructures civils. Algèria, per les seves
fortes reserves de divises (aproximadament 110.000
milions de dòlars a finals de 2007), aportades per
la riquesa petroliera, ha passat a ser un mercat pri-
vilegiat per a les constructores xineses. Amb el pla
de suport a la recuperació econòmica adoptat l’a-
ny 2001 pel govern algerià es pretén millorar les in-
fraestructures viàries, ferroviàries i marítimes del
país i construir més d'un milió d'habitatges (Lafar-
gue, 2007). Les societats xineses han multiplicat la
construcció d'obres d'enginyeria civil. China State
Construction & Engineering Corporation (CSCEC)
ha construït altres edificis, com l'hotel Sheraton
d'Alger o el centre comercial Al Qods, presentat pels
seus promotors com el major centre comercial d'À-
frica. També ha construït nombroses infraestructu-
res civils i industrials, com l'hospital d'Orà o la ter-
minal d'Alger, i ha finalitzat la nova seu del Ministeri
d'Exteriors situada a Alger. El mes de setembre de
2007, el CSCEC va fer seu el contracte de cons-
trucció de 700 habitatges en una nova ciutat, Mas-
sinissa. Al consorci xinès CITIC-CRCC se li ha ad-
judicat la construcció de dos dels tres trams de
l'autopista que uneix Annaba i Tlemcen per un im-
port de 6.200 milions de dòlars. La societat xinesa
Sinohydro porta a terme treballs de sanejament a la
vall de Souf, Algèria, i està vinculada amb la cons-
trucció de preses al país, com la de Bouggous, a
la wilaya d’El Tarf. Finalment, el CSCEC participa-
rà en els treballs d'ampliació de la Universitat de Man-
soura, a Tlemcen. La presència de Pequín no es li-
mita al sector de la construcció. El mes de juny de
2007, es van aprovar diverses autoritzacions de
prospeccions mineres per a societats xineses com
la CGC Overseas Construction i China Geo Engi-
neering. Mesos abans, el mes de gener de 2007,
la societat minera xinesa Shaolin va signar dos con-
tractes per poder engegar diverses prospeccions al
sud del país, a la regió d’Ahaggar de la wilaya de
Tamanrasset.
En l'àmbit de la telefonia també hi ha empreses xineses,
com Huawei i ZTE (Zhongxing Telecom Equipment),
que desenvolupen una gran activitat. El mes de ge-
ner de 2007, ZTE va inaugurar, en associació amb
l’École Nationale des Postes et Télécommunications
(ENPT) un centre de formació a Orà. Aquest fabri-
cant d'equips de telecomunicacions xinès va signar,
el mes de gener de 2008, un acord amb l'operador
libi per construir la primera xarxa d'Àfrica de la nor-

ma WiMax. Al Marroc, Huawei s'ha convertit en pro-
veïdor de tecnologia IPTV per a l'operador Maroc
Telecom. Els fabricants d'automòbils xinesos es van
introduint progressivament, com en el cas d'Algèria
i Tunísia (especialment el fabricant d'utilitaris Foryo-
ta). L'augment del comerç entre els països riberencs
del Mediterrani i la Xina també beneficia plenament
Egipte. El tràfic comercial a través del canal de Suez
va registrar un fort augment l’any 2007, amb el qual
el país s'ha assegurat uns ingressos econòmics sen-
se precedents. L’any 2006, Egipte va rebre en con-
cepte de drets de peatge 3.800 milions de dòlars i
4.600 milions l’any 2007, és a dir, un 4% del seu PIB.
Hi ha una empresa xinesa que realitzarà, també a
Egipte, una inversió de 30 milions de dòlars en
una fàbrica tèxtil de la ciutat de Borg el-Arab. A més,
una empresa conjunta xinesa-egípcia participarà
en la millora de la zona franca de Suez, denominada
Sezone.

Els principals avantatges de les empreses xineses
són la seva competitivitat respecte a la dels pro-
veïdors occidentals (la mà d'obra xinesa es remu-
nera en les mateixes condicions del país d'origen),
la seva rapidesa en l'execució dels treballs i una qua-
litat considerada superior a la dels proveïdors lo-
cals. Al Marroc, Transtech Engineering Corporation
(TEC) va construir l’any 2004 el túnel ferroviari de
Borj Moulay Omar sobre la via que uneix Sidi Ka-
cem amb Mequínez, i dirigeix els treballs de la con-
nexió ferroviària entre Tànger i el port de Ras Rmel.
El fet de recórrer a empreses xineses es justifica
igualment per la preocupant situació social de la re-
gió que, com en el cas d'Algèria, presenta una fla-
grant escassesa d'habitatges. No obstant això,
aquesta presència estrangera resulta paradoxal en
un país en el qual la taxa d'atur representa prop del
15% de la població activa (30% per als menors de
25 anys). La mà d'obra xinesa no ha suscitat cap
reprovació, ja que exerceix professions que els al-
gerians es neguen a ocupar i, a més, realitza una
feina que aporta directament beneficis a la pobla-
ció algeriana. No obstant això, lluny dels discursos
oficials es van multiplicant les crítiques fetes. La
qüestió de la immigració xinesa és ja recurrent a la
premsa algeriana, com en el cas del diari El Wa-

Algèria ha passat a ser un
mercat privilegiat per a
les constructores xineses
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tan. Hi ha un sentiment de xenofòbia latent contra
els milers de treballadors xinesos, que viuen aïllats
de la resta de la població.

Les motivacions de la Xina

A l’Àfrica del Nord, la Xina pretén assolir dos objec-
tius principals: trobar nous proveïdors de matèries pri-
meres, energètiques i mineres, i accedir a un mercat
regional de prop de 150 milions de consumidors.
En l'àmbit energètic, els resultats encara són mode-
rats. Els contractes petroliers que han obtingut les em-
preses xineses a l’Àfrica del Nord segueixen sent li-
mitats. Quant als hidrocarburs, la Xina de moment no
és més que un client marginal dels països de l'Àfri-
ca del Nord, ja que només un 2,1% de les exporta-
cions de petroli d'Algèria estan destinades a la Xina,
xifra que és del 5% pel que fa a Líbia. En total, aques-
ta regió de l'Àfrica del Nord no cobreix més que el
2% de les importacions de petroli de la Xina, que, en
efecte, es veu penalitzada per la seva llunyania en com-
paració dels països mediterranis i per l'obligació dels
vaixells petroliers de travessar el canal de Suez, que
actualment es troba prop de la congestió.
A Líbia, l’any 2004, CNPC va construir per a la ita-
liana ENI (Ens Nazionale Idrocarburi) i per a la societat
líbia NOC (National Oil Corporation), dos oleoduc-
tes que uneixen els camps de Wafa amb el port de
Melita, situat a l'oest de Trípoli. No obstant això, de
moment, les inversions xineses en el país segueixen
sent febles malgrat l'interès manifestat per Pequín. Lí-
bia disposa d'unes reserves de petroli importants
(3,4% de les reserves mundials) i, especialment en
els pròxims anys, els oleoductes que uniran els jaci-
ments de la conca de Murzuk (al sud-oest del país)
amb els ports del Mediterrani podrien perllongar-se
per permetre l'exportació de petroli de Nigèria.
No obstant això, a Líbia, on CNPC va invertir aprofi-
tant l'aïllament del règim, les empreses xineses ja s'en-
fronten als competidors anglosaxons després de l'ai-
xecament de les sancions nord-americanes l’any 2004.
En les primeres adjudicacions només es van conce-
dir a Pequín zones de prospecció limitades; la RPX tam-
bé va sofrir un desfavor amb motiu d'una tercera ses-
sió d'adjudicació celebrada el mes de desembre de
2006, ja que va ser la societat pública taiwanesa Chi-
nese Petroleum Corporation, la que va obtenir una
concessió per a l'explotació del bloc 162 de Murzuk.
A Algèria segueixen estant molt arrelats els interes-
sos nord-americans, en particular amb la presència

d’Anadarko i Amerada. El desordre que ha causat la
promulgació de la Llei d'hidrocarburs ha dissuadit
nombrosos inversors de materialitzar els seus pro-
jectes. El mes de març de 2005, el Parlament alge-
rià va aprovar una legislació que permetia les socie-
tats estrangeres disposar de la major part, fins i tot
de la totalitat, del capital dels jaciments que desco-
brissin; aquesta legislació liberal no es va aplicar
mai. D'altra banda, el mes d’octubre de 2006, es va
produir una profunda inflexió en la política petroliera
amb l'adopció d'altres esmenes (Ordenança núm.
06-10, de 29 de juliol de 2006) que estipulaven que
Sonatrach havia de seguir tenint una participació
majoritària en tots els projectes d'explotació.

De moment, els projectes de cooperació en l'àmbit
dels hidrocarburs es mantenen per sota de les ex-
pectatives de Pequín. No obstant això, els pròxims anys
haurien de ser sens dubte més favorables, atès que
la Xina podria resultar beneficiària de la creació d'un
càrtel del gas, una idea defensada per Vladimir Pu-
tin i que associaria principalment Algèria, Iran, Qatar,
Rússia i Veneçuela. Pequín, que de moment no és més
que un petit importador de gas (el 2% del seu con-
sum de gas s'adquireix a l'estranger en comparació
del 50% del petroli) hauria de contemplar aquest
projecte com alguna cosa favorable. Segons l'infor-
me de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE, 2007),
les importacions de gas de la RPX registraran un
augment significatiu en els pròxims 20 anys, sens dub-
te per cobrir l'augment d'un 40% de la demanda in-
terior de 2015. De la mateixa manera que Austràlia i
Indonèsia seran proveïdors privilegiats, els països de
la riba sud del Mediterrani estaran igualment sol·lici-
tats. De moment, el 90% de les exportacions de gas
d'Algèria i el 65% de les de Rússia tenen com a
destinació la UE. Per poder exercir una veritable ame-
naça sobre els preus, aquests dos proveïdors hau-
rien de reduir prèviament la seva dependència co-
mercial d'Europa, el seu primer client. La creació

La creació d'una OPEP del gas
obligaria Rússia i, en menor
mesura, Algèria a exportar més
cap a Àsia (principalment a la
Xina i l'Índia), amb la finalitat
de reduir la seva dependència
del mercat europeu



d'una OPEP del gas obligaria Rússia i, en menor me-
sura, Algèria a exportar més cap a Àsia (principalment
a la Xina i l'Índia), amb la finalitat de reduir la seva de-
pendència del mercat europeu.
Amb una població de 156 milions de consumidors,
els cinc països de l'Àfrica del Nord constitueixen un
mercat prometedor per a les empreses de la RPX. Els
productes xinesos (béns de consum corrents com pe-
tits electrodomèstics, roba, te, etc.) s'adapten a po-
blacions, el poder adquisitiu de les quals és encara
limitat. El nivell de vida a Tunísia o al Marroc no re-
presenta més del 15% del nivell de França. Les mar-
ques occidentals amb preus massa elevats no res-
ponen a les expectatives de la clientela local.
L’Àfrica del Nord també pot servir de trampolí als in-
versors xinesos per accedir als mercats més madurs
de la riba nord del Mediterrani. L'èxit dels productes
de baix cost, com el Logan, demostren que també a
l'Europa comunitària existeix una clientela per a pro-
ductes de tecnologia rudimentària, però amb preus
competitius. Tant Haier com Lenovo posen a prova
els seus productes a Àfrica i milloren la seva fiabili-
tat i les seves normes de seguretat per preparar-los
per al mercat comunitari.

Una presència xinesa encara limitada

Malgrat que els intercanvis comercials progressen de
manera significativa, la presència econòmica i finan-
cera de la Xina a l’Àfrica del Nord és encara limita-
da. Segons dades de la Conferència de les Nacions
Unides per al Comerç i el Desenvolupament (UNC-
TAD, 2007), l’any 2007, les inversions xineses al
Marroc representaven només el 4,5% del total de la
inversió estrangera directa (IED) que va rebre el país
i el 3% de l'estoc total. Aquesta situació contrasta amb
la de determinats estats de l'Àfrica Subsahariana en
els quals la RPX encara és el primer inversor, i s'ex-
plica per la mida de les economies dels països de l'À-
frica del Nord i les seves característiques. L’any 2007,
la IED va ser de 10.200 milions a Egipte i de 5.200
milions al Marroc, però la proporció corresponent a
la Xina segueix sent baixa.
Aquesta situació pot tenir diverses explicacions. En
primer lloc, els estats del Magreb i el Maixreq són be-
neficiaris de les inversions massives realitzades per
les monarquies del Golf Pèrsic i, amb major assidu-
ïtat, pels països europeus. L’any 2006, les inversions
de França i Espanya van representar el 61% de la IED
realitzada al Marroc. Els capitals xinesos no són tan

indispensables com a l'Àfrica Subsahariana, on els so-
cis capitalistes occidentals es mostren més reticents
(a causa principalment de la inestabilitat política i a
pràctiques de mala gobernança). Els països de l'À-
frica del Nord, amb una gestió pública més rigorosa,
resulten més tranquil·litzadors per a la comunitat fi-
nancera internacional i poden, per tant, obtenir aju-
des financeres de la UE, del Fons Monetari Interna-
cional (FMI) o del Banc Mundial. Algèria, igual que
Líbia, considera que les seves relacions amb la Xina
no han de desembocar en una relació exclusiva. Atès
que la Xina no està en disposició d'aportar-los l'alta
tecnologia militar i nuclear que necessiten, els països
del Magreb acudeixen als Estats Units, França o Rús-
sia. A més, durant les seves visites a Algèria (març
de 2006) i Líbia (abril de 2008), Vladimir Putin va tan-
car diversos contractes d'armament.

L'any 2007 es va confirmar l'establiment de la RPX
a l’Àfrica del Nord. Aquesta presència asiàtica es va
acollir al principi de manera favorable; no obstant
això, les crítiques de la premsa del Magreb, com la
de la revista marroquina TelQuel, contra les empre-
ses xineses són cada vegada més freqüents.

Una presència xinesa discutida

S'han dirigit nombrosos retrets a les empreses de la
RPX. El valor de les mercaderies importades s’infra-
valora a les duanes i els productes que es venen
són d'una qualitat mediocre i, en ocasions, perillosos.
També s'acusa les empreses xineses de no respec-
tar les quotes de pesca que els han estat assigna-
des i d'infringir la reglamentació als caladors.
Es denuncia així mateix amb freqüència l'absència de
reinversions dels empresaris xinesos a Àfrica. Els
beneficis obtinguts pels negociants xinesos es re-
patrien a la Xina; el desequilibri de les relacions co-
mercials suscita cada vegada més retrets. La taxa de
cobertura del Marroc en el seu comerç amb la Xina
ha passat del 18,6% l’any 2006 al 16,3% l’any
2007. A més, s’acostuma a considerar la Xina com
a responsable de l'augment de preu de productes
alimentosos com l'arròs o el blat (la cotització del blat
al mercat de Chicago s'ha multiplicat per dos des de

La presència econòmica i
financera de la Xina a l’Àfrica
del Nord és encara limitada
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maig de 2007). A la Xina, la disminució de la super-
fície agrícola útil (com a conseqüència de l'escasse-
tat de reg i d'urbanització del país) i els canvis en els
hàbits de consum han provocat l'augment de les im-
portacions d'aliments. L'augment de la cotització del
barril de petroli (provocada principalment per la for-
ta demanda asiàtica) fa que s'encareixi també el cost
del transport dels productes. Finalment, la promoció
dels biocombustibles tant a Europa com als Estats
Units explica aquesta inflació dels preus dels pro-
ductes agrícoles. A Egipte, país importador de blat,
la situació social s'està fent preocupant; a l'abril es
van produir nombrosos disturbis en protesta per la
pujada del preu del pa i de la farina.
Al mateix temps, Marroc i Tunísia són igualment víc-
times de la deslocalització d'empreses occidentals que
decideixen instal·lar-se a la Xina. A la primavera de
2007, Technitrol, fabricant nord-americà de compo-
nents electrònics per al sector de l'automoció, va
anunciar el tancament de la seva planta de Tunísia per
instal·lar-se a la Xina.
Al Marroc, la presència d'inversors xinesos en el
sector tèxtil desperta recel. Després de l'abolició
dels Acords Multifibres (AMF) l’1 de gener de 2005
(amb el qual se suprimeix qualsevol quota per a l'ac-
cés de productes tèxtils xinesos a la UE), les em-
preses marroquines s'han hagut d'enfrontar a la te-
mible competència de les mercaderies asiàtiques
en el mercat europeu. Els productes xinesos tenen
un cost de producció inferior, a causa de la seva com-
petitivitat salarial (el cost horari en la indústria ma-
nufacturera xinesa se situa prop de 0,7 dòlars, men-
tre que al Marroc és de 1,25 dòlars) i a un volum més
important que permet l'existència d'economies d'es-
cala. Les petites i mitjanes empreses marroquines han
desenvolupat les seves activitats en l'àmbit conegut
com a fast fashion i han passat a ser els subcon-
tractistes privilegiats de les marques europees pre-
ocupades per renovar regularment les seves col·lec-
cions, i que busquen proveïdors capaços d'assegurar
la seva tramesa en pocs dies. Malgrat això, els em-
presaris xinesos instal·lats en el regne, principal-
ment a Derb Omar, el gran barri comercial de Ca-
sablanca, són igualment actius en aquesta veta de
mercat, a la qual arriben amb les seves pròpies te-
les i a la qual rarament recorren a la mà d'obra lo-

cal. Gràcies als acords de lliure comerç signats amb
la UE i els Estats Units, Marroc és una base de pro-
ducció ideal. No obstant això, la producció tèxtil va
rebre un nou impuls l’any 2007, després de traves-
sar dificultats durant diversos mesos, i tant Marroc
com Tunísia i Egipte haurien de ser beneficiaris de
la introducció del sistema paneuromediterrani d'a-
cumulació de l'origen que s'aplicarà progressiva-
ment. En el marc d'aquest mecanisme, els produc-
tes tèxtils destinats a la UE han d'estar confeccionats
o sofrir transformacions significatives en estats so-
cis com Turquia i els cinc països de l'Àfrica del Nord.
Aquesta iniciativa limitarà els abusos comesos per
les fàbriques, l'activitat de les quals es limita a realitzar
tasques d'acoblament sense donar als productes
un valor afegit real.
En els pròxims anys, la Xina haurà de tenir en comp-
te en aquesta regió les ambicions de l'Índia. L'abril
de 2008, es va celebrar a Nova Delhi la primera ci-
mera Índia-Àfrica, a la qual van acudir 14 caps d'Es-
tat i de Govern entre els quals hi havia els d'Algèria,
Egipte i Líbia. El comerç bilateral entre l'Índia i el
continent negre registra una progressió constant
(25.000 milions de dòlars l’any 2007), però segueix
sent sensiblement inferior al comerç xinès-africà. Igual
que Pequín, Nova Delhi busca a Àfrica proveïdors de
matèries primeres energètiques i mineres, i donar
sortida a la seva indústria. No obstant això, les rela-
cions entre l'Índia i l’Àfrica del Nord segueixen sent
limitades de moment, a causa principalment de mo-
tius polítics derivats dels estrets vincles que uneixen
Nova Delhi i Israel.
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L’aigua a la Mediterrània

Recursos hídrics i demanda d'aigua:
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Mohammed Blinda

Director de projectes sobre aigua

Plan Bleu pour la Méditerranée,Valbonne

L'aigua, recurs essencial per a la humanitat i l'equili-
bri ecològic, és al centre de la problemàtica del des-
envolupament sostenible. Es troba repartida de ma-
nera desigual tant en el temps com en l'espai i la seva
gestió actual a la Mediterrània es caracteritza per mo-
des de producció i consum insostenibles, per l'escassa
consideració del llarg termini i per polítiques orienta-
des principalment a l'oferta. Ara bé, aquests enfoca-
ments estan arribant al seu límit i estan topant amb obs-
tacles de tipus social, econòmic o ecològic cada
vegada majors a pràcticament tots els països riberencs.
Els recursos ja s'han sobreexplotat en molts llocs i
l'augment de la necessitat d'aigua seguirà sent molt
acusat, amb el creixement demogràfic dels països del
sud i de l'est, així com amb el desenvolupament del
turisme, de la indústria i dels terrenys de regadiu.
Amb una escassetat cada vegada major en una part
de la regió i davant la incertesa que genera el canvi
climàtic, els països mediterranis s'enfrontaran des d'a-
ra a nous reptes: gestionar de manera sostenible uns
recursos hídrics limitats, assegurar l'accés a l'aigua po-
table per part de poblacions que encara manquen de
proveïment i habituar els usuaris a adoptar actituds que
afavoreixin l'estalvi d'aigua. El primer d'aquests reptes
suggereix l'aplicació de polítiques de gestió de la de-
manda d'aigua que resultin aptes per reduir les pèr-
dues i l'ús indegut i que permetin gestionar el recurs
amb equitat vetllant per la satisfacció de tots els usua-
ris. També exigeix un augment de l'oferta, que s'orga-
nitzarà a través d'una millor gestió del recurs (augment
del potencial d'explotació i lluita contra la contamina-
ció) o de sistemes de subministrament alternatius (re-
utilització d'aigües residuals depurades i dessalinitza-

ció d'aigua de mar o d'aigua salobre). El segon repte
remet a la consecució dels Objectius de Desenvolu-
pament del Mil·lenni relacionats amb l'accés a l'aigua
potable i sanejament. El tercer fa una crida a la con-
solidació de les associacions entre usuaris i organit-
zacions locals de gestió de l'aigua i a campanyes de
sensibilització dels usuaris sobre l'estalvi d'aigua.
Els treballs del Plan Bleu són continuació de les
recomanacions del taller regional que va organitzar
l’any 2007 amb els seus socis regionals del sector
de l'aigua, i en el qual es va posar en relleu la impe-
riosa necessitat d'adaptar les polítiques de gestió
de l'aigua, administrar millor els diferents usos que se’n
fa i utilitzar els recursos d'una manera més econòmica
i satisfactòria amb la finalitat de respondre les ne-
cessitats actuals i futures de la població i del des-
envolupament.

Els recursos hídrics a la regió mediterrània

Recursos hídrics irregulars i fràgils

Es calcula que actualment els recursos hídrics con-
vencionals renovables, denominats «naturals», del
conjunt de països mediterranis se situen a escala
global entorn de 1.080 km3/any.
El fet més important és l'acusat desequilibri que pre-
senta la distribució geogràfica d'aquests recursos:
- dues terceres parts (2/3) al nord;
- una quarta part (1/4) a l’est;
- una desena part (1/10) al sud.
El conjunt dels 6 països que disposen de menor pro-
veïment (Xipre, Israel, Líbia, Malta, Palestina i Tunísia)
compta amb menys de l’1% del total.
El Mediterrani alberga el 60% de la població mun-
dial pobra en aigua (que disposa de menys de 1.000
m3/h./any) i 20 milions de persones que actualment



Subregions

Nord Est Sud
(Europa) (Pròxim Orient) (Àfrica del Nord) Conjunt

Recursos naturals km3/any 740 247 95 1.083
renovables «aigües blaves» % 68 23 9 100

(mitjanes anuals)a m3/per habitant/any 3.915 2.371 631 2.441

Índex de competència Nombre d’habitants per
mitjana hm3/any de recursos 255 422 1.584 410

Recursos explotables km3/any 359 133 81 572

(mitjanes anuals)b m3/per habitant/any 1.899 1.279 536 1.289

En comparació: mitjana
«d’aigües verdes» en km3/anyc 300 100 70 470

TAULA 4 Recursos hídrics naturals renovables i explotables a la regió de la Mediterrània (2004)

Font: Plan Bleu, 2007. a. Recursos interns i externs, calculats per subregions sense doble comptabilitat pels intercanvis entre països mediterranis veïns; b. Segons criteris propis de cada país; c. Aigües pluvials
utilitzades i consumides (evapotranspirades) pel reg agrícola i les pastures.
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no tenen accés a l'aigua potable, principalment en els
països del sud i de l'est.
A escala global, el 28% d'aquests recursos, prop de
300 km3/any, travessa fronteres i és comú a diversos
països, mediterranis o no. L'índex de dependència pel
que fa a recursos externs és notablement elevat en
alguns països: 97% a Egipte (Nil), 55% a Israel (Jor-
dània, Aqüífer de la Muntanya), 47% a Croàcia i 43%
a Síria (Eufrates).
No obstant això, calcular els recursos hídrics amb mit-
janes anuals no arriba a reflectir tota la realitat, ja que
les desviacions són molt més significatives que les
mitjanes: al clima mediterrani, les aportacions anuals
varien significativament entre els anys humits i els anys
secs; el mínim de recursos assegurat en 9 de cada 10
anys, que correspon a les aportacions de l'any més sec
del decenni, pot reduir-se a una tercera o quarta part
de les mitjanes. Les diferències de variabilitat, entre es-
tacions i anys, que són més acusades en regions del
sud i de l'est, fan que el contrast sigui major.
Convé no restringir els recursos únicament a les «ai-
gües blaves», és a dir, els fluxos d'aigües superficials
i subterrànies; cal tenir en compte a més les «aigü-
es verdes» que procedeixen directament de les pre-
cipitacions, el flux mitjà anual de les quals augmen-
ta de 400 a 500 km3/any als països mediterranis.
Aquests recursos també es troben repartits de ma-
nera irregular: el 65% al nord, el 20% a l’est i el 15%
al sud, cosa que explica l'augment de la demanda d'ai-
gua de reg en els països de l'est i del sud, que amb
freqüència supera el 60% i ronda el 90% en deter-
minats països.

Indicadors que il·lustren la valoració dels
recursos hídrics

Tant l'indicador de competència per l'aigua com la

ràtio inversa (l'índex de recursos per habitant) ,
molt sensibles a les variacions de població, ex-
pressen bé la mitjana de riquesa o escassetat d'un
país en relació amb l'aigua. Aquests indicadors
resulten pràctics per a comparances d'àmbit na-
cional i, sobretot, per realitzar prospectives, ja que
es basen en una única variable demogràfica, rela-
tivament fàcil de projectar. L'expressió dels re-
cursos hídrics naturals mitjans per habitant és el
primer indicador que es pot aplicar per caracteritzar
les situacions de «tensió» o de «pobresa d'aigua»
(entre 1.000 i 500 m3/any per persona) i «d’es-
cassesa estructural» (menys de 500 m3/any per per-
sona). La diferència entre països i entre regions in-
teriors o conques són encara més importants. Per
exemple, els recursos naturals per habitant de
Montenegro (màxims del Mediterrani: més de
25.000 m3/any) són 500 vegades superiors als
de Gaza, el territori que presenta les xifres més bai-
xes.
Aquest desequilibri s'agreuja si s'expressa la dis-
ponibilitat d'aigua calculant el nombre d'habitants
que han de repartir-se cada milió de metres cúbics
anual. Aquest índex de competència varia de 40
habitants a Montenegro a 25.000 a Gaza.
Les tensions pels recursos s'agreugen encara més
si considerem que no tots els recursos hídrics na-
turals renovables són forçosament explotables. En
la pràctica, els recursos hídrics que realment es po-
den explotar són aproximadament la meitat o un terç
dels recursos naturals renovables. Aquest fenomen
es deu a imposicions de tipus pràctic (tot just una
quarta part del total està format per fluxos regu-
lars), socioeconòmic i ambiental (principalment
pel que fa a la preservació dels ecosistemes aquà-
tics). Les xifres clau de la taula 4 resumeixen els
contrastos entre subregions.



Subregions

Nord Est Sud
(Europa) (Pròxim Orient) (Àfrica del Nord) Conjunt

Demanda d’aigua blava Col·lectivitats (aigua potable) 22,3 8,7 7,9 38,9

(utilització) en km3/any Agricultura de reg 57,7 47 76,6 181,3

2000/2005 Industries sense proveïment 13,6 2,2 3,4 19,2

Energia (refrigeració) 34,1 2,5 4,9 41,5

TOTAL 127,7 60,4 92,8 280,9

Evaporació de les reserves (aproximada) en km3/any 5 7 12 23

Total arrodonit en km3/any 133 67 105 304

Població l’any 2004 en milions d’habitants 189 104 151 444

Demandes mitjanes (dels 4 sectors) per habitant en m3/any 676 580 618 633

TAULA 5 Demanda actual d'aigua dels països mediterranis

Font: Plan Bleu, 2007. Les xifres clau de la taula 5, en la qual s'ha estimat oportú incloure el consum net per evaporació de les reserves de les preses (l'evaporació real addicional induïda per la creació de les reser-
ves es calcula mitjançant la diferència entre l’evapotranspiració potencial i l’evapotranspiració real mitjanes anuals aplicada a les àrees dels embassaments), el flux mitjà total de les quals segons el Registre Mundial
de Preses (ICOLD) ha de situar-se entre 20 i 25 km3/any en el conjunt de la regió.

Subregions

Nord Est Sud
(Europa) (Pròxim Orient ) (Àfrica del Nord) Conjunt

Agricultura de reg (aigua blava) en km3/any 57,7 47 76,6 181,3

Demanda d’aigua verda (agricultura de secà)
en km3/any 276 101 70 447

Demanda total d’aigua per a agricultura en km3/any 334 148 146 629

TAULA 6 Demanda d'aigua per a l'agricultura als països mediterranis

Font: Plan Bleu, 2007
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Demanda i utilització de l'aigua a
la Mediterrània

Demanda total d'aigua

Els aproximadament 281 km3/any que utilitza la po-
blació de la Mediterrània tampoc es reparteixen equi-
tativament; no tant entre el nord i el sud i l'est com
entre els sectors d'utilització. La preponderància del
reg és forta al sud i a l’est, ja que representa un 81%
respecte del 64% de mitjana del conjunt de la regió.
Respecte a la demanda per habitant, si bé sembla si-
milar de mitjana per subregió, mostra un contrast
molt més alt si es calcula per país: va de més de 1.000
m3/any (Egipte) a menys de 100 m3/any (Cisjordània,
Montenegro i Croàcia). La varietat dels pesos rela-
tius del reg explica, igualment, la major part de les di-
ferències.
Igual que els recursos, la demanda calculada per
conques presenta grans desigualtats; el rècord de de-
manda per habitant es dóna a Espanya, a la conca
de l'Ebre, amb 3.700 m3/any entorn de l'any 2000.
La demanda d'aigua no està vinculada als nivells de
desenvolupament socioeconòmic; els països més
desenvolupats no utilitzen més aigua que els pa-
ïsos en desenvolupament, sinó al contrari. Compa-
rada amb cada dòlar del valor afegit agrícola, la

quantitat d'aigua anual destinada al reg varia de prop
de 15 litres a Eslovènia a més de 3.000 litres a Sí-
ria i Egipte.

Demanda d'aigua per a l'agricultura

L'anàlisi de la demanda per sectors mostra que, en
la major part dels països, el principal usuari per vo-
lum és l'agricultura (el reg), tret dels països de l’A-
driàtic oriental i França. La demanda d'aigua de reg
(taula 6) reflecteix diverses situacions. En els països
de clima temperat, les extraccions d'aigua per a reg
són poc importants (12% del total a França). No
obstant això, com més sec és el clima majors són els
recursos amb els quals ha de comptar l'agricultura per
al reg (aigua blava) i més augmenta el seu percen-
tatge a les extraccions totals. En determinats països
del sud i de l'est es registren valors que representen
entre el 80 i el 90% de la demanda total d'aigua bla-
va. Aquestes dades posen en relleu la importància de
l'agricultura de secà (aigua verda), que no està ben
explotada i que s'hauria de valorar més als països se-
miàrids i àrids. Una millora de l'eficiència de l'agricultura
de secà a través de la conservació de les aigües i el
sòl permetria augmentar la capacitat d'aquest d'em-
magatzemar l'aigua de pluja i, per tant, limitar la ne-
cessitat d'aportacions mitjançant el reg; a més, es li-
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MAPA 2 Superfícies irrigades en els països mediterranis (milers d'hectàrees)

Font: Plan Bleu, Aquastat, 2008.
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MAPA 3 Superfícies irrigades dotades de sistemes d'estalvi d'aigua

Font: Plan Bleu, Aquastat, 2008.
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mitaria l'erosió i el consegüent enfangament riu avall.
Tant les superfícies de reg als països mediterranis com
la demanda d'aigua de reg per hectàrea regada per-
meten constatar que les proporcions presenten grans
variacions d'un país a un altre (mapa 2). L’any 2007,
es van destinar prop de 182.000 milions de m3 d'ai-
gua al reg d'unes 24 milions d'hectàrees davant de
les 11 milions d'hectàrees de 1961 (WWF, 2006),
cosa que representa una demanda d'aigua mitjana per
hectàrea d'uns 7.500 m3.
El sistema de reg també és molt variable, amb pre-
ponderància del reg per gravetat (en superfície i, so-
bretot, en volum). No obstant això, en matèria de sis-
temes de xarxes a pressió tals com l’aspersió i el reg
localitzat es constaten esforços considerables en els
últims anys a la major part dels països del sud i de
l'est. El següent mapa mostra la proporció d'equips
d'estalvi d'aigua a les superfícies de reg (mapa 3).
Els marges de progrés són considerables, com a mí-
nim en teoria, i poden estar relacionats tant amb el
sistema de reg com amb el seu rendiment. En virtut
del sistema, el consum en m3/any/hectàrea varia en
grans proporcions:

Encara que en determinats casos l'excés d'aigua
que rep el terreny es reutilitza segons les neces-
sitats de les plantes (reg per bombament a la
capa freàtica o a partir dels canals de desguàs),
la transformació del sistema de reg pot conduir en
la major part dels casos a un important estalvi
d'aigua.
El nivell de pressió que exerceix la demanda so-
bre els recursos es pot percebre per la forma de
posar en pràctica l'agricultura i, principalment, el
reg per parcel·la. L'índex de consum d'aigua per
hectàrea dels països mediterranis entre 2000 i
2005 posa en relleu un ampli ventall de situa-
cions (gràfic 5).
Un primer grup de països, el consum d'aigua per hec-
tàrea se situa entre 5.000 i 20.000 m3.
Un segon grup de països amb una demanda d'aigua
per hectàrea compresa entre 3.000 i 5.000 m3.
Un tercer grup de països amb un consum d'aigua
per hectàrea inferior a 3.000 m3.

Eficiència de l'ús de l'aigua

Malgrat que es mostren certs progressos espe-
rançadors (gràfic 6), els rendiments actuals de l'ús
de l'aigua es troben lluny de ser satisfactoris; es
calcula que a tota la regió mediterrània les pèr-
dues i les fuites en el transport, la falta d'eficièn-
cia del reg i el malbaratament sumen més de 100
km3/any, és a dir, prop del 45% de la demanda to-

Consum m3/any/ha

Reg per gravetat 5.000 - 20.000

Reg per aspersió 1.500 - 5.000

Reg localitzat 1.000 - 3.000

TAULA 7 Variació del consum en m3/any/hectàrea

Font: FAO, 1999.

GRÀFIC 5 Demanda d'aigua de reg (m3) per hectàrea irrigada

Font: Plan Bleu, 2007
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Subregions Total

Nord Est Sud km3 /any %%

Agricultura de reg 25 24 46 95 87

Col·lectius (aigua potable) 7 4 3 14 13

Conjunt 32 28 49 109 100

TAULA 8 
Pèrdues i ineficiència de l'ús actual de les aigües recollides únicament per als sectors de la distribució d'aigua
potable i de reg (en km3/any)

Font: Plan Bleu 2007, basat de fonts nacionals.

GRÀFIC 6 Eficiència de l'aigua (total i per sectors d'ús) en els països mediterranis

Font: Plan Bleu (dades en procés de validació)
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tal d'aigua (281 km3/any) (taula 8).
Això equival a un possible «jaciment» d'estalvi
d'aigua considerable, del qual com a mínim una
part es podria mobilitzar amb una política de «ges-
tió de la demanda d'aigua» (una millora de l'efi-
ciència de l'ús de l'aigua) més activa.

La demanda davant dels recursos hídrics

Més pressions sobre els recursos hídrics

Per avaluar el grau de tensió o d'escassetat, di-
versos treballs es fonamenten sobre dos indica-
dors clàssics (taula 9): d'una banda, els recursos
hídrics renovables (naturals o explotables) per
habitant (M. Falkenmark, 1997) i, d’una altra, l'ín-
dex d'explotació dels recursos naturals renovables
(ràtio extraccions/recursos), amb llindars revela-
dors en ambdós casos:

Els índexs d'explotació mitjans de cada país que ex-
pressen aquestes pressions constitueixen un nou in-
dicador de les situacions d'estrès hídric (per sobre
del 50%) o d'escassetat hídrica (si s'aproxima al
100% o el supera) que guarda una bona interrelació
amb els recursos per habitant.
Segons aquests criteris, ara tots els països mediter-
ranis del sud i alguns de l'est es troben per sobre del
llindar d'estrès hídric; sis d'aquestes (Algèria, els Ter-
ritoris Palestins, Israel, Líbia, Malta i Tunísia) es tro-
ben en situació d'escassetat.
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GRÀFIC 7 Índex d'explotació dels recursos naturals renovables (2000-2005) en %

Font: Plan Bleu 2007

Subregions

Nord Est Sud Conjunt

Extraccions actuals en km3/any1 128 61 72 261

Índex d'explotació mitjà % 16 26 76 23

Consums finals en km3/any 276 101 70 447

Índex de consum final mitjà % 6 13 67 12

TAULA 10 Pressions actuals sobre els recursos hídrics renovables mitjans

Font: Plan Bleu, 2007 1. Únicament extraccions dels recursos renovables. Les extraccions dels recursos no renovables o els recursos secundaris (retorns d'aigua) i els consums finals resultants no s'han tingut en
compte.
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Calcular els índexs d'explotació en el nivell dels pa-
ïsos ha permès que es posin de manifest tres situa-
cions diferents (gràfic 7), amb un primer grup de pa-
ïsos la ràtio dels quals és inferior al 25%, un segon
grup de països amb una ràtio compresa entre el 25
i el 50% i un tercer grup de països, les extraccions
d’aigua dels quals s'acosten o superen el nivell límit
dels recursos renovables (ràtio > 75%). Els valors d'a-
quests índexs d'explotació, calculats a escala nacio-
nal, poden amagar importants disparitats dins de la
conca o a escala local, com en el cas de determinats
països del nord (Espanya mediterrània i sud d'Itàlia,
entre altres).
Les pressions actuals de les extraccions, fonts de pro-
veïment d'aigua essencials a la major part dels països
mediterranis, presenten de forma natural una gran dis-
simetria, ja que la demanda és molt elevada allà on
els recursos són més reduïts.
A la taula 10, que reflecteix els valors mitjans d'un al-
tre indicador de pressió (índex de consum final dels
recursos renovables), destaquen de nou les dife-
rències entre les subregions, encara que són les mit-
janes per país les que presenten un major contrast.

Actualment, les demandes totals de nombrosos pa-
ïsos del sud i de l'est s'aproximen o superen els re-
cursos renovables i es cobreixen en part amb l'ex-
plotació de recursos no renovables o no convencionals;
és el cas d'Egipte, Gaza, Israel, Líbia i Malta.

Evolucions incompatibles amb les de 
la disponibilitat de l'aigua

Segons les projeccions del Plan Bleu (que pren com
a base la tendència actual), la demanda d'aigua en-
cara podria augmentar de 50 km3 fins a arribar a 332
km3 l’any 2025 (és a dir, el 18% de la demanda ac-
tual); la major part d'aquest creixement de la de-
manda es donarà en els països del sud i de la riba
est (gràfic 8). L'agricultura hauria de seguir sent, en
volum, el principal usuari del recurs hídric. Tot això per
satisfer les necessitats en matèria de reg, principal-
ment al sud i l'est de la conca. Segons la FAO, des
d'ara fins a 2030 les superfícies irrigades podrien aug-
mentar un 38% al sud i un 58% a l’est, mentre que
la demanda d'aigua agrícola hauria d'augmentar lleu-
gerament i fins i tot romandre estable al nord.
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Atès el caràcter essencial de l'aigua potable en l'a-
limentació, la demanda urbana creixerà amb força i
ràpidament en el que afecta els recursos i les inver-
sions. En els països del sud i est del Mediterrani, la
taxa d'urbanització ha superat en general el 50% de
la població total  i continua augmentant amb rapidesa;
d’aquí a 20 o 30 anys registrarà un valor màxim que
oscil·larà entre el 70% i el 80%, valor que els països
del nord hauran assolit d’aquí a poc. De la mateixa
manera, en el marge d'una generació, la població
dels països riberencs hauria de registrar un aug-
ment de 10 milions d'habitants al nord i de 82 mi-
lions al sud i l'est, amb la qual cosa arribarà als 535
milions d'habitants l’any 2025. 
A més, amb aproximadament 300 milions de turistes
l’any 2025 que acullen les regions costaneres del Me-
diterrani, que segueixen sent les primeres destinacions
turístiques del món, el turisme provoca l'augment de
la demanda d'aigua potable de les poblacions d'a-
collida, que se situa entre 500 i 800 l/dia/persona
quan es tracta d'estades en hotels de luxe, és a dir,
que és molt superior a la dels habitants permanents.
Els camps de golf consumeixen tanta aigua per hec-
tàrea com la superfície de les zones ben irrigades (de
7.000 a 10.000 m3/ha/any).

Encara que serà inferior, també es produirà un augment
del consum d'aigua a la indústria. Aquest és el cas, per
exemple, de les fàbriques de pasta de paper algeria-
nes, grans consumidores d'aigua (una d'aquestes pren
per si sola 30 milions de m3/any, l'equivalent a una ciu-
tat de mig milió d'habitants); algunes zones compten amb
importants projectes de desenvolupament industrial.
Encara que continua sent difícil de quantificar, la de-
manda ambiental, destinada principalment al funcio-
nament adequat dels ecosistemes, podria adquirir
importància. Alguns països ja han inclòs a la seva le-
gislació el respecte d'un cabal mínim en els cursos
d'aigua que asseguri la supervivència de les espècies
(França) o han introduït explícitament una demanda
ambiental (Espanya); uns altres podrien fer el mateix
en breu (Itàlia, Israel, El Marroc, Tunísia, etc.). 
Els creixements irregulars que es produiran en les ten-
dències de les demandes ampliaran i agreujaran els
desequilibris, en particular al sud i a l’Orient Pròxim.
Així doncs, encara que els recursos hídrics roman-
guessin intactes, la població en situació d'estrès hí-
dric o escassetat hídrica podria augmentar a 250
milions l’any 2025 (un 47%), segons les previsions
de les Nacions Unides, sobre una població total dels
països mediterranis de 535 milions; la xifra podria aug-
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GRÀFIC 8 Corbes de demanda total d'aigua, escenaris de partida i alternatius (països complets)

Font: Plan Bleu, 2007

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2025
0

5

10

20

30

3km /any
Escenari de partida
Escenari alternatiu

Nord

Sud

Est

Total



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

81

mentar encara més si els recursos hídrics conven-
cionals s'empobreixen. L’any 2050, tots els països del
sud estaran en situació d'escassetat (Egipte i Mar-
roc ja hauran passat a formar part d'aquest grup).
Ja es donen situacions d'escassetat d'aigua en una part
de la regió mediterrània i la seva expansió i empitjora-
ment en el segle XXI resulten irremeiables, sobretot al
sud i a l'est: els països en què els recursos hídrics són
ja els més escassos per habitant i els més costosos
quant al seu transport i repartiment registraran els ma-
jors augments de la demanda i exposaran els seus re-
cursos a un risc màxim d'empobriment. Això exigirà es-
forços considerables d'adaptació als nous contextos
mediterranis (en economia, formes de desenvolupa-
ment). A la regió mediterrània, els marges d'elecció de
les polítiques de l'aigua no són excessivament amplis,
però són reals. Aquestes polítiques haurien de pren-
dre un rumb que retorni l'equilibri entre l'enfocament
orientat cap a l'oferta, que ha predominat durant molt
temps, i l'enfocament orientat cap a la demanda.

Idees per estalviar una quarta part de la demanda 
d'aigua

Atès que la gestió de l'aigua és també una qüestió
política, aquestes tendències no són indefugibles.

És possible corregir-les a través de polítiques des-
tinades principalment a millorar l'eficiència de l'ús
del recurs i a reduir les pèrdues i les males pràctiques,
principalment en el reg, on l'eficiència mitjana d'ús de
l'aigua per parcel·la tot just supera el 60%, i en de-
terminades ciutats, en les quals es calcula que les fui-
tes arriben al 40%.
Els marges de progrés poden ser considerables, ja
que una millor gestió de la demanda hídrica (argument
alternatiu del Plan Bleu) permetria estalviar una quar-
ta part de la demanda, és a dir, prop de 86 km3/any
l’any 2025 (gràfics 8 i 9). 
L'agricultura de reg presenta el major potencial d'estalvi
en volum, ja que es calcula que podria aportar gairebé
un 65% del potencial total de l'estalvi d'aigua detectat
a la Mediterrània (amb unes pèrdues en el transport re-
duïdes a la meitat, fins a arribar a un 10%, i una eficiència
de l'aigua de reg per parcel·la que oscil·laria entre el 60%
i el 80%). El potencial restant d'estalvi d'aigua està re-
lacionat amb la indústria en un 22% (augment de la taxa
de reciclatge en un 50%) i amb el proveïment d'aigua
potable en un 13% (les pèrdues en el transport i les fu-
gides en les instal·lacions dels usuaris es reduirien a la
meitat fins a arribar respectivament al 15% i el 10%).
En el marc d'aquesta perspectiva optimista i supo-
sadament generalitzada a tots els països mediterra-

GRÀFIC 9 Demandes per sectors usuaris, tendències de partida i alternatives, per països complets

Font: Plan Bleu, 2007

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 Tendència de base 2025 Tendència alternativa

Aigua potable per alimentació Reg Indústries sense proveïment Energia

-55

-19

-12

38

33

3332

39

20

181

212

157

38 40 36



1. Que inscriguin, d'acord amb les orientacions de la CMDS, la gestió de

la demanda d'aigua com a prioritat nacional.

2.  Que vetllin per la correcta articulació dels problemes lligats a la gestió

de la demanda d'aigua (GDA) i els problemes ambientals globals tals

com el canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes.

3.  Que afavoreixin la mobilització i la responsabilitat dels diferents actors

relacionats amb la GDA.

4.  Que prenguin les mesures necessàries per sensibilitzar el públic

sobre la GDA.

5.  Que avaluïn, cada dos anys, els progressos realitzats en matèria de

GDA i es comprometin a reforçar la consideració de la GDA en els sis-

temes nacionals d'informació sobre l'aigua.

6.  Que reforcin la cooperació científica i institucional regional amb la

finalitat d'afavorir la GDA.

RESUM DE LES RECOMANACIONS DEL SEMINARI DE SARAGOSSA 

A LES AUTORITATS POLÍTIQUES NACIONALS DELS PAÏSOS MEDITERRANIS

Font: Recomanacions del taller «Gestió de la demanda d'aigua a la Mediterrània, progressos i polítiques» (Saragossa, 19/21 de març de 2007)
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nis, la demanda d'aigua total podria ser de 246
km3/any (102 km3/any al nord i 144 km3/any al sud i
a l’Orient Pròxim), cosa que equivaldria globalment
a una disminució de la demanda total d'uns 40 km3/any
en relació amb l’any 2005 (gràfic 9). 

Reformes indispensables per modificar 
les tendències

El pas de la tendència actual a una tendència de
desenvolupament més sostenible només es pot por-
tar a terme de manera progressiva, a través de re-
formes indispensables que fixin clarament l'objectiu
d'una gestió integrada del recurs hídric en totes les
polítiques, especialment les agrícoles, i que generin
els mitjans per posar-les en marxa, principalment
amb l'aplicació de plans d'eficiència i de sistemes de
finançament sostenibles.
En aquest context, de cara al futur resulten fona-
mentals la qüestió del finançament de les inversions
destinades al proveïment d'aigua potable i sanejament
(al sud i l'est), d'una banda, i el recurs a instruments
de tipus econòmic (subvencions, establiment de ta-
rifes, etc.) amb els quals perfeccionar l'òptima adju-
dicació dels recursos disponibles, d’una altra. Suc-
ceeix el mateix amb el reforç de la capacitat de gestió,
en particular en l'àmbit local. La cooperació regional,
que en qüestions relacionades amb l'aigua es bene-
ficia d'una llarga tradició en el Mediterrani, està en con-
dicions de donar suport a la catalització i l'accelera-
ció del sorgiment dels canvis desitjats.
Les recomanacions del taller regional organitzat pel
Plan Bleu i els seus socis (vegeu el requadre), adop-
tades per la Comissió Mediterrània per al Desenvo-
lupament Sostenible (CMDS) (maig de 2007), pel
conjunt dels països mediterranis i per la Comunitat
Europea en ocasió de la 15a reunió de les Parts
Contractants del Conveni de Barcelona (gener de
2008), van dirigides als responsables de la formula-

ció de polítiques, ja que el paper que ocupen en ma-
tèria de promoció de la gestió de la demanda d'ai-
gua (GDA) és fonamental. Aquestes recomanacions
també posen en relleu la necessitat d'atorgar a la
GDA el rang de prioritat nacional, assegurar la seva
promoció i coordinar la seva consideració, segui-
ment i avaluació en les diferents polítiques secto-
rials, especialment en l'agrícola, l'energètica, la turística,
l'ambiental i la d'ordenació del territori.
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En aquest treball s'analitza el marc institucional de la
gestió de l'aigua en els estats membres de la Unió Eu-
ropea (UE) situats a la regió de la Mediterrània. A cau-
sa de les condicions climàtiques dels seus territoris,
l'aigua és un bé escàs i necessari per al desenvolu-
pament social i econòmic de les societats que s’hi
assenten. No obstant això, aquest desenvolupament ha
de ser sostenible i, per tant, respectuós amb la pro-
tecció del medi ambient i els recursos naturals que l’in-
tegren. S'estudia el marc normatiu de la Comunitat
Europea, en el qual es destaca la funció integradora
de la Directiva marc europea de l'aigua; les legislacions
nacionals, amb especial referència a la transposició d'a-
questa directiva, i les característiques de l'ordenament
europeu pel que fa a la gestió dels recursos hídrics.
Les comunitats d'usuaris i la seva participació secular
en la gestió de l'aigua mereixen una consideració es-
pecial. Tot això, fonamentat per la latent convicció de
la realitat d'una cultura mediterrània de l'aigua. 

Els recursos hídrics de l'Europa mediterrània 

La part mediterrània de la Unió Europea, objecte d'aquest
treball, es composa pels estats membres següents: Xi-
pre, Grècia, Malta, Itàlia, França i Espanya. Per la seva
participació en la cultura comuna de l'aigua d'aquests
països, també es pot considerar que Portugal està in-
tegrat en aquest grup. En total, la regió així definida té

una superfície, aproximadament, d'1,6 milions de quilò-
metres quadrats on viuen uns 185 milions d'habitants. 
El volum total de recursos hídrics renovables és
650,26 km3 per any. Excepte estats insulars, Xipre i
Malta, la utilització d'aquests recursos està per sota
d'aquest volum. La taula 11 inclou dades sobre el vo-
lum anual de recursos hídrics renovables i de la frac-
ció de què cadascun d'aquests països disposa, tot
això referit a l'any 2000. 
En tots els països de la regió s'han establert dessala-
dores d'aigua de mar i d'aigües salabroses, fet que
permet deduir l'existència de situacions d'escassetat de
recursos hídrics a llocs concrets d'aquest territori. La
capacitat instal·lada de dessalatge d'aigua és d’1,37 km3,
equivalent al 2% dels recursos hídrics renovables. La
taula 12 conté dades sobre la capacitat de producció
d'aigua dessalada als països mediterranis de la UE.  
La taula 13 conté dades sobre els recursos hídrics
d'origen subterrani a cadascun d'aquests països,
així com la fracció corresponent usada anualment. En
general, l'extracció d'aigües subterrànies i el seu
aprofitament estan per sota del volum existent, ex-
cepte als dos estats insulars, Xipre i Malta, on gai -
rebé s'usen fins a l'esgotament. 
Finalment, la taula 14 conté informació sobre les de-
mandes teòriques dels diferents usos als països me-
diterranis de la UE. En aquests territoris, com en
molts altres del planeta, la demanda d'aigua per a usos
agrícoles (reg) se situa entorn del 75% del volum d'ai-
gua necessari per satisfer tots els usos. 

L'ordenament jurídic europeu en 
matèria d'aigües

Actualment, la base jurídica de la gestió de l'aigua als
territoris estudiats està constituïda per normes que pro-

L’aigua a la Mediterrània

La gestió de l’aigua als països 
mediterranis de la Unió Europea
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País Recursos hídrics renovables Recursos hídrics disposats Diferència

Grècia 74,00 8,70 65,30

Xipre 0,21 0,21 0

Malta 0,05 0,05 0

Itàlia 191,00 56,60 134,40

França 204,00 37,70 166,60

Espanya 112,00 44,10 67,90

Portugal 69,00 8,30 60,70

TOTAL 650,26 155,26 495,00

TAULA 11 Recursos hídrics renovables als països de l'Europa mediterrània (km3/any) (2000)

Font: Cánovas Cuenca & del Campo García, 2007; p. 69

País Urbana Agrícola Industrial

Grècia 1,20 9,26 0,10

Xipre 0,08 0,24 0,007

Malta 0,04 0,005 0,003

Itàlia 6,32 19,21 0,51

França 6,49 8,65 0,52

Espanya 4,45 23,71 0,36

Portugal 1,11 4,63 0,09

TOTAL 19,69 65,71 1,59

% sobre el total 22,63% 75,54% 1,83%

TAULA 14 Demandes teòriques d'aigua als països de l'Europa mediterrània (km3/any) (2000)

Font: Cánovas Cuenca & del Campo García, 2007; p-79

País Recursos hídrics subterranis [1] Recursos subterranis extrets [2] [2]/[1]

Grècia 10,30 2,00 0,19

Xipre 0,28 0,20 0,71

Malta 0,03 0,03 1,00

Itàlia 43,00 13,90 0,32

França 100,00 6,00 0,06

Espanya 29,90 5,50 0,18

Portugal 4,00 No disponible No disponible

TOTAL 187,51 - -

TAULA 13 Recursos hídrics subterranis als països de l'Europa mediterrània (km3/any) (2000)

Font: Margat i Valle, 2000, en Blue Plan. 

País Capacitat de producció d'aigua dessalada 

Grècia 0,022

Xipre 0,040

Malta 0,036

Itàlia 0,198

França 0,083

Espanya 0,987

Portugal 0,004

TOTAL 1,370

TAULA 12 Capacitat de producció d'aigua dessalada als països de l'Europa mediterrània  (km3/any) (2007)

Font: Cánovas Conca & Juan i Martinez Vicente, 2007; p.61



cedeixen, majoritàriament, del dret públic. No obs-
tant això, aquest fet no permet negar la vigència del
dret privat d'aigües en alguns dels territoris estudiats. 
El dret d'aigües de la UE està format, principalment,
per les normes emanades de les institucions de la Unió
i per les quals pertanyen al dret intern de cadascun
dels estats membres. 

L'ordenament de la Unió Europea en matèria d'aigües 

El Tractat constitutiu de la Comunitat Europea infor-
ma tot l'ordenament en matèria d'aigües dins el seu
territori. El títol XIX, relatiu al medi ambient, es refe-
reix als recursos naturals, un dels quals és l'aigua. Està
integrat per tres articles de contingut marcadament
proteccionista. L'article 175.2.b) atorga al Consell la
facultat d'adoptar, a proposta de la Comissió i per una-
nimitat, iniciatives que afectin la gestió quantitativa dels
recursos hídrics, sempre que s'hagi consultat prè-
viament el Parlament Europeu, el Comitè Econòmic
i Social i el Comitè de les Regions.

L'article 6 del Tractat disposa que les exigències de pro-
tecció del medi ambient s'integrin en la definició i en la
realització de les polítiques i accions de la Comunitat
Europea a fi de fomentar el desenvolupament sosteni-
ble. Quan aquestes exigències es refereixin a la utilit-
zació dels recursos naturals, com l'aigua, no es podrà
actuar com si fossin il·limitats, sinó que caldrà complir
amb l'exigència d'utilització prudent i racional predica-
da a l'article 174.1 d'aquest tractat fonamental.
El fet que la Unió Europea situï la font del seu dret d'ai-
gües en l'àmbit de protecció del medi ambient i els re-
cursos naturals evidencia l'esperit de protecció del re-
curs que anima l'acord constitutiu de la Unió i que es
manifesta en tot l’ordenament que se’n deriva. Així, el
primer paràgraf de l'exposició de motius de la Directi-

va 60/2000/CEE del Parlament i del Consell per la qual
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de
la política d'aigües, d'ara endavant Directiva marc eu-
ropea de l’aigua, afirma que l'aigua no és un bé comercial
com els altres, sinó un patrimoni que cal protegir, de-
fensar i tractar com a tal. Conseqüentment, el primer
article d'aquesta norma assenyala que el seu objecte
és establir un marc per a la protecció de les aigües con-
tinentals superficials, les de transició, les costaneres i
les aigües subterrànies. Sens dubte, aquest deure de
protecció ha de transcendir a la gestió dels recursos
hídrics com un dels objectius que cal assolir. 
La Directiva marc europea de l'aigua és la primera gran
conseqüència normativa del tractat constitutiu de la
Comunitat Europea en matèria de recursos hídrics.
Es tracta d'una norma integradora de les altres di-
rectives vigents en l'ordenament comunitari relacio-
nades amb aquest recurs; té com antecedent la De-
claració del seminari ministerial sobre aigües
subterrànies, celebrat a La Haia l’any 1991, que va
sol·licitar l'aplicació d'un programa de mesures en-
caminat a aconseguir la gestió sostenible i la protecció
dels recursos hídrics. 
La Directiva marc europea de l'aigua (considerant 15)
defineix el proveïment d'aigua com a servei d'interès
general als efectes previstos a l'article 16 del trac-
tat constitutiu de la Unió Europea, cosa que exigeix
un esforç especial per part de les institucions co-
munitàries i els estats membres perquè aquest ser-
vei es presti amb les garanties suficients. No s'ha tro-
bat un pronunciament que fixi, de manera general, el
significat del terme proveïment, per la qual cosa
aquest podria fer-se extensiu al subministrament su-
ficient d'aigua, superficial o subterrani, de qualitat ade-
quada a cada demanda dels agents socials i eco-
nòmics, tal com requereix un ús sostenible, equilibrat
i equitatiu dels recursos hídrics. 
Aquesta norma preveu la definició en tots els estats
membres de demarcacions hidrogràfiques, unitats
territorials que inclouen una o diverses conques hi-
drogràfiques veïnes i les aigües subterrànies més
les aigües costaneres que s’hi associen. Són les
principals unitats per a la gestió dels recursos hídrics,
que ha de basar-se en les previsions dels correspo-
nents plans hidrològics de conca, definits a l'article
13 de la Directiva marc europea de l'aigua. Aquests
instruments de gestió s’han de formular inicialment
l'any 2008 i publicar-se definitivament el 2009.
La Directiva marc de l'aigua constitueix un àmbit nor-
matiu en què s'integren les altres normatives comu-
nitàries que regulen diferents aspectes de la gestió i

D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

85

La Directiva marc europea de
l'aigua és la primera gran conse-
qüència normativa del tractat
constitutiu de la Comunitat
Europea en matèria de recursos
hídrics. Es tracta d'una norma
integradora de les altres directi-
ves vigents en l'ordenament
comunitari relacionades amb
aquest recurs
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Any Acte Article DMEA 

2000 Entrada en vigor Art. 25

2003 Transposició als Drets interns Art. 23

2003 Identificació de les demarcacions hidrogràfiques i designació de les seves autoritats Art. 3

2004 Caracterització de les demarcacions hidrogràfiques Art. 5

2006 Establiment de programes de seguiment de l'estat de les masses d'aigua i  
zones d'especial protecció Art. 8

2006 Començament de la consulta pública Art. 14

2008 Presentació pública dels esborranys dels plans hidrològics de conca Art. 13 i Art. 14

2009 Publicació dels plans hidrològics de les conques incloent programes de mesures Art. 11 i Art. 13

2010 Introducció de polítiques de preu de l'aigua Art. 9

2012 Operativitat dels programes de mesures Art. 11

2015 Consecució dels objectius ambientals  Art. 4

2021 Conclou primera pròrroga dels terminis per a assolir els objectius ambientals Art. 4 i Art. 13

2027 Conclou segona pròrroga dels terminis per a assolir els objectius ambientals Art. 4 i Art. 13 

TAULA 15 Calendari d'aplicació de les disposicions del la Directiva marc europea de l'aigua

Font: Comissió Europea, 2007; p. 6.

l'ús de l'aigua a la UE. Entre aquestes normatives,
sense pretensió d'exhaustivitat, cal citar les següents:

• Directiva 75/440/CEE, relativa a la qualitat reque-
rida per a les aigües superficials destinades a la
producció d'aigua potable als estats membres. 

• Directiva 79/869/CEE del Consell, de 9 d'octu-
bre de 1979, relativa als mètodes de mesura-
ment i a la freqüència dels mostrejos i de l'anà-
lisi de les aigües superficials destinades a la
producció d'aigua potable als estats membres.

• Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desem-
bre de 1979, relativa a la protecció de les aigües
subterrànies contra la contaminació causada per
determinades substàncies perilloses. Ha estat modi-
ficada amb data 23 de desembre de 1991. Aquesta
directiva, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de
l'article 22 de la norma marc europea, quedarà dero-
gada a partir del dia 22 de desembre de 2013.

• Directiva 91/271/CEE, sobre tractament de les
aigües residuals urbanes.

• Directiva 91/676/CEE, relativa a la protecció de
les aigües contra la contaminació produïda per
nitrats utilitzats a l'agricultura.

• Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i al
control integrats de la contaminació.

• Directiva 98/83/CE del Consell, relativa a la qua-
litat de les aigües destinades al consum humà.

• Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del
Consell, relativa a la qualitat d'aigües de bany.

• Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i
del Consell, relativa a la contaminació causada
per determinades substàncies perilloses abo-
cades en el medi aquàtic de la Comunitat.

• Directiva 2006/44/CE del Consell, de 6 de setem-
bre de 2006, relativa a la qualitat de les aigües
continentals que requereixen protecció o millora
per ser aptes per a la vida dels peixos.

• Directiva 2006/113/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 12 de desembre de 2006, rela-
tiva a la qualitat exigida a les aigües per a cria
de mol·luscos.

• Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 12 de desembre de 2006, rela-
tiva a la protecció de les aigües subterrànies con-
tra la contaminació i el deteriorament. Desenvolupa
les previsions establertes a l'article 17 de la
Directiva marc europea de l'aigua per tal d’adoptar
mesures específiques per prevenir i controlar la
contaminació de les aigües subterrànies. Se li ha
conferit la funció de garantir la continuïtat del
règim de protecció de les aigües subterrànies
establert a la Directiva 80/68/CEE i les seves
modificacions, i s’han incorporat mesures de
caràcter transitori que ordenaran l'aplicació de
l'esmentat règim fins a la seva caducitat, per dero-
gació, el 22 de desembre de 2013. Aquestes
mesures afecten, substancialment, els procedi-
ments d'autorització d'abocaments de substàn-
cies de les Llistes I i II, des del 16 de gener de
2009 i el 22 de desembre de 2013.

• Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a
l'avaluació i la gestió dels riscos d'inundació.

Totes aquestes directives, els seus actes modifica-
tius i les decisions del Tribunal de Justícia, juntament
amb la Directiva marc europea de l'aigua, constitu-



eixen el cos del dret europeu d'aigües, fonament de
la gestió dels recursos hídrics en el territori de la
Unió, la plena vigència de les quals, almenys en la fase
inicial, es podria aconseguir l'any 2027. 
La manera en què s'han generat obliga els estats
membres de la Unió Europea a constituir-se en ga-
rants de l'assoliment del resultat final previst a ca-
dascuna d'aquestes directives, per a la qual cosa
hauran de començar per transposar-les al dret intern
respectiu. En el cas de la Directiva marc europea de
l'aigua, el termini de transposició es va fixar en tres
anys, a comptar de la data de la seva entrada en vi-
gor. En l'actualitat, tots els estats membres de la re-
gió estudiada han intentat complir formalment amb l'o-
bligació de transposar aquesta directiva, encara que
el resultat no sempre ha estat totalment acceptat
per les institucions comunitàries. La taula 15 conté
el calendari de la seva aplicació. 
La vigència de la Directiva marc europea de l'aigua ha
permès que aquesta norma desplegui no només la
funció integradora abans assenyalada, sinó també la
seva capacitat de promoure una cultura de l'aigua molt
respectuosa amb el medi ambient en tots els estats
membres que, quant a la gestió dels recursos hídrics,
s'estan dotant del marc institucional que defineix. 

L'ordenament en matèria de gestió d'aigües dels 
estats membres mediterranis 

La gestió de l'aigua a la regió europea de la Medi-
terrània es fonamenta en lleis democràticament apro-
vades pels parlaments dels estats membres i pro-
mulgades d'acord amb les seves constitucions. En
conseqüència, el principi de legalitat inspira la go-

vernança dels recursos hídrics i garanteix l'exclusió
de l'arbitrarietat en la corresponent presa de decisions.
Es pot dir que des de l'any 2000, la major part de l'ac-
tivitat legislativa relacionada amb els recursos hídrics
que es desenvolupa en els estats membres està re-
lacionada amb l'aplicació de la normativa comunità-

ria dins els seus territoris, i la Directiva marc europea
de l'aigua és el denominador comú de la gestió de
l'aigua a tots els territoris; l'aplicació dels seus prin-
cipis i la recerca dels objectius que s’hi enuncien, en
tot cas, no pot ser aliena a la vella cultura mediter-
rània de l'aigua. 
Els principals actes legislatius referents a la gestió de
l'aigua, als països estudiats, s'esmenten a continuació: 

• Grècia. La Llei 3199/2003, de 9 de desembre, de
la República Hel·lènica va incorporar al dret intern
grec la Directiva marc europea de l'aigua. Desen -
volupa una estratègia nacional que pretén acon-
seguir l'ús sostenible dels recursos hídrics dispo-
nibles al país, la protecció eficaç dels ecosistemes
associats a l'aigua i la consecució de nivells alts
de qualitat de les aigües superficials i subterrànies.
Actualment, aquesta llei és un referent important
de la gestió de l'aigua en aquest país.

• Xipre. La Llei de 5 de febrer de 2004, sobre la
protecció i gestió de l'aigua va transposar al
dret intern de Xipre les disposicions de la Directiva
marc europea de l'aigua. Aquesta llei constitueix
el fonament jurídic de la gestió de les aigües en
aquest país. 

• Malta. La Llei 194/2004, sobre el marc legisla-
tiu de la política d'aigües en el seu arxipèlag, va
transposar la Directiva marc europea de l'aigua
al dret intern maltès. 

• Itàlia. Les Lleis 183/1989, de 18 de maig, i
36/1994, de 5 de gener, juntament amb el Decret
legislatiu 152/1999, d'11 de maig, constituei-
xen el fonament legislatiu de la regulació del domi-
ni públic hidràulic a Itàlia i, en certa mesura, van
anticipar els continguts de la Directiva marc euro-
pea de l'aigua en el dret intern italià. El Decret
legislatiu 152/2006, de 3 d'abril, modificat pel
Decret legislatiu 4/2008, de 16 de gener, va trans-
posar formalment aquesta directiva.

• França. Entre els fonaments del dret d'aigües a
França es poden citar la Llei 64/1964, de 16 de
desembre i la Llei 92/1992, de 3 de gener. La
Llei 338/2004, de 21 d'abril, va transposar al dret
intern francès la Directiva marc europea de l'ai-
gua. També va contribuir a aquesta funció la Llei
1772/2006, de 30 de desembre, sobre l'aigua i
el medi aquàtic. 

• Espanya. La Llei 62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l'ordre
social, en el seu article 129 va modificar el Text
refós de la llei d'aigües (RDL 1/2001, de 20 de
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La gestió de l'aigua a la regió
europea de la Mediterrània es
fonamenta en lleis democràtica-
ment aprovades pels parlaments
dels estats membres i promulga-
des d'acord amb les seves consti-
tucions.
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País Demarcacions hidrológiques   

Grècia 14

Xipre 1

Malta 1

Itàlia 8

França 9

Espanya 24

Portugal 10

TOTAL 67

TAULA 16 Nombre de conques hidrogràfiques en els estats membres de la regió mediterrània.

Font: Comissió Europea, 2007; p. 58-61. 

juliol) i va incorporar així al dret intern espanyol
la Directiva marc europea de l'aigua. 

• Portugal. En el dret d'aigües portuguès són des-
tacables la Llei 54/2005, de 15 de novembre i
la Llei 58/2005, de 29 de desembre, que va trans-
posar al dret intern portuguès la Directiva marc
europea de l'aigua.  

Els principis rectors de la gestió de l'aigua a la
Unió Europea 

La gestió dels recursos hídrics és una funció social
que es materialitza en l'execució ordenada de les ac-
tivitats necessàries per a l’ús just i sostenible de l'ai-
gua. La gestió es refereix sempre al territori sobre el
qual es realitzen els plans, els programes i les accions
tendents a racionalitzar les demandes, amb la pro-
moció de l'estalvi i l'eficiència econòmica, social i
ambiental dels diferents usos de l'aigua mitjançant l'a-
profitament dels recursos hídrics, d'acord amb les pre-
visions de la planificació general de l'economia. 
Respecte a la gestió dels recursos hídrics a la Unió
Europea són destacables les característiques segü-
ents: racionalitat, proximitat a l'usuari, gestió inte-
grada, planificació prèvia i participació ciutadana.

Racionalitat 

El principi de racionalitat està present al Tractat cons-
titutiu de la Unió Europea, i destaca la seva especial
funció inspiradora de les disposicions relatives als pro-
cessos productius al territori de la Unió. Entre els ob-

jectius que la política de la Comunitat ha d’assolir, l'ar-
ticle 174 destaca la utilització prudent i racional dels
recursos naturals. El component mediambiental de la
gestió dels recursos hídrics es desenvolupa entorn
d’aquest principi; els conceptes de cautela, preven-
ció, correcció, responsabilitat (qui contamina paga)
i sostenibilitat de l'ús de l'aigua s’hi poden conside-
rar igualment compresos. 
La racionalitat s'estén també als aspectes econò-
mics inherents al seu ús, per la qual cosa, a més de
ser considerada com a recurs natural, l'aigua s’ha de
considerar com un factor de producció allà on per la
seva escassetat s’ha de tenir com a bé econòmic. La
política de recuperació dels costos associats a l'ai-
gua, prevista a l'article 9 de la Directiva marc euro-
pea de l'aigua, també es pot considerar com una
manifestació d'aquest principi.
La racionalitat apareix a totes les legislacions nacio-
nals com exigència per a la gestió adequada dels re-
cursos hídrics. La necessitat de planificació hidrolò-
gica com antecedent necessari de la gestió d'aquests
recursos pot tenir-se també com a conseqüència
d'aquest principi.  

Proximitat a l'usuari 

En matèria de gestió d'aigües, l'ordenament europeu
busca acostar la presa de decisions als usuaris del re-
curs. En això segueix el camí iniciat per molts dels es-
tats membres que van assumir la necessitat de tras-
lladar totes les activitats necessàries per a la seva gestió
al territori on l'aigua és usada. Per exemple, l'article 13.2
de la Llei d'aigües espanyola (1985), va incloure a la
seva redacció el respecte a la unitat de conca hidro-
gràfica entre els principis de gestió de l'aigua. Tam-
bé l'article 3.2 de la Llei d'aigües portuguesa. Les de-
marcacions hidrogràfiques que va introduir la Directiva
marc europea de l'aigua tenen com a referència ter-
ritorial bàsica el concepte de conca hidrogràfica en-

L'aigua s’ha de considerar com
un factor de producció allà on
per la seva escassetat s’ha de
tenir com a bé econòmic



cara que estès a les aigües subterrànies i costaneres
que s’hi associen. D'aquí la relativa facilitat amb què
s'han definit aquestes demarcacions als estats mem-
bres on les conques hidrogràfiques constituïen el re-
ferent territorial de la gestió dels recursos. Per a la nor-
ma europea, les demarcacions hidrogràfiques són
l'àmbit de gestió més pròxim als llocs on l'aigua és usa-
da o es troba degradada. En aquestes demarcacions
hidrogràfiques es realitza la condició de proximitat
contemplada al considerant 13 de la Directiva marc
europea de l'aigua. Aquesta Directiva eleva la de-
marcació hidrogràfica al rang de principal unitat a
efectes de gestió de les conques hidrogràfiques (ar-
ticle 2). Actualment, en els estats membres estu-
diats hi ha un total de 67 demarcacions hidrogràfi-
ques, la distribució numèrica de les quals s'exposa
a la taula 16. 

Gestió integrada dels recursos hídrics 

D'acord amb l'ordenament europeu, la gestió dels
recursos hídrics a les conques hidrogràfiques s'ha de
realitzar de manera integrada, considerant-los com un
tot, en especial des del punt de vista de la satisfac-
ció de les demandes. El que mostra la vigència del
principi de totalitat a aquest nivell normatiu que es ma-
nifesta en la formulació dels plans hidrològics de
conca (article 13, Directiva marc europea de l’ai-
gua). El principi de totalitat inspira la gestió integra-
da dels recursos hídrics que es basa en la coordinació
entre disponibilitat i ús d'aquests així com en el del
terra i altres recursos naturals. Aquest procés respon
a la necessitat de traslladar al terreny pràctic els
principis adoptats per la Comunitat Internacional a Du-
blín (International Conference on Water Manage-
ment, gener, 1992) i a Rio de Janeiro (United Nations
Conference on Environment and Development, 1992),
renovats posteriorment. Està associat al principi d'u-
nitat de conca hidrogràfica. 

L'article 8 de la Legge Galli (Legge 36/1994), jun-
tament amb el respecte a la unitat de conca, ordena
superar la gestió fragmentada dels recursos hídrics
a Itàlia. La Llei francesa (Loi 93-3/1992) en el seu ar-
ticle 2 estableix, com a objectiu de la gestió dels re-

cursos hídrics, el  seu repartiment conciliant les ex-
igències qualitatives i quantitatives dels diferents
usos. La Llei d'aigües espanyola, a l'article 13 de la
seva formulació inicial (1985), va adoptar el principi
de gestió integrada dels recursos entre els principis
rectors de la gestió en matèria d'aigües. La Llei
58/2005, de 29 de desembre, de la República Por-
tuguesa, a l'apartat d) del seu article 3.1, inclou la ges-
tió integrada de l'aigua i dels ecosistemes associats
a aquest recurs entre els principis rectors d'aques-
ta funció. 

Planificació antecedent 

A l'ordenament europeu, la planificació hidrològica està
considerada com antecedent necessari de la gestió
dels recursos hídrics. L'article 13 de la Directiva marc
europea de l'aigua determina el contingut dels Plans
Hidrològics de conca que s’han d’elaborar per a
cada demarcació hidrològica. 
La Llei 3199/2003, de 9 de desembre, de la Repú-
blica Hel·lènica, ha introduït una estratègia nacional
per a la gestió dels recursos hídrics a Grècia que in-
clou l'establiment i desenvolupament dels plans de
gestió de recursos a les conques hidrogràfiques. 
A Itàlia, el Decret llegislatiu 152/1999, d'11 de maig,
anomenat de “bonificació dels recursos hídrics”, va
regular el seu planejament, execució, finançament i
gestió. L'article 56 i següents del Reial decret legis-
latiu 152/2006, de 3 d'abril, contenen l'ordenació
de l'activitat planificadora de recursos hídrics d'a-
cord amb la Directiva marc europea de l'aigua.  
A França, l'article 3 de la Llei 92/1992, de 3 de ge-
ner, va atribuir als Plans de gestió de cada conca hi-
drogràfica o agrupació de conques l'obligació de re-
collir les orientacions fonamentals per a una gestió
equilibrada dels recursos hídrics. 
El títol III de la Llei d'aigües espanyola ordena la pla-
nificació hidrològica com a instrument per aconse-
guir el bon estat i l'adequada protecció del domini
públic hidràulic, la satisfacció de les demandes d'ai-
gua, l'equilibri i l'harmonització del desenvolupament
regional i sectorial. Comenda la seva realització als
plans hidrològics de conca i al Pla Hidrològic Na-
cional. La Llei 10/2002, de 5 de juliol, amb les se-
ves modificacions, regula el seu contingut establint
les previsions normatives necessàries per garantir el
seu compliment.  
La Llei 58/2005, de 29 de desembre, de la República
Portuguesa dedica el seu capítol III a l'ordenació i pla-
nificació dels recursos hídrics. L'article 24 defineix els
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objectius i instruments de la planificació hidrològica,
entre els quals, assenyala el Pla Nacional de l'Aigua
i els plans de gestió de les conques hidrogràfiques. 
Les breus referències que precedeixen evidencien la
gran transcendència que la planificació té sobre la ges-
tió dels recursos hídrics als territoris objecte d'a-
quest estudi. 

Participació ciutadana

Al considerant 14 de la Directiva marc europea de l'ai-
gua es reconeix que el seu èxit depèn, entre d'altres
condicions, de la participació del públic, inclosos els
usuaris de l'aigua a les decisions principals de la ges-
tió de l'aigua. En tot cas, és obligació del planificador
propiciar una participació activa, el que sens dubte exi -
geix alguna cosa més que la freda publicació d'a-
nuncis a diaris oficials. Amb especial èmfasi s'orde-
na aquesta participació com a requisit necessari i
previ a l'establiment i actualització dels plans hidrolò-
gics de conca, processos durant els quals caldrà in-
formar adequadament a la població perquè els ciuta-
dans puguin realitzar les seves aportacions abans
que siguin adoptats  definitivament. L'article 14 des-
envolupa aquesta obligació i estableix el dret a accedir,
prèvia sol·licitud, a la documentació i a la informació
necessària per formular aquests plans. 

Participació dels usuaris

La participació dels usuaris de l'aigua en la gestió del
recurs va més enllà de la presència conjuntural en els
processos planificadors. En general, totes les legis-
lacions dels estats membres estudiats preveuen la
seva presència activa en òrgans tant de govern com
consultius relacionats amb la gestió dels recursos hí-
drics. En aquest sentit, la Llei 3199/2003, de 9 de
desembre, de la República Hel·lènica, inclou repre-
sentació dels usuaris al Consell Nacional de l'Aigua
així com als consells regionals de l'aigua. A través d'a-
quests òrgans influeixen en les decisions del Comi-
tè Interministerial de l'Aigua, l'Agència Central de
l'Aigua i les direccions regionals de l'aigua. 
A Espanya, la Llei d'aigües defineix les Comunitats
d'Usuaris com a associacions de concessionaris d'a-
profitaments d'aigua o d'altres elements del domini
públic hidràulic. Són corporacions de dret públic ads-
crites als corresponents organismes de conca. L'arti-
cle 70 de la Llei d'aigües de la República Portuguesa
defineix les comunitats d'usuaris d'aigua a aquest país.
A França, l'article 31 de la Llei 92/1992, de 3 de ge-

ner, regula la intervenció dels col·lectius territorials a
l'estudi, execució i explotació de totes les obres hi-
dràuliques que tinguin un caràcter general o urgent dins
l'àmbit de la gestió dels recursos hídrics. L'Ordre
632/2004, d'1 de juliol, del Ministeri de l'Interior, la Se-
guretat Interior i les Llibertats Locals, va regular les as-
sociacions sindicals de propietaris, l’objecte de les
quals és la construcció i conservació de les obres hi-
dràuliques que els concerneixen. A Itàlia, la Llei disposa
la constitució de diferents tipus d'associacions d'usuaris
en funció dels comesos que tinguin assignats, entre
els quals s’hi troben els consorcis voluntaris de regants. 
A la regió estudiada, han existit organitzacions d'u-
suaris de l'aigua, sota diferents formes, des de fa
més de mil anys. En molts casos administren un co-
neixement antic sobre el què, el com i el perquè de
molts dels problemes que presenta la gestió de l'ai-
gua, en especial de l'escassetat per atendre totes les
demandes que es generen en cada territori. No s'en-
tendria la gestió dels recursos hídrics sense la seva
participació activa. 

En general el seu funcionament s'organitza segons
una carta fundacional o ordenances que defineixen
els òrgans de govern, constituïts, en general, per as-
semblea general, òrgan executiu, president i, en molts
casos, un tribunal que enjudicia els incompliments de
les ordenances. 

L'administració pública de l'aigua

Finalment cal destacar que la gestió de l'aigua als
països mediterranis de la UE es porta a terme, gai -
rebé totalment, per ens administratius sotmesos al
dret públic amb estatuts definits pels ordenaments
dels corresponents drets interns. No obstant això,
la visió general d'aquesta funció gestora quedaria
incompleta si al costat de la complexitat tècnica in-
herent a la governació d'un recurs vital, escàs i
amenaçat com és l'aigua no es prenguessin en con-
sideració els problemes polítics associats a l'exer-
cici de les funcions de planificació i gestió dels
seus usos i demandes. 

L'assimilació del nou ordre
hidràulic requereix d'assimilació,
que no substitució, del que
ha estat i és la cultura 
mediterrània de l'aigua
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L'estudi dels marcs legals vigents a l'actualitat en
aquesta regió permet comprovar que les previsions le-
gislatives van més enllà del que va ser possible el dia
d'ahir encara que responguin a la necessitat d'avui i
de demà. L'assimilació del nou ordre hidràulic reque-
reix processos de sincera acceptació dels seus prin-
cipis per part de grans sectors de la societat i també
d'assimilació, que no substitució, del que ha estat i és
la cultura mediterrània de l'aigua. Tot això per tal de
superar problemes de repartiment de competències
entre les administracions públiques territorials afec-
tades per les decisions de gestió i, també, d'evitar els
freqüents localismes radicals que posen en qüestió
la titularitat de l'Estat sobre el domini públic hidràulic. 
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En aquest article es presenten alguns dels meca-
nismes sorgits en relació amb la gestió de l'aigua
transfronterera. Es proposen algunes idees per a la
resolució de conflictes relacionats amb les aigües
transfrontereres i es presenten algunes de les prin-
cipals causes d'aquests conflictes, fonamentalment
la insuficiència de recursos hídrics disponibles i la man-
ca de marcs legislatius eficaços relatius al repartiment
de les aigües transfrontereres.
En aquest article es destaca la importància d'in-
cloure l'aigua «verda» en els càlculs i d'adaptar els
marcs legislatius de manera que tinguin en compte
tots els tipus de recursos hídrics disponibles a les
conques fluvials transfrontereres i redueixin les pos-
sibilitats de conflictes entre els països d'aquestes con-
ques. També es posa l'accent en la idea de no cau-
sar danys als altres països i en la protecció de
l'assignació prèvia de drets sobre l'aigua en la ges-
tió de l'aigua transfronterera.

Introducció

A mesura que s'incrementen la població, el desen-
volupament i la demanda d'aigua, augmenten les
possibilitats que sorgeixin conflictes relacionats amb
les aigües transfrontereres, compartides o interna-
cionals (com prefereixen denominar-les alguns països).
Existeixen més de 300 grans conques fluvials, que
ocupen aproximadament el 50% de la superfície ter-
restre total. Moltes d'aquestes conques fluvials tra-

vessen les fronteres dels països, i més encara a me-
sura que els canvis polítics condueixen al desmem-
brament de nacions com la Unió de Repúbliques
Socialistes Soviètiques (URSS) i Europa de l'Est
(Sherk et al, 1998). El nombre de països que com-
parteixen una conca fluvial transfronterera pot ser de
dos o més. Alguns exemples de conques fluvials
transfrontereres són la del riu Nil, compartida per
deu països, i la del riu Danubi, que comparteixen 17
països. Amb l'augment del preu dels aliments a tot el
món, s'haurà d'incrementar la productivitat de l'aigua
en l'agricultura, tant en l'agricultura de regadiu -que
utilitza aigua blava- com en l'agricultura de secà -que
se serveix de l'aigua verda-. L'aigua blava es defineix
com l'aigua superficial o aigua subterrània que s'ex-
treu manualment amb l'objectiu d'incrementar la pro-
ducció. L'aigua verda es defineix com la part dels
recursos hídrics renovables que s'aprofita dels extrets
per la coberta vegetal, que procedeix directament
de l'aigua atmosfèrica i es consumeix en l'agricultu-
ra de secà, les pastures naturals i els boscos.
Malgrat el paper predominant que ocupa l'aigua ver-
da en l'agricultura de secà per a la producció d'ali-
ments, en la conservació dels ecosistemes naturals
i en la reducció de les pressions sobre les aigües bla-
ves transfrontereres, el potencial de l'aigua verda en-
cara no es valora a escala mundial. L'aigua verda és
la que veritablement pot posar fi a la crisi alimentà-
ria i a la fam al món mitjançant l'agricultura de secà,
que pot resoldre el dèficit alimentari a un cost me-
nor que l'agricultura de regadiu.
Per analitzar el paper de l'aigua verda, és necessari
anar més enllà del riu transfronterer (aigua blava) i te-
nir en compte la seva «conca», amb la finalitat d'a-
profitar els beneficis que ofereix la combinació d'ai-
gua verda i aigua blava als països riberencs de la
conca alta i de la conca baixa.

L’aigua a la Mediterrània

L'aigua verda i la legislació eficient per 
a la gestió d'aigües transfrontereres



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

93

El potencial de l’aigua «verda» 

A diferència de l'aigua blava (aigua subterrània, aigua
superficial), que acostuma a oferir moltes alternati-
ves per al seu ús i desenvolupament, a causa de la
flexibilitat en el seu transport i en el seu accés, l'ai-
gua verda (aigua atmosfèrica i humitat del sòl en la
zona insaturada) només pot ser extreta per la vege-
tació local. Els possibles usos alternatius de l'aigua
verda en les seves modalitats municipal, agrícola o
industrial no sempre són tan obvis. No obstant això,
l'aigua verda possibilita els usos alternatius en l'agri-
cultura de secà i la vegetació natural. Això requereix
modificar els conreus i la utilització del sòl i normal-
ment no alterarà el balanç hidrològic en el sentit
quantitatiu, però pot donar lloc a diferències impor-
tants des del punt de vista qualitatiu (Consell Mun-
dial de l'Aigua, 2004). L'aigua verda també es trans-
forma diàriament en aigua blava pels efectes de la
pràctica contínua de la urbanització i la desforesta-
ció en zones amb una coberta vegetal (Abu-Zeid,
2001).
La quantitat d'aigua que es pot aprofitar directament
de les precipitacions és considerable, i un càlcul
adequat d’aquesta podria modificar substancialment
el balanç de les fórmules d'utilització equitativa. El Con-
sell Mundial de l'Aigua (CMA) defineix aquesta aigua
com a aigua verda, o aigua del sòl, que és la part de
les precipitacions que s'emmagatzema en el sòl i
després s'evapora o s'incorpora a les plantes i or-
ganismes. En la seva « Visió Mundial de l'Aigua » de

l'any 2000, el CMA estima l'aigua verda que hi ha en
el món en 60.000 km³ anuals, davant de només
40.000 km³ anuals d'aigua blava, que es defineix
com la part de les precipitacions que s'incorpora als
corrents d'aigua i reposa l'aigua subterrània. La im-
portància que pot tenir l'aigua verda en la resolució
de conflictes relacionats amb l'aigua és evident, no
només per la seva quantitat, sinó també per la gran
contribució de l'aigua verda a la producció d'aliments.
El 60% de la producció mundial d'aliments procedeix
de l'aigua verda (Cosgrove i Rijsberman, 2000).
Un càlcul adequat dels recursos hídrics és un pas fo-
namental en la utilització equitativa dels recursos hí-
drics compartits. Ofereix als països riberencs d'una
conca fluvial l'oportunitat de col·laborar en el desen-
volupament dels recursos hídrics de la conca que no
s'estan explotant, en lloc de competir pels recursos
que ja s'utilitzen. En realitzar aquest càlcul, s'hauria
de determinar l'aigua que realment utilitza cada país,
tant l'aigua subterrània i superficial que s'extreu, com
tota l’evapotranspiració resultant de les precipita-
cions en la conca fluvial que s'aprofita. També s'hau-
rien de tenir en compte tots els recursos hídrics po-
tencials de cada país, dins o fora de la conca fluvial,
ja sigui en forma de vessament fluvial, aigua subter-
rània, precipitacions directes (que contribueixen a
l'aigua verda) o pèrdues per evaporació que puguin
evitar-se (Abu-Zeid, 1997 i 2001).
Existeixen moltes discrepàncies entre els diferents
mètodes que s'utilitzen per calcular els recursos hí-
drics, a causa del fet que no existeix, o resulta ex-

GRÀFIC 10 Comparació entre l’aigua per a conreus de regadiu i l’aigua per a conreus de secà
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tremadament difícil de realitzar, una estimació pre-
cisa de les dades, així com a causa de les diferents
definicions i termes que s'utilitzen en aquest camp.
La doble interpretació del terme d'ús habitual «re-
cursos hídrics renovables interns» es produeix amb
freqüència, i el fet que no es tingui en compte l'ai-
gua atmosfèrica (aigua verda) consumida per la ve-
getació natural i els boscos és una deficiència que
es manté a l'hora de calcular els recursos hídrics, so-
bretot a les conques fluvials transfrontereres i ate-
sa la manca d'acords entre tots els països de la
conca en moltes conques fluvials.
L'increment de la demanda d'aigua dolça, en parti-
cular la demanda d'aigua transfronterera per part de
països que competeixen per aquesta, està exercint
una gran pressió perquè es tinguin en compte altres
recursos hídrics, com ara l'aigua subterrània i l'ús di-
recte d'aigua dolça procedent de l'aigua verda. És
igualment important tenir en compte el potencial
dels recursos hídrics no convencionals i resulta im-
prescindible adoptar un enfocament sistemàtic uni-
ficat en la identificació, la recopilació i el processa-
ment de dades fidedignes, així com una metodologia
comuna per als càlculs del balanç hidrològic dels pa-
ïsos i de la conca fluvial.
El gràfic 10 recull una comparança entre l'aigua uti-
litzada en conreus de regadiu i l'aigua que s'utilitza
en conreus de secà en un grup de països mediter-
ranis. Mostra l'existència de diferències quant a la de-
pendència d'aigua blava i aigua verda per a l'agricultura
dels diferents països. Per exemple, a França, la de-
pendència de l'aigua verda del qual és major, es con-
reen uns 80 milions d'acres (32,4 milions d'hectàrees),
el 92% dels quals és de secà. En canvi, a Egipte es

conreen 8 milions d'acres (3,24 milions d'hectàrees),
dels quals el 99% són de regadiu (Abu-Zeid, 2003).
Això mostra l'avantatge comparatiu de l'aigua verda
al nord del Mediterrani davant de la de l'aigua blava
al sud del Mediterrani. Això es confirma també pel fet
que un país com Egipte, per exemple, utilitza la to-
talitat del seu subministrament anual del corrent del
riu Nil (55.500 milions de m³ anuals d'aigua blava) a
causa de l'absència d'aigua verda, mentre que un

GRÀFIC 11 Recursos hídrics renovables per capita  i coberta vegetal per capita (1995)
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país com França allibera una quantitat semblant d'ai-
gua blava (50.000 milions de m³ anuals) al Mediter-
rani a través del ric Roine, a causa fonamentalment
de l'abundància d'aigua verda, així com a l'existència
d'altres recursos d'aigua blava.

Aigua blava i aigua verda a la conca del Nil

De manera semblant, la conca del riu Nil ofereix un
molt bon exemple, ja que travessa una gran varietat
de climes que van des de les regions tropicals plu-
joses de la conca alta a les regions desèrtiques de
la conca baixa del Nil. L'aigua verda ocupa un paper
molt important a la conca alta, en països com Burundi,
Kenya, Eritrea, Etiòpia, Tanzània, Rwanda i Uganda,
mentre que l'aigua blava ocupa el paper principal a
la conca baixa, especialment a Egipte i a la zona
nord del Sudan.
Encara que les precipitacions mitjanes en el conjunt
dels països de la conca del Nil són de 7 bilions de
m³ anuals, les precipitacions mitjanes a la conca del
Nil es calculen en 1,66 bilions de m³ anuals, dels quals
només 84.000 milions de m³ anuals del cabal del riu
(aigua blava) s'acumulen a la conca baixa del Nil,
més enllà de Khartum (Sudan) i a Egipte. La major part
de les precipitacions de la conca del Nil s'utilitzen com
a «aigua verda», tret d’Egipte i el Sudan, on s'utilitza
«aigua blava» del Nil, en quantitats que no superen
els 55.000 milions i els 18.500 milions de m³ anu-
als, respectivament.
El mapa 4 mostra les precipitacions mitjanes anuals
en els països de la conca del Nil, mentre que el grà-
fic 11 recull els recursos hídrics renovables per ca-
pita (incloses l'aigua blava i l'aigua verda; càlculs ba-
sats en el cabal natural del riu i els acords de
repartiment d'aigua) i la coberta vegetal per capita
(pastures naturals, boscos, conreus de secà i de re-
gadiu) a cadascun dels països de la conca del Nil.
Segons les dades de l'any 1995, els recursos hí-
drics renovables per capita oscil·len entre uns 83.000
m³ anuals per capita al Congo i aproximadament
1.000 m³ anuals per capita a Egipte.
Si es compara el mapa amb el gràfic, és fàcil apre-
ciar que la coberta vegetal per capita segueix el ma-
teix patró que les precipitacions mitjanes anuals (que
proporcionen aigua verda i aigua blava). El gràfic
també mostra que la coberta vegetal per capita (bar-
res blau fosc) segueix el mateix patró que els recur-
sos hídrics renovables per capita (barres blau clar),
en el sentit que les zones que gaudeixen de més re-
cursos hídrics renovables també es beneficien d'u-

na superfície més gran de coberta vegetal per capi-
ta. Això està molt relacionat amb la necessitat de te-
nir en compte l'aigua verda en els càlculs, així com
la coberta vegetal de pastures naturals, boscos i
agricultura de secà que porta associada.
El gràfic 11 mostra que, mentre que un país de la con-
ca baixa com Egipte, que depèn totalment de l'aigua
blava del «riu» Nil, pot consumir una gran part de l'ai-
gua «blava» del riu que històricament ha arribat a les
seves fronteres de forma natural, els països de la
conca alta acostumen a consumir porcions majors de
l'aigua «verda» de la conca fluvial. Aquesta anàlisi
demostra la importància de tenir en compte l'aigua ver-
da, altres recursos hídrics disponibles en els països
i la mida de la població a l'hora de calcular la utilit-
zació equitativa de les aigües transfrontereres.

Anàlisi de la legislació actual sobre aigües
transfrontereres

La necessitat d'una legislació internacional que regulés
el repartiment equitatiu dels recursos hídrics trans-
fronterers entre països va sorgir fa molt temps. Els es-
forços realitzats per experts i a escala intergoverna-
mental i no governamental van produir dos resultats
importants, que es recullen a les Regles d'Hèlsinki de
1966 i la Convenció de l'ONU de 1997.
L'article IV de les Regles d'Hèlsinki de 1966 (Asso-
ciació de Dret Internacional, 1967) estableix que el
principi de la utilització equitativa ha de regir l'ús de
les aigües de les conques de drenatge internacionals.
Els països han seguit aquestes directrius fins al dia
d'avui, i alguns han recomanat que certs elements de
les Regles d'Hèlsinki s'incorporin a la Convenció
marc de l'ONU sobre el dret dels usos dels cursos
d'aigua internacionals, que es va elaborar més tard,
l’any 1997.
El mes de maig de 1997, després de més d'un quart
de segle treballant en aquesta qüestió, l'Assemblea
General de l'ONU va adoptar una Convenció marc
sobre el dret dels usos dels cursos d'aigua interna-
cionals per a finalitats diferents de la navegació. La
Convenció de l'ONU (ONU, 1997a) es va adoptar per
una votació en la qual es van registrar 103 vots a fa-
vor, 3 vots en contra i 27 abstencions.
Hi va haver 33 països que no van ser presents du-
rant l'adopció de la Convenció, i alguns països que
van defensar la Convenció manquen de cursos d'ai-
gua internacionals en els seus territoris. Indepen-
dentment que es trobessin a la conca alta o a la con-
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ca baixa, els països d'una mateixa conca fluvial trans-
fronterera no van adoptar la mateixa postura pel que
fa a la Convenció. Per exemple, a la conca del riu Nil,
el Sudan i Kenya es van mostrar a favor, Burundi va
votar en contra, Egipte, Etiòpia, Rwanda i Tanzània es
van abstenir, i Eritrea, Uganda i el Zaire no van ser
presents a la votació.

La Convenció, que consta de 37 articles i inclou un
apèndix de 14 articles, suposa un progrés important
en el desenvolupament d'una legislació internacional
sobre l'aigua. S'ocupa de qüestions com ara els usos
dels cursos d'aigua internacionals per a finalitats di-
ferents de la navegació, mesures per protegir, pre-
servar i gestionar els cursos d'aigua internacionals,
el control de les crescudes, la qualitat de l'aigua, l'e-
rosió, la sedimentació, la intrusió d'aigua salada i els
recursos vius dels cursos d'aigua.
No obstant això, la resposta dels països a aquestes
qüestions varia segons la seva ubicació -a la conca
alta o a la conca baixa- en el curs d'aigua; els països
adopten postures amb les quals defensar els seus in-
teressos particulars. Els països de la conca alta de-
fensen regles que els concedeixin el control sobre les
aigües que neixen en el seu territori, en la línia de la
doctrina de la sobirania territorial absoluta. Per con-
tra, els països de la conca baixa apel·len a les doc-
trines de l'assignació prèvia (drets adquirits) i, en al-
guns casos, la integritat territorial absoluta, i adopten
un enfocament que els proporcioni un cabal inalte-
rat (en termes qualitatius i quantitatius) de les ai gües

que entren en els seus territoris. D'altra banda, els paï -
sos que manquen de cursos d'aigua transfronterers
poden adoptar una postura protectora del medi am-
bient i fer extensiu el principi de no causar danys als
organismes vius i a la flora i la fauna que puguin veu-
re's afectats pels usuaris de l'aigua de la conca alta,
així com a l'impacte sobre la quantitat i la qualitat de
l'aigua a la conca baixa. Fins a la data, la Convenció
no ha entrat en vigor, ja que no ha estat ratificada pel
nombre necessari de països.
De forma similar a les Regles d'Hèlsinki de 1966, la
Convenció de l'ONU de 1997 recull principis, com
ara una «utilització equitativa i raonable» i «no causar
danys significatius», que han de complir els països que
comparteixen un curs d'aigua internacional quan fan
ús de les aigües internacionals. No obstant això, han
tornat a plantejar-se algunes qüestions polèmiques
relacionades amb l'ús dels termes «curs d'aigua» da-
vant de «conca de drenatge» i aigües internacionals
davant d'aigua transfronterera i «compartida», així
com amb els drets dels països davant de les seves
obligacions, els factors que han de tenir-se en comp-
te en calcular la utilització equitativa i raonable, la prio-
ritat que pot donar-se a cadascun dels factors que
determinen la utilització equitativa i el nivell al qual els
danys poden considerar-se significatius. Entre les
preguntes a les quals encara no s'ha donat respos-
ta s'inclouen si els països de la conca alta tenen dret
a utilitzar tota l'aigua que neix als seus territoris, si les
disposicions anteriors dels països de la conca baixa
estan protegides davant dels usos posteriors dels seus
veïns de la conca alta, com poden resoldre's els con-
flictes relacionats amb l'ús de l'aigua i si s'ha de do-
nar prioritat a les necessitats humanes d'aigua davant
d'altres necessitats d'aigua, incloses les dels eco-
sistemes.
En vista de les diferències entre la conca alta i la con-
ca baixa esmentades anteriorment i tenint en comp-
te les justificacions raonables que subjauen a aques-
tes diferències, Abu-Zeid (2001) recull una
comparança entre les Regles d'Hèlsinki i la Con-
venció de l'ONU.
La principal diferència entre les Regles d'Hèlsinki de
1966 i la Convenció de l'ONU de 1997 és que les
primeres tenen a veure amb l'aigua d'una «conca de
drenatge internacional», mentre que la segona es re-
fereix a l'aigua en un «curs d'aigua internacional». Si
bé pot semblar que les definicions d'aquests termes,
«conca de drenatge» i «curs d'aigua», són molt simi-
lars, són bastant diferents quan es tracta de comparar
la utilització de les aigües en una conca de drenat-
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ge i la utilització de les aigües en un curs d'aigua in-
ternacional. Una diferència fonamental és que a les
Regles d'Hèlsinki es considera que l'aigua que pre-
cipita a la conca de drenatge i s'utilitza abans que flu-
eixi cap a un terme comú és aigua que pot aprofitar
el país en qüestió, mentre que, segons la Convenció
de l'ONU, l'aigua del curs d'aigua és l'única que es
té en compte en el balanç hidrològic del qual s’ha de
fer un ús equitatiu. Entre els exemples d'usos per als
quals pot aprofitar-se l'aigua a les conques fluvials in-
ternacionals i que no es tenen en compte s'inclouen
l'agricultura de secà i els boscos naturals (Abu-Zeid,
1997). Atendre aquesta qüestió té conseqüències
molt significatives per als països que comparteixen
rius que travessen climes enormement diferents.
Falkenmark (1999) afirmava que cada vegada és
més evident que el que han de compartir els països
de la conca alta i de la conca baixa d'un riu no és l'ai-
gua que actualment flueix pel riu, com proposa la
Convenció de l'ONU sobre el dret dels usos dels cur-
sos d'aigua internacionals per a finalitats diferents de
la navegació, sinó les precipitacions que cauen so-
bre la conca fluvial. Si no s'adopta una perspectiva
integrada de totes les activitats que es desenvolupen
en una conca fluvial que depenen de l'aigua i que te-
nen conseqüències sobre aquesta, així com de la
seva relació amb els països de la conca alta i la con-
ca baixa, serà senzillament impossible arribar a un des-
envolupament socioeconòmic sostenible que de-
pengui de l'aigua (Falkenmark, 1999).
Els «factors» pertinents per a una «utilització equita-
tiva i raonable» dels cursos d'aigua internacionals
que s'estableixen a la Convenció de l'ONU (article 5)
poden semblar similars als establerts a les Regles
d'Hèlsinki (article V, II) per a la utilització raonable i
equitativa de les aigües de les conques de drenat-
ge internacionals. No obstant això, alguns d'aques-
tes són molt diferents.
La Convenció de l'ONU no posa l'accent en l'exten-
sió de l'àrea de drenatge en el territori dels països de
la conca com a factor geogràfic, com tampoc en la con-
tribució d'aigua de cada país com a factor hidrològic.
Encara que tant a les Regles d'Hèlsinki com a la
Convenció de l'ONU s'esmenta el factor demogràfic,
la seva aplicació és diferent, ja que les Regles d'Hèl-
sinki es refereixen a la població que depèn de les ai-
gües de la conca, que pot ser diferent de la pobla-
ció que utilitza el curs d'aigua, com s'esmenta a la
Convenció de l'ONU.
A l'article sobre la utilització equitativa, la Convenció
de l'ONU no posa l'accent en el factor de compen-

sació i la prevenció dels perjudicis substancials als pa-
ïsos que comparteixen la conca. Aquest factor es de-
fineix, de forma general, com els efectes que l'ús del
curs d'aigua en un país produeixi en altres països del
curs. No obstant això, a la Convenció de l'ONU es va
incloure l'obligació de «no causar danys» i la possibi-
litat d'acordar una compensació com un dels factors
que s’han de tenir en compte en el càlcul global i no
dins de la utilització equitativa. Aquesta distinció és im-
portant, ja que, de conformitat amb les Regles d'Hèl-
sinki, és clar que un ús que origini danys significatius
podria justificar-se pel principi de la utilització equi-
tativa, cosa que no és tan evident segons l'enfocament
adoptat a la Convenció de l'ONU de 1997 sobre els
cursos d'aigua. Si bé els països podrien sostenir que
els articles del 5 al 7 de la Convenció de l'ONU sig-
nifiquen el mateix, a la pràctica els resultats d'adop-
tar la utilització equitativa com a principi rector poden
ser bastant diferents dels que es produirien amb l'a-
dopció del principi de no causar danys significatius.
Aquest últim principi funciona com un veto sobre fu-
tures disposicions i tendeix a protegir l’statu quo (és
a dir, les assignacions prèvies del país que s'haguessin
establert primer) (Sherk et al, 1998).
A la Convenció de l'ONU es va eliminar el factor de
l’«ús passat de les aigües de la conca» i es va man-
tenir l’«ús actual del curs d'aigua» com un altre fac-
tor, al qual es va afegir també el d’«usos potencials»,
cosa que pot haver aportat ambigüitat a aquest fac-
tor, ja que no existeix una norma comuna per calcu-
lar els usos futurs o potencials de l'aigua, que van en
continu augment.

La Convenció de l'ONU pot haver limitat la satisfacció
de les necessitats econòmiques i socials de cada
país d'un curs d'aigua a només l'aigua de l'esmen-
tat curs sense considerar altres recursos hídrics
disponibles en aquests països. Aquesta qüestió
s'amplia encara més a la Convenció de l'ONU pel
fet que s’hi va suprimir el factor per a «utilització equi-
tativa i raonable» que es refereix a la «disponibilitat
d'altres recursos hídrics», ja sigui a la conca fluvial
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o en el conjunt del país, factor que s'esmentava a
les Regles d'Hèlsinki.

Mentre que les Regles d'Hèlsinki fan referència a la
disponibilitat d'altres recursos hídrics, la Convenció de
l'ONU es refereix a la disponibilitat d'altres usos. Un
dels documents té en compte alternatives relaciona-
des amb el subministrament, mentre que l’altre té en
compte les alternatives relacionades amb la deman-
da. Atès que elimina la possibilitat de considerar els
«altres recursos hídrics disponibles» de la conca i del
país com un possible mitjà de reduir els conflictes en-
torn dels recursos hídrics limitats, pot considerar-se
que la Convenció de l'ONU va en contra de l'objec-
tiu amb el qual es va elaborar. Una vegada més, això
remet a l'àmbit al qual es refereix la Convenció, que
no té en compte les aigües de la conca sinó les ai-
gües del curs d'aigua, de manera que és possible
que en el càlcul del balanç hidrològic dels països del
curs d'aigua no es tingui en compte l'ús directe que
pot fer-se de les precipitacions (aigua verda).

Conclusions i recomanacions

En la gestió de l'aigua transfronterera, és important
mirar més enllà del curs d'aigua i tenir en compte la
conca fluvial per aprofitar els beneficis d'altres recursos
hídrics disponibles i no només de l'aigua del riu. L'ai-
gua verda procedent de l'ús directe de les precipi-
tacions i de l'aigua atmosfèrica hauria de ser un ele-
ment essencial en el càlcul dels recursos hídrics
renovables potencials. El desenvolupament de l'a-
gricultura de secà, la utilització de l'aigua subterrà-
nia i els usos no convencionals dels recursos hídrics,
com ara la reutilització de les aigües residuals, són
elements fonamentals que cal tenir en compte per
aconseguir la seguretat alimentària i la resolució de
conflictes a les conques transfrontereres.
Per a una utilització raonable i equitativa de les aigües
de les conques transfrontereres, cal tenir en comp-

te factors com els recursos hídrics disponibles a la
conca i als respectius països, i la població, la demanda
d’aigua de la qual cal satisfer. S'ha d'insistir en l'o-
bligació de no causar danys als països riberencs de
les conques transfrontereres i s'han de protegir i
mantenir els usos previs, històrics o actuals de les ai-
gües transfrontereres.
Per donar suport de forma justa als aspectes tècnics
i jurídics de la gestió de l'aigua transfronterera que
s'han esmentat, s'haurà d'elaborar un marc per a una
legislació internacional sobre l'aigua, en el qual s'hau-
rà d'establir un càlcul adequat dels recursos hídrics
i atendre els usos de l'aigua per al consum i per a al-
tres finalitats, i els beneficis que pot reportar l'aigua
a cadascun dels països riberencs que comparteixen
una conca transfronterera.
Tant les Regles d'Hèlsinki com la Convenció de l'O-
NU són documents marc que ofereixen direc trius útils
per a l'adopció futura de polítiques i acords sobre la
utilització de les aigües transfrontereres. No obstant això,
la comunitat científica -els sectors de l'enginyeria i la
legislació- haurà de realitzar una major contribució a
la millora i l'elaboració d'una legislació internacional so-
bre l'aigua que sigui exhaustiva, raonable i científica.
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Alice Aureli
Programa Hidrològic Internacional (PHI) 
de la UNESCO, París

Jacques Ganoulis
Càtedra UNESCO i xarxa INWEB, 
Aristotle University of Thessaloniki

Jean Margat
Consultor Principal de la UNESCO

Més d'una quarta part dels prop de 600.000 milions
de m3 d'aigua que rep anualment la conca del Me-
diterrani transcorre per rutes subterrànies en algu-
nes zones del seu recorregut. Els aqüífers també al-
berguen la major part de les reserves hídriques de
la conca del Mediterrani, que representen la majo-
ria, o fins i tot el total, del cabal d'estiu dels rius i d'al-
tres corrents fluvials de la conca. Una perspectiva ge-
neral de la conca del Mediterrani posa en relleu tant
la importància general de l'aigua subterrània com a
recurs vital per als pobles mediterranis i per a l'en-
torn natural, com la diversitat que ofereixen l'aigua
subterrània disponible i la seva utilització. Els re-
cursos hídrics subterranis transfronterers estan ad-
quirint una importància cada vegada major. El 80%
dels recursos hídrics de la regió mediterrània són
compartits per dos o més països, i a l’Orient Mitjà i
al nord d'Àfrica els aqüífers compartits són la font més
important d'aigua dolça. Es resumeixen a continua-
ció les principals activitats desenvolupades per la
UNESCO l’any 2007 en aquest àmbit, amb especial
atenció a l'aplicació del projecte UNESCO-ISARM
(Iniciativa de la Gestió dels Aqüífers Transfronte-
rers) a la Mediterrània. L’ISARM és un programa
multidisciplinar internacional de demostració coor-
dinat pel Programa Hidrològic Internacional (PHI)
de la UNESCO a París.

Recursos aqüífers a la regió mediterrània

L'estructura geològica de la conca del Mediterrani,
complexa i molt compartimentada, no ha permès la
formació de sistemes aqüífers molt extensos, tret a
la plataforma del sud-est d'Àfrica. Aquests aqüífers
no presenten grans variacions quant a la seva extensió,
les seves característiques litològiques o la seva es-
tructura.
El mapa 5 mostra els tres tipus d'aqüífers més comuns.
Aquests són:

• Aqüífers càrstics carbonatats. Són comuns a
pràcticament tota la conca del Mediterrani. Es
troben especialment desenvolupats als Alps
Dinàrics, per exemple a Eslovènia, on la regió
de Kras es pot considerar el bressol del terme
«karst». Aquests aqüífers càrstics carbonatats
són embassaments subterranis que presenten
un volum i una regulació irregulars. En nodrir-se
principalment del drenatge perpetu de la super-
fície, acostumen a formar abundants deus i impor-
tants reserves subterrànies, l'aigua de les quals
prové de les planes del seu entorn. També assor-
teixen nombroses deus costaneres i submarines,
que amb freqüència són una mica salobres o pre-
senten una elevada concentració de sal a causa
de la intrusió d'aigua de mar. En molts casos, l'ai-
gua es troba a nivells molt profunds i l'accés
mitjançant perforació no és del tot fiable, cosa
que impedeix l'explotació directa d'aquests aqüí-
fers. No obstant això, l'explotació és quelcom que
s'hauria de tenir en compte.

• Aqüífers al·luvials. Situats a les valls i deltes
dels principals rius, estan estretament vinculats
i amb freqüència connectats hídricament amb els
corrents fluvials. Els més extensos són els de la
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MAPA 5 Formació d’aqüífers a la Mediterrània

Font: Margat, Plan Bleu, 2004

Principals aqüífers al·luvials, amb aigues
subterrànies profundes no confinades o
parcialment confinades

Aqüífers càrstics carbonatats

Princials conques sedimentàries amb aqüífers poc profunds, no confinats
i/o aqüifers profunds confinats (recursos hídrics subterrains en part no renovables)

Zona en la qual la capa freàtica es troba per sota del nivell del mar

Importants deus costaneres o submarines

plana del riu Po, a Itàlia, i els del delta del Nil, a
Egipte, que contenen capes d'aigua confinades
a gran profunditat. Com que són de fàcil accés,
són el tipus d'aqüífer més explotats i, de fet, en
ocasions es troben sobreexplotats.

• Aqüífers de formacions sedimentàries, amb fre-
qüència detrítiques. Es troben situats a les planes
de la costa, on estan en contacte amb el mar, o en
conques grans i àmplies del sud-est (Egipte, Líbia),
encara que la major part se situa a l'exterior de la
conca del Mediterrani, a la regió del Sàhara. Aquests
profunds aqüífers contenen grans quantitats d'ai-
gua, però són principalment no renovables («ai gües
fòssils»). Són relativament independents de les
aigües superficials i endorreics en la seva major
part; el seu lleuger drenatge subterrani conflueix
amb depressions tancades properes al Mediterrani
situades per sota del nivell del mar (fins a 90 m a
Al Qattara, Egipte) i les seves aigües són princi-
palment salines a la conca del Mediterrani.

Els recursos hídrics renovables de la conca del Me-
diterrani es troben distribuïts de manera irregular en-
tre les costes del nord (Europa i Turquia, 93%) i les
costes del sud (7%) segons el clima. La recàrrega mit-

jana anual dels aqüífers ascendeix a aproximadament
155 km3/any i varia d'uns pocs mm/any a la zona àri-
da del sud a més de 500 mm/any als Alps Dinàrics.
La major part d'aquests cabals subterranis contribu-
eix a la proporció de flux regular del cabal dels cor-
rents fluvials, per la qual cosa és un recurs constant
per a les aigües superficials. No obstant això, una part
significativa arriba finalment a les deus submarines pro-
peres a la costa esmentades anteriorment en relació
amb els aqüífers càrstics, el cabal total dels quals pot
arribar a situar-se entre 30 i 50 km3/any.
Segons criteris tecnoeconòmics, l'accés a aquests
recursos i la seva explotació no són homogenis i
són proporcionals a les restriccions aplicades per a
la conservació del flux superficial, que en ocasions
també són rellevants per a la preservació dels eco-
sistemes aquàtics tributaris de les aigües subterrà-
nies emergents.

Una font essencial per al proveïment d'aigua

Per als habitants de la regió mediterrània, l'explota-
ció d'aigües subterrànies contribueix en gran mesu-
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ra al proveïment actual, tant d'aigua potable com de
l'aigua destinada a la irrigació.
La taula 17 resumeix la mitjana anual de recàrrega de
les aigües subterrànies, així com les extraccions to-
tals d'aquestes en els països de la Mediterrània.
Si es consideren els països mediterranis com un tot,
a finals del segle XX es calculava que l'extracció d'ai-
gües subterrànies se situava entorn de 66 km3/any,
dels quals prop de 40 km3/any es trobaven a la zona
de la conca del Mediterrani (2/3 al nord i 1/3 al sud).
A gairebé tots els països, la major part de l'aigua
subterrània extreta es destina a la irrigació: entre el
80% i el 90% a Xipre, Espanya, Israel, Líbia, el Mar-
roc, Síria i Tunísia; més del 50% a Grècia, Itàlia i
Turquia. La segona part més important s'utilitza ge-
neralment per al proveïment d'aigua potable, que en
ocasions ocupa el primer lloc (Egipte i França).
L'aigua subterrània extreta cobreix en gran mesura la
demanda d'aigua potable de la major part dels països
mediterranis i també contribueix, en una mesura més

variable, al proveïment d'aigua destinada a la irriga-
ció. En nombrosos països del sud, Algèria, Líbia, Tu-
nísia, així com a Xipre, Israel, Malta i els Territoris Pa-
lestins, l'aigua subterrània extreta representa la major
part del subministrament d'aigua per a irrigació.
Així doncs, l'aigua subterrània és un actor important
en les economies hídriques regionals i nacionals de
la Mediterrània i és la principal font de proveïment d'ai-
gua en un de cada tres països.

Recursos explotats més que gestionats

En comparar la demanda d'aigua amb el total de re-
cursos hídrics disponibles, s'aprecia que a nombro-
sos països mediterranis la capacitat de cobrir les
necessitats d'aigua s'ha convertit en un seriós pro-
blema. Les pressions que es deriven de l'explotació
d'aigües subterrànies són diverses, amb freqüència
molt intenses i, en nombrosos casos, excessives. La

Recàrrega d'aigua 
subterrània interna Proporció (%)                         Extraccions totals d'aigua

renovable del total subterrània en l'actualitat
Mitjanes anuals de recursos hídrics (el 2000 o un any proper) 
en km3/any renovables interns en km3/any

Proporció de Proporció de Proporció de 
Total la Conca del  Total la Conca del Total la Conca del 

País país1 Mediterrani2 país1 Mediterrani2 país1 Mediterrani2

Espanya 29,9 10,44 27 37,3 6 3,27

França 100,0 32,0 53 50 6,4 1,97

Itàlia 43,0 43,0 24 23,6 10,4 10,4

Malta 0,033 0,033 87 ~100 0,032 0,032

Eslovènia 13,5 3,0 72 71,3 0,13 ~0,01

Croàcia 11,0 9,0 29 50 0,2 ~0,1

Bosnia i Herzegovina 6,0 2,0 17 14,3 0,3 ~0,1

Montenegro ~3,0 ~1,5 ~20 ~20 0,02 ~0,01

FYROM 1,0 1,0 18 18,5 0,2 0,2

Albània 6,2 6,2 23 23 0,6 0,6

Grècia 10,3 10,3 18 17,8 3,56 3,56

Xipre 0,41 0,41 53 35,9 0,166 0,166

Turquia 69,0 20,0 30 30,3 63 5,0

Síria 6,04 2,38 58 47,6 8,27 ~2,0

Líban 3,2 3,1 67 64,6 0,4 0,4

Israel 1,074 0,834 67 71,4 1,05 ~0,8

Territoris Palestins 0,68 / 0,065 ~0,50 / 0,055 86 / 100 87,7 / ~100 0,095 / 0,09 ~0,06 / 0,09

Egipte 6,13 ~6,03 72 62,5 7,01 6,1

Líbia 0,5 0,5 83 85,7 4,08 1,8

Tunísia 1,45 1,15 35 ~31,1 1,88 1,63

Algèria 1,6 1,33 14 11,1 2,6 1,6

Marroc 5,77 1,0 28 ~20 3,71 0,2

TAULA 17 Recursos hídrics subterranis a la regió mediterrània

Font: FAO/AQUASTAT 2005. Notes: 1 Fonts nacionals compilades pel Plan Bleu; 2. Incloses les extraccions de fonts no renovables; 3. Egipte: dels quals 4,8 són infiltracions procedents d’irrigacions del Nil (recur-
sos secundaris); 4. Israel: dels quals 0,38 són externs (del Cisjordània, aqüífer de muntanya).



sobreexplotació és freqüent i va en augment, en par-
ticular als aqüífers costaners, on ha provocat la intrusió
d'aigua de mar; revertir aquest procés serà difícil, tant
al nord com al sud. També ha fet que els corrents flu-
vials s'assequin i ha afeblit o destruït els ecosistemes
aquàtics. Es calcula que la sobreexplotació de les ai-
gües subterrànies arriba ja als 5 km3/any en la regió.
A la major part dels països del sud, l'explotació de re-
cursos hídrics subterranis no renovables dels grans
aqüífers del Sàhara, tots transfronterers, és intensiva
i va en augment; actualment ascendeix a 7 km3/any,
una situació que no és sostenible.
Si es té en compte aquest nivell de sobreexplotació
i l'explotació de «aigua fòssil», es pot dir que prop d'u-
na cinquena part de l'extracció actual d'aigües sub-
terrànies que es porta a terme als països de la Me-
diterrània resulta insostenible.
Hi ha una gran zona d'intrusió d'aigua de mar que ha
avançat des del nord d'Egipte fins a l'est de Líbia, cosa
que ha provocat a més una deterioració substancial
de la qualitat de l'aigua subterrània de la plana cos-
tanera de Djaffar, que comparteixen Líbia i Tunísia. Tam-
bé es produeix intrusió d'aigua salada a Sicília, Itàlia.
Aquestes fortes pressions a què estan sotmesos els
recursos provoquen amb freqüència conflictes per l'ús,
inclosos els que es donen entre usuaris d'aigües
subterrànies i aigües superficials.
A més, a nombroses zones de la Mediterrània, la
qualitat de l'aigua subterrània es troba amenaçada per
la contaminació, que està molt vinculada amb la ur-
banització i la repercussió de l'agricultura intensiva.
Aquesta situació també és causa de conflicte entre
els usuaris d'aigües subterrànies i els propietaris de
les terres. Satisfer la necessitat d'aigua potable d'al-
ta qualitat és un problema especialment complex.
L'ús racional de les aigües subterrànies pot ser molt
important per a la resolució d'aquest problema.

Un nivell desigual del coneixement

Tant la investigació i els inventaris hidrogeològics
com el coneixement bàsic de les aigües subterrànies
de la conca del Mediterrani acostumen a ser força
avançats, ja que el progrés ha seguit la tendència de
l'explotació. La major part dels països mediterranis dis-
posa de monografies regionals, mapes sintètics i es-
tudis nacionals.
No obstant això, encara no s'han desenvolupat d'u-
na manera regular estudis de seguiment dels règims
naturals o influïts de les reserves d'aigua subterrànies,

una cartografia detallada i les demarcacions o fron-
teres precises dels sistemes aqüífers, cosa que per-
metria crear les unitats de gestió adequades. Una si-
tuació similar es dóna en la producció de models
hidrodinàmics, que podrien aportar eines de gestió
eficaces. D'altra banda, per a tot això resulta neces-
sari organitzar comunitats d'usuaris.
La situació desigual dels avenços realitzats en l'es-
tudi dels sistemes aqüífers mediterranis constitueix
un obstacle per a la seva conservació i la gestió sos-
tenible, i repercuteix sobre la gestió sostenible dels
recursos globals dels països.

Recursos aqüífers compartits

Els sistemes aqüífers transfronterers o compartits
són importants fonts d'aigua dolça a nombroses re-
gions del món, en particular a les que presenten con-
dicions climàtiques àrides i semiàrides, predominants
a la regió sud de la Mediterrània. La gestió de recursos
hídrics subterranis compartits hauria d'estar basada
en coneixements i informació científics fidedignes i evi-
tar possibles conflictes entre països veïns.
El desenvolupament de bases de dades cooperatives
amb les quals compartir informació procedent de dife-
rents fonts i, principalment, de xarxes regionals de con-
trol és un requisit previ per a la formulació i aplicació
d'estratègies i polítiques de gestió comunes per als
recursos hídrics subterranis compartits. La gestió de les
aigües subterrànies es basa a realitzar preses de da-
des a un ritme que es pugui mantenir durant llargs pe-
ríodes de temps, com en el cas del mesurament dels
nivells, l'extracció d'aigua i la qualitat de les aigües sub-
terrànies d'un aqüífer. En els treballs de planificació
destinats a cobrir les demandes d'aigua del present i
del futur resulta vital organitzar bases de dades amb les
quals analitzar informació i dades sobre recursos hídrics
subterranis, en termes de quantitat i qualitat, a més
d'una base de dades fidedignes. Les dades obtingu-
des a través del control de les aigües subterrànies es
poden integrar en sistemes d'informació geogràfica
amb la finalitat de facilitar les anàlisis i fer ús d'aques-
ta informació en el procés de presa de decisions.
Per desenvolupar bases de dades cooperatives fide-
dignes, tots els estats membres han de realitzar es-
forços destinats a harmonitzar el disseny, les normes,
el control de qualitat i l'emmagatzematge i processa-
ment de les dades procedents de les xarxes de con-
trol de les aigües subterrànies de la regió. Resulta fo-
namental que el control i l'avaluació dels recursos
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hídrics subterranis compartits dels països de la regió
es realitzi d'una manera equiparable. Això significa, per
exemple, que per poder avaluar les tendències que pre-
senta la qualitat de l'aigua subterrània és necessari que
la definició d'aquestes tendències, els procediments
de presa de mostres i les anàlisis químiques i numè-
riques siguin comparables a ambdues bandes de la
frontera d'un aqüífer compartit. 
Per fer més fàcil l'adopció d'un enfocament integrat
de la gestió dels recursos hídrics subterranis trans-
fronterers, la UNESCO va engegar la iniciativa ISARM,
presentada el mes de juny de 2000 durant la 14a ses-
sió del Consell Intergovernamental UNESCO-PHI. Es
tracta d'un projecte intergovernamental en el qual
participen tots els comitès nacionals del PHI. El Con-
sell també va convidar l'Organització de les Nacions
Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), l'As-
sociació Internacional de Hidrogeòlegs (AIH) i la Co-
missió Econòmica de les Nacions Unides per a Eu-
ropa (CEPE-ONU) a cooperar en la creació de la
iniciativa interinstitucional UNESCO-FAO-AIH-CEPE-
ONU amb la finalitat de promoure estudis sobre els
sistemes aqüífers transfronterers.
A continuació s'ofereix una visió general de les acti-
vitats que la UNESCO-ISARM va desenvolupar l’any
2007 a la regió mediterrània, principalment al sud-est
d'Europa (Europa sud-oriental o els Balcans), així
com en els països del Partenariat Euromediterrani (Al-
gèria, Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Líbia –país ob-
servador–, el Marroc, Palestina, Síria, Tunísia i Turquia),
coneguts col·lectivament com a regió MEDA. En
aquesta regió, el Chair and International Network of
Water-Environment Centres for the Balkans (INWEB)
de la UNESCO, en col·laboració amb la UNES-
CO/PHI, la Comissió Econòmica per a Europa
(CEPE), la Comissió Econòmica i Social de les Na-
cions Unides per a Àsia Occidental (CESPAO) i la
Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Àfri-
ca (ECA) van realitzar una investigació sobre els re-
cursos aqüífers compartits, per a la qual cosa van
adoptar un enfocament metodològic dividit en dues
etapes: en primer lloc, es va desenvolupar un inven-
tari dels aqüífers subterranis situats en aquestes re-
gions i compartits a escala internacional i, a conti-
nuació, es va publicar a través d'Internet una metabase
de dades interactiva destinada a totes les parts in-
teressades, per a la qual cosa es va aplicar la tec-
nologia de Google Earth.
En concret, l’INWEB ha dut a terme, en cooperació
amb la CEPE, la CESPAO i la UNESCO-PHI les se-
güents tasques:

• sol·licitar les dades sobre aqüífers compartits
de la regió mediterrània que puguin contenir les
bases de dades d'importants organismes de les
Nacions Unides (ONU) i organitzacions perti-
nents no pertanyents al sistema de l'ONU;

• recollir informació d'altres institucions i experts
de la Mediterrània relacionats amb l'aigua;

• compilar dades sobre la disponibilitat, l'ús i la
demanda d'aigua subterrània; 

• integrar els resultats en una base de dades elec-
trònica sobre aqüífers compartits de la regió a la
qual podran accedir totes les parts interessa-
des que ho desitgin.

Inventari dels aqüífers compartits de les 
regions de l'Europa sud-oriental i MEDA

L'explotació d'aigües subterrànies a les regions de
l'Europa sud-oriental i MEDA ha augmentat radical-
ment en les últimes dècades, a causa principalment
d’un augment de l'agricultura d'irrigació, el turisme i
la indústria. A més, són nombrosos els recursos hí-
drics subterranis que es troben en perill d'esgota-
ment per un excés d'extracció. Aquesta supera els re-
cursos hídrics renovables internament, per la qual
cosa l'escassetat d'aigua resultant s'està convertint en
poc temps en un important motiu de preocupació a
la major part dels països de l’Europa sud-oriental i de
la regió MEDA. La pressió que s'exerceix sobre els re-
cursos hídrics subterranis naturals és major en el pe-
ríode estival, quan el subministrament natural és mí-
nim i les demandes d'aigua arriben a cotes màximes
(irrigació, turisme). 
L'escassetat d'aigua subterrània va acompanyada,
en molts casos, per una qualitat molt pobra de l’ai-
gua, principalment als aqüífers costaners, en els quals
l'aigua acostuma a presentar un grau de salinitat molt
elevat que redueix la seva utilitat. En nombroses zo-
nes de la regió mediterrània s'ha produït una dete-
rioració general de la qualitat de les aigües subter-
rànies com a conseqüència de la contaminació de les
aigües de recàrrega, per una gestió deficient durant
la pràctica de la irrigació, per la sobreexplotació dels
aqüífers costaners i per altres motius.
Amb una escassetat cada vegada més gran d'aigües
subterrànies i un deteriorament de la qualitat a nom-
broses zones de la Mediterrània, és molt probable
que augmentin la contribució i el paper que ocupen
els aqüífers compartits internacionalment per cobrir
la creixent demanda d'aigua. Els acords coopera tius
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adoptats per desenvolupar, gestionar i protegir con-
juntament els aqüífers compartits seran una ne-
cessitat, no només per evitar els conflictes, sinó
també per optimitzar l'ús i aconseguir la seguretat
de l'aigua.

L'avaluació regional de l’INWEB a l’Europa sud-orien-
tal abasta aigües subterrànies transfrontereres com-
partides per dos o més dels següents països: Albània,
l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bòsnia i Her-
cegovina, Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Hon-
gria, Montenegro, Romania, Sèrbia i Turquia. Prèvia-
ment, s'havien identificat algunes aigües subterrànies
transfrontereres de la regió i s'havien inclòs en els in-
ventaris anteriors de la CEPE-ONU i l’INWEB. No obs-
tant això, la regió ha sofert importants conflictes i can-
vis polítics en els últims 15 anys. Els aqüífers i les aigües
subterrànies que durant molts anys van estar situats en
un únic país estan ara compartits per nous països. Men-
tre que l'anterior inventari de la CEPE-ONU recollia 23
aqüífers transfronterers a la regió i l'esborrany de l'informe
de l’INWEB en reconeixia 47, l'última avaluació d'a-
quest reconeixia 65 aqüífers transfronterers a la regió.
La imatge general del mapa 6 indica la ubicació d'aquests
aqüífers, els noms dels quals es recullen a la taula 18
(veure ambdós a l'annex). Alguns d'aquests aqüífers en-
cara no estan reconeguts formalment com a tals, per
la qual cosa ha resultat difícil obtenir-ne informació.
La base de dades de recursos aqüífers transfronte-
rers a la regió MEDA està disponible al lloc web de
l’INWEB (www.inweb.gr) a mode d'esborrany del re-
sultat de les dades recollides en aquest projecte.
S'han establert dos tipus d'aqüífers: 
(1) conques sedimentàries amb aqüífers poc pro-

funds no confinats i aqüífers estratificats confi-
nats profunds;

(2) aqüífers càrstics carbonatats.

D'altra banda, l'estudi estava destinat a explorar breu-
ment els aqüífers càrstics i porosos transfronterers
de la regió a escala nacional i presentar dades i in-
formació amb finalitats comparatives.
En relació amb la regió MEDA, es va identificar la ubi-
cació geogràfica dels aqüífers compartits; aquestes
ubicacions i els seus noms corresponents es mos-
tren als mapes 7 i 8, així com a les taules 19 i 20
per al nord d'Àfrica (la zona del sud mediterrani) i a
l’Orient Mitjà, respectivament (vegeu l’annex).

La base de dades de mapes de Google 
allotjada a Internet

La base de dades interactiva es troba provisionalment
en el lloc web d'UNESCO/INWEB (www.inweb.gr)
al menú «Water Database» (base de dades de l'aigua). 
Aquest menú conté quatre submenús:

• aqüífers transfronterers, dels Balcans («Transboun -
dary Aquifers»);

• aigües superficials compartides internacional-
ment, dels Balcans («Internationally Shared Surface
Waters»);

• aqüífers de països del sud de la regió MEDA
(«South MEDA Countries Aquifers»); i,

• aqüífers de països de l'est de la regió MEDA
(«East MEDA Countries Aquifers»).

Es facilita a través d'Internet, tant a mode de resum
com de manera descriptiva, informació sobre les ca-
racterístiques hidrogeològiques bàsiques i sobre l'ús
de les aigües subterrànies, a més d'una avaluació de
la situació actual. Aquestes metadades i la informa-
ció addicional sobre aqüífers compartits a les re-
gions de l'Europa sud-oriental i MEDA estan dispo-
nibles per al seu ús, i hi poden accedir tots els estats
membres i altres parts interessades.
El mapa interactiu permet els usuaris d'Internet de
qualsevol país participant realitzar una visita virtual a
tots els aqüífers compartits de la regió a través de
Google Earth i ampliar la imatge dels emplaçaments
de determinats aqüífers.
En examinar les imatges del satèl·lit ofertes per Goo-
gle Earth, es pot veure amb claredat l'emplaçament (per
exemple, d'un riu) i l'ús de la terra (per exemple, acti-
vitats agrícoles i la ubicació d'una ciutat a la zona de
l'aqüífer). A més, en accedir a informació bàsica so-
bre hidrologia, hidrogeologia i usos i polítiques de l'ai-
gua es pot adquirir un coneixement general de la si-
tuació de qualsevol aqüífer o sistema aqüífer concret.

Amb una escassetat cada vegada
més gran d'aigües subterrànies i
un deteriorament de la qualitat 
a nombroses zones de la
Mediterrània, és molt probable
que augmentin la contribució i
el paper que ocupen els aqüífers
compartits internacionalment
per cobrir la creixent demanda
d'aigua  
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Aquesta informació resulta útil per als responsa-
bles de la presa de decisions, professionals del
sector de l'aigua, educadors, estudiants i tots els ciu-
tadans interessats que vulguin utilitzar-la amb di-
verses finalitats, com el control, la modelització i la
participació de les parts interessades en el procés
de presa de decisions.

Conclusions

La importància dels recursos hídrics subterranis a la
regió mediterrània, i en concret, la dels recursos
aqüífers compartits, es fa més evident quan s'exer-
ceix una major pressió per al desenvolupament eco-
nòmic i d'activitats relacionades amb l'aigua a qual-
sevol banda de la frontera. La gestió conjunta de
recursos aqüífers compartits internacionalment no
només és un problema científic o tècnic; també hau-
ria d'implicar la participació d'institucions conjuntes,
xarxes de control comunes, informació i dades com-
partides i una visió comuna respecte al desenvolu-
pament sostenible de la conca completa dels rius. Els
vincles polítics són importants en la gestió trans-
fronterera d'aqüífers i incorporen conceptes regionals
més amplis, com ara el d’«aigua per cooperació». 

Les associacions i xarxes regionals en les quals parti-
cipen els responsables de la presa de decisions, els
de diferents disciplines científiques i les parts interes-
sades són importants forces motrius de l'impuls que

reben els enfocaments innovadors i el desenvolupa-
ment de plans d'acció eficaços. En aquest sentit, el pro-
jecte ISARM desenvolupat per la UNESCO en l’àm-
bit del Mediterrani i en l’àmbit mundial dóna a conèixer
diferents enfocaments metodològics i mostra com pot
contribuir un enfocament multidisciplinar a la gestió sos-
tenible d'aigües subterrànies transfrontereres. El pro-
jecte UNESCO-ISARM té previst produir una sèrie
d'eines que mostrin les millors pràctiques amb les
quals obtenir bons resultats en aquest àmbit.
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Número Nom de l'aqüífer Països Tipus 

1 Dragonja Eslovènia-Croàcia Càrstic

2 Mirna-Istria Eslovènia-Croàcia Càrstic

3 Opatija Eslovènia-Croàcia Càrstic

4 Rijeka Eslovènia-Croàcia Càrstic

5 Kupa Eslovènia-Croàcia Càrstic

6 Zumberak Eslovènia-Croàcia Càrstic

7 Sava Eslovènia-Croàcia Al·luvial

8 Sotla Eslovènia-Croàcia Al·luvial

9 Drava Eslovènia-Croàcia Al·luvial

10 Mura Croàcia-Hongria Al·luvial

11 Drava Croàcia-Hongria Al·luvial

12 Baranja Croàcia-Hongria Al·luvial

13 Sèrbia Occidental Croàcia-Sèrbia Al·luvial

14 Sava Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Al·luvial

15 Kupa Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

16 Una Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

17 Krka Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

18 Cetina Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

19 Neretva Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

20 Dubrovnik Croàcia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

21 Karst-Montenegro Bòsnia i Herzegovina-Montenegro Càrstic

22 Karst dinàric costa oest Montenegro-Croàcia Càrstic

TAULA 18 Nom d’aqüífers compartits a Europa sud-oriental i països implicats

MAPA 6 Mapa general dels aqüífers transfronterers de la regió de l’Europa sud-oriental

Font: Càtredra UNESCO /INWEB
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23 Karst dinàric costa est/Llac Skadar Montenegro-Albània Càrstic

24 Beli Drim Albánia-Sèrbia Càrstic

25 Metohija Montenegro-Sèrbia Al·luvial

26 Lim Montenegro-Sèrbia Càrstic

27 Massís de Tara Sèrbia-Bòsnia i Herzegovina Càrstic

28 Macva-Semberija Sèrbia-Bòsnia i Herzegovina Al·luvial

29 Backa Sèrbia-Hongria Al·luvial

30 Banat Sèrbia-Romania Al·luvial

31 Miroc i Golubac Sèrbia-Romania Càrstic

32 Conca de Dàcia Sèrbia-Romania Al·luvial

33 Al·luvió de Timok/Bregovo Novo Sèrbia-Bulgària Al·luvial

34 Stara Planina/Salasha Montana Sèrbia-Bulgària Càrstic

35 Karst de Nishava i Tran Sèrbia-Bulgària Càrstic

36 Zemen Sèrbia-Bulgària Càrstic

37 Antiga República Iugoslava de Macedónia- sud-est de Sèrbia Sèrbia-FYROM Càrstic

38 Antiga República Iugoslava de Macedònia-Sèrbia Central Sèrbia- FYROM Al·luvial

39 Tetovo-Gostivar Sèrbia- FYROM Càrstic

40 Bistra-Stogovo Albània- FYROM Càrstic

41 Jablanica Albània- FYROM Càrstic

42 Ohrid Lake Albània- FYROM Càrstic

43 Vjosa/Pogoni Albània-Grècia Càrstic

44 Mourgana Albania-Grècia Càrstic

45 Llacs Prespes Albània, Grècia i FYROM Càrstic

46 Galicica Grècia- FYROM Càrstic

47 Pelagonija/Florina Grècia- FYROM Al·luvial

48 Gevgelija/Axios-Vardar Grècia- FYROM Al·luvial

49 Dojran Lake Grècia- FYROM Al·luvial

50 Sandanski-Petrich Bulgària, Grècia i FYROM Al·luvial

51 Gotze/Agistro Grècia-Bulgària Càrstic

52 Nastan-Trigrad Grècia-Bulgària Càrstic

53 Smolyan Grècia-Bulgària Càrstic

54 Rudozem Grècia-Bulgària Càrstic

55 Erma Reka Grècia-Bulgària Càrstic

56 Svilengrad/Orestiada Bulgària, Grècia i Turquia Al·luvial

57 Evros/Meric Grècia-Turquia Al·luvial

58 Massís del karst de Topolovgrad de capa aqüífera Bulgària i Turquia Càrstic

59 Massís del karst de Malko Tarnovo de capa aqüífera Bulgària i Turquia Càrstic

60 Con de dejecció del pleistocé superior Romania-Hongria Al·luvial

61 Con de dejecció de Mures del pleistocé inferior Romania-Hongria Al·luvial

62 Con de dejecció del pleistocé inferior Romania-Hongria Al·luvial

63 Sármata póntic mitjà Romania-Moldova Al·luvial

64 Sármata Romania-Bulgària Càrstic

65 Jurássic superior-Cretaci inferior Romania-Bulgària Càrstic
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MAPA 7 Ubicació dels aqüífers transfronterers més importants de la regió del sud de la Mediterrània
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Número Nom de l’aqüífer Països Tipus

1 Sistema aqüífer de pedra maresa de Núbia Egipte, Líbia, Sudan, Txad Nubi
(NSAS, per les seves sigles en anglès)

2 Errachidia Algèria, el Marroc Pedra maresa, calcari, dolomita

3 Sistema Aqüífer del Sàhara Nord-oriental Algèria, Líbia, Tunísia Pedra maresa, argila arenosa, calcari, dolomita
(NWSAS, per les seves sigles en anglès)

4 Aqüífer de Tindouf Algèria, el Marroc Sèries alternatives de roques calcàries i sorra 

5 Angad Maghnia Algèria, el Marroc Sense dades

6 Lullemeden Algèria, Mauritània, Mali Sense dades

7 Mourzouk Djado Algèria, Líbia, Nigèria Sense dades

8 Taoudeni Tanezrouft Algèria, Malí, Mauritània Sense dades

9 Tin Seririne Algèria, Nigèria Sense dades

10 Fiquia Algèria, el Marroc Porós, freàtic

11 Ain Beni Mathar Algèria, el Marroc Càrstic, calcària i dolomita

12 Chott Tigri-Lahouita Algèria, el Marroc Calcària i pedra maresa

13 Trifa Algèria, el Marroc Porós, quaternari

14 Jbel Hamra Algèria, el Marroc Càrstic

15 Djaffar Gefara Líbia-Tunísia Sense dades

TAULA 19 Nom dels aqüífers compartits de la regió del sud de la Mediterrània i països implicats
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MAPA 8 Mapa general dels aqüífers transfronterers de la regió de l’Orient Mitjà
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Número Nom de l’aqüífer Països Tipus 

1 Eocè-Helvetenc Síria, Turquia, Iraq Calcària

2 Basalt-Azraq Síria, Jordània Basalt

3 Nahr el Karib (CenomaniàTuronià) Líban, Síria, Israel Calcària

4 Aqüífer occidental Israel, Franja de Gaza, Egipte Sense dades

5 Aqüífer del nord-est Israel, Cisjordània Sense dades

6 Aqüífer costaner Israel, Franja de Gaza Sense dades

TAULA 20 Nom dels aqüífers compartits de la regió de l'Orient Mitjà
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L’aigua a la Mediterrània

Hidropolítica del Mediterrani

Habib Ayeb
Social Research Center (SRC)
The American University in Cairo (AUC), el Caire

Fa ja uns quants anys que la qüestió de l'aigua al món
i a l’entorn mediterrani ha esdevingut un dels pro-
blemes més urgents. La seva exagerada politització
s'ha basat en dos «arguments» principals i conside-
rats per la major part dels observadors com a «evi-
dents»: 1) l'aigua serà un bé escàs i que s'esgota i
2) per aquest primer motiu, el món, començant per
l’Orient Mitjà, es veu amenaçat per guerres militars
de l'aigua. No obstant això, un estudi menys apassionat
dels mapes geopolítics i hidroecològics demostra
clarament que aquests discursos dominants que sim-
plifiquen excessivament un problema tan summa-
ment complex com el de l'aigua no són rigorosos en
l'anàlisi i són contradictoris quant a les solucions
proposades.
Aquest article intenta donar una nova lectura al pro-
blema de l'aigua i per fer-ho pren com a referència
l'exemple del Mediterrani, que ofereix una àmplia di-
versitat hidropolítica: abundància i «escassetat», po-
bresa i riquesa, guerres i pau, estabilitat i inestabili-
tats, etc.
En mirar a primera vista el mapa general del Mediterrani
s'aprecien dos colors a més del blau fosc del mar:
un verd que predomina a la ribera nord i est, i que in-
dica abundància d'aigua, i un groc pàl·lid que arriba
fins a la costa sud i que dóna sensació de buit, si-
nònim d'escassetat d'aigua. En canviar l'escala i veu-
re més de prop algunes de les regions que limiten amb
el mar comú, s'aprecia a l'instant que els colors do-
minants amaguen una diversitat local considerable.
No obstant això, ateses les necessitats que implica
l'anàlisi geopolítica o, més ben dit, hidropolítica, es
pot utilitzar la visió simplificada amb la línia de divi-

sió entre un nord «humit» i un sud àrid, tal com es pot
observar amb més claredat a la següent taula, en la
qual es recull la disponibilitat anual mitjana d'aigua per
persona a cada país mediterrani, inclosos tots els
punts de consum.

Aquestes mitjanes de disponibilitat d'aigua són per-
fectament discutibles com a mínim per dues raons de
pes: a) un mode de càlcul que considera per igual les
necessitats anuals de totes les societats, sigui quin
sigui el seu grau de «desenvolupament», la importància
de l'agricultura de reg o pluvial i el turisme, així com
els modes de consum dels ciutadans, b) mitjanes
que donen com a resultat una taula aritmètica ho-
mogeneïtzada que no té en compte les desigualtats
que es donen a escala local respecte a l'accés a l'ai-

TAULA 21
Recursos hídrics renovables per habitant i per
any (estudis de la FAO de 2005 i 2007)

PAÍS m3/hab/any

Grècia 6.764

França 3.355

Itàlia 3.341

Turquia 2.913

Espanya 2.707

Síria 1.408

Líban 1.172

Albània 12.950

Xipre 959

Marroc 919

Egipte 779

Tunísia 458

Algèria 355

Israel 250

Palestina 250

Malta 127

Líbia 104

Mitjana mediterrània 2.410

Font: Aquastat, FAO
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gua, c) mitjanes que no tenen en compte les fonts de-
nominades renovables i que utilitzen sistemàticament
les dades proporcionades pels governs locals; és
de tots sabut que, per motius tècnics i, amb major fre-
qüència, polítics, aquestes xifres no es corresponen
sempre amb la realitat. Cap Estat que hagi de com-
partir els seus recursos amb els seus veïns té cap in-
terès a fer públiques les veritables xifres. Aquesta és
una antiga estratègia de negociació i mercadeig que
encara utilitzen molts països del Mediterrani.
No obstant això, i sigui quina sigui la manera d'elaborar
aquestes xifres, la taula i el conjunt de xifres conegu-
des tenen el mèrit d'oferir una visió global dels des-
equilibris de la repartició geogràfica dels recursos. Fan
que sorgeixi sense cap dubte una primera oposició en-
tre un nord que gaudeix de benestar hídric i un sud
menys afortunat quant al benestar i amenaçat per una
crisi de l'aigua que alguns creuen imminent per a de-
terminats països d'aquest mar comú.
Entre els diferents especialistes, Jacques Bethmont
estableix el següent balanç. A la ribera nord, hi ha deu
països (inclosos els estats sorgits després de la des-
aparició de Iugoslàvia) que disposen de 1.060 km3

a les seves fronteres i uns altres 546 km3 a les se-
ves conques hidrogràfiques mediterrànies per a una
població total de 187 milions d'habitants, el dina-
misme demogràfic dels quals, llevat de Turquia, és fe-
ble. A la ribera sud (que inclou Israel, el Líban i Sí-
ria), vuit països disposen de 154 km3 per a una
població total de 170 milions d'habitants, que es du-
plicarà en aproximadament 30 anys. Expressades en
disponibilitat anual mitjana per persona, aquestes xi-
fres globals revelen unes diferències encara més
pronunciades que es resumeixen a la taula següent.

El llindar d'estrès hídric se situa convencionalment en
500 m3 per persona i any. Alguns països mediterra-
nis es distingeixen per una disponibilitat inferior a
aquest llindar. Segons les xifres de la FAO (vegeu la
taula 21), aquesta dada afecta Algèria, Israel, Líbia,
la Palestina ocupada i Tunísia, a la ribera sud, i  Mal-
ta, únic país afectat de la ribera nord.

Desigualtats hídriques, desigualtats 
econòmiques i desigualtats socials

A aquest repartiment desigual dels recursos hídrics
a l'espai mediterrani se superposa gairebé a la per-
fecció un mapa econòmic i social. No és necessari
disposar de xifres per dissenyar el mapa general del
«desenvolupament» econòmic del Mediterrani. La lí-
nia de divisió comença a l’alçada de l'estret de Gi-
braltar i acaba a la frontera de Síria i Turquia. Amb al-
gun dubte respecte a Malta, que ja forma part
d'Europa, Líbia i, d'una manera menys evident, Algè-
ria, que disposen de rendes petrolieres considerables,
i, finalment, Israel, vinculada estructuralment a les
economies occidentals, es podria reprendre la imat-
ge simplificada d'un nord ric i un sud pobre. No obs-
tant això, igual que succeeix en el cas de l'aigua,
aquestes imatges només són vàlides en aquesta es-
cala geogràfica. De la mateixa manera que se sap que
el sud d'Espanya pateix greus dificultats hídriques, se
sap que no falten borses de pobresa a la ribera nord
i principalment a Turquia.
A escala global, les economies del sud segueixen sent
dependents de les del nord i la desigualtat respecte
a l'aigua no constitueix un factor que pugui remeiar
aquesta situació. No obstant això, entre les diverses cau-
ses d'aquesta dependència, que donen lloc a la di-
mensió més dramàtica, es troba indubtablement la de-
pendència agrícola i alimentària vinculada directament
a la disponibilitat i, evidentment, a la gestió del recurs
hídric. Actualment, el sud no produeix més d'una mit-
jana del 50% dels cereals que necessita. La resta es
resol amb importacions procedents del nord; Algèria
n’importa més del 75% i Egipte se situa prop del 55%.
L'únic país del nord que registra una forta dependèn-
cia, igual que en altres aspectes, és Malta, ja que pro-
dueix menys del 10% dels cereals que necessita. Mal-
ta es beneficia de la seva condició de membre d'Europa.
Resulta paradoxal que s'hagi hagut de produir la crisi
d'aliments actual perquè s'hagin fet evidents els perills
i els riscos que provoquen amb major o menor dra-
matisme les polítiques agrícoles que abandonen el
principi de la «sobirania» alimentària.
No obstant això, i en contra de la imatge que se’n té
habitualment, els pagesos del sud no són més man-
drosos que els del nord, més aviat al contrari. A Egip-
te, per exemple, més de 3,6 milions de pagesos es
reparteixen entre 3,5 i 4 milions d'hectàrees totalment
irrigades. Aconsegueixen fins a tres collites a l'any a
les mateixes parcel·les! La seva producció, princi-
palment de blat i arròs, es troba entre les més ele-

TAULA 22 Disponibilitat global d'aigua i població

Mediterrani Població  Disponibilitat En m3/hab/any
en milions global en milers   
d’habitants de milions de 

m3/any

Mediterrani 
nord 187 1.606 8.588,24

Mediterrani 
sud 170 154 905,88
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vades del món. No obstant això, la situació del sec-
tor agrícola a Egipte es resumeix amb la paradoxa que
es dóna a gran part de les regions del tercer món:
una agricultura de les més desenvolupades del món
mantinguda per uns pagesos que es troben entre els
més pobres. Segons les fonts, s'estima que el per-
centatge de pagesos per sota del llindar de la pobresa
se situa entre un 50% i un 80%.
Malgrat que resulta difícil constatar aquest desen-
volupament de l'agricultura a la part sud i est del Me-
diterrani, es pot assumir que l'esforç i la implicació dels
pagesos és força comparable entre països. És llavors
quan cal preguntar-se per quina raó no es veuen re-
compensats aquests pagesos amb elevats ingressos
per la seva feina i la seva funció d'agricultors. Hi ha
un veritable problema amb l'accés a la terra i a l'ai-
gua, que dista molt d'estar assegurat. Quan no de-
pèn de la voluntat del cel a les zones d'agricultura ir-
rigada, el subministrament d'aigua per al reg es veu
sotmès cada vegada amb major freqüència a les
condicions financeres de sistemes de tarificació més
o menys camuflats sota el pretext de limitar el con-
sum i el «malbaratament». Això representa un cost cada
vegada més elevat que porta alguns a reduir la feina
agrícola per anar a la recerca d'un complement dels
ingressos fora de les seves terres.
A més, les noves reformes agràries adoptades en
els últims anys per un determinat nombre de països
han afeblit molt els petits pagesos, ja que han libe-
ralitzat al mateix temps els mercats de la terra per
a la venda/compra i per als arrendaments, cosa que
ha posat fi a la renovació automàtica dels contrac -
tes i a la seva transmissió per herència de pares a
fills. El cas més evident és el de la reforma agrària
aprovada l’any 1992 per Egipte (Llei 96/92) que va
derogar per complet les garanties establertes pel rè-
gim socialista de Nasser. Des que es va aplicar
aquesta reforma l’any 1997 i fins a l'any 2000, prop
d'un milió de pagesos ancians arrendataris van per-
dre les seves terres. Actualment, els arrendaments,
els preus dels quals s'han multiplicat per sis de mit-
jana i, fins i tot, per vuit, tenen caràcter anual i de
vegades fins i tot es concedeixen per temporades.
En aquestes condicions, els pagesos afeblits no
fan més inversions i no dediquen a la terra més que
el mínim indispensable d'adob i de feina, seguint la
lògica «d’augmentar els beneficis al màxim i reduir
les despeses».
L'altre element que marca la diferència fonamental en-
tre els pagesos del perímetre mediterrani és l'accés
a la informació, a facilitats per a l'obtenció de crèdits,

a les assegurances, i sobretot als mercats locals,
nacionals i internacionals. Els pagesos del sud tre-
ballen principalment per als mercats locals i, en el mi-
llor dels casos, per als nacionals. Els mercats euro-
peus, per contra, estan hermèticament tancats per a
ells. No tenen accés a la informació necessària so-
bre els mercats i, ni de bon tros, a les diferents xar-
xes d'intercanvi internacionals. No obstant això, en-
cara és més greu que els països del nord que inunden
el sud amb les seves exportacions agroalimentàries
tanquen els seus propis mercats a través de meca-
nismes duaners complexos amb la finalitat de prote-
gir els seus propis agricultors i productors agrícoles.
Certament, hi ha determinats grans inversors del sud
i grans societats agroalimentàries que són propietaris
d'àmplies extensions agrícoles modernes que, en la ma-
jor part dels casos, estan totalment dotades de siste-
mes de reg. Es troben repartits pràcticament per tota
la ribera sud de la regió de Souss, al sud del Marroc,
fins a la vall del Jordà, passant pel cap Bon de Tuní-
sia i la vall del Nil. La major part estan especialitzats
en fruites i llegums que no són de temporada i la pràc-
tica totalitat de la seva producció es destina a l'ex-
portació, principalment cap als mercats europeus. És
una paradoxa absoluta que en aquesta ribera del sud
i est mediterrani, descrita amb freqüència com en si-
tuació d'escassetat crònica d'aigua, alguns explotadors
ben connectats amb els grans mercats conreïn flors,
la destinació de les quals són els mercats del nord.
Aquesta aigua no només es «transforma» en un pro-
ducte agrícola no alimentari en els països en què pre-
senta una escassetat que, en ocasions, arriba a ser dràs-
tica i en els quals milions de pagesos no poden ni tan
sols alimentar-se adequadament, sinó que també s'ex-
porta en forma de flors o d'altres plantes decoratives.
Heus aquí el triomf del famós concepte de «l’aigua vir-
tual», encunyat pel geògraf anglès Tony Allan.
L'última crisi d'aliments que ha afectat diversos pa-
ïsos del món, en particular Egipte, ha tingut el mè-
rit de mostrar els límits dels diferents enfocaments
adoptats respecte als problemes de l'aigua. Egip-
te, on la crisi alimentària s'ha saldat amb nombro-
ses morts ocorregudes durant les baralles i aglo-
meracions que s'han produït davant els forns que
fabriquen i venen pa subvencionat, explica per si ma-
teix la incoherència entre la intensificació agrícola
i la pobresa dels pagesos, i entre l'augment de les
exportacions agrícoles i l’agreujament de la de-
pendència alimentària. Aquest país, en el qual l'a-
gricultura arriba a mitjanes de productivitat que se
situen entre les més elevades del món, gràcies  a
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la feina diària d’uns pagesos que es troben entre
els més pobres del món, registra un augment rà-
pid de les exportacions de productes agrícoles
com els cítrics, les fruites que no són de tempora-
da i les flors, i segueix important més del 40% dels
cereals que necessita.
Per desgràcia, Egipte no és l'únic país que es troba
immers en aquesta contradicció que resulta catas-
tròfica tant en el pla social com en el polític ja que,
d'una banda, presenta dificultats d'accés a una ali-
mentació que cobreixi les necessitats de tots (i, en
alguns casos, un greu risc de fam) i, de l’altra, reve-
la la recrudescència de la dependència respecte al
nord i a les grans societats internacionals. En recór-
rer les grans ciutats del nord trobem sens dubte im-
migrants, que procedeixen del sud, però també tro-
bem flors, cítrics, tomàquets, cogombres i altres
llegums que no són de temporada i que procedeixen
també de la ribera sud. Es tracta d'una simple para-
doxa més? No, és l'expressió mateixa de les desigu-
altats i les dependències econòmiques i polítiques in-
duïdes i agreujades directament per l'abandonament
de la sobirania de l'aigua i dels aliments en nom de
la recerca de divises estrangeres i inversions proce-
dents de l'exterior i de l'interior.

El Mediterrani del sud, una zona de conflictes
que s'agreugen i que agreugen els problemes
relacionats amb els recursos hídrics

Realitzar una anàlisi geopolítica de l'aigua al Mediterrani
tenint en compte només les dades hídriques de-
sembocaria fatalment en conclusions precipitades i
incompletes, fins i tot errònies. Certament, al Medi-
terrani, igual que a altres llocs del món, el problema
de l'aigua mai es troba aïllat del conjunt de dades po-
lítiques, econòmiques i socials predominants. Per
determinar el mapa hidropolític és necessari establir
en primer lloc les diferents «capes» del mapa geopolític
global de la regió. En aquest punt sorgeix una pre-
gunta: quina és la major característica del mapa geo-
polític global de l'espai mediterrani? 
Davant d'una ribera nord «en pau», tret del cas de Xi-
pre, la ribera sud es caracteritza per una discontinuïtat
geopolítica. N’hi hauria prou amb mirar el mapa de
les fronteres (que en la seva majoria daten de l'època
colonial), especialment la que separa el Marroc i Al-
gèria, i la d'Israel i el conjunt dels seus veïns, per veu-
re quin percentatge d'aquesta regió pateix conflic-
tes que són alhora complexos i perllongats.

Això té conseqüències evidents sobre tots els as-
pectes de la geopolítica regional i fins i tot de la me-
diterrània. El primer exemple en aquest sentit és el con-
flicte del Sàhara Occidental, que enfronta en particular
Algèria i el Marroc i que actualment constitueix el
principal obstacle per a la unificació del Magreb àrab
i per a la posada en marxa de l'ambiciós projecte ma-
grebí, la creació del qual van decidir, l’any 1995, els
caps d'Estat dels cinc països participants. A més,
aquests conflictes i rivalitats que es produeixen en ter-
ritoris i fronteres s'estenen de manera natural al con-
junt de recursos i, sobretot, als recursos hídrics.
El repartiment de les aigües de superfície entre Al-
gèria i Tunísia, en particular les de la conca del Med-
jerda, que pren les seves fonts de les muntanyes de
l'est d'Algèria i desemboca al Mediterrani en territo-
ri tunisià; el repartiment de les aigües de la gran capa
fòssil sepultada sota les sorres txadianes, egípcies,
libaneses i sudaneses; els conflictes per l'aigua del
Nil entre Egipte i els altres estats riberencs del riu;
les perllongades rivalitats entre Israel i els seus ve-
ïns àrabs, en particular els palestins, pels escassos
recursos hídrics de la conca del Jordà; i, finalment,
els desacords entre el Líban i Síria respecte als re-
cursos hídrics comuns, i en particular els de l'Orient,
no són més que algunes de les nombroses rivalitats
pels recursos que s'uneixen a altres factors locals o
internacionals que fan que la ribera sud sigui més un
espai de ruptures geopolítiques, de vegades violen-
tes, que un espai de cooperació.
No obstant això, el conjunt de problemes que sorgeixen
a les fronteres, en ocasions hermètiques, dels diferents
països de la ribera sud, així com les relacions entre
ambdues riberes del mar comú, que impliquen igual-
ment relacions internacionals, es podrien regir mit-
jançant acords bilaterals o multilaterals, o mitjançant
acords de col·laboració per a la gestió col·lectiva dels
recursos comuns. D’altra banda, s’acostuma a citar l'A-
cord sobre l'Acer i el Carbó a què van arribar França
i Alemanya l'endemà del final de la Segona Guerra
Mundial, que ha facilitat molt, encara que de manera
indirecta, la posada en marxa del projecte europeu.
No obstant això, aquests escenaris positivistes no es
corresponen de cap manera amb la geopolítica i la
geohistòria locals. A la ribera sud, les dificultats de
l'exterior poden arribar a semblar simples en com-
paració amb els conflictes interns que sacsegen els
països amb major o menor violència, que arriben a des-
estabilitzar els sistemes polítics majoritàriament au-
toritaris i que manquen de tota legitimitat: reivindi-
cacions internes més o menys «minoritàries», com en
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el cas de les poblacions berbers al Magreb, els pro-
blemes de convivència que afecten la societat is-
raeliana, rivalitats entre faccions i tribus que arruïnen
les bases mateixes de la societat libanesa i, amb
més freqüència, la posada en dubte del conjunt de
règims polítics de la regió per part d’oposicions po-
lítiques més o menys radicals.
Perquè aquesta imatge sigui completa és necessa-
ri subratllar la importància de les protestes socials,
en ocasions més profundes i més «perilloses» que les
que exposen normalment les organitzacions políti-
ques habituals que formen part de la societat civil; cal
assenyalar, per exemple, les reivindicacions dels pa-
gesos que reclamen un millor accés als recursos ne-
cessaris per al manteniment de les seves pròpies
existències i el de les seves activitats agrícoles. La
naturalesa autoritària dels estats locals no fa més
que agreujar aquests antagonismes i, en ocasions,
crear fronteres que frenen qualsevol evolució cap a
la complementarietat regional, ja que cada poder és
gelós dels seus privilegis i tem ser objecte de «con-
fabulacions» organitzades pels veïns amb o sense la
complicitat dels oponents de l'interior de l'Estat.
Així doncs, la hidropolítica de la ribera sud del Me-
diterrani està molt més influïda por les nombroses rup-
tures i antagonismes polítics que es donen entre els
diferents estats que pel volum global d'aigua dispo-
nible. Aquesta hidropolítica és de fet una dimensió
comprovada i amb freqüència «determinant» d'a-
quests conflictes.

La pobresa hídrica: dificultats d'accés malgrat
la relativa abundància

L'altre aspecte fonamental del problema de l'aigua al
Mediterrani és el conjunt de desigualtats a què s'en-
fronta l'accés col·lectiu i individual al recurs. Les de-
sigualtats es donen a tot arreu en ambdues riberes,
però indubtablement resulten més dramàtiques a la
ribera sud. L'exemple més sorprenent i revelador és
el d'Egipte.
En aquest país, en el qual gràcies a l'aportació del Nil
la disponibilitat mitjana d'aigua se situa entorn de
900 m3 per persona i any, tot just el 70% de les llars
està connectat a la xarxa d'aigua potable. La xifra
descendeix aproximadament al 40% en zones rurals
i barris urbans pobres o «il·legals». En el medi rural,
les famílies que no tenen accés directe a la xarxa
d'aigua potable es proveeixen directament als ca-
nals d'irrigació o extraient l'aigua d'una profunditat de

prop de 15 metres de la capa freàtica amb bombes
manuals fixes. En ambdós casos, la població s'exposa
quotidianament a les malalties que transmet l'aigua i
que són d'origen biològic (bacteris o microbis) o quí-
mic (pesticides, fertilitzants, etc.). No es tracta d'u-
na casualitat si es té en compte que aproximadament
un de cada tres casos de mortalitat infantil (entre un
dia i cinc anys) es produeix com a conseqüència del
consum o l'ús d'aigua contaminada.

Les dificultats d'accés a l'aigua potable a Egipte són
alhora origen i conseqüència de la pobresa. Com a
tot arreu, l'absència d'aigua provoca o agreuja els pro-
cessos d'empobriment individual o col·lectiu, i la po-
bresa es tradueix amb freqüència en dificultats d'ac-
cés a l'aigua potable. Sense sortir de l'Egipte rural,
no és estrany veure famílies que disposen d'una ai-
xeta a casa seva i que utilitzen aigua d'un canal o de
la capa freàtica amb l'única i dramàtica finalitat de re-
duir la seva factura. Així, per poder plantar cara a al-
tres necessitats de la llar, s'estalvia en la despesa d'ai-
gua malgrat que es corre el risc d'exposar els membres
de la família a malalties greus i financerament «cos-
toses». Només una situació greu de pobresa pot pro-
vocar aquests comportaments d'alt risc.
La paradoxa és que Egipte podria haver evitat aques-
ta situació que afecta milions de persones. Es trac-
ta certament d'un Estat molt fort que controla amb
gran eficàcia el conjunt del territori i de la societat.
També és un país que ha homogeneïtzat relativament
el seu territori en organitzar-lo entorn del seu eix
central, el Nil, i en un sistema hídric complex i com-
plet que porta l'aigua fins a qualsevol parcel·la situada
en els 3,5 milions d'hectàrees de terra destinada a
l'agricultura, totes elles irrigades. D'altra banda, es
tracta d'un país que compta amb un «exèrcit» d'en-
ginyers i tècnics amb un elevat nivell de formació tèc-
nica que, per tant, poden realitzar tots els treballs re-
lacionats amb l'aigua sense necessitat de recórrer
a experts estrangers, excepte en casos extremada-
ment complexos. A més, atesa la seva situació geo-
política a la vora del Mediterrani i com a veí imme-
diat d'Israel, Egipte no té gaires dificultats per

Si calgués triar una paraula clau
o un concepte per analitzar i
descriure la hidropolítica del
Mediterrani seria sense cap
dubte «accés»
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«recuperar» l'ajuda financera internacional i bilateral.
No obstant això, costa de creure que en aquest país,
dirigit per un règim autoritari i corrupte, la lluita con-
tra la pobresa i les malalties que se’n deriven direc-
tament no sigui un assumpte urgent, i menys enca-
ra, una prioritat.
Per desgràcia, aquest cas concret no difereix molt del
que es dóna a la resta de països del sud i l'est del
mar comú. En algunes regions, la desigualtat és en-
cara menys explicable. No obstant això, Egipte segueix

sent el país de la regió en el qual la diferència entre
la disponibilitat global i l'accés real de la població és
major i més inexplicable. Resulta semblant a la dife-
rència entre la disponibilitat global d'aigua al Medi-
terrani i les taxes reals d'accés. Si calgués triar una
paraula clau o un concepte per analitzar i descriure
la hidropolítica del Mediterrani seria sense cap dub-
te «accés». Centrant les anàlisis i les accions en l'ac-
cés al recurs hídric es disposaria d'anàlisis i conclu-
sions més rigoroses i accions més eficaces.

ACSAD, Centre Àrab d’Estudis sobre Zones Àrides i Terres Seques

www.acsad.org/aboutACSAD.htm

Aliança per a un mecanisme global d’observació de l’aigua – Regió de

la Mediterrània

www.watermonitoringalliance.net/index.php?id=1856

Banc Mundial, Unitat de l’Aigua, Orient Mitjà i Nord d’Àfrica

http://web.worldbank.org

Component Mediterrani de la Iniciativa per a l’Aigua de la UE

www.euwi.net/index.php?main=1&sub=1&id=127

Comunitat Euromediterrània de Regants

www.e-mic.org

Consell Àrab de l’Aigua

www.arabwatercouncil.org

GWPMed, Associació Mundial de l’Aigua – Mediterrània

www.gwpmed.org

IME, Institut Mediterrani de l’Aigua

www.ime-eau.org

Iniciativa Horitzó 2020

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm

MEdIES, Iniciativa Mediterrània d’Educació sobre Medi Ambient i

Desenvolupament Sostenible

www.medies.net

MedWet, Iniciativa Mediterrània en el marc del Conveni de Ramsar

sobre les Zones Humides

www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp

NBI, Iniciativa de la Conca del Nil

www.nilebasin.org

ONU-Aigua

www.unwater.org

PAM/PNUMA, Pla d’Acció de la Mediterrània – Programa de les

Nacions Unides per al Medi Ambient

www.unepmap.org

Plan Bleu

www.planbleu.org/themes/eau.html

Programa MEDA-Aigua

www.medawater-rmsu.org

REMOC, Xarxa Mediterrània d’Organismes de Conca

www.remoc.org

SEMIDE, Sistema Euromediterrani d’Informació sobre l’Aigua

www.emwis.net

UNESCO; Aigua, desenvolupament sostenible i protecció dels recur-

sos mundials d’aigua dolça

www.unesco.org/water

WaDImena, Iniciativa Regional per Satisfer la Demanda d’Aigua a

l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica

www.idrc.ca/wadimena

XARXES I ORGANITZACIONS MEDITERRÀNIES I INTERNACIONALS SOBRE L’AIGUA
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M. A. Soler Manuel
CEU Grup de Tecnologia de l'Aigua
Universitat Politècnica de Catalunya

La socioeconomia de l'aigua a la conca mediterrània
té l'interès i la dificultat de tractar gairebé la totalitat del
ventall de situacions de disponibilitat del recurs natu-
ral i de situacions socioeconòmiques molt dispars.
Apareix el problema de l’altre. L'altre, poc abundant, di-
fícilment té accés o podrà llegir aquest text, raó per la
qual interessa introduir el lector, amb un bon servei d'ai-
gua i bona situació econòmica, en la tessitura de l'al-
tre. L'altre no té sou i té poques possibilitats de tenir-
lo, la seva economia és marginal i no monetària, no pot
dutxar-se, podrà arribar a patir set, una mica de fam i
molta desnutrició, potser sofrirà una infecció hídrica i
si no el mata, l’impedirà anar a l’escola o a treballar. Con-
seqüència de la poca o inadequada aigua disponible
i de les desigualtats socioeconòmiques. El seu saber
i tecnologia és construir un abeurador que impedeixi
el ramat de contaminar les aigües disponibles. Anàlo-
gament succeeix en països reconeguts com a desen-
volupats en els quals s'intenta imposar uns mínims
gratuïts en els serveis de proveïment per a sectors
socials depauperats. Moltes polítiques hídriques dels
països mediterranis tenen marcats els seus objectius
en arribar algun dia on indica la Directiva Marc de l'Ai-
gua (DMA), política que té poc sentit, allà on existei-
xen altres prioritats socioeconòmiques.

La conca mediterrània

Al voltant del mar Mediterrani trobem països dels con-
tinents europeu, asiàtic i africà molt diversos en geo-
gràfica, política, estructura socioeconòmica, aliances
polítiques, nivell de conflictivitat, insularitat, antiguitat
de les institucions i un llarg etcètera d'altres caracte-

rístiques. Noteu les diferències entre: Vaticà, Mònaco,
Malta, Creta, Egipte, França, Bòsnia, Palestina, Jordània,
Kosovo, sense incloure, des d'un punt de vista hidro-
gràfic, països com Sudan, a la conca del riu Nil, en el
qual se susciten qüestions de sobirania sobre l'aigua
(també al Tigris, Eufrates o al Jordà, encara que no de-
semboquin al Mediterrani) i la novíssima Macedònia,
país realment mediterrani. La diferenciació entre països
de la costa nord o europea (part de la UE), de la cos-
ta sud o africana, de l'est (ambdues a la regió MENA)
i de les illes és per les seves característiques climàti-
ques i hidrològiques, uns amb rius alimentats des dels
nevats Alps i altres amb un permanent descens en la
mitjana de les precipitacions anuals, així com diferèn-
cies econòmiques i socials amb forta influència dels
antecedents històrics, religiosos i polítics.
El nivell de riquesa en PIB varia només entre països
de la regió MENA des de 1.290 $ a 16.180 $ per
persona, amb distribucions de renda interna molt de-
siguals un de l’altre. Aquesta regió posseeix un dels
índexs de proveïment d'aigua més baixos del món i
a més amb escassos recursos, amb diversos països
situats en el 10% inferior de la classificació de dis-
ponibilitat anual de recursos hídrics per capita, ex-
plotant recursos no renovables, esgotant les reser-
ves aqüíferes i degradant la qualitat de les escasses
aigües existents i fins i tot el sòl per desforestació,
salinització i erosió. La zona mediterrània pot veure's
afectada pel canvi climàtic amb una disminució de re-
cursos hídrics i un augment de la demanda d'aigua.
Amb això la producció agrícola descendirà i el medi
ambient sofrirà danys severs: incendis forestals, sa-
linització del sòl, etc.

El valor socioeconòmic de l'aigua

L'aplicació de conceptes d'economia a la gestió i ús
de l'aigua (bé en general no substituïble) ens duu al

L’aigua a la Mediterrània

El valor econòmic de l'aigua i les seves
implicacions en la conca mediterrània 
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dilema de la fixació del preu de mercat. Aquest prin-
cipi d'economia resulta de difícil aplicació, perquè no
serà igual l’aigua per cobrir la ingesta diària perso-
nal, que una altra aigua per a regadiu, en la qual la
producció agrària s'enfronta a un preu de mercat
que decideix si és millor produir-lo o importar-lo (al-
fals, cereal, tomàquet, llet...).

En l'economia financera el valor de l'aigua se sol
identificar amb el valor afegit o cost ocasionat en les
operacions d'investigació, captació, emmagatzemat-
ge, control, adequació de la qualitat i posada a la dis-
posició de l'usuari més l'amortització de les inver-
sions i un possible benefici pel servei prestat. El
mateix succeeix si es disposa d'un sistema d'eva-
cuació d'aigua (pluvials, residuals, drenatge) i depu-
ració. Igualment s’hi podria incloure el cost per evi-
tar les inundacions. Aquest valor afegit, després
d'aplicar-hi criteris d'equitat, control de la demanda
i política social, acaba sent una tarifa o concepte si-
milar que finalment és vist per l'usuari com el preu de
l'aigua. Aquesta acumulació de costos acostuma a ob-
viar els que estan associats a les externalitats cau-
sades per l'ús. El benefici net de l'usuari serà la di-
ferència entre el que rep o creu que rep amb l'aigua
que utilitza i el que li costa o paga. En els usos de
l'aigua tenim el consumptiu, com ara l'aigua d'inges-
ta, que es retorna al cap d'un temps variable i amb
la qualitat canviada (física, química, biològica) i el no
consumptiu, que suposa una restitució pràcticament
immediata al cicle de l'aigua amb molt poca variació
de la seva qualitat. L'ús pot ser fruit d'una necessi-
tat més o menys peremptòria (beure, regar, banyar-
se) o d'un simple consumisme i pot ser solvent o in-
solvent segons el preu que s'ha de pagar.
La necessitat bàsica és d'uns 2 litres d'aigua pota-
ble d'ingesta per persona i dia (l/pd). Fan falta un mí-
nim de 20 l/pd d'aigua disponibles a menys d'un qui-
lòmetre per a la higiene de les persones  i del seu
entorn (en part substituïble per sorra). D'una altra
manera, les malalties entorpiran el desenvolupament
quotidià de la vida i l’activitat individual i social. El nom-
bre de morts en certs establiments hospitalaris era

del 80‰ dels ingressats l’any 1880, i pel fet d’em-
prar aigua i sabó per rentar va descendir al 2‰ (un
98,75%) l’any 1948, any del descobriment de la pe-
nicil·lina. A la ciutat cal atendre una sèrie de serveis
comuns que duen a consums d'uns 100 l/pd (reco-
manat com a mínim per l'Organització Mundial de la
Salut [OMS]). Obtenir aliments suposa diversos me-
tres cúbics d'aigua per quilogram de blat i encara més
per quilogram de carn de vedella, quantitat major si
la vedella s'alimenta amb pinsos o amb gra. Per con-
tra, el quilogram de conill necessita molt poca aigua.
Amb la importació d'aliments s'importa l’aigua virtu-
al equivalent a la necessària per a la seva producció.
La necessitat d'aigua per a la totalitat d'activitats de
les persones, incloses la comercial, industrial i la pro-
ducció d'aliments, situa el consum anual per sobre de
1.000 m3 per any i es preconitza que sigui entre
2.000 a 3.000 m3 per persona i any (notem la dis-
crepància de xifres), volum sens dubte impossible en
molts països àrids de la conca mediterrània. La dis-
ponibilitat de recursos és molt variable d'un país a un
altre. Trobem, en un extrem de la disponibilitat de re-
cursos bruts, Croàcia, amb una disponibilitat de
23.182 m3 per persona i any i a l'altre, Malta amb 126. 
L'ús de les aigües de rius, llacs i mar com a assimila-
dores de part dels residus produïts per l'activitat hu-
mana està molt mal considerat, però no deixa de ser
una opció a utilitzar amb precaució en certes situa-
cions. D'aquesta manera, s'aprofita la capacitat auto-
depuradora o assimiladora del mitjà. Això podrà des-
viar recursos econòmics a altres necessitats i ajudar
a permetre un desenvolupament que assolirà, en el seu
moment, la capacitat suficient per a minimitzar aquest
abocament de residus a l'aigua o al mitjà natural.
Aquesta pràctica d'abocament al mitjà hídric, tot i que
és d'ús limitat, pot ser objecte de valo ració econòmi-
ca en competència amb altres maneres d'abocar i
amb la depuració prèvia. 
L'aigua a la naturalesa té un ús lúdic, recreatiu, es-
tètic... i es considera un bé ambiental a preservar. En-
trem en l'economia ambiental de més difícil avalua-
ció que la financera. Fet el còmput econòmic total es
podrà decidir sobre la gestió de l'aigua. Aquest és un
objectiu lloable i a defensar i a assolir en el seu mo-
ment. Els recursos hídrics disponibles i la situació so-
cioeconòmica de cada grup humà definiran un estat
d'ús i protecció de l'aigua diferents. Recordem que
l'aigua a la naturalesa serveix per transportar i assi-
milar energia i matèria i per sustentar la vida. És ne-
cessària la protecció legislativa d'aquesta aigua i la
posada en valor dels ecosistemes perquè compen-

L'aplicació de conceptes d'eco-
nomia a la gestió i ús de l'aigua
(bé en general no substituïble)
ens duu al dilema de la fixació
del preu de mercat
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sin la falta de producció econòmica que les matei-
xes aigües generarien en un altre ús. Anàlogament suc-
ceeix amb el patrimoni hidràulic i altres infraestruc-
tures com els parcs d'atraccions, els camps de golf
i els embassaments, que emmagatzemen, retenen
riuades, regulen cabals, permeten la navegació, pro-
dueixen energia elèctrica i altres serveis, sense es-
tar exempts d'inconvenients.

La regió mediterrània en el context mundial

A les reunions, entre d’altres, de Dublín i Rio de Ja-
neiro de l’any 1992 (Comissió Mundial per a l'Aigua)
i en diversos congressos mundials, es va consensuar
que per garantir la millora de qualitat del medi am-
bient i per  satisfer les necessitats de la població, cal
redoblar els esforços en tecnologia (mobilitzar el
coneixement), finances (capacitat inversora del sec-
tor privat complementant al públic) i innovació de les
institucions (amb implicació dels usuaris). En els
països de la conca mediterrània trobem grans dife-
rències en la seva aplicació entre els països conti-
nentals i els insulars i entre els del nord i els del sud
amb una zona especialment delicada a l’est. Entre
els organismes internacionals implicats en l'aigua i
amb derivacions per al Mediterrani trobem l'Orga-
nització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE), l'Organització de les Nacions Uni-
des per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO),  l’OMS,
el Banc Mundial (BM) i el Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD). Un pla
concret per a la zona mediterrània és el Pla Blue i
entitats com el Sistema Euromediterrani d'Informa-
ció sobre l'Aigua (Remide) i l’Institut Méditerranéen
de l'Eau (IME) que presenten altres articles d'a-
questa publicació.
La irregular meteorologia de la conca mediterrània oca-
siona desigualtat en el règim hídric, cosa que obliga
a emmagatzemar aigua en l'època de pluges per te-
nir-la disponible en l'època seca. Freqüentment, les
precipitacions poden ser intenses (torrencials) i pro-
vocar fortes avingudes fins i tot en les zones desèr-
tiques, per la qual cosa les poblacions que s'esta-
bleixen prop de les lleres d'aigua poden veure's
seriosament afectades pel risc de pèrdua de vides hu-
manes. Els danys causats per les riuades són d'un va-
lor econòmic elevat, cosa que justifica de sobres la
inversió en sistemes d'alerta de les precipitacions
extremes i en l'atenuació de les avingudes, aprofitant
espais naturals o mitjançant sistemes de regulació i

canalització. Els períodes de sequera són molt severs
i originen danys econòmics també abundosos per a
la societat. Per raons òbvies, en aquests períodes es
garanteix l'aigua de proveïment a les persones i es re-
talla el subministrament per a altres usos. L'evolució
a la baixa de les precipitacions a la zona mediterrà-
nia és evident, però encara no significativa. Per con-
tra, l'increment de demanda d'aigua sí que és pale-
sa i provoca un increment de les situacions de sequera
no hídrica, sinó estructural, per manca d'adequació
dels recursos a la demanda i d'infraestructures hí-
driques. Ambdues situacions extremes són objecte
d'estudi a la planificació de la UE i en els restants pa-
ïsos de l'entorn. 

L'aigua i la salut. Inversions. Aigua i població

La salut és un indicador del benestar social i del
desenvolupament econòmic. La relació salut, aigua,
alimentació, ensenyament i treball és molt directa i es-
pecialment la de salut i aigua de proveïment i siste-
ma de sanejament d'aigües per evitar les malalties de
transmissió hídrica i els vectors de malalties en les
aigües estancades i residuals. La mortalitat dels nens
i l'absentisme escolar disminueix amb un bon siste-
ma de proveïment i sanejament. El mateix succeeix
amb els adults i el treball.

La població de l'àrea mediterrània, en general, gau-
deix de servei de proveïment i s'observa un decrei-
xement continu de les poblacions no proveïdes. A les
zones rurals, un 10% de la població, especialment les
del nord d'Àfrica (de 152 milions d'habitants, 72 vi-
uen en zones rurals) són les més afectades pel des-
proveïment d'aigua potable, encara que disminueix la
seva incidència contínuament (l’any 2004, un 86% de
la població proveïda) encara que més lentament que
a les zones urbanes (un 96% de la població). La co-
bertura del sistema de sanejament en aquestes zo-
nes també millora (91% en zones urbanes i 62% en
zones rurals).

Per garantir la millora de quali-
tat del medi ambient i per  satis-
fer les necessitats de la població,
cal redoblar els esforços en tec-
nologia, finances i innovació de
les institucions
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La majoria de població se situa a les ciutats i zones
de la costa, cosa que dóna lloc a una gran demanda
d'aigua localitzada i genera les corresponents aigües
residuals que podran contaminar la costa i els cursos
finals dels rius i torrents, dificultant la reutilització de
l'aigua terra endins, atès que necessita un bombament

i una conducció addicional. En aquestes zones es
produeixen freqüentment desequilibris de caràcter
estructural entre la demanda i els recursos, i neces-
siten infraestructures de captació, emmagatzematge,
transport i tractament per equilibrar hídricament el
país i posar l'aigua a la disposició de la població en
el lloc, temps i qualitat adequats. Aquestes infraes-
tructures absorbeixen recursos financers que es po-
drien destinar a altres inversions públiques deman-
dades per la població com ara escoles, hospitals,
carreteres, etc. La limitació de recursos financers en
les administracions obliga a triar on realitzar les pos-
sibles inversions entre les abundants demandes so-
cials. A escala mundial, s'estima que per arribar als Ob-
jectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) es
necessiten 84.000 milions de dòlars. El benefici mit-
jà esperat per a aquestes inversions en proveïment i
sanejament respecte del cost ocasionat se situa en
valors entre 4 vegades la inversió, cas de la conne-
xió domiciliària, i 12 vegades si és en punts de sub-
ministrament i sanejament concrets (carrers, places).
En cas d'existir una tarifa per al subministrament, re-
sulta fàcil establir fórmules financeres que siguin atrac-
tives per amortitzar les inversions que es realitzaran
amb capitals públics o privats. L'èxit d'aplicació d'u-
na tarifa a l'aigua (el seu cobrament i entrada del ca-
pital privat) necessita convenciment (participació),
cobertura legal i estabilitat social, administrativa i po-
lítica. Amb aportació de capital privat, el qual acos-
tuma a rebre una rendibilitat de l'ordre del 5% (baixa
respecte d’altres activitats), es descarrega a les ar-
ques de l'administració, que podrà dedicar els seus
recursos a altres demandes socials iniciant un procés

de privatització dels serveis de proveïment. No suc-
ceeix el mateix amb els sistemes de sanejament que
acostumen a ser més difícils d'introduir en els siste-
mes tarifaris i de privatitzar. On la població està més
disseminada s'intenta atreure la inversió i gestió pri-
vada formant agrupacions territorials extenses de po-
blació i d'usos d'aigua, Llei Galli a Itàlia i Entitats Lo-
cals de l'Aigua (no actives) a Catalunya (Espanya).
Les exigències legislatives de qualitat d'aigua de pro-
veïment i de les aigües residuals tractades influeixen
fortament en les inversions i en els costos d'explota-
ció i vigilància i, com a conseqüència, en la socioe-
conomia. Considerar les recomanacions de qualitat
de l’OMS com a mínim i no suficient, fa iniciar una car-
rera per ser cada vegada més restrictiu (principi de
prevenció) amb la qualitat de l'aigua potable i per això
més cara.
Certes infraestructures hídriques poden suposar una
menor inversió inicial i un major cost d'explotació
(usualment energètic) repercutible en la tarifa de l'ai-
gua, sent de ràpida execució i inici de l'amortització
de les inversions (menors interessos intercalars),
amb un període de tornada del capital més curt, per
la qual cosa aquestes infraestructures són atractives
per als capitals privats que les realitzaran en règim
de concessió (habitual en la zona d'influència llatina)
o de privatització, però possiblement més oneroses
per a la població i dependents per tecnologia i ob-
solescència. Addicionalment, la menor inversió per-
met a l'inversor privat multiplicar el nombre d'actua-
cions i anar capturant més quota de mercat. Perquè
el capital privat intervingui cal disponibilitat per al
pagament de la tarifa per part de la població. Això no
succeeix en els estrats econòmics més deprimits de
la societat, ni en totes les concepcions de servei pú-
blic per qüestions de religió i tradició. El cost del re-
but d'aigua pot ser onerós per a les economies de-
primides o saturar la capacitat d'acceptar increments
de preus de serveis per a molts. Cal una decidida,
clara i equitativa intervenció de l'Administració per as-
solir un sistema tarifari adequat per a les necessitats
socials i amb un equilibri econòmic que permeti el sos-
teniment de servei de subministrament d'aigua i el seu
sanejament. En els països amb nivells mitjans d'ingrés
dels ciutadans, les necessitats d'inversió en prove-
ïment i sanejament no són superiors al 0,10% del PIB
i el manteniment del sistema pot arribar al 0,20%. Per
contra, en un país amb baixos ingressos, aquestes xi-
fres s'eleven respectivament al 0,43% i 0,67%, one-
rós per a una economia feble. La lluita contra la con-
taminació eleva aquestes xifres fins al 0,75% per a

L'increment de demanda d'aigua
provoca un increment de les
situacions de sequera no hídrica,
sinó estructural, per manca d'a-
dequació dels recursos a la
demanda i d'infraestructures
hídriques
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països rics (normes de qualitat molt exigents) i entre
el 0,3% i el 6% per als econòmicament febles.
Les polítiques hídriques a la conca mediterrània són
diferents. A Líbia, el projecte del "Riu Fet per l'Home"
(Man Made River) explotarà en forma minera aqüífers
de l'interior del país. Tunísia privatitza la construcció
de dessalinitzadores a les zones turístiques de la
costa. A Espanya, amb el servei de proveïment molt
privatitzat, l'Administració renuncia als transvasa-
ments i aposta per les dessalinitzadores amb mem-
branes com a solució principal. Les tarifes, en gene-
ral, no cobreixen la totalitat dels costos de proveïment
i sanejament i, menys encara, la de gestió del cicle
complet de l'aigua, com preconitza la DMA. Amb l'in-
crement de la tarifa o el preu que pagarà l'usuari per
l'aigua consumida s'intenta actuar, no en l’àmbit de
l'oferta d'aigua, si no en el de la demanda. En teoria,
gràcies a l'elasticitat de la demanda respecte del
preu, l'increment d'aquest ha de suposar una dismi-
nució del consum d'aigua. Això no és totalment cert,
l'elasticitat domèstica és molt rígida, ja que depèn de
les instal·lacions i equips instal·lats i també dels usos
i costums. Per aquestes raons, no té consistència o
memòria i recupera el nivell de consum anterior al cap
de cert temps. Fan falta més instruments a part de
la tarifa per fer-ne disminuir el consum. Les elastici-
tats són majors en els consums industrials i molts ma-
jors en els usos agraris. L'elasticitat és un concepte
de mercat i amb béns substitutius, cosa que no es
compleix en el cas de l'aigua.

Aliments i agricultura. La reutilització. 
L'eficàcia d'ús

L'agricultura i la ramaderia són a la base de la pro-
ducció d'aliments, l'obtenció de recursos econòmics
i arrelades a mode d'instint de supervivència. A la con-
ca mediterrània hi ha 108 milions de persones vivint
amb una disponibilitat no major de 1.000 m3 d'aigua
a l'any, cosa que les converteix en pobres. 65 milions
viuen amb carestia d'aigua en disposar de menys de
500 m3 d'aigua a l'any. Per mantenir aquesta situa-
ció precària, en moltes zones hi ha sobreexplotació
dels recursos hídrics tant superficials com subterra-
nis, que causen en part, en aquests últims, salinització
dels aqüífers per intrusió marina o altres raons. Els
contratemps sanitaris amb la reutilització de les ai-
gües per a regadiu en agricultura han creat una imat-
ge de perillositat. El perill major és la manca de for-
mació i criteri per part dels regants. És possible

regar moltes plantes i arbres amb aigües residuals
que han rebut certa depuració i així disposar d'una
aigua més econòmica i aprofitar la seva capacitat fer-
tilitzadora (fosfats, nitrats) gràcies a la matèria orgà-

nica no eliminada en el costós tractament terciari de
depuració que no serà necessari. D'aquesta mane-
ra, s'estalvia l'aportació addicional d'adobs. L'aplicació
de les recomanacions de l’OMS per a la qualitat de
les ai gües a reutilitzar en irrigació és adequada des
d'un punt de vista sanitari per als cultius que  s'hi in-
diquen, sense incórrer en costos elevats de depu-
ració. La UE dóna recomanacions més restrictives.
Això té sentit per al regadiu de zones lúdiques com
succeeix en els camps de golf o parcs d'atraccions,
perquè els seus usuaris poden pagar els tractaments
terciaris per adequar la qualitat de l'aigua a reutilit-
zar sense que corrin riscos. Normatives a part, no cal
oblidar que la reutilització, si no s'eliminen prèviament,
acostuma a anar acompanyada d'una aportació crei-
xent de sals, perill enorme per a la fertilitat del sòl si
no s'aconsegueix rentar-les (mitjançant la pluja o els
regadius periòdics amb altres aigües menys sali-
nes). Tenint en compte els seus escassos recursos
hídrics naturals, que no arriben a satisfer la deman-
da urbana, Malta ja preconitzava, l’any 1884, la re-
utilització de l'aigua residual per a regadiu, preser-
vant els recursos naturals per a proveïment. La
reutilització a Malta va mes enllà del regadiu, ja que
també s'empra en els serveis de caràcter industrial
(port). La costa mediterrània d'Espanya té una llar-
ga tradició de depuració d'aigües residuals i la seva
reutilització en irrigació, fins i tot en el manteniment
d'aiguamolls i està iniciant la recàrrega d'aqüífers
amb aquesta aigua. En la reutilització d'aigües que-
da per resoldre el repartiment de costos perquè l'a-
bocament d'aigua residual depurada al medi natural
acostuma a realitzar-se amb un tractament secundari
i per a la majoria de reutilitzacions es preconitza un
tractament terciari i una xarxa addicional de distribució
que suposen costos addicionals.

Les exigències legislatives de
qualitat d'aigua de proveïment i
de les aigües residuals tractades
influeixen fortament en les
inversions i en els costos d'explo-
tació i vigilància i, com a conse-
qüència, en la socioeconomia
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A una altra escala, la producció agrària en grans su-
perfícies es veu afavorida en el Mediterrani pel clima
de la zona i per les hores i intensitat de la insolació,
però requereix aigua per irrigar. Productes com els
cereals, el blat de moro, el cotó, la canya de sucre,
permeten la mecanització dels treballs i la recol·lec-
ció. D’altres, com els vegetals i les fruites, acostumen
a estar menys mecanitzats i necessiten mà d'obra per
a collir, especialment els productes hortícoles i els
fruit s aprimorats. La producció primerenca es premia
amb preus més alts. La costa sud mediterrània dis-
posa de sòls i de mà d'obra en general i d'aigua en
zones concretes (Atles, Nil) que afavoreixen la im-
plantació de cultius intensius i aprimorats per expor-
tar i per a l’ús intern i que segur seran una aportació
per impulsar el desenvolupament socioeconòmic i
potenciar la relació entre països de la conca. 
Els països volen tenir garantit un mínim de produc-
tes bàsics (cereals, oli,...) i no dependre tant del mer-
cat internacional i les seves oscil·lacions de preus. En
general, els països de la conca mediterrània tenen una
aportació calòrica per a la dieta alimentària superior
a les 3.000 kcal. En el sud, l'origen és majoritàriament
vegetal, amb forta presència dels cereals, mentre
que a la costa nord, l'aportació es fa per mitjà d’ali-
ments d'origen animal (principalment boví i no de
pasturatge). En els països de l'est i del sud, la su-
perfície dedicada al regadiu és creixent com a con-
seqüència de la demanda interna d'aliments i de la
dependència de la importació, alguns fins al 50%
dels seus aliments. El creixement d'aquesta superfí-
cie ha arribat a ésser en algun país del 120% en les
dècades 1980-2000. La diferent disponibilitat d'ai-
gua fa que el terme mitjà de volum per a irrigació per
capita estigui entre 921 m3 i 180 m3 amb aportacions
pluviomètriques anàlogues. Per contra, a la costa
nord, el cultiu de cereals decreix a favor de produc-
tes subvencionats per la Política Agrària Comunità-
ria (PAC) i la irrigació convencional està en recés i
sent substituïda pel reg de suport. L'impacte de l'ai-
gua virtual importada en els aliments (vegetals i car-
nis) per països de la costa sud i est està entre els 200
i els 840 m3/persona, cosa que afecta els cereals i
els productes carnis, ja que els països utilitzen l'es-
cassa aigua disponible per a la producció local d'a-
liments d'alt valor. L'agricultura suposa el 65% de la
demanda d'aigua a la conca mediterrània, xifra que
és el 48% en els països del nord (amb excepcions
com Espanya 60% i Grècia 80%) i del 80% en els
restants països, illes incloses. El consum d'aigua per
ha depèn de l'índex d’aridesa de cada zona i està in-

fluenciat per les tècniques d'irrigació, però no tant com
se sospita. La productivitat es pot definir com el per-
centatge del PIB aportat per l'agricultura respecte del
total, però aquest és un indicador més de l'estructu-
ra productiva del país i del nivell de desenvolupament
socioeconòmic. La productivitat per metre cúbic d'ai-
gua emprat depèn del cultiu i de l'època de l'any. En
aquestes consideracions cal afegir que, darrere de
la producció agrària de base, hi ha una indústria
agroalimentària que crea llocs de treball i afegeix va-
lor a aquesta producció, cosa que no succeeix en el
cas de productes importats que freqüentment arriben
ja elaborats de l'exterior.

En general, no es troben a la conca mediterrània aglo-
meracions industrials o sectors industrials grans con-
sumidors d'aigua, encara que sí molta indústria. Les
crisis energètiques passades van dur a les adminis-
tracions a realitzar auditories per millorar-ne l'eficàcia
i introduir pràctiques de minimització. La indústria dis-
posa de capacitat financera, tecnològica i organitza-
tiva per posar en pràctica els plans de minimització de
consum d'aigua i de producció de residus, i per això
trobem un sector eficient. Així, el valor afegit per me-
tre cúbic d'aigua utilitzat en la producció de la indús-
tria química mediterrània és major que al centre d’Eu-
ropa i la indústria productora d'energia mediterrània
necessita refrigerar emprant aigua de mar i l'atmos-
fera i no aigua de llacs i rius.
Excepte països com Egipte (en el Nil) i en certes zo-
nes de l'Atles magribí, la producció d'energia hi-
droelèctrica és baixa al nord d'Àfrica, illes i est del Me-
diterrani. Per contra, la zona nord, inclosa Turquia, sí
que disposa de producció hidroelèctrica encara que
amb un creixement futur pràcticament nul.

Ecosistemes hídrics. Turisme

Hi ha un gran interès a conservar els ecosistemes, ja
siguin marins o continentals. En els continentals, su-

La producció agrària en grans
superfícies es veu afavorida en el
Mediterrani pel clima de la zona
i per les hores i intensitat de la
insolació, però requereix aigua
per irrigar
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posa no desviar tanta aigua del medi natural per a usos
diversos que competiran per aconseguir-la i garan-
tir a l'ecosistema un subministrament en quantitat i qua-
litat perquè realitzi les seves funcions, mantenint la seva
dinàmica natural usualment per definir i decidir. Cal
evitar que aquesta conservació dugui a situacions de
conflicte en marginar el desenvolupament de part de
la població. El model de l'Europa Comunitària està ge-
neralitzat i en progressiva aplicació als països de la
costa nord i en part de les illes. Altres països inten-
ten adaptar-lo amb l'esperança d'integrar-se o apro-
ximar-se més a la UE. Cal posar en valor econòmic
els ecosistemes i oferir alternatives de desenvolupa-

ment social als grups pendents de rebre més aigua
per millorar la seva situació. Tot això s’ha de gestio-
nar amb la participació dels usuaris de l'aigua.
Gràcies a la bonança climàtica mediterrània, la ten-
dència generalitzada del desplaçament de la pobla-
ció del nord al sud d'Europa segueix tenint un gran
atractiu. Això suposa l'assentament a la costa de l'es-
tiuejant o hivernant ocasional o assidu, però també
el desplaçament definitiu de jubilats i fins i tot de
professionals de tot tipus. El procés és fort a la cos-
ta europea i a les illes i a certs països del sud i de
l'est del Mediterrani (Tunísia, Marroc, Turquia). L'es-
tabilitat política i social dels països del sud, així com
la seva idiosincràsia i atractiu natural, generalitzarà
aquest moviment de població, cosa que suposarà la
creació de llocs de treball i d'infraestructures de sub-
ministrament d'aigua útils per a cada país. Igualment
la preservació d'ecosistemes (com a Tunísia el cas del

Parc Nacional d’Ichkeul) hi afegirà atractiu turístic. Po-
dem considerar que el turisme és el germen d'una cer-
ta homogeneïtzació socioeconòmica a l'àrea medi-
terrània. 

Conclusió

L'aigua és i serà un tema candent i complex a tot l'en-
torn mediterrani, però és un element bàsic per al
desenvolupament dels països i el benestar de les
societats, per la qual cosa necessita una gestió par-
ticipativa i responsable, especialment a la conca me-
diterrània, amb irregularitats temporals i espacials
enormes en la distribució d’aquest recurs natural.
La reutilització de l'aigua, la gestió conjunta de re-
cursos, la tecnificació i participació dels usuaris, es-
pecialment els agrícoles, i la garantia d'importar ai-
gua virtual amb els aliments a preu assequible, així com
l'aprofitament del fenomen turístic com a font d'in-
gressos per a les infraestructures i en concret per a
les d'aigua, així com la creació de llocs de treball
són elements a considerar en la recerca de la solu-
ció a la manca de recursos hídrics i en la recerca de
la sostenibilitat del desenvolupament socioeconò-
mic desitjat pels països de l'entorn mediterrani.
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L'escalfament global del planeta resulta inequívoc
segons les observacions sobre l'augment de la tem-
peratura mitjana de l'aire i de l'oceà, la desaparició de
glaceres i neus perennes, a més de l'augment del ni-
vell mitjà del mar. La temperatura mitjana de la Terra
ha augmentat en 0,76°C des de 1850, segons les da-
des disponibles. El canvi climàtic és un fet indubta-
ble, íntimament lligat al desenvolupament, que cons-
titueix un repte sense precedents per la dificultat que
suposa a donar una resposta, per la globalitat del pro-
blema i per la desconnexió territorial entre emissions
de gasos d'efecte hivernacle i impactes. Aquests im-
pactes es produeixen de forma global sobre recur-
sos naturals essencials, afecten el nostre model de
desenvolupament i plantegen la necessitat de miti-
gar els seus efectes i posar en pràctica mesures
adequades per a adaptar-se.
El Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic, que va entrar en vigor l’any 1994, consti-
tueix la iniciativa política de caràcter multilateral que
estableix les bases per plantar cara al canvi climàtic.

Introducció

La sensibilitat d'Europa davant del canvi climàtic té
un gradient diferent entre el nord i el sud. Diversos
estudis indiquen que el sud d'Europa, i en particular
la zona mediterrània, es veuran severament afectats.
El sec i càlid clima del sud-est europeu es preveu que
sigui encara més càlid i més sec, cosa que pot po-
sar en perill els cursos fluvials, els recursos per a la

producció d'energia hidroelèctrica, la producció agrí-
cola i els cultius forestals. Les previsions mostren
una disminució considerable de la precipitació en
època estival, cosa que pot provocar encara més
escassetat d'aigua respecte de la situació actual.
Les pressions principals a les quals es preveu que
el medi ambient es vegi sotmès afectaran principal-
ment la biodiversitat, la planificació territorial i el pai-
satge, el sòl i la degradació del territori, la degrada-
ció forestal, els desastres naturals, la gestió de l'aigua
i els espais recreatius. Aquests efectes tindran im-
portants conseqüències, en particular a zones amb
la distribució territorial, la densitat de població i el des-
envolupament econòmic com els que es donen a la
zona mediterrània, on la majoria dels ecosistemes
europeus estan planificats o semiplanificats, i fre-
qüentment estan fragmentats, a més d'afectats per
contaminació o altres intervencions humanes.

Efectes previstos1

En termes generals, i per a tots els escenaris utilitzats,
es preveu una disminució de la precipitació mitjana anu-
al. Aquesta disminució en la precipitació varia signifi-
cativament d'una estació a una altra, i d'unes zones a
unes altres, com a resposta a canvis en la circulació
a gran escala i la càrrega de vapor d'aigua. Específi-
cament, en la Mediterrània, la precipitació estival es pre-
veu que disminueixi substancialment (en algunes zo-
nes fins a un 70%, segons l'escenari SRES A22).
Diversos autors (Giorgi et al., 2004) han identificat
una circulació anticiclònica a l'estiu cap a l'Atlàntic
nord-oest, cosa que provoca una cresta de baixa
pressió a Europa occidental i una vall de baixa pres-
sió a Europa oriental. Aquesta estructura, que actua

L’aigua a la Mediterrània

Impactes del canvi climàtic sobre la zona
mediterrània: la seva relació amb el tema
de l'aigua

1 Com a resultat de modelització i anàlisis estadístiques
2 El model d'escenari d'emissions A2 es caracteritza per posar un especial èmfasi en la cultura regional i local, considerant un retorn a valors 'fa-
miliars' en la majoria de les regions. La informació detallada es pot obtenir a: www.geo.vu.nl/~ivmadapt/fb_scenario.htm.



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

12
5

a mode de barrera, desvia les tempestes cap al nord
i causa una disminució generalitzada i substancial de
precipitació a la conca mediterrània.
Es preveu que el canvi climàtic tindrà tot un seguit d'im-
pactes sobre els recursos hídrics. El vessament anual
probablement disminuirà entre un 0 i un 23% l’any 2020
de mitjana a la zona mediterrània, i entre un 6 i un 36%
de mitjana per al 2070, amb les suposicions de l'esce-
nari A2 i B23 i escenaris climàtics de dos models climàtics
diferents (Alcamo et al., 2007). La mateixa tendència s’ob-
serva a la recàrrega d'aigües subterrànies, que es pre-
veu que disminueixi a tot l'est d'Europa.
Es preveu també un augment del flux hídric estacional,
de mitjana, amb importants cabals que es presenten en
moltes ocasions amb gran intensitat i de durada curta,
en l'estació plujosa (en general, primavera i tardor en la
zona mediterrània) i també fenòmens de cabals molt bai-
xos durant l'estació seca, a més de presentar una extensió
en el temps (i en conseqüència en l'espai) dels períodes
secs. Es preveu també el risc d’inundacions, en particular
crescudes sobtades, i sequeres simultànies.
El canvi climàtic comporta a més un augment de la in-
tensitat i freqüència de fenòmens extrems acompanyats
d'un descens de la precipitació mitjana, cosa que tin-
drà importants conseqüències per a la disponibilitat
de recursos hídrics i la gestió del territori. 
Els cabals en l'època estival poden disminuir fins a un
50% en el centre i algunes zones del sud d'Europa, i
fins a un 80% en alguns rius de l'àrea mediterrània.
La zona mediterrània té una gran probabilitat de so-
frir un important augment del risc de sequera, i és pre-
cisament en aquesta zona on existeix una alta densi-
tat de població i una important demanda de reg. Això
implicarà la necessitat de desenvolupar una planificació
de la gestió sostenible del territori. En conseqüència,
es preveu, amb una alta probabilitat, que la zona me-
diterrània es vegi afectada per una important escas-
sesa d'aigua (percentatge entre extracció/disponibi-
litat major d'un 40%) en motiu del canvi climàtic i
l'augment de les extraccions d'aigua, que tindrà im-
portants conseqüències socioeconòmiques a causa
de  l’augment de la competència pels recursos hídrics.
La taula 23 resumeix la  freqüència de sequeres i inun-
dacions  prevista en la zona mediterrània, per a di-
versos horitzons temporals segons diversos escenaris
basats en els models ECHAM44 i HadCM35:

La combinació d'altes temperatures i de la reducció
de la precipitació mitjana en èpoques estivals com-
porta l'augment de fenòmens d'onades de calor i se-
queres, amb les seves importants conseqüències
socials, econòmiques i mediambientals. A més les pre-
visions també indiquen un augment anual del risc.
En definitiva, els recursos hídrics es veuran molt afec-
tats pels impactes que el canvi climàtic provoqui en
les temperatures, precipitacions i vessaments.

Efectes observats 

A la zona mediterrània, durant el període 1950-2000,
la tendència de la precipitació anual ha estat de pro-
gressiva disminució, amb especial èmfasi a l'est. En
algunes zones s'ha observat un increment de la pre-
cipitació mitjana, però a causa de la distribució irre-
gular d’aquestes, moltes zones seguiran convertint-
se en zones seques.
Com a resultat d'aquests i altres canvis en els règims
tèrmics i hidrològics s'observen també impactes en
altres sectors com, per exemple, canvis en els eco-
sistemes, la biodiversitat, la capa forestal, la vida
piscícola, amb les conseqüències que això com-
porta en sectors de productivitat i desenvolupament
dependents.

3 Escenaris d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (vegeu 4t informe de l’IPCC)
4 Model de circulació general atmosfèrica, basat en el model de previsió climàtica de l’European Centre for Medium Range Weather Forecast -
ECMWF. La informació detallada es pot obtenir a: www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html.
5 HadCM3 és un model de circulació general que considera oceà i atmosfera acoblats, que té un control de la climatologia estable. La informa-
ció detallada es pot obtenir a: http://cera-www.dkrz.de/IPCC_DDC/IS92a/HadleyCM3/Readme.hadcm3

TAULA 23 
Previsions de freqüència de sequeres 
i inundacions

Horitzó Disponibilitat de   Inundacions 
temporal recursos hídrics 

i sequeres

2020 Disminució del  Fenòmens de  
vessament anual fins  crescudes sobtades
particular descens    
en època estival. 

2050 Disminució del  Fenòmens de 
vessament anual fins crescudes sobtades
a un 20-30%

2070 Disminució del  Fenòmens de 
vessament anual fins crescudes sobtades.
a un 36%. Particular   Les crescudes que avui  
descens en època estival, dia tenen un període  
que pot arribar fins  de tornada de 100 anys
a un 80% de disminució es preveu que tinguin 
respecte a valors lloc de forma més   
mitjans actuals. freqüent en algunes 

parts de la zona
mediterrània (Espanya i 
Portugal) i menys
freqüent en altres zones.

Font: Alcamo et al. (2007), Arnell (2004), Lehner et al (2006) i Santos et al. (2002)
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Adaptació i vulnerabilitat

Els impactes del canvi climàtic sobre les aportacions
en règim natural es traslladaran als usos de l'aigua tra-
vés dels sistemes d'explotació de recursos hídrics, que
ocupen funcions de regulació, transport i distribució.
Els sistemes d'explotació - infraestructura hidràulica
i regles de gestió - admeten diferents opcions de pla-
nificació i gestió que poden actuar com a barrera d’a-
mortiment o amplificació d'impactes.
Els recursos hídrics són un factor que condiciona la
planificació, gestió i desenvolupament de molts altres
sectors i sistemes, destacant, en particular, amb es-
pecial transcendència a l'àrea mediterrània, la con-
servació de la biodiversitat (especialment els eco-

sistemes aquàtics), la indústria, l'agricultura i el turisme.
A més, entre les qüestions d'àmbit social cal desta-
car la competitivitat, l'ocupació, la necessitat d'in-
fraestructures, la sostenibilitat i la salut.
Quant a les estratègies d'adaptació en el sector, és
necessari establir polítiques específiques en gestió
de recursos hídrics que orientin l'evolució del sector
d’acord amb les previsions de canvi climàtic. Existeix
un gran potencial per orientar a llarg termini una
adaptació racional al canvi climàtic en el sector dels
recursos hídrics que minimitzi els impactes projectats,
però això s’ha de fer en un marc general de planifi-
cació territorial que possibiliti l'establiment de priori-
tats en les polítiques sectorials per identificar i prio-
ritzar les demandes d'aigua i aconseguir una gestió
integrada dels sistemes dels recursos hídrics.

Efectes en polítiques d'adaptació

Com a conseqüència de la necessitat d'adaptació al can-
vi climàtic, una qüestió vital és la manera d'orientar la
política de l’aigua en un horitzó de menor garantia dels
recursos: protecció dels sistemes econòmics, protec-
ció de la biodiversitat, desenvolupament rural, etc. Ca-
dascuna - encara que lògicament el resultat final serà

una combinació de totes - determina diferents fórmu-
les d'assignació i, posteriorment, de gestió.
En el cas de la zona mediterrània i a causa de la
seva especial vulnerabilitat, de l’estat dels recursos
naturals i el necessari desenvolupament sostenible,
és evident que l'evolució de la situació actual hauria
d’anar cap a una solució adaptativa, o sigui, que
mantingui l'estructura d'assignacions (considerant la
revisió de les necessitats i usos) encara que millorant
el seu rendiment, aconseguint que aquests siguin
mes flexibles i, alhora, resistents.
Per a això existeix un ventall de mesures, entre les quals
destaquen, a tall d'exemple:

• Actuacions actives en la política del territori poten-
ciant les actuacions que siguin menys 'hidrode-
pendents' (espacialment i temporalment). En el
sector de la construcció tenen importància les
actuacions en equipaments en habitatge i evitar
la impermeabilització del terreny (cases obertes),

• Polítiques de gestió de la demanda que vagin
mes enllà del mer estalvi d'aigua i que poden
incloure, a mig i llarg termini, la reconversió de
sectors usuaris. A més de la redefinició de les
normes de gestió, 

• Ús de noves tecnologies, encara que analitzant
conjuntament en la seva producció el binomi aigua
i energia, 

• Considerant que una de les conseqüències del
canvi climàtic a la conca mediterrània ve deter-
minada per l'increment de la torrencialitat de les
pluges, cal intentar mantenir constants les dis-
ponibilitats, tenint en compte la necessitat de
considerar la recàrrega d'aqüífers, la planifica-
ció de la gestió del territori i les infraestructures,
i la probabilitat que aquest tipus de successos
tinguin lloc,

• Recuperació d'espais propers a cursos fluvials i
zones d'afecció, en tant que sigui possible,

• Millora de la coberta vegetal per evitar proces-
sos erosius i millorar-ne la condensació. 

Algunes de les millors eines per a la lluita contra el
canvi climàtic i la recerca de solucions per als seus
impactes són la racionalitat, la consciència i el co-
neixement de les qüestions relatives al canvi climà-
tic en tots els aspectes, tant pel que fa a com es pro-
voca, com a les conseqüències a curt, mig i llarg
termini.
Per aconseguir-ho és necessari aplicar mesures amb
el coneixement dels resultats científics que hi hagi dis-
ponibles. Diversos projectes finançats per la Comis-

A la zona mediterrània, durant
el període 1950-2000, 
la tendència de la precipitació
anual ha estat de progressiva
disminució, amb especial 
èmfasi a l'est
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sió Europea treballen en l'efecte del canvi climàtic, el
canvi global en els recursos hídrics. Exemples des-
tacables són: 

• Projecte WATCH (Water and Global Change)
www.eu-watch.org/templates/dispatcher.asp?
page_id=25222705

• Projecte CIRCE (Climate Change and Impact
Research: the Mediterránean Environment)
www.circeproject.eu/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=69&Itemid=1

• Projecte ENSEMBLES (Ensemble based Pre -
dictions of Climate Changes and Their Impacts)
http://ensembles-eu.metoffice.com
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Aquest document s'ha elaborat amb una doble finalitat.
D'una banda, exposar d'una manera succinta la trajec-
tòria de la governança de l'aigua i la implicació/partici-
pació pública a la regió mediterrània, i presentar al ma-
teix temps la relació que existeix entre ambdós termes;
d'altra banda, oferir una visió general dels avenços que
s'han realitzat recentment en aquest àmbit a través del
treball de dues organitzacions regionals i proposar ma-
neres de potenciar encara més aquesta interacció.
L'aigua ocupa un lloc important en els diferents pro-
grames de la Mediterrània, a causa de l'escassetat
d'aigua que pateix la regió. A més de comptar amb ai-
gua distribuïda de manera desigual en l'espai i el temps,
tant en el pla regional com en el dels països, la situa-
ció s'agreuja encara més com a conseqüència d'in-
tensos canvis demogràfics (creixement de la població
i tendències de la urbanització) i un ús no organitzat
dels recursos disponibles tant en la superfície com en
capes subterrànies (cosa que condueix a la sobreex-
plotació del recurs i a l'abús), al qual cal afegir la di-
versitat de particularitats geopolítiques de la regió. Per

fer la situació encara més complexa, les conseqüèn-
cies del canvi climàtic, que s'anuncien particularment
severes a la Mediterrània, exigeixen un canvi urgent de
les polítiques cap a mesures d'adaptació i mitigació que
permetin tractar de resoldre aquests corol·laris.
Després d'haver descrit una imatge poc encoratjado-
ra, també resulta fonamental reconèixer dos fets: i) els
esforços (des de la dècada de 1960) dels científics
pioners, les personalitats (consultar Jain Caistean, Eli-
sabeth Wann Borgese, Aurelio Pechei i Doxiades, etc.)
i els grups civils per conscienciar la ciutadania sobre
els problemes relacionats amb la contaminació i la de-
gradació dels recursos naturals a la regió i les seves
futures conseqüències; ii) la relativament primerenca
implicació dels països en el pla regional (des de 1975),
nacional i subnacional per fer front als reptes que pre-
senten el medi ambient i l'aigua a escala global en
una regió que presenta dificultats inherents en les re-
lacions internacionals/transnacionals, cosa que indica
un desig autèntic d'afrontar els problemes ambientals
sense passar per alt el compromís d'assolir els objectius
establerts a escala internacional respecte a l'aigua i el
sanejament (els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM) i els Objectius de Johannesburg, per
exemple). Dins d'aquest marc, s'ha portat a terme a la
regió una tasca de conscienciació respecte a la idea
que la gestió dels recursos hídrics és principalment un
problema de governança i, com a tal, requereix, d'una
banda, compromís polític i, d’una altra, una àmplia par-
ticipació de les parts interessades.

Debat sobre governança i governança de l'aigua

Governança

Governança és un terme que s'utilitza amb freqüèn-
cia per englobar una sèrie de significats; s'ha con-

L’aigua a la Mediterrània

Governança de l'aigua a la regió
mediterrània i implicació ciutadana
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vertit en una paraula clau amb la qual es denominen
funcions tan diverses com la de facilitar el desenvo-
lupament i fomentar el creixement econòmic, super-
visar el compliment de condicions socioeconòmiques
de tipus occidental en el món en desenvolupament i
utilitzar eines i mètodes de gestió en el sector públic
que denotin una tendència cap a la transferència de
competències i la participació del sector privat.
Malgrat la seva aparent convergència amb la parau-
la «govern», la governança és un concepte més am-
pli i inclusiu que abasta la relació entre una societat
i el seu govern, i cobreix un ampli espectre d'activi-
tats polítiques. Consisteix a portar a terme d'una ma-
nera socialment acceptable l'adjudicació de recursos,
el poder i la regulació i és, per tant, un concepte
summament polític. Aquest tret es veu més accen-
tuat en el pla regional per la sobirania nacional, els
valors socials, la ideologia i els sistemes polítics que
tendeixen a repercutir sobre els intents de canviar els
plans de governança en tots els sectors, i en el sec-
tor de l'aigua en particular. Un important canvi que
comporta la governança per a la manera de pensar
és que ara el desenvolupament es contempla cada
vegada més com una tasca que implica la societat
com un tot i no com el domini exclusiu del govern o
dels inversors.
A la regió mediterrània en particular, en la qual les es-
tructures de govern tendeixen a ser estàtiques, rígi-
des i resistents al canvi i a albergar totes les políti-
ques, és important que el concepte més global de
governança vagi guanyant terreny lentament però
amb seguretat, també a través del foment dels fòrums
regionals i internacionals (òrgans de les Nacions Uni-
des; organismes de la Unió Europea; Associació
Mundial de l'Aigua – Mediterrani, GWP-Med; co-
munitat de donants), altres iniciatives i processos
(Estratègia Mediterrània de Desenvolupament Sos-
tenible, EMDS; Component Mediterrània de la Iniciativa
de la Unió Europea per a l'Aigua, MED-EUWI), sen-
se oblidar el treball pioner de la societat civil (ONG
que actuen de manera individual o que treballen sis-
temàticament en xarxes, com ara l'Oficina Mediterrània
d'Informació per al Medi ambient, la Cultura i el Des-
envolupament Sostenible, MIO-ECSDE).
Fonamentalment, la governança consisteix a perme-
tre la participació i interacció de totes les parts inte-
ressades, ja siguin públiques o privades, per tractar
problemes d'interès comú, com ara la distribució i el
repartiment de recursos hídrics escassos. Aquesta
participació es basa en disposicions legislatives i
institucionals que tenen caràcter inclusiu i integrador.

Tal com va concloure la Cimera Mundial de Johan-
nesburg de 2002, la governança engloba «...institu-
cions democràtiques sòlides sensibles a les neces-
sitats dels ciutadans» i «l'Estat de dret» (Informe sobre
la Cimera Mundial, 2002). 
En un intent de definir-la, la governança es podria con-
siderar com «…l'exercici d'autoritat econòmica, políti-
ca i administrativa per gestionar la situació d'un país
en tots els àmbits... comprèn els mecanismes, pro-
cessos i institucions mitjançant els quals els ciuta-
dans i grups expressen els seus interessos, exercei-
xen els seus drets legals, compleixen les seves
obligacions i resolen les seves diferències» (Water
Governance Programme, PNUD, www.undp.org/wa-
ter/about_us.html).

Governança de l'aigua

En relació amb la «governança de l'aigua», el concepte
va començar a guanyar terreny en el panorama in-
ternacional durant la dècada de 1990; l’any 2000, el
Segon Fòrum Mundial de l'Aigua va concloure que «la
crisi mundial de l'aigua és una crisi de governança,
no d'escassetat, i la bona governança de l'aigua és
un dels principals reptes als quals s'enfronten els
governs per assolir la seguretat de l'aigua» (Decla-
ració Ministerial, 2000). 

Aprofundint encara més en aquesta postura, la GWP-
Med va ratificar que la crisi de l'aigua és una crisi de
governança i que «...es tracta cada vegada més de
com, en la nostra condició d'individus i membres d'u-
na societat col·lectiva, governem l'accés a l'aigua i con-
trolem els recursos hídrics i els beneficis que aquests
aporten» (GWP, 2002: 2). En la mateixa direcció, el
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolu-
pament (PNUD) va proclamar que la clau per poder
desenvolupar i gestionar els recursos hídrics d'una ma-
nera integrada i sostenible és resoldre els reptes que

La crisi mundial de l'aigua 
és una crisi de governança, 
no d'escassetat, i la bona 
governança de l'aigua és 
un dels principals reptes 
als quals s'enfronten els 
governs per assolir 
la seguretat de l'aigua
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planteja la governança (Informe de les Nacions Uni-
des sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics
en el Món, ONU-WWDR, 2003). 
Finalment, a l'informe de Camdessus del Tercer Fò-
rum Mundial de l'Aigua es descriu de manera succinta
la importància que té la governança per a la soste-
nibilitat financera del sector de l'aigua, un tema que
ha despertat especial interès en els últims anys amb
vista a complir els objectius de desenvolupament re-
lacionats amb l'aigua establerts a escala internacio-
nal. L'informe afirma que «...la governança del sector
global de l'aigua presenta errors greus que dificulten
la seva capacitat per generar i atreure finançament»
(Camdessus, 2003:9). 
Una definició de la governança de l'aigua hauria d'a-
puntar al «...rang de sistemes polítics, socials, eco-
nòmics i administratius que s'han creat per desen-
volupar i gestionar els recursos hídrics i el
subministrament de serveis relacionats amb l'aigua en
diferents àmbits de la societat» (GWP, 2002). Des
d'una perspectiva similar, es considera que el terme
engloba «...els processos i institucions polítics, eco-
nòmics i socials mitjançant els quals els governs, la
societat civil i el sector privat prenen decisions so-
bre la millor manera d'utilitzar, desenvolupar i gestionar
els recursos hídrics» (PNUD, 2004:17) i «totes les or-
ganitzacions i institucions socials, polítiques i eco-
nòmiques, i les seves relacions en la mesura que te-
nen a veure amb el desenvolupament i la gestió de
l'aigua» (ONU-WWDR, 2003:372). Aquestes apre-
ciacions reflecteixen el compromís d'adoptar enfo-
caments holístics i integrats i l'àmplia participació de
les parts interessades pel que fa al tractament de la
gestió dels recursos hídrics (Scoullos i Tomassini,
2004:68-69).

Sobre la participació i implicació pública

El debat sobre la governança i la governança de l'ai-
gua ha revelat amb eloqüència el vincle que existeix en-
tre ambdós conceptes i la participació de les parts in-
teressades. Per evitar la confusió terminològica, potser
sigui necessari esmentar que la implicació de la ciu-
tadania, la participació de les parts interessades i la de
la societat civil no tenen el mateix significat, però que
a l'efecte d’aquest article els termes es podran utilit-
zar de manera intercanviable en centrar-se el debat en
temes relacionats amb l'aigua i el medi ambient. 
La participació pública no és un objectiu en si. Es trac-
ta d'un procés dinàmic, que evoluciona i que resulta

fonamental per a les polítiques orientades al desen-
volupament sostenible, ja que assegura que la pre-
sa de decisions es porti a terme de manera que pre-
valgui la informació, que sigui el més participativa
possible i, en qualsevol cas, democràtica i sosteni-
ble. Això fa pensar que les decisions es basen fer-
mament en proves aportades lliurement d'una manera
passiva i activa, i que hi influeixen els punts de vista
i l'experiència de les persones a les quals afecten, i
que, al mateix temps, es tenen en compte opcions in-
novadores i creatives/alternatives i s'assegura que les
noves disposicions són viables, ara i en el futur, i
que la ciutadania les accepta.
En aquesta línia de pensament, el procés participa-
tiu està format per diferents components. S'ha reco-
negut que l'accés a la informació és el seu element
clau, com a punt de partida i com a resultat desitjat
en totes les etapes del procés. En el debat sobre la
participació també hi és present el paper que ocu-
pen la consciència i la conscienciació en la manera
com les persones comencen a familiaritzar-se amb la
situació i a sol·licitar més participació. Resulta inevi-
table que la consciència estigui vinculada a l'educa-
ció (i en particular a l'educació sobre medi ambient
i l'educació per al desenvolupament sostenible), cosa
que probablement sigui el mitjà més bàsic per fomentar
la conscienciació.
La següent piràmide (Scoullos et al, 2002:11) és un
intent de representar la interdependència i l'insepa-
rable desenvolupament de la participació, la informació,
l'educació i la consciència:

Els quatre aspectes estan units entre si per vincles molt
estrets i, en virtut de les circumstàncies locals, ca-
dascun pot actuar com la base sobre la qual es cons-
trueixen els altres, quelcom que es pot produir com
una seqüència quan cada faceta actua com a base/su-

conscienciació 

participació 

educació ambiental  

informació 

GRÀFIC 12 
Interdependència i desenvolupament de 
la participació, la informació, l'educació
ambiental i la presa de consciència
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port de la resta durant un període de temps. En la ma-
jor part dels casos, és la conscienciació pública i am-
biental la que ocupa aquest paper, mentre que la pro-
visió d'informació passiva és normalment l'eina política
inicial que obre les portes a l'oportunitat d'una major
participació, que en tots els casos presenta el menor
desenvolupament a tota la regió mediterrània.
En aquest punt s'hauria d'analitzar en major profunditat
la participació pública des de dos nivells de rellevàn-
cia política fonamentalment diferents: la participació
pública, que inclou una lleu interacció, «no vinculant»
en cap cas per a les autoritats i que mai inclou més
que «consultes», i la participació activa que condueix
a formes de «codecisió»· i «autodeterminació».
En alguns casos, com en el de les disposicions de
la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea
(DMA), la provisió d'informació i la consulta es con-
sideren etapes obligatòries per a l'aplicació de la Di-
rectiva en els països de la UE, mentre que el tercer
nivell més avançat de participació pública està alta-
ment recomanat, però és opcional.
La naturalesa evolutiva de la participació es comprèn
millor en considerar les diferents etapes del procés: es
comença proporcionant informació d'una manera pas-
siva, a la qual cosa segueix un intercanvi d'informació
sota demanda, la conscienciació de la ciutadania a tra-
vés dels mitjans de comunicació i de reunions, l'edu-
cació sobre aspectes relacionats amb la conservació,
que deriva gradualment en educació sobre els pro-
blemes d'arrel i la sostenibilitat, l'accés a la justícia i a
crèdits per a cada ciutadà, grups civils i ONG amb fi-
nalitats ambientals, i la institucionalització d'associacions
sòlides amb els governs i altres aliats socioeconòmics
en una nova era de responsabilitat i governança com-

partits. Així doncs, el vincle entre la governança i la im-
plicació pública s'accentua encara més.

Evolució del procés participatiu

La major part dels països, inclosos els països medi-
terranis, travessa les diferents etapes del procés de
participació com una «corba ascendent», estreta-
ment vinculada amb l'ampliació i aprofundiment del
procés democràtic, l'educació i la sensibilització del
públic general respecte a temes relacionats amb el
medi ambient, el desenvolupament i la cultura. Aquest
procés es representa amb més claredat en el se güent
esquema (Scoullos et al, 2002:25 i 37).
L'eix vertical dels diagrames es refereix a diferents ni-
vells de participació (s'ha inclòs la llista completa al
final de l'article), que varien des de les pràctiques que
no són en absolut participatives (número 0) a asso-
ciacions completes en un sistema de governança
equilibrat amb un suport total a les ONG, les autori-
tats locals i la ciutadania (nombre 17). A la Mediter-
rània, el conjunt dels països se situa en algun lloc del
centre de l'eix, amb activitats que abasten des de la
provisió d'ajuda financera per participar en campa-
nyes d'informació i determinats projectes d'ONG,
fins a consultes i diàlegs ad hoc, la prestació d'aju-
da i la participació pública en processos d'avaluació
de l'impacte ambiental o l'accés del públic a bases
de dades estatals o nacionals que contenen informació
sobre el medi ambient i el desenvolupament.
Un esquema més senzill inclouria quatre «pilars» o «ei-
xos» del procés participatiu: i) accés a la base d'in-
formació sobre aspectes relacionats amb el medi

GRÀFIC 13 
Etapes del procés de participació evolutiu i conjunt dels països mediterranis respecte al procés de participació
(Vegeu el requadre explicatiu al final de l’article)

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Països mediterranis

Temps
Democratització

Educació
Conscienciació

Benestar

(desenvolupat conjuntament)

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Corba registrada 
en altres parts del món

Temps
Democratització

Educació
Conscienciació

Benestar

(desenvolupat conjuntament)



ambient i importants per al desenvolupament; ii) par-
ticipació en consultes, presa de decisions i supervi-
sió de l'aplicació dels acords; iii) accés total a la jus-
tícia; i iv) accés a fons de suport i crèdits. Cal destacar
que aquesta última és de fet la dimensió proposada
(per un dels autors) més avançada, si bé encara no
ha estat acceptada o no s'ha incorporat per complet
als convenis internacionals i els textos legals pertinents.
D'una manera esquemàtica, de la combinació dels
quatre pilars s'obtindria el següent resultat:

Atès que els quatre pilars resulten, en opinió dels au-
tors, igualment indispensables per al procés partici-
patiu, un cercle major i més regular denota un pro-
cés més avançat, mentre que una figura de mida
menor i més irregular reflecteix condicions de parti-
cipació més distorsionades. La situació de la parti-
cipació pública a la Mediterrània està representada
per la figura el·líptica del gràfic 14, que sorgeix com
a conseqüència de la falta d'institucionalització del pro-
cés participatiu, el finançament inadequat i la falta d'ac-
cés a crèdits.
En aquest punt, seria útil posar l'accent una vegada
més en el vincle que existeix entre la governança i la
participació pública, atès que els quatre pilars del pro-
cés participatiu també es consideren elements clau
del procés de governança (i de la governança de
l'aigua) i, per tant, el suport a aquests components
dóna com a resultat l'enfortiment simultani d'amb-
dós processos.
També cal destacar que el pilar de la informació és
bastant prominent a la figura el·líptica de la Mediter-
rània, cosa que indica que el procés global està en
moviment, però amb una acuitada necessitat a) de do-

nar suport als altres tres components i b) de refor-
çar la dimensió «activa» de la provisió d'informació. 
El problema fonamental és l'aplicació inadequada
de processos participatius i democràtics. Entre els
problemes més específics que impedeixen l'avenç de
la participació a la Mediterrània s'han identificat els
següents:

- un marc institucional deficient o inadequat que
faciliti la participació pública (inclosos l'accés a
informació, a la presa de decisions i a la justícia);

- infraestructures administratives deficients unides
a recursos tècnics limitats amb els quals atendre
les sol·licituds de la ciutadania;

- manca de coordinació entre els diferents sectors
administratius i els organismes públics, cosa que
dificulta la seva capacitat per ser eficients i par-
ticipar en la recepció d'informació, fins i tot d'al-
tres departaments o altres organismes;

- fragmentació d'iniciatives d'ONG i de la socie-
tat civil juntament amb estructures febles, en par-
ticular en l’àmbit nacional, en el qual es prenen
la major part de les decisions ambientals més
importants;

- autoritats poc inclinades a proporcionar infor-
mació a la ciutadania, malgrat que sigui possi-
ble des del punt de vista tècnic i legal, a causa
principalment d’un reconeixement o una accep-
tació limitada (a la pràctica) dels grups civils i
les ONG com a socis legítims en la presa de deci-
sions. En nombrosos països mediterranis, els
representants d'aquests grups i organitzacions
no gaudeixen encara del tipus de respecte i crè-
dit que haurien de rebre de les autoritats, mal-
grat les generoses afirmacions i declaracions
de bones intencions que expressen molts governs
i líders polítics.

En resum, l'expansió i l'enfortiment dels processos par-
ticipatius topen a la Mediterrània amb la predominant
centralització de les autoritats i les estructures go-
vernamentals, amb un procés operatiu feble i amb la
manca d'enteniment i reconeixement del més pur
concepte de governança i associació entre els òrgans
electes o designats i altres formes de representació
civil a través de grups locals o d'interessos i, princi-
palment, a través d'ONG orientades al medi ambient,
als consumidors i al desenvolupament. 
Com ja s'ha esmentat, cal reforçar els diferents com-
ponents del procés participatiu, quelcom que, a més,
contribuirà a superar els obstacles descrits anteriorment.
Aquest suport ha estat brindat per una sèrie de marcs

D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

13
2

Informació

Participació

Situació
ideal

Accés
a crèdits 

Accés 
a la justícia

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

0  1  2  3  4  5

5  4  3  2  1

GRÀFIC 14 Els quatre pilars del procés participatiu
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institucionals establerts a la regió mediterrània. D'altra
banda, MIO-ECSDE i la GWP-Med promocionen di-
rectament i indirectament la participació pública en els
països i la governança de l'aigua a la regió.

Marcs de participació pública a 
la Mediterrània

A la Mediterrània s'han desenvolupat en les últimes
dècades la funció i la implicació de la societat civil
principalment en àmbits d'interès global, com la pro-
tecció del medi ambient, els drets humans, la pau, etc.
S'ha reconegut en general el dret de la ciutadania, i
en particular, el de les parts interessades afectades,
a participar en les decisions que els concerneixen, però
la seva aplicació pràctica encara està per arribar.
Aquesta situació és encara menys prominent en l'àm-
bit de l'aigua.
En aquest sentit, entre els marcs globals o regionals
aplicats globalment a la Mediterrània hi ha:

- El Conveni de Barcelona de 1976 per a la pro-
tecció del mar Mediterrani contra la contamina-
ció (i el Conveni per a la protecció del medi
marí i de la regió costanera de la Mediterrània,
adoptat l’any 1995 i que esmenava el de 1976).
El Conveni i els seus sis protocols, juntament
amb el Pla d'Acció de la Mediterrània (PAM), for-
men part del Programa de Mars Regionals del
Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA) (www.unep.org/regional-
seas/Program mes/UNEP_#Administered_#
Programmes/Mediterranean_#Region/default.asp).
La Comissió Mediterrània per al Desenvolupament
Sostenible (CMDS) actua en el mateix context,
ja que es va crear dins d'aquest marc. El princi-
pal objectiu del Conveni és reduir la contamina-

ció en el mar Mediterrani i protegir i millorar el
medi marí a la zona, amb la qual cosa es contri-
bueix al seu desenvolupament sostenible; d'al-
tra banda, entre els compromisos adquirits pels
socis es troba l'acord per «facilitar l'accés a la
informació i la participació pública».

- El Conveni d’Aarhus sobre l’«Accés a la infor-
mació, la participació pública en la presa de deci-
sions i l'accés a la justícia en assumptes ambien-
tals», signat el mes de juny de 1998 durant la 4a
Conferència Ministerial titulada «Un medi ambient
per a Europa». El Conveni d’Aarhus és un acord
ambiental que vincula el medi ambient amb els
drets humans i la responsabilitat del Govern amb
la protecció del medi ambient, i se centra en les
interaccions entre la ciutadania i les autoritats
públiques en un context de transparència i demo-
cràcia. Reconeix també que el desenvolupa-
ment sostenible només es pot aconseguir a tra-
vés de la implicació activa i responsable de totes
les parts interessades. El Conveni va ser acor-
dat en el marc de la Comissió Econòmica de les
Nacions Unides per a Europa (CEPE-ONU) i,
malgrat que està obert a països d'altres regions,
no ha estat signat ni ratificat per països que no
són membres de la CEPE-ONU (els de l'Orient
Mitjà i nord d'Àfrica).

- El cabal comunitari de la UE, relacionat amb la
implicació ciutadana i que afecta únicament els
països euromediterranis i, fins a cert punt, els
països en procés d'adhesió o candidats. Inclou
la Directiva de la UE relativa a l'accés del públic
a informació sobre el medi ambient i la DMA. 
A més, les disposicions del Partenariat Euro-
mediterrani (PEM) inclouen compromisos no vin-
culants. El marc de la PEM inclou el Programa
d'accions prioritàries a curt i mitjà termini de medi
ambient (SMAP), el Comitè de Seguiment, el

TAULA 24 Exemples de diferents aspectes de participació ciutadana en diversos països mediterranis

Mesures vigents destinades a promoure la informació sobre el medi ambient:
Xipre, Croàcia, França, Grècia, Malta, Tunísia i altres països de manera menys evident.

Legislació per a l'accés a la informació:
Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal.

Institucions ambientals que fomenten la informació, l'educació i les activitats que promouen la conscienciació:
Algèria, Egipte, Grècia, Marroc i altres països de manera menys evident.

Legislació nacional per a la implicació ciutadana en el procés de presa de decisions:
Albània, Bòsnia i Hercegovina, Espanya i Israel.

Implicació ciutadana en el procés de presa de decisions:
Croàcia, França (a escala local), el Líban (no a escala local), Malta, Síria (a través del procés d'avaluació de l'impacte ambiental, EIA), 
Tunísia (principalment a través d'ONG i autoritats locals).

Suport d'ONG: es manifesta de diverses maneres en diferents països.

Cooperació d'ONG amb institucions nacionals:
En diversos graus i amb diferents models en molts països.
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Fòrum Civil Euromed (a través de la plataforma
no governamental creada l’any 2003) i la inicia-
tiva Horitzó 2020, que pretén descontaminar el
Mediterrani d'aquí a l'any 2020.

La taula 24 recull, a mode indicatiu, alguns exemples
de diferents aspectes de participació pública en di-
versos països mediterranis (informació obtinguda
d’Strategic Review for Sustainable Development in
the Mediterranean Region, CMDS – PNUMA/PAM,
Atenes, 2001).

La participació ciutadana i l'aigua en el marc
de la UE (Directiva 2000/60/EC)

La tendència a integrar les parts interessades en la
gestió dels recursos hídrics nacionals i internacionals
reflecteix l'ampli reconeixement del dret fonamental
del públic a participar en els processos de presa de
decisions sobre el medi ambient. Aquest reconeixe-
ment, estipulat clarament a la Declaració de Rio so-
bre el medi ambient i el desenvolupament de 1992
i els Principis de Dublín, s'ha incorporat a les dispo-
sicions de la DMA adoptades l’any 2000.
La DMA estableix disposicions legals globals sobre
la participació ciutadana en la gestió de les conques
hidrogràfiques a tots els estats membres de la UE.
S'esmenten tres nivells de participació a l'article 14,
que és la disposició principal de la Directiva res-
pecte a la participació ciutadana: informació, consulta
i implicació activa (inspirat en els dos primers pilars
del Conveni d’Aarhus). La Directiva concedeix als
estats membres una flexibilitat considerable per al dis-
seny d'esforços de participació per part de la ciuta-
dania, especialment pel que fa a la implicació activa
de les parts interessades.
Segons el document guia núm. 8 de l'Estratègia co-
muna d'aplicació de la DMA Participació ciutadana
en la Directiva Marc de l'Aigua, els estats membres
haurien d'assegurar la consulta, i se'ls anima a fo-
mentar la implicació activa. Aquesta Estratègia co-
muna també declara que «…en principi, qualsevol ni-
vell de participació ciutadana pot organitzar-se a
qualsevol escala, fins i tot a la corresponent a una
demarcació hidrogràfica internacional. La qüestió
principal és trobar per a cada tema de la Directiva
la combinació adequada d'escala, agents interessats,
mètodes i nivells de participació ciutadana». Fo-
mentar la participació en el desenvolupament i l'a-
plicació de plans de gestió de l'aigua (les parts in-

teressades participen activament en el procés de pla-
nificació en intervenir en debats sobre els problemes
i contribuir a la seva solució) es pot considerar el re-
quisit principal de la Directiva respecte a la implicació
activa. Uns nivells de participació més elevats inclouen
també la presa de decisions compartida i l'autode-
terminació. Malgrat que aquests dos últims no són
requisits concrets de la Directiva, s’acostumen a
considerar millors pràctiques i, per tant, es fomen-
ten explícitament.
No obstant això, i malgrat les disposicions de la DMA,
la paraula final sobre el resultat de l'aplicació de la
Directiva és de les autoritats competents designades.
Elles decideixen fins a quin punt compartiran el po-
der amb la resta de parts interessades i, per tant, són
elles les que determinen en primer lloc si el procés
és o ha estat satisfactori.

El paper de la DMA a la Mediterrània

La força i la influència de la DMA a la Mediterrània
són més que notables. Al nord, els estats membres
de la UE que limiten amb el Mediterrani han complert
els requisits de la Directiva i es troben en el procés
d'aplicació de les seves diverses disposicions. Els pa-
ïsos del sud-est d'Europa que no formen part de la
UE han signat acords d'associació i estabilització
amb la UE i tots han acordat voluntàriament complir
els requisits de la DMA en la gestió dels seus recursos
hídrics.
Els països de l'est de la Mediterrània, amb indepen-
dència de les seves legislacions nacionals i els seus
marcs institucionals, també han declarat la seva in-
tenció de complir, en diferents graus, els requisits de
la DMA (en particular, en referència a la Gestió Inte-
grada dels Recursos Hídrics (GIRH) i a la seva inserció
en la legislació nacional mitjançant la redacció de plans
de GIRH, com en el cas d'Israel, Jordània, Líban, Pa-
lestina i Síria). 

La Directiva concedeix als estats
membres una flexibilitat consi-
derable per al disseny d'esforços
de participació per part de la
ciutadania, especialment pel que
fa a la implicació activa de les
parts interessades
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Finalment, els països de l'Àfrica del Nord, malgrat que
no incorporen directament la DMA, prenen mesures per
a la gestió dels seus recursos hídrics que estan d’acord
amb la Directiva. Alguns exemples són la codificació de
la legislació sobre l'aigua (la major part dels països ja
ho han fet); el disseny i l'aplicació de plans de GIRH
(tots els països es troben en aquest procés, però en
diferents etapes, amb Egipte al capdavant); els esfor-
ços per crear consells nacionals de l'Aigua fent-se res-
sò de la disposició de la DMA sobre una Autoritat Cen-
tral de l'Aigua (com en el cas de Líbia i Marroc); i les
mesures i els plans de gestió de les conques hidro-
gràfiques (com en el cas d'Algèria, Marroc i Tunísia).
Fa poc, es va portar a terme un interessant projecte
pilot al Marroc amb el suport del Programa MEDA-
Aigua de la Iniciativa de la Unió Europea per a l'Ai-
gua (EUWI) sobre l'aplicació de la metodologia pro-
posada per la DMA. Més concretament, el projecte
s'ocupava de la funció i la importància dels enfoca-
ments econòmics en la gestió integrada dels recur-
sos hídrics, per a la qual cosa es va utilitzar un cas
pràctic de la conca del riu Sebou; els resultats es van
destinar a una anàlisi econòmica de la gestió de l'ai-
gua a escala nacional al Marroc.
Per els països mediterranis que no són membres de
la UE hi ha un altre punt d'atenció concret relacionat
amb el problema de la gestió dels recursos hídrics trans-
fronterers (de superfície i subterranis). La DMA, que
pren la conca hidrogràfica com a unitat d'acció, s'ocupa
del problema de les aigües compartides i aporta un marc
per a la cooperació a través de la participació conjunta
de les parts interessades. Malgrat que la coordinació
total de les parts interessades com a mitjà per a una
eficaç participació ciutadana (i, per tant, per a l'aplicació
de la DMA) a les conques fluvials compartides no és
un requisit previ, està altament recomanada. L'expe-
riència adquirida a Europa (per exemple, al Danubi i al
Rin) i a l'exterior (per exemple, a l'Orange i a l’Okavango)
ha demostrat que la coordinació i el compromís de les
parts interessades dels països riberencs han donat
com a resultat una gestió més eficient de les aigües
transfrontereres.

Unir més la governança (de l'aigua) 
i la participació ciutadana

A la següent piràmide, que representa l'estructura de
suport del desenvolupament sostenible, Scoullos
(Scoullos i Malotidi, 2004:21-24) ha proposat la go-
vernança com a base de la piràmide:

Scoullos també ha analitzat amb més profunditat els
components de la governança amb la finalitat d'iden-
tificar els àmbits en els quals s'haurien de realitzar can-
vis per aconseguir el desenvolupament sostenible:

En vincular ambdues piràmides es podria defensar que
aconseguir el desenvolupament sostenible requereix
cohesió social i benestar, una economia responsa-
ble, protecció ambiental, institucions efectives, l'a-
plicació d'una tecnologia innovadora i adequada i
educació en desenvolupament sostenible. Els últims
tres components s’han identificat anteriorment (grà-
fic 12) com les tres facetes de la piràmide de parti-
cipació ciutadana.
És obvi que la participació ciutadana està relacio-
nada directament amb l'educació i també amb el des-
envolupament i el funcionament de les institucions.
El que resulta menys obvi, i menys desenvolupat fins
al moment en la implicació ciutadana, és l'ús i la
transmissió acceptable de tecnologia, una àrea de
gran importància per al futur (igual que la biodiver-
sitat, la nanotecnologia, la química, etc.). D'altra
banda, si manca conscienciació les institucions se-
guiran presentant un funcionament inferior a l'òptim,

Gobernança

Medi ambient

Societat

Economia

GRÀFIC 15
Estructura de suport del desenvolupament
sostenible

Gobernança 

Institucions 

Tecnologia
 

Educació  

GRÀFIC 16 
Components de la governança que haurien
de canviar per aconseguir el 
desenvolupament sostenible
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mentre que sense informació els fruits de la tecno-
logia no arribaran al públic general. De la mateixa
manera, és una gran ajuda a la conscienciació el ple
suport d'institucions «conscienciades» i la informa-
ció es veu enriquida per una tecnologia incipient.

Promoure amb accions el nexe entre 
governança i participació

Un avantatge de la representació esquemàtica de
conceptes és que fa que sigui més fàcil visualitzar els
components i reconèixer les accions necessàries per
reforçar-los. Les diferents parts interessades contri-
bueixen de diferents maneres a aquest esforç a tota
la Mediterrània. Aquí s'analitza en particular l'acció de

dues organitzacions en relació amb les piràmides i els
seus components: l'Oficina Mediterrània d'Informació
per al Medi Ambient, la Cultura i el Desenvolupa-
ment Sostenible (MIO-ECSDE) (www.mio-ecsde.org),
ONG, l'activitat de la qual s'estén per tota la Medi-
terrània, i l'Associació Mundial de l'Aigua – Mediter-
rani (GWP-Med) (www.gwpmed.org), organització in-
ternacional que actua concretament a la regió.
Ambdues organitzacions treballen en ocasions en
estreta col·laboració en una àmplia gamma d'activi-
tats. La seva intenció principal és crear una platafor-
ma de diàleg entre les diferents parts interessades
de la Mediterrània perquè arribin a ser més conscients
del medi ambient i estiguin més motivades a partici-
par en accions d'interès comú.

MEdIES

Amb vista a reforçar el paper que ocupa l'educació
en l'àmbit del medi ambient i el desenvolupament
sostenible, MIO-ECSDE va posar en marxa l’any
2002 una Iniciativa per a l'Educació a la Mediterrà-
nia sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
Sostenible (MEdIES). Aquesta iniciativa en curs pre-
tén fer arribar la seva aportació a la comunitat edu-

cativa (tant als educadors com als estudiants) per
aconseguir una via sistemàtica i concreta d'aplicació
de l'Agenda 21 i els ODM, així com els Objectius del
Decenni de les Nacions Unides de l'Educació amb
la intenció del Desenvolupament Sostenible (2005-
2014), a través de l'aplicació satisfactòria de pro-
grames educatius innovadors en països de la conca
del Mediterrani. El resultat d'aquest intercanvi d'in-
formació i col·laboració entre països del nord i el sud
de la regió permet el desenvolupament d'un marc
metodològic i un diàleg intercultural que es pot ava-
luar i aplicar posteriorment en altres regions.

DIÀLEG SOBRE LA GOVERNANÇA EFECTIVA 
DE L'AIGUA

La GWP-Med va brindar l'oportunitat de debatre
aquest tema a través del Mediterranean Dialogue on
Effective Water Governance (DEWG), que forma

part del diàleg global en el qual participen la GWP,
el PNUD i el Consell Internacional d'Iniciatives Am-
bientals Locals (ICLEI). El diàleg va contribuir a iden-
tificar les llacunes i els problemes, acordar objec tius
compartits a més de possibles solucions i vies pràc-
tiques per superar els obstacles, formalitzar el pro-
cés d'interacció entre els actors més importants i
ampliar les seves obligacions i competències. El pro-
cés, que es va posar en marxa el mes de desembre
de 2001, encara està actiu i un dels seus principals
assoliments va ser la creació del Cercle Mediterrani
de Parlamentaris per al Desenvolupament Sostenible
(COMPSUD) (vegeu més avall).

COMJESD

En l'àmbit de la informació, una activitat fonamental por-
tada a terme per ambdues organitzacions és el Circle

La participació ciutadana està
relacionada directament amb 
l'educació i també amb el 
desenvolupament i 
el funcionament de les 
institucions. El que resulta
menys obvi és l'ús i 
la transmissió acceptable 
de tecnologia

Fomentar la participació en el
desenvolupament i l'aplicació de
plans de gestió de l'aigua es pot
considerar el requisit principal de
la Directiva respecte a 
la implicació activa
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of Mediterranean Journalists for Environment and Sus-
tainable Development (COMJESD). Hi participen pe-
riodistes procedents de tots els països de la regió i el
seu objectiu és crear un fòrum actiu per a l'intercanvi
regular d'informació i punts de vista sobre temes cru-
cials relacionats amb el medi ambient i el desenvolu-
pament sostenible de la Mediterrània, la promoció de
la capacitació de professionals dels mitjans de co-
municació i l'organització d'accions conjuntes coordi-
nades. A través d'aquestes activitats, els experts en in-
formació i comunicació veuen reforçada la seva
capacitat per sensibilitzar i informar les societats me-
diterrànies, millorar els processos democràtics i par-
ticipatius, i dirigir amb major eficiència el flux d'infor-
mació produïda per científics, ONG, etc., als
responsables de la presa de decisions. El manual Ele-
mentary Manual on Freshwater Journalism in the Me-
diterranean (Alawneh et al, 2003) es va redactar per
facilitar el treball d'aquest grup.

COMPSUD

De la mateixa manera també es va crear l’any 2002 el
Cercle de Parlamentaris Mediterranis per al Desen-
volupament Sostenible (COMPSUD) amb el suport
conjunt de les dues organitzacions. El seu objectiu
era promoure mecanismes sostenibles per secundar
el diàleg entre membres de diferents parlaments (de
països mediterranis membres i no membres de la UE),
polítics i altres parts interessades sobre la protecció
del medi ambient mediterrani i les condicions socioe-
conòmiques necessàries per al desenvolupament sos-
tenible de la regió. Es tracta d'una estructura oberta,
flexible i lleugera que reuneix amb regularitat els seus
membres i la importància de la qual és notable, a cau-
sa de la naturalesa altament política del fòrum.

DIÀLEGS DE POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
L’AIGUA (MED EUWI)

A través de la seva capacitat com a Secretaria de la
Component Mediterrània de la Iniciativa de la Unió Eu-
ropea per a l'Aigua (MED EUWI), la GWP-Med s'o-
cupa de la naturalesa política de la governança de l'ai-
gua i desenvolupa Diàlegs Nacionals sobre les
polítiques de l'aigua amb el propòsit general d'ajudar
els països a arribar als ODM i als objectius relacio-
nats amb l'aigua establerts a la Cimera Mundial so-
bre el Desenvolupament Sostenible. Per fer-ho, for-
mula a través de valoracions i diàlegs sobre les
polítiques (i) estratègies de finançament i/o fulls de

ruta per al subministrament i sanejament de l'aigua
(com en el cas del Diàleg Nacional d'Egipte) i (ii) es-
tratègies nacionals per a l'aigua i plans de GIRH (com
en el Diàleg Nacional del Líban), a més de definir i es-
tablir prioritats per a les intervencions necessàries
quant a projectes, accions i finançament. Entre els re-
sultats que s'espera obtenir es troba l'augment de la
coordinació dels donants. Els Diàlegs Nacionals són
processos en els quals participen nombroses parts
interessades, estan orientats per la demanda i es
porten a terme en els propis països amb la participació
d'un ampli espectre d'actors nacionals de l'àmbit de
l'aigua. Les accions de suport destinades a posar en
marxa els processos dels Diàlegs Nacionals també
s'han aplicat a Líbia, Palestina i Síria.

EL PROCÉS DE RABAT

Posat en marxa a Rabat, el Marroc, el mes de gener
de 2006, aquest procés regional es basa en la De-
claració de Rabat sobre Cooperació Regional per a
la Planificació Nacional de la GIRH en els països
d'Àfrica del Nord i Mauritània. A més de valorar i ava-
luar la situació de la planificació nacional de la GIRH
en aquests països, té com a objectiu facilitar el dià-
leg públic sobre la planificació de la GIRH dins de i
entre els països esmentats i les altres parts interes-
sades. També s'han organitzat activitats de segui-
ment a Algèria, Líbia, el Marroc i Tunísia juntament amb
activitats de la MED EUWI; mentrestant, la cooperació
a Mauritània segueix en curs.

CERCLE DE DONES A LA MEDITERRÀNIA 
I GEWAMED

Amb l'objecte de tractar i potenciar el paper del gène-
re a la Mediterrània en l'àmbit del desenvolupament
sostenible (amb un programa en el qual els problemes
i la governança de l'aigua ocupen un lloc destacat),
ambdues institucions posaran en funcionament en breu
un nou Cercle de Dones a la Mediterrània. El treball del
Cercle estarà complementat pel projecte GEWAMED
(Mainstreaming Gender Dimensions into Water Re-
sources Development and Management in the Medi-
terranean Region) que ja està actiu. GEWAMED està
finançat pel programa INCO (Programa específic d'in-
vestigació, desenvolupament tecnològic i demostració
en el sector de la cooperació amb tercers països i or-
ganitzacions internacionals) dins del sisè Programa Marc
d'Investigació de la Comissió Europea i va dirigit als
països de la regió mediterrània. El projecte posa l'accent
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en la creació de xarxes i la coordinació de les activitats
d'investigació que es portin a terme i hi participen un to-
tal de 18 institucions de 14 països mediterranis.

REACH, NANOCAP i Joves per al Canvi

Per respondre el problema de la tecnologia com la
faceta menys desenvolupada de la piràmide de la
governança (gràfic 16) i amb el propòsit de reforçar
la participació ciutadana en aquest tema, MIO-ESC-
DE porta a terme tres projectes: un sobre la gestió
sostenible de productes químics, denominat REACH
(Reaching Sustainable Management of Chemicals
in the Euro-Mediterranean Region); un altre projec-
te sobre nanotecnologia, anomenat NANOCAP; i un
altre sobre models de consum responsable, per a la
qual cosa s'ha traduït un manual d'educació d'U-
NESCO/PNUMA conegut com Joves pel Canvi
(YXC): Per un consum sostenible.
En el marc de totes aquestes activitats, es van or-
ganitzar diversos esdeveniments durant l’any 2007 en
l’àmbit local, nacional i regional. La finalitat era donar
una oportunitat a diferents parts interessades de la
Mediterrània per reunir-se a l'empara de plataformes
neutrals amb la finalitat de rebre informació, com-
prometre's i participar en aspectes relacionats amb
el medi ambient i, concretament, amb l'aigua. És im-
portant destacar que les activitats no s'han portat ni
es porten a terme independentment d'altres iniciati-
ves, processos o marcs mediterranis; una de les prin-
cipals inquietuds ha estat la identificació de possibles
sinergies. A més d'evitar la duplicació, amb les si-
nergies augmenta l'impacte dels esforços conjunts,
es fa un millor ús dels recursos disponibles i s'inten-
ta per tots els mitjans donar continuïtat a les accions.

Conclusions

Atès que es reconeix que la governança és el princi-
pal motiu de preocupació quant a la gestió sostenible
dels recursos hídrics, i tenint en compte que el vincle
que existeix entre governança i participació és més que
evident, és imprescindible buscar accions que res-
ponguin ambdues simultàniament. Aquesta tasca ve fa-
cilitada pels elements comuns que presenten els com-
ponents fonamentals d'ambdós conceptes, així com per
marcs i xarxes formals i informals que actuen a la Me-
diterrània per vetllar per la participació i la governan-
ça de l'aigua. No obstant això, no es pot considerar que
la participació de les parts interessades en la gover-

nança de l'aigua sigui quelcom sobtat, sinó un procés
que requereix temps, continuïtat i perseverança. Tam-
bé depèn en gran mesura de les característiques con-
cretes de l'entorn local, tant pel que fa als recursos com
als valors, la ideologia i la maduresa democràtica dels
sistemes polítics. I d'una modificació substancial del
comportament humà respecte a la gestió dels recur-
sos hídrics, ja que, en cas contrari, mai es podran ma-
terialitzar ni les solucions previstes per una governan-
ça eficient ni per la participació activa, i els objectius
pregonats podrien resultar estèrils, sense resultats
substanciosos per aconseguir el progrés necessari.
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0 Cap tipus de pràctica participativa.

1 Provisió passiva d'informació poc sistemàtica i arbitrària sobre

problemes ambientals per part de les autoritats al públic.

Desenvolupament ad hoc de projectes educatius sobre medi

ambient passius i mancats de coordinació.

2 Acceptació de la necessitat d'un flux d'informació sobre medi

ambient produït per les autoritats.

3 Participació d'ONG en campanyes d'informació sobre conserva-

ció i restauració.

4 Informació activa: resposta a les peticions ciutadanes. Diverses

vies d'accés a informació sobre medi ambient i desenvolupament

facilitades per les autoritats.

5 Ajuda financera per participar en campanyes d'informació i pro-

jectes de determinades ONG. Presentació de projectes sobre

educació ambiental en centres d'ensenyament o grups determi-

nats. Campanyes sistemàtiques de conscienciació de gran

escala.

6 Consultes i diàleg ad hoc entre grups de ciutadans, ONG, auto-

ritats locals i l'Estat sense un seguiment assegurat. Formació

ambiental en el currículum i/o xarxes i programes coordinats.

7 Facilitació i defensa per part de les autoritats de l'accés de grups

civils independents i ONG a fons internacionals destinats a pro-

jectes o del seu funcionament sense condicionaments.

8 Mecanismes que facilitin la participació ciutadana en processos

d'avaluació d'impacte ambiental (EIA, per les seves sigles en

anglès).

9 Participació ciutadana activa en la redacció de programes per a la

sostenibilitat a través de mecanismes transparents (Agenda 21

local, etc.).

10 Accés del públic sense restriccions a la base d'informació de

l'Estat sobre medi ambient i desenvolupament.

11 Grups que participen en la supervisió de l'aplicació i gestió de

plans de sostenibilitat.

12 Institucionalització del punt núm. 7

13 Finançament de projectes i plans destinats a valoracions inde-

pendents (contravaloracions) o avaluacions de l'impacte ambien-

tal paral·leles en projectes polèmics.

14 Institucionalització del punt núm. 10.

15 Accés de grups de ciutadans a la justícia, inclosos casos de res-

ponsabilitat i compensacions per danys ambientals.

16 Accés de grups de ciutadans a fons d'ajuda i a crèdits destinats

a activitats i projectes de fonts nacionals i internacionals sense

condicionaments.

17 Associació total en una governança equilibrada que presti un

suport total a ONG, a les autoritats locals i al públic per a una par-

ticipació equiparable.

GUIA SOBRE LA NUMERACIÓ DE L'EIX VERTICAL DEL GRÀFIC 13 



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

14
0

Tarek Majzoub
Doctor en Dret
Expert en Dret Internacional dels Recursos Hídrics

Enfront de l'augment demogràfic, la urbanització ga-
lopant, la industrialització i la degradació ambiental,
l'administració de les conques hídriques compartides
resulta ser una gestió de conflictes. De les 263 con-
ques compartides que hi ha al món, 63 es troben si-
tuades a Àfrica. La major part pertoca a entre dos i
quatre estats, encara que en ocasions aquesta xifra
és bastant superior. El Nil és un recurs crucial per als
deu estats de la seva conca (Burundi, Egipte, Eritrea,
Etiòpia, Kenya, República Democràtica del Congo,
Rwanda, el Sudan, Tanzània i Uganda) i resulta es-
pecialment important per a la supervivència i el des-
envolupament d'Egipte, Eritrea, Etiòpia i el Sudan. D'al-
tra banda, cinc d'aquests deu estats se situen entre
els més pobres del món. La conca del Nil alberga prop
de 300 milions de persones, de les quals 160 milions
depenen directament de les seves aigües.
Després de diverses temptatives, l'Acord marc de co-
operació de la conca del Nil ultimat a la XV reunió or-
dinària del Consell de Ministres de Recursos Hídrics
dels estats de la conca del Nil, celebrada els dies 24
i 25 de juny de 2007 a Entebbe, Uganda, marca una
etapa important en la consolidació de la cooperació
respecte al Nil.
No obstant això, determinades clàusules plantegen
sempre problemes i es remetran amb posterioritat als
caps d'Estat perquè emetin el seu judici. No obstant
això, una vegada ratificat, aquest Acord serà el pri-
mer instrument que reagrupi tots els estats de la
conca del Nil i servirà d'exemple per a la resolució d'al-
tres conflictes al Mediterrani.

El Nil en fets

Nascut en una font «incerta», el Nil, denominat a l'o-
rigen Kagera, travessa el llac Victòria (Nil Victòria), les
cataractes Ripon i Owen, penetra en el llac Kioga, tra-
vessa les cataractes Murchison i després el llac Al-
bert (Nil Albert), recorre la plana del Sudan meridio-
nal, on pren el nom de Bahr el Jabal, supera una
zona pantanosa (el Sudd), rep el Sobat pel seu mar-
ge dret, recull les aigües del Bahr el Azraq (Nil Blau
o Abbaï en amàric), que pren les seves fonts en el
llac Tana al nord-oest d'Etiòpia, i passa a ser el Nil
pròpiament dit. Rep el seu últim afluent, l’Atbara, a 322
quilòmetres al nord de Khartum. A partir d'aquí, el Nil
travessa les regions desèrtiques de Núbia i l’Alt Egip-
te en una successió de cataractes entre Khartum i As-
suan numerades regressivament del 6 a l’1. Entre As-
suan i el Caire, el riu solca una vall estreta i fèrtil i se
submergeix en el Mediterrani al nord del Caire, en un
vast delta pantanós.
La seva font més meridional és motiu de controvèr-
sia. Un equip britaniconeozelandès va anunciar el 31
de març de 2006 que la font del Nil és el riu Ruka-
rara, afluent del Kagera, i que està situada en el bosc
de Nyungwe, al sud de Rwanda, i no a Uganda. Se-
gons uns altres, el Kagera neix de la font del Ruvy-
ironza, Burundi.
El Nil és el riu més llarg del món amb una longitud
de 6.695 o 6.718 km, segons l'origen que es pren-
gui com a referència. La seva conca alberga prop de
300 milions de persones (160 milions d'aquestes
depenen directament de les aigües del Nil). 
Del Nil flueix una mitjana de 300 milions de m3/dia a
la seva arribada a Egipte. Etiòpia li aporta més de cinc
setenes parts del seu cabal, i la resta procedeix del
Nil Blanc.

L’aigua a la Mediterrània

Gestió de les conques hídriques
compartides (conflicte enfront de
cooperació). Estudi de cas: 
la conca del Nil
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El Nil segons els convenis polítics

Durant l'època de les colonitzacions, el Nil se situa-
va a la zona d'influència de Gran Bretanya, que vet-
llava gelosament per mantenir la seva presència a la
zona.
Aquesta preocupació constant es va traduir en la
signatura de tot un seguit d'acords entre 1890 i
1949 amb Alemanya (1 de juliol de 1890), Itàlia (15
d'abril de 1891 i 13 de desembre de 1906), Bèlgi-
ca (12 de maig de 1894 i 9 de maig de 1906), Fran-
ça (13 de desembre de 1906), Etiòpia (15 de maig
de 1902) i Egipte (7 de maig de 1929 i 31 de maig
de 1949).

L'Acord anglogermànic de 1890

En virtut d'aquest Acord es reconeixia la sobirania ale-
manya sobre el sultanat de Zanzíbar a canvi del re-
coneixement per part d'Alemanya del Nil com a zona
d'influència britànica.

El Protocol angloitalià de 1891

Quan Itàlia va donar a conèixer les seves preten-
sions respecte a Etiòpia, Gran Bretanya va témer
que no procedís a una ordenació de les aigües del
Nil, per la qual cosa va delegar el seu ambaixador a
Roma; el resultat va ser aquest Protocol, que confir-
mava la influència italiana a Etiòpia a partir del meri-
dià 35º E i deixava la regió situada a l'oest, és a dir,
la conca del Nil, sota influència britànica. A més, «el
Govern italià es compromet a no construir a l’Atba-
ra, amb vista a la irrigació, cap obra que pugui mo-
dificar sensiblement la seva afluència en el Nil» (§ III).

Els acords anglobelgues de 1894 i 1906

En virtut de l'Acord de 1894, el rei Leopold II, sobi-
rà de l'Estat Independent del Congo (actual Repú-
blica Democràtica del Congo), va reconèixer el Nil com
a zona d'influència britànica i va concedir a Gran
Bretanya un corredor de 25 km de longitud entre els
llacs Tanganika, Albert i Eduard, amb la qual cosa a
més va garantir el seu control continu. A canvi, Gran
Bretanya va consentir cedir al rei en arrendament
Bahr el Jabal i Ecuatòria, dues províncies del Sudan;
la primera havia d'estar governada per l'Estat Lliure
del Congo durant el temps que aquest romangués
sota dominació del rei, dels seus successors o d'u-
na colònia belga, i la segona només durant el temps

que visqués el sobirà. No obstant això, sotmesa a una
forta pressió per part de França, Bèlgica va reconèi-
xer el 14 d'agost de 1894 el seu domini sobre amb-
dues províncies.
A aquest Acord francobelga el va succeir en poc
temps el Tractat de les Fronteres signat entre Gran
Bretanya i l'Estat del Congo de 1906, que estipula
que «el Govern de l'Estat independent del Congo es
compromet a no construir ni permetre la construcció
d'obres al Semliki o a l’Isango, o a les seves proxi-
mitats, atès que això faria disminuir el volum d'aigua
que rep el llac Albert, excepte acord amb el Govern
sudanès» (art. III).

L'Acord tripartit de 1906 entre Gran Bretanya, Fran-
ça i Itàlia

En aquest punt s'estableix el control britànic sobre l'ac-
cés al Nil, tant riu amunt com riu avall. Aquesta es-
tabilització va implicar la signatura de l'Acord de
1906 entre les tres potències del Nil amb la finalitat
de mantenir «l’statu quo polític i territorial d'Etiòpia».
L'Acord estableix que «en cas que els esdeveniments
arribin a afectar l’statu quo previst a l'article primer,
França, Gran Bretanya i Itàlia faran tot el possible per
mantenir la integritat d'Etiòpia (...) es posaran d'acord
per salvaguardar els interessos de Gran Bretanya i
d'Egipte a la conca del Nil, i en particular pel que fa
a la normativa sobre les aigües del riu i dels seus aflu-
ents...» (art. IV, a)).

El Tractat angloetíop de 1902

En aquest Tractat, signat amb Gran Bretanya a Ad-
dis Abeba per delimitar la frontera entre Etiòpia i el
Sudan. Menelik II, rei de reis d'Etiòpia, es va com-
prometre «en presència del Govern de Sa Majestat
britànica, a no construir i a no autoritzar sobre el Nil
Blau, el llac Tsana [Tana] o el Sobat la construcció
d'obres, la conseqüència de les quals sigui la detenció
del flux de les seves aigües al Nil, excepte acord
amb el Govern de Sa Majestat britànica i el Govern
del Sudan» (art. 3).

Els acords angloegipcis de 1929 i 1949

L'Acord de 1929 estableix l'acceptació de les reco-
manacions de la Comissió sobre el Nil de 1925. Va
quedar confirmat per un intercanvi de cartes entre Mo-
hamed Mahmoud Pacha i Lord Lloyd i es va registrar
com un acord entre el Govern britànic (en nom del
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Sudan i dels països que es trobaven sota administració
britànica) i el Govern egipci. A canvi, en cas que «(...)
el Govern egipci decidís emprendre treballs en el riu
i les seves ramificacions, o prendre mesures destinades
a augmentar l'aprovisionament d'aigua en benefici
d'Egipte, es posarà d'acord prèviament amb les au-
toritats locals respecte a les mesures que caldrà pren-
dre a l'efecte de salvaguardar els interessos locals. La
construcció, el manteniment i l'administració dels tre-
balls anteriorment esmentats estaran sota el control
directe del Govern egipci» (§ 4 (iv)). En resposta a la
nota egípcia, l'Alt Comissari britànic va afirmar que el
govern de Sa Majestat reconeixia els «drets naturals
i històrics d'Egipte sobre les aigües del Nil» i consi-
derava la seva salvaguarda «com un principi fona-
mental de la política de Gran Bretanya» (§ 4).
L'Acord signat l’any 1949 per a la construcció d'un
embassament sobre les cataractes Owen, a Ugan-
da, es va gestar «en virtut del compromís adquirit pel
govern de Sa Majestat en el Regne Unit després de
l'intercanvi de cartes relatives a la utilització de les ai-
gües del Nil del 7 de maig de 1929».

El Nil en l'Acord exemplar del 8 de novembre
de 1959

Aquest Acord, celebrat entre la República Àrab Uni-
da (Egipte actual) i el Sudan, repartia les aigües del
Nil recorrent a subtils càlculs en els quals es tenien
en compte, al mateix temps, els drets adquirits per ca-
dascun d'aquests estats (48.000 milions de m3/any
per a Egipte i 4.000 milions de m3/any per al Sudan
mesurats a Assuan) i les pèrdues mitjanes durant
l'emmagatzematge a llarg termini a la futura Presa Alta
d'Assuan. L'Acord corregiria la desigualtat de les
proporcions d'aigua del Nil prèviament assignades;
la part del Sudan passava a 18.500 milions de m3 en-
front dels 55.500 milions de m3 adjudicats a Egipte.
Ambdós governs van acordar que Egipte podria
construir la Presa Alta i que el Sudan podria cons-
truir qualsevol altra obra que jutgés necessària per a
l'explotació de la seva part.
Als ulls dels estats riberencs no signataris, aquest
Acord no era més que res inter alios acta aliis nec no-
cet nec prodest, per la qual cosa cap dels estats part
podria imposar a un tercer l'obligació de reconèixer un
fet sobre el qual no havia donat el seu consentiment.
Egipte i el Sudan, sensibles a les necessitats futu-
res dels habitants de la zona riberenca superior del
Nil, van reconèixer en el seu Acord els drets dels al-

tres estats riberencs. A més, van estipular que cada
vegada que els estats riberencs no signataris expo-
sessin una reivindicació, qualsevol volum d'aigua que
ambdós governs convinguessin atribuir als nous de-
mandants es deduiria en parts iguals de les atribu-
cions d'Egipte i del Sudan segons els mesuraments
realitzats a Assuan (V, §2).

El Nil i el seu «règim» jurídic de l'època de les
«potències administratives»

Els tractats sobre el Nil anteriors a la independèn-
cia són objecte de diferents interpretacions que va-
rien segons els interessos dels estats riberencs di-
ferents d'Egipte i el Sudan. La successió d'aquests
estats després de la seva independència planteja la
qüestió del valor dels tractats de l'antiga «potència
administrativa».

L'Acord angloetíop de 1902 i la qüestió de la suc-
cessió de l'Estat

Abans que existís aquest Acord, Etiòpia estava com-
promesa pel Protocol de 1891, anteriorment es-
mentat. No obstant això, sempre havia invocat el prin-
cipi de taula rasa i evocat la qüestió dels «seus drets
naturals» sobre la part de les aigües del Nil proce-
dent del seu territori.
El Govern etíop va arribar a reivindicar el títol de
«posseïdor original» del Nil i, en conseqüència, el
seu dret prioritari a utilitzar les aigües per al desen-
volupament de la seva economia i la seva població.
Per altra banda, i a diferència d'altres estats ribe-
rencs, el Govern d’Addis Abeba va refusar participar
en els treballs de la Comissió Tècnica Paritària Per-
manent creada en el marc de l'Acord de 1959. A més,
es va negar a estudiar qualsevol proposta sobre una
gestió col·lectiva de les aigües del Nil.

La successió del Congo Belga i de Rwanda-Urundi
en els acords anglobelgues de 1906 i 1934

L'Acord de 1906 exigiria obtenir el consentiment del
Govern sudanès per a tot ús, per petit que fos, que
impliqués qualsevol modificació del règim de les ai-
gües. Una fórmula anàloga apareix igualment a l'Acord
del 22 de novembre de 1934 entre Bèlgica i Gran
Bretanya respecte a la utilització de les aigües a la
frontera entre Tanganica (actual Tanzània) i Rwanda-
Urundi.



D
os
si
er

M
ed
. 2
00
8

14
3

Al contrari que Tanzània, Zaire (actual República De-
mocràtica del Congo), Rwanda i Burundi no han tor-
nat a posar en dubte la seva validesa. És cert que
aquests tres estats són «relativament» menys sensi-
bles a la qüestió del repartiment de les aigües del Nil
que els altres estats riberencs.

La independència dels països d'Àfrica de l'Est i la seva
repercussió en l'Acord angloegipci de 1929

Una vegada obtinguda la independència, Tanzània va
comunicar a través d'una nota enviada el 4 de juliol
de 1962 als governs de Gran Bretanya, Egipte i el
Sudan que declarava incompatible amb la seva so-
birania l'Acord de 1929. Aquesta va ser també l'ac-
titud adoptada per Uganda, que el va denunciar. Ke-
nya va adoptar la mateixa postura, però va concedir
un període de gràcia de dos anys per a l'Acord, que
havia de ser derogat o reemplaçat durant aquest
temps. El termini va finalitzar el 12 de desembre de
1965. 

La validesa incerta dels règims del Nil

En aquest sentit, els estats successors van veure
com se'ls imposaven alguns d'aquests acords en vir-
tut de l'article 11 de la Convenció de Viena de 1978
sobre la Successió d'Estats en Matèria de Tractats,
ja que es tracta de tractats sobre fronteres. No obs-
tant això, algunes de les seves disposicions estan re-
lacionades únicament amb la utilització de les aigü-
es del Nil i presenten problemes en aquest sentit.
Els restants acords s'enfronten a arguments a favor
i en contra de la seva continuïtat, sense que cap ar-
ribi a convèncer. Finalment, la Cort Internacional de
Justícia (CIJ) va abordar implícitament aquesta qües-
tió en la seva Sentència del 25 de setembre de
1997 sobre el projecte Gabcikovo-Nagymaros (Hon-
gria/Eslovàquia) i, en efecte, basa el principi de la
transmissió en la naturalesa mateixa del riu interna-
cional, és a dir, en el seu caràcter de recurs com-
partit. Sobre aquest principi es donen suport igual-
ment a d’altres que resulten fonamentals per a la
gestió (utilització i repartiment equitatius i raona-
bles, obligació de no provocar danys significatius, etc.)
i en virtut dels quals els estats successors sempre
poden modificar els tractats signats per les antigu-
es potències administratives.
Enfront d'aquesta ambivalència, la Convenció de Vie-
na i l'article 3 de la Convenció sobre el dret dels
usos dels cursos d'aigua internacionals per a finali-

tats diferents de la navegació de 1997 corren el risc
de ser una causa de conflictes més que la solució al
problema de dirimir quins són els tractats que com-
prometen l'Estat successor.
Atès que el règim jurídic del Nil «encara és contro-
vertit» s'han realitzat diferents propostes per a la seva
ordenació hídrica.

El Nil i les vicissituds de la seva ordenació

El cabal del Nil està regulat per quatre preses prin-
cipals: una a Uganda sobre el Nil Blanc, una altra a
Egipte (la Presa Alta d'Assuan) i dues al Sudan, en-
cara que existeixen nombrosos projectes de gran
envergadura per a l'ordenació del Nil que es troben
en fase d'estudi o en procés d'execució.

Els treballs del Sudan

Dels prop de 27.000 milions de m3 d'aigua que pe-
netren en la regió de Sudd, únicament continuen el
seu curs des d'allà 14.000 milions, ja que la resta «es
perd» per efecte de l'evaporació i la infiltració. L’any
1978, Egipte i el Sudan van iniciar l'excavació del ca-
nal de Joglei, un ambiciós projecte per desviar el Nil
per un canal de 360 quilòmetres de longitud a par-
tir de Bor.
Els treballs van avançar ràpidament fins al 15 de
maig de 1983, moment en el qual va esclatar un motí
entre les guarnicions de Bor i d'altres ciutats. Es va
formar l’«Exèrcit d'Alliberament de Sudan», que en par-
ticular retreia al Govern central la manca de concer-
tació real amb el Sudan del Sud pel que feia a grans
projectes de desenvolupament econòmic. Els tre-
balls es van ajornar sine die tot esperant un reglament
definitiu per al problema del Sud.

La polèmica presa del llac Tana a Etiòpia i altres
projectes

El projecte del Nil Blau consisteix a construir una
presa a la sortida del llac Tana per crear una reser-
va d'aigua (reg i energia hidroelèctrica). Es tracta
d'un projecte molt antic, ja que els primers estudis de
viabilitat van ser realitzats pels egipcis l’any 1913, en-
cara que es van abandonar l’any 1936 després de
la invasió d'Etiòpia per part d'Itàlia. Aquest projecte
segueix sent una font de tensió entre Egipte i Etiò-
pia. D’altra banda, cada vegada que augmenta la
tensió entre els estats del Nil és, en general, amb mo-
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tiu d'un pla, un projecte o un esdeveniment relacio-
nat amb les aigües del riu (presa al Tekeze/Teccaze,
reserva de Finchaa, Canal de la Pau, projecte Nova
Vall, etc.).

El Nil, la prevenció de conflictes 
i les perspectives de cooperació

Al llarg dels anys, s'han posat en marxa esforços
promoguts per Egipte amb la finalitat d'afavorir la co-
operació en projectes comuns sobre les aigües del
Nil, com ara:

- el projecte de vigilància hidrometeorològica de
les àrees de drenatge dels llacs Victòria, Kyoga
i Albert l’any 1967 (HYDROMET, 1967-1992);

- l'Acord de l'Organització per a l'ordenació i el
desenvolupament de la conca del Kagera l’any
1977;

- el Pla d'Acció de Llacs per al Desenvolupament
Econòmic d'Àfrica de 1980 (catalitzador de la
creació l’any 1983 del grup Undugu, (fraternitat),
1983-1999);

- la Declaració de Khartum entre Etiòpia i el Sudan
l’any 1991;

- la Comissió de Cooperació Tècnica per a la
Promoció, el Desenvolupament i la Protecció
del Medi Ambient de la Conca del Nil l’any 1992
(TECCONILE, 1992-1999);

- el marc de cooperació general entre Egipte i
Etiòpia de 1993;

- el projecte de gestió ambiental del llac Victòria
de 1996.

No obstant això, el resultat d'aquestes temptatives ha
estat sempre el fracàs, a causa principalment que no
han assolit obtenir la confiança dels estats riberencs,
ja que alguns pensaven que el seu objectiu era ins-
titucionalitzar un statu quo injust sobre la utilització
de les aigües del Nil.

La Iniciativa de la Conca del Nil (NBI)

En la seva reunió de febrer de 1999 a Dar es Salaam,
Tanzània, els nou estats del Nile-COM (el Consell de
ministres dels estats de la conca del Nil) van donar
vida a la Iniciativa de la Conca del Nil (coneguda
com a NBI i en la qual Eritrea participa com a ob-
servador), que va veure la llum amb l'ajuda del Banc
Mundial i el Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD).

En virtut de l'organització de l’NBI, el Nile-COM es
reuneix amb caràcter anual i dóna l'impuls polític ne-
cessari a les qüestions relacionades amb les aigües
del Nil. El Comitè Tècnic Consultiu Nile-TAC, fundat
al març de 1998, es reuneix d'acord amb la neces-
sitat. Està format per 18 membres (un representant
oficial i el seu suplent per cada Estat), formula opi-
nions tècniques, prepara les propostes del Nile-COM
i participa en els seus treballs. Aquests dos orga-
nismes compten amb el suport d'una secretaria per-
manent (Nile-SEC) que té la seva seu a Entebbe. La
presidència del Nile-COM i del Nile-TAC està asse-
gurada pel sistema de rotació anual.
L’NBI, procés participatiu de diàleg entre els estats
riberencs, ha desembocat en una visió comuna, és
a dir, ha assolit un avenç socioeconòmic sostenible
en utilitzar i compartir equitativament els beneficis
comuns que brinden els recursos hídrics de la con-
ca del Nil.
El Programa d'Acció Estratègica proporciona els mit-
jans necessaris per traduir aquesta visió comuna en
activitats concretes a través d'un enfocament que
es basa en dues vies complementàries i simultànies:

- la preparació de qualsevol acció destinada a la
cooperació, mitjançant un programa regional de
promoció de la confiança i la cooperació, i al des-
envolupament de capacitats en el conjunt de la
conca (programa Shared Vision);

- l'aprofitament de les oportunitats d'inversió i des-
envolupament que brinda la cooperació en el
pla de les subconques per obtenir resultats con-
crets (Programa d'Accions Subsidiàries).

Els projectes del programa Shared Vision han donat
lloc a un entorn propici per a la inversió. Actualment
són vuit i estan relacionats amb la formació pràctica,
el foment de la confiança i el compromís de les parts,
el mercat regional de l'energia, la coordinació del
programa Shared Vision, el desenvolupament so-
cioeconòmic i el repartiment de beneficis, l'acció am-
biental transfronterera, la utilització òptima de l'aigua
en el sector agrícola i la gestió dels recursos hídrics.

La confiança restituïda

En el transcurs de la III reunió de Nile-COM (Arus-
ha, 9/11 de febrer de 1995), es va aprovar un dels
projectes del Pla d'Acció per a la Conca del Nil, l'ob-
jectiu del qual era desenvolupar un marc de coope-
ració per a la gestió del Nil (el projecte D3). Aquest
programa marc de cooperació es va posar en mar-
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xa l’any 1997 amb el suport del PNUD, el Banc Mun-
dial i altres socis bilaterals per al desenvolupament,
i la seva missió és estudiar l'aspecte jurídic i institu-
cional de la cooperació.
Un panell d'experts, format per tres experts en temes
hídrics i jurídics per cadascun dels estats, i un comitè
de transició van elaborar un projecte d'acord marc de
cooperació per a la conca del Nil que permetés de-
terminar el dret equitatiu i legítim de cada Estat a uti-
litzar les aigües del Nil. Nile-COM va recomanar or-
ganitzar un comitè de negociació per ultimar aquest
projecte d'acord, signat el juny de 2007. L'Acord
marc de cooperació resultant permet dissipar la des-
confiança d'Etiòpia; d'altra banda, els programes de
l’NBI enforteixen les posicions d'Egipte.

La interdependència instaurada

L’NBI fomenta l'interès per la cooperació interestatal
i intenta que la idea d'una interdependència òptima pu-
gui prosperar. Nile-COM va instaurar el març de 2003
un fons fiduciari i va sol·licitar al Banc Mundial que l’ad-
ministrés perquè fos factible. La seva execució es
basa en el principi d'adoptar un enfocament descen-
tralitzat en els diferents estats en virtut d'un procedi-
ment determinat, i no en un marc estrictament nacio-
nal. A més, l’NBI desenvolupa dos vessants del
Programa d'Accions Subsidiàries: el Programa d'ac-
ció complementària per al Nil Oriental (ENSAP) i el Pro-
grama d'acció complementària per a la regió dels
llacs equatorials del Nil (NELSAP).
L'ENSAP està sustentat per Egipte, Etiòpia i el Su-
dan. El seu comitè d'orientació està format per tres
ministres de recursos hídrics i per l'equip del Pro-
grama (unitat de tres equips tècnics nacionals). El
seu objectiu és realitzar accions conjuntes sobre el
terreny amb la finalitat de reduir la pobresa, fomen-
tar el creixement econòmic i restaurar el medi am-
bient. La seva Oficina Tècnica Regional va iniciar la
seva activitat el juny de 2002 a Addis Abeba; s'en-
carrega de gestionar i coordinar l'elaboració dels
projectes, desenvolupar la seva capacitat, reforçar
les institucions i actuar com a secretaria. Està do-
tada d'una Oficina de Desenvolupament Social que
dóna suport a tots els projectes reforçant la capa-
citat de desenvolupament social, elaborant direc -
trius i analitzant els estudis (estudis preparatoris i es-
tudis pilot).
Amb seu a Kigali (Rwanda), a NELSAP hi participen,
a més d'Egipte i el Sudan, sis estats (Burundi, Kenya,
la República Democràtica del Congo, Rwanda, Tan-

zània i Uganda). Els seus objectius són similars als
de l’ENSAP. NELSAP es va concebre per produir a
llarg termini efectes favorables per a la integració
econòmica de la regió dels Grans Llacs. S'han iden-
tificat dotze projectes de desenvolupament i s'han re-
agrupat entorn de dos eixos:

- La gestió dels recursos naturals (millora de la pro-
ductivitat agrícola mitjançant la recollida d'aigua
de pluja, la irrigació a petita escala i la gestió del
bestiar; projectes de pesca per als llacs Albert i
Eduard; desenvolupament d'un marc de coope-
ració per als recursos hídrics de la conca del Mara
i de les conques Malakisi-Malaba-Sio, així com
la gestió integrada de la conca del Kagera; era-
dicació del jacint d'aigua al Kagera).

- El desenvolupament d'energia hidroelèctrica i
del mercat energètic (desenvolupament d'e-
nergia hidroelèctrica als salts de Rusumo; jerar-
quització i estudis de viabilitat en matèria d'e-
nergia hidroelèctrica; interconnexió dels recursos
elèctrics entre Kenya i Uganda, entre Burundi,
la República Democràtica del Congo i Rwanda,
entre Burundi i Rwanda, i entre Rwanda i
Uganda).

Seran els estats implicats els que preparin i execu-
tin aquests projectes sota la supervisió dels comitès
d'orientació o de qualsevol altre mecanisme de se-
guiment que hagin acordat. El mes de desembre de
2001, es va posar en marxa a Entebbe una Unitat de
Coordinació amb la finalitat de facilitar la preparació
i execució dels projectes.
Per treure el màxim partit a aquesta interdependèn-
cia, l’NBI acostuma a utilitzar el concepte del cost de
dissociació. Aquest representa les oportunitats per-
dudes com a conseqüència de la discontinuïtat de les
transaccions previstes. Mentre aquest cost resulta
desproporcionat i especialment baix per a un Estat,
n’hi ha un altre que no pot protestar; el primer pot cau-
sar grans perjudicis al segon i obtenir majors con-
cessions. D'altra banda, un cost de dissociació que
sigui igual per a ambdues parts en essència i amb ca-
ràcter global és l'únic que permet assolir la interde-
pendència òptima.

Conclusió: deu estats riberencs, un riu i una
destinació comuna

L'actiu de l’NBI engloba nombroses actuacions: la
creació d'una gran xarxa nacional i regional de pro-
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fessors, periodistes, parlamentaris, etc., així com al-
tres fòrums; la implicació dels governs, les autoritats
locals i les organitzacions de la societat civil; els
avenços obtinguts en el marc dels intercanvis ener-
gètics, de la planificació dels recursos hídrics, de la
promoció de la confiança entre parts participants,
etc.; l'execució dels projectes tant en el pla regional
com en el nacional i el local; la signatura, el mes de
juliol de 2006 del Protocol d'Enteniment amb la co-
munitat d'Àfrica de l'Est per a la gestió integrada del
llac Victòria, etc.
L’NBI és un pas en la direcció correcta. No obstant
això, es tracta només d'un acord transitori, fins al mo-
ment en el qual els estats afectats garanteixin un marc
permanent, tant jurídic com institucional, per a la
gestió de les aigües del Nil (Comissió de la Conca
del Nil). Aquesta anhelada mutació requereix al ma-
teix temps la intervenció de la comunitat internacio-
nal (CICN, un consorci internacional per a la co-
operació sobre el Nil; Banc Mundial; institucions
especialitzades de l'ONU, com ara el PNUD, la FAO,
l’OMS i el PNUMA; bancs regionals de desenvolu-
pament, etc.) com a mediadora i com a sòcia capi-
talista, així com el compromís dels estats del Nil.
Els estats de la conca del Nil comparteixen els ma-
teixos interessos i, des d'ara, ambicionaran avançar
units pel mateix esperit, el d'una «comunitat del Nil».
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Les qüestions relacionades amb l'aigua a l’Orient
Mitjà es descriuen sovint com un problema interna-
cional que enfronta països que competeixen per re-
cursos que s'estan fent més escassos de manera
inexorable. Aquesta percepció ens impedeix com-
prendre les interaccions que es produeixen a diferents
nivells i que determinen les diverses formes de ges-
tió de l'aigua a la regió. En casos com el d'Israel i Pa-
lestina, ens impedeix entendre com aquestes formes
de gestió, que presenten elements en comú, estan
afectant la qualitat de l'aigua dels aqüífers compar-
tits, cosa que, al seu torn, genera problemes rela-
cionats amb la quantitat d'aigua. De fet, com pitjor és
la qualitat de l'aigua, menys usos pot satisfer.
La situació actual es caracteritza per una gestió de
l'aigua molt centralitzada a Israel, institucionalitzada
des de la dècada de 1950, i una gestió molt des-
centralitzada als Territoris Palestins. S'han intentat ne-
gociar acords sobre l'aigua a la regió des del Pla
Johnston, que en la dècada de 1950 s'ocupava del
repartiment de l'aigua superficial en termes pura-
ment quantitatius, com si l'aigua fos un recurs immòbil.
Així, a l'Acord Interí assolit l’any 1994 es van assig-
nar quantitats fixes de cadascun dels tres aqüífers
de Cisjordània a israelians i palestins. Es tractava l'ai-
gua com si fos un pastís que calgués repartir entre
dos pobles. No obstant això, l'aigua flueix, i la seva
qualitat varia a mesura que va fluint. Quan un agri-
cultor palestí practica el reg per inundació en el seu
terreny, gran part de l'aigua emprada torna a l'aqüí-
fer, però sovint ho fa carregada de fertilitzants o in-
secticides. Aquesta aigua, i les substàncies quími-

ques que l'acompanyen, reapareix després en un
pou l'aigua del qual beuen els palestins o els israe-
lians. Una vegada consumida, aquesta aigua pota-
ble reapareix com a aigua residual, ara carregada de
contaminants bacterians. Així, les disputes i la col·la-
boració en relació amb l'aigua tracten sobre un re-
curs mòbil, la qualitat del qual va canviant a mesu-
ra que flueix. L’any 2007, es van realitzar grans
esforços per reformular la qüestió de l'aigua en el cas
d'Israel i Palestina, amb la finalitat d'abandonar el mite
de l'aigua com una mina d'or que ha de compartir-
se de manera quantitativa. Aquests esforços es van
produir mentre Israel avançava en la seva política de
subministrar a la seva població quantitats cada ve-
gada majors d'aigua procedent de la dessalinització
i mentre el Banc Mundial sol·licitava un estudi sobre
la viabilitat del projecte del canal entre el mar Roig
i el mar Mort.
Per comprendre els obstacles actuals en el progrés
cap a una gestió sostenible de l'aigua que compar-
teixen Israel i Palestina, és necessària una perspec-
tiva històrica de la gestió de l'aigua en aquests ter-
ritoris. Cada període de la història recent ha deixat
un llegat pel que fa a la gestió de l'aigua i ha contri-
buït a perfilar la forma en què actualment es defineix
una crisi de l'aigua a la regió i les solucions a aques-
ta crisi que resulten o no acceptables per a cadas-
cuna de les parts. Una anàlisi de l'origen i les con-
seqüències de cadascun d'aquests llegats permet
comprendre el que està en joc a cadascun dels tres
temes que van marcar l'any 2007 en la zona pel que
fa a l'aigua: l'elaboració d'un acord entorn d'una ges-
tió conjunta de l'aigua en el marc d'un tractat de pau
definitiu, la recerca d'una política de gestió enfoca-
da al subministrament d'aigua a Israel per mitjà de la
dessalinització i l'inici d'un estudi sobre la viabilitat d'un
canal que uneixi el mar Roig i el mar Mort.

L’aigua a la Mediterrània

Gestió de les conques compartides
(conflictes enfront de cooperació)
Estudi de cas: Israel i Palestina
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El llegat del mandat: la confiança en 
la tecnologia

Fins al final de la Primera Guerra Mundial, els territo-
ris que avui són Israel i Palestina se situaven dins del
territori de l'Imperi Otomà. Fins a l'establiment del
mandat britànic sobre Palestina, l'aigua s'havia ges-
tionat a escala local, de manera que els usuaris de fonts
i pous establien per si mateixos les normes que re-
gulaven l'accés a l'aigua, el seu ús i la seva distribu-
ció. L'aigua rares vegades es venia. Els agricultors que
compartien una font desenvolupaven torns rotatius
en el temps, segons els quals dirigien successivament
l'aigua cap als seus respectius terrenys a través de sis-
temes de reg per gravetat. Les autoritats del mandat,
que es van adonar que la legislació sobre l'aigua can-
viava literalment d'un poble a un altre i es van trobar
que no existia una veritable definició de la servitud d'ai-
gües ni escriptures de tinença de les terres, es van
mostrar poc inclinats a invertir en infraestructures hi-
dràuliques. Entre 1929 i 1937, van dedicar molts es-
forços a formular una legislació sobre l'aigua que s'a-
pliqués de manera uniforme en el territori del mandat
i que permetés un ús eficient de l'aigua en el reg, se-
gons la interpretació d'aquest terme que faria un en-
ginyer. Els seus esforços van fracassar.

Els esforços britànics per crear una legislació sobre
l'aigua es corresponien amb un intent de despolitit-
zar la immigració jueva envers el mandat sobre Pa-
lestina. En el seu Llibre Blanc de 1922, Winston
Churchill va declarar que la capacitat d'absorció de
Palestina determinaria el nombre d'immigrants jueus
als quals es permetria entrar en el territori (El Eini,
1996). Els líders sionistes afirmaven que aquesta
capacitat d'absorció podria ser il·limitada si el país es
modernitzava. Els experts en qüestions relacionades
amb l'aigua van desenvolupar un discurs sobre l'a-
bundància d'aigua a la zona, segons el qual l'única
cosa que es necessitava era tecnologia. Afirmaven que

hi havia disponibilitat d'aigua i que només es neces-
sitaven els mitjans per extreure-la i canalitzar-la. La
companyia nacional d'aigua d'Israel, Mekorot es va
crear l’any 1937 en aquest context, amb l'objectiu de
dissenyar, construir i gestionar sistemes hidràulics per
al reg i el consum en tot el mandat de Palestina.
A dia d'avui, la confiança en la tecnologia segueix in-
fluint en la forma en què es plantegen les qüestions re-
lacionades amb l'aigua a Israel i Palestina. Davant l'es-
cassetat d'aigua, es poden buscar dues solucions: la
gestió enfocada a la demanda, intentant reduir la quan-
titat que es consumeix, o la gestió enfocada a l'oferta,
segons la qual s'intenta augmentar el subministrament
d'aigua. Des dels dies del mandat, la profunda confiança
en la tecnologia ha afavorit de forma sistemàtica la
gestió enfocada al subministrament, cosa que en el pas-
sat va preparar el terreny per a la construcció de grans
infraestructures hidràuliques i actualment promou la po-
lítica de dessalinització a Israel i la construcció del ca-
nal d'unió entre el mar Roig i el mar Mort.

El discurs sobre l'escassetat d'aigua després de
la independència

Després de l'aparició d'Israel, els experts sionistes en
qüestions relacionades amb l'aigua van canviar el
discurs de l'abundància pel de l'escassetat d'aigua.
Cap a l’any 1957, havien anat revisant l'estimació
dels recursos renovables que havien fet l’any 1950,
que va disminuir de 2.800 a 1.850 milions de metres
cúbics anuals (Alatout, 2007). L’any 1955 es van
promulgar la Llei 5715-1955, relativa a la perforació,
i la Llei 5716-1955, sobre el mesurament de l'aigua.
La Llei 5718-1959, sobre drenatge i control d'inun-
dacions, es va promulgar l’any 1957. Aquestes tres
Lleis es van fondre en la Llei d'aigües israeliana de
1959, que va retirar d'una vegada per sempre l'aigua
de les esferes privada i comunitària, una decisió po-
lítica que constituïa un repte i que va ser legitimada
pel nou discurs sobre l'escassetat d'aigua. En els 90
dies que van seguir a la promulgació de la Llei d'ai-
gües de 1959, el control sobre l'aigua va passar d'u-
na situació totalment fragmentada, en la qual cada pou
i cada font tenien la seva pròpia llei, a una situació
extremadament centralitzada. Tots els usuaris de l'ai-
gua havien de sol·licitar una llicència de producció d'un
any de durada al Comissionat per a l'Aigua, que po-
dia estipular qualsevol nova condició que considerés
necessària per conservar les reserves hídriques i per
millorar l'eficiència de la gestió i l'ús de l'aigua.

Per comprendre els obstacles
actuals en el progrés cap a una
gestió sostenible de l'aigua que
comparteixen Israel i Palestina, 
és necessària una perspectiva 
històrica de la gestió de l'aigua en
aquests territoris
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Aquesta gestió extremadament centralitzada de l'ai-
gua a Israel va venir acompanyada de la construcció
de grans infraestructures. L’any 1964 ja estava aca-
bat l'Aqüeducte Nacional d'Israel, que transporta ai-
gua des del llac Tiberíades, al nord del país, fins al
sud d'Israel, ja que l'objectiu de tenyir de verd el de-
sert era un principi fonamental del sionisme. Això va
reduir el cabal del baix Jordà, que flueix cap al sud,
des del llac Tiberíades fins al mar Mort. D'aquesta ma-
nera, va començar la desaparició del mar Mort, que
es va accelerar més tard per la construcció del Ca-
nal Rei Abdullah a la dècada de 1960, que pren ai-
gua del riu Yarmuk, un afluent del baix Jordà. Aquest
canal, que inicialment es va concebre per millorar la
irrigació a la conca del Jordà, més tard es va utilitzar
també per portar aigua a Amman. Ambdós usos re-
duïen la quantitat d'aigua que arribava al baix Jordà
i que reposava l'aigua que el mar Mort perdia cada
any per l'evaporació. La desaparició del mar Mort es
va accelerar també per l'activitat d'empreses israelianes
i jordanes que van construir salines per a l'explota-
ció de la sal i els minerals. 
Mentrestant, Cisjordània va passar a ser part de Jor-
dània, on es mantenia la situació anterior pel que fa
a la gestió de l'aigua. Els pous són molt més fàcils
de perforar al llarg de la plana costanera que en el
sòl rocós de Cisjordània i, fins a 1950, la major part
de l'aigua que s'utilitzava a Cisjordània provenia de
fonts i de la recollida de l'aigua de pluja. En les dè-
cades de 1950 i 1960, els habitants dels pobles
van tenir accés a capital i tecnologia per perforar
pous al llarg de la frontera nord-oest de Cisjordània.
Els agricultors van reunir els seus estalvis i van crear
«empreses de sondeig» per reunir els fons necessa-
ris. La Companyia d'Aigües de Jerusalem es va crear
a mitjan la dècada de 1960 amb l'objectiu de sub-
ministrar aigua canalitzada per a ús domèstic als ha-
bitants de les zones urbanes de Ramallah, Jerusalem
i Betlem. La seva ampliació es va detenir per la gu-
erra de 1967, quan només havia arribat a la zona nord
de Jerusalem Est.
El discurs sobre l'escassetat d'aigua posterior a la in-
dependència, que es va desenvolupar a Israel en la
dècada de 1950, va legitimar una gestió molt cen-
tralitzada de l'aigua, realitzada per l'Estat per mitjà d'u-
na gran infraestructura. Aquest discurs segueix sent
hegemònic avui dia. Encara que a la franja de Gaza
i a Cisjordània no es va produir una centralització si-
milar, aquest discurs té una gran influència en els Ter-
ritoris Palestins en l'actualitat. Sovint, la gestió des-
centralitzada de l'aigua que té lloc en aquestes zones

es qualifica d'ineficient, com si fos responsable de l'es-
cassetat i dels problemes de qualitat de l'aigua. No
obstant això, la gestió de l'aigua es pot realitzar de
forma molt eficient o molt ineficient tant amb un mo-
del centralitzat com amb un de descentralitzat.

El llegat de l'ocupació 

El 15 d'agost de 1967, tot just unes setmanes des-
prés de la Guerra dels Sis Dies, l'Ordre militar núm.
92 va atorgar l'autoritat sobre totes les qüestions re-
latives a l'aigua en els territoris ocupats a un oficial
israelià nomenat pel comandant de zona. Això s'a-
partava de la legislació israeliana sobre l'aigua, però
aquesta diferència era coherent amb el fet que Israel
mai es va annexionar la franja de Gaza ni Cisjordà-
nia. Aquests van seguir sent territoris sotmesos a
una ocupació militar i Israel mai va estendre les se-
ves lleis nacionals a aquestes zones, a diferència del
que va succeir tant a Jerusalem Est com al Golan, que
van ser annexionats. Mesos després, l'Ordre militar
núm. 158, de 19 de novembre de 1967, va supedi-
tar la construcció de qualsevol nova instal·lació hi-
dràulica a l'obtenció prèvia d'una autorització i va
permetre la confiscació de qualsevol recurs hídric
per al qual no existís un permís. Finalment, l'Ordre mi-
litar núm. 291, de 19 de desembre de 1968, va in-
validar totes les disposicions anteriors i vigents rela-
tives a les disputes sobre l'aigua.
En teoria, aquestes ordres militars donaven a Israel
un control total i absolut sobre l'ús de l'aigua i el seu
accés a Cisjordània. A la pràctica, no obstant això,
Israel no va estendre el seu poder fins on li perme-
tien aquestes ordres. Les utilitzava per restringir se-
verament qualsevol nova perforació de pous per part
dels palestins i per imposar un contingent sobre els
pous agrícoles existents, que normalment equivalia a
la quantitat consumida en el primer any que se'n me-
surava el consum. No obstant això, Israel va perme-
tre que es mantinguessin les institucions que tradi-
cionalment havien gestionat l'aigua i no va interferir
en la manera en què els palestins determinaven com
s'utilitzaria i es distribuiria l'aigua que els era assig-
nada d'acord amb el contingent imposat pels israe-
lians i com hi accedirien.
L'ocupació de la franja de Gaza i de Cisjordània va
permetre Israel limitar el consum global d'aigua dels pa-
lestins a les quantitats que ja es consumien l’any 1967.
Mentrestant, Israel va augmentar el seu consum d'ai-
gua desenvolupant la seva pròpia infraestructura. Així,
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abans que s'acordés la Declaració de Principis l'any
1993, Israel utilitzava aproximadament el 80% dels re-
cursos renovables dels aqüífers de Cisjordània. En
molts casos, Israel també havia estès la seva xarxa hi-
dràulica a ciutats i pobles palestins, amb la qual cosa,
per exemple, quan es van signar els Acords d'Oslo, sub-
ministrava el 70% de l'aigua per a ús domèstic que es
consumia a Ramallah. Així, encara que l'ocupació ha con-
duït a una distribució quantitativa de l'aigua que, en
general, afavoreix enormement els israelians, en anys de
sequera també s'ha pogut veure com el Comissionat
per a l'Aigua israeliana reduïa dràsticament la quantitat
d'aigua assignada als agricultors israelians mentre man-
tenia la quantitat assignada als municipis palestins. La
interdependència de les xarxes hidràuliques israeliana
i palestina que va sorgir durant l'ocupació va ser eclip-
sada en gran mesura pel desenvolupament concomi-
tant d'un discurs nacionalista sobre l'aigua, que se cen-
trava només en la distribució quantitativa global entre
l'una i l'altra part. Aquest discurs també va eclipsar el
manteniment de la gestió de l'aigua que, a escala lo-
cal, realitzaven institucions palestines no oficials.

El llegat dels Acords d'Oslo

Mitjançant els Acords d'Oslo, una sèrie de tres acords
signats els anys 1993, 1994 i 1995, es van crear l'Au-
toritat Nacional Palestina (ANP) i l'Autoritat Palesti-
na de l'Aigua (PWA), com a organisme regulador de
la gestió de l'aigua en els Territoris Palestins.
A l'Acord del Caire del 4 de maig de 1994 entre Is-
rael i els palestins es va establir que els recursos hí-
drics i els sistemes hidràulics i de clavegueram de les
zones de l’ANP serien «manejats, gestionats i cons-
truïts (inclosa la perforació) per l’ANP, de manera
que s'eviti qualsevol perjudici als recursos hídrics».
Això excloïa tots els sistemes hidràulics dels assen-
taments i de la zona d'instal·lacions militars. Aquest
acord també obliga l’ANP a «no causar perjudicis a
les quantitats actuals d'aigua», però no defineix el
terme perjudici.
Amb l'acord signat per Israel i els palestins el 28 de
setembre de 1995 a Washington, es mantenia una dis-
tribució dels recursos hídrics renovables que es con-
siderava que hi havia a cadascun dels tres aqüífers.
Fonamentalment, es van tenir en compte les quanti-
tats d'aigua que utilitzava cada part segons la distri-
bució que s'havia desenvolupat durant els anys de l'o-
cupació. No obstant això, part de l'aigua assignada als
palestins encara no s'estava extraient. Sembla que les

xifres emprades revelen cert optimisme quant a les
quantitats d'aigua a les quals encara podien accedir
els palestins a través de nous projectes de perfora-
ció sense causar perjudicis als recursos renovables
totals. En conseqüència, pot ser que la proporció
20/80 sigui fins i tot més desigual en realitat.
L'acord de 1995 reconeixia els drets dels palestins
sobre l'aigua sense definir-los. Especificava que
aquests drets es fixarien en les negociacions sobre
l'estatut permanent. L'acord també va establir un Co-
mitè Conjunt per a l'Aigua (JWC) permanent, que s'o-
cupa de totes les qüestions relacionades amb l'aigua
i el clavegueram a Cisjordània i que està integrat pel
mateix nombre de palestins i israelians que prenen de-
cisions per consens. La perforació de pous, l'expe-
dició de permisos d'explotació de pous i el desen-
volupament dels recursos hídrics per part dels
palestins requereixen l'acord del JWC.
L'Acord d'Oslo creava així una estructura, la PWA, els
poders de la qual es van dissenyar a imitació dels del
Comissionat per a l'Aigua israeliana, però que seguia
depenent del JWC. La PWA, que es va crear com un
organisme regulador, al principi no tenia res a regular,
i no podia fer-ho tret que prengués un d'aquests dos
camins: podia intentar lluitar per arrabassar el control
de l'aigua a les múltiples institucions palestines -ma-
joritàriament no oficials- que ja l’exercien, o podia trac-
tar d'adquirir el control dels nous recursos, proce-
dents de la perforació de pous finançada per donants
per obtenir aigua per a ús domèstic. Fins a la data, la
PWA només regula l'aigua per a ús domèstic.

La gestió palestina de l'aigua en l'actualitat

L’any 2002, després de set anys d'elaboració, l’ANP
va promulgar la seva Llei d'aigües, en la qual s'esta-
blia que la PWA era l'organisme regulador de l'aigua.
Com és freqüent a tot el món, segueixen existint grans
diferències entre el text de la Llei i la realitat de les ins-
titucions que gestionen l'aigua. La Llei es va elaborar
amb ajuda d'assessors internacionals que van defen-
sar els principis de la gestió estatal de l'aigua que pro-
mouen les organitzacions internacionals i no mitjançant
una negociació amb les institucions locals que realment
gestionen la major part de l'aigua a Cisjordània. L'a-
plicació d'aquesta Llei mai va arribar a materialitzar-se.
Mentrestant, el Ministeri de Govern Local va seguir ges-
tionant gran part de les xarxes d'aigua potable a tra-
vés dels municipis, i les institucions locals, privades o
comunitàries, gestionaven el 70% de l'aigua que es con-
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sumia a Palestina, és a dir, tota l'aigua destinada a l'a-
gricultura i moltes xarxes d'aigua potable.
Els avenços en la construcció de la «tanca de sepa-
ració israeliana» per aïllar Israel dels palestins, que es
va iniciar l’any 2002, van tenir conseqüències impor-
tants per a aquests últims pel que fa a la gestió de l'ai-
gua. La primera fase de la construcció va afectar de
forma negativa un gran nombre de pous palestins. La
majoria de les ONG que van publicar sobre aquesta
qüestió es van centrar en la quantitat total d'aigua
«perduda», comptant el nombre de pous que van aca-
bar situats al costat occidental de la tanca i sumant els
seus contingents anuals. No obstant això, pel que fa
a l'aigua, la conseqüència més important de la cons-
trucció de la tanca va ser el fet que només va afectar
negativament pous gestionats per institucions pales-
tines locals, en la seva majoria no oficials, pous que ha-
vien escapat per complet al control de la PWA i que
s'utilitzaven principalment per al reg (Trottier, 2007). El
recorregut serpentí de la tanca va permetre que aques-
ta no afectés els pous gestionats per l’ANP, ja fos a tra-
vés del Ministeri de Govern Local o de la PWA, que
només s'utilitzen per al consum domèstic. 
L'estiu de 2006, Israel es va retirar de forma unilateral
de la franja de Gaza. Les eleccions legislatives a l’ANP
havien donat la victòria a Hamàs al començament d'a-
quest mateix any, però no se li va permetre governar.
A principis de 2007, el partit va assumir el poder a la
franja de Gaza, mentre un altre govern tecnocràtic go-
vernava des de Ramallah, cosa que va conduir a la
presència simultània de dos governs palestins, un per
a cadascuna de les dues entitats territorials. La PWA,
que mai es va establir com un Ministeri i el director del
qual és nomenat pel president palestí, ha seguit fun-
cionant durant tot l’any 2007 a la franja de Gaza, on el
Govern de Hamàs ha establert unes relacions de tre-
ball relativament bones amb la secció local de la PWA.

La gestió de les conques compartides: 
el desafiament actual

Les negociacions per a un acord sobre l'estatut final,
és a dir, un tractat de pau entre Israel i Palestina, s'han
vist perjudicades per aquests llegats històrics: la
confiança en la tecnologia que va sorgir en temps del
mandat britànic i que encara fomenta la gestió enfo-
cada al subministrament; el discurs que es va des-
envolupar a Israel poc després de la independència
i que defensa una gestió centralitzada de l'aigua com
l'única resposta a l'escassetat; la distribució desi -

gual de l'aigua entre israelians i palestins a la qual van
conduir més de 40 anys d'ocupació; i la creació d'u-
na PWA mitjançant els Acords d'Oslo, a imitació del
model israelià de gestió centralitzada, que mai va te-
nir capacitat institucional per fer ús dels poders que
en teoria li conferien aquests Acords. En conse-
qüència, les negociacions entorn de l'aigua només
s'han concebut com una forma de determinar d'una
vegada per sempre la quantitat d'aigua que s'assig-
naria a Israel i a Palestina. L'any 2007 va estar mar-
cat per una presa de consciència cada vegada més
gran que això mai no podria constituir una solució.

La pluviositat fluctua enormement d'un any a l’altre en
aquesta zona. El canvi climàtic està fent que aquestes
fluctuacions siguin encara més impredictibles i, pro-
bablement, menys abundants. Tractar l'aigua com un pas-
tís que cal repartir quantitativament com si fos una mina
d'or resulta difícil pel fet que la mida del pastís varia de
forma impredictible, encara que és més probable que
en el futur disminueixi en lloc d'augmentar. D'altra ban-
da, l'aigua flueix, i la seva qualitat varia a mesura que flu-
eix. Una mateixa gota d'aigua pot utilitzar-se set vega-
des des del moment en què cau en forma de pluja fins
que arriba al mar. El seu contingut químic i bacterià can-
via cada vegada que l'aigua es retorna al medi am-
bient. A més, fins i tot en el cas que una repartició
quantitativa de l'aigua fos equitativa en el context ac-
tual, el creixement demogràfic, tant a Palestina com a
Israel, i el desenvolupament econòmic necessàriament
farien que aquesta distribució no fos equilibrada al cap
d'uns anys. Unes consideracions tan simples com
aquestes mai s'han integrat en la formulació del problema
i de les seves possibles solucions perquè, des del Pla
Johnston de la dècada de 1950, les negociacions s'han
plantejat en termes de les quantitats d'aigua que s'as-
signen a les diferents parts. El discurs que associava
una gestió eficient de l'aigua amb una planificació cen-
tralitzada va reforçar encara més la idea que cada Go-
vern necessitava una xifra perquè els seus experts po-
guessin procedir a la gestió centralitzada d'aquesta
quantitat. No es va tenir en compte la capacitat insti-

L'aigua flueix, i la seva qualitat
varia a mesura que flueix. 
Una mateixa gota d'aigua pot 
utilitzar-se set vegades des del
moment en què cau en forma de
pluja fins que arriba al mar
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tucional existent en la gestió descentralitzada de l'aigua
que actualment realitzen els palestins.
Encara que a la Conferència del novembre de 2007
a Annapolis no es van mantenir negociacions sobre
l'aigua, al llarg de l'any es va treballar molt per refor-
mular la negociació sobre l'aigua d'una manera més
realista, cosa que suposaria partir de les institucions
existents que ja funcionen a ambdós costats. En lloc
de implantar institucions que segueixen els models
de l'Estat d'Israel a la societat palestina, un acord ba-
sat en aquelles institucions que ja exerceixen un con-
trol social sobre la gestió de l'aigua a Palestina do-
naria bons resultats. Aquest acord reconeixeria el
caràcter centralitzat de la gestió israeliana de l'aigua
i el caràcter descentralitzat de la gestió palestina, i
atendria les dues realitats. El fet que la principal pre-
ocupació israeliana l’any 2007 fos la qualitat dels
aqüífers, mentre que la dels palestins era tenir accés
a majors quantitats d'aigua, oferia un ventall d'opor-
tunitats. Això ha succeït en un context en el qual Is-
rael tractava de desenvolupar la seva política de des-
salinització a gran escala, alhora que el Banc Mundial
sol·licitava propostes per a l'elaboració del estudi
sobre la viabilitat del canal d'unió entre el mar Roig i
el mar Mort. La dependència d'Israel d'un subminis-
trament addicional d'aigua que no entraria en la de-
finició d'aigua compartida i que, per tant, seguiria
sent propietat seva, li permet prendre més cons-
ciència de la pèrdua de qualitat dels aqüífers com-
partits. Actualment, és una possibilitat realista un
acord que permeti la gestió conjunta de l'aigua com-
partida sobre la base d'un seguiment continu dels aqüí-
fers per determinar les taxes d'extracció, que atorgui
els mateixos drets a israelians i palestins i, segons el
qual, les peticions d'aigua de les institucions es va-
lorin cas per cas, emprant criteris que determinin la
prioritat de la necessitat i les conseqüències per a l'a-
qüífer. A curt termini, això permetria els palestins
augmentar el seu consum d'aigua, al mateix temps que
protegiria els aqüífers i serviria com a mesura de se-
guretat a Israel, per si hagués de renunciar als seus
objectius pel que fa a la dessalinització. El debat en-
torn de l'aigua a Israel i Palestina es va mantenir per
primera vegada en aquests termes l’any 2007. 

Dessalinització

L'obtenció d'aigua mitjançant la dessalinització es
correspon amb una gestió enfocada al subministra-
ment. Es tracta d'una activitat intensiva en energia, tec-

nologia i capital, a més de centralitzada. Actualment,
les plantes de dessalinització d'aigua de mar de tot
el món impliquen algun tipus de col·laboració entre
els sectors públic i privat. El llegat dels diferents pe-
ríodes del passat plantejava el problema de l'aigua de
tal manera que la dessalinització es presentava com
la solució a Israel i Palestina.
Israel va emprendre el camí de la dessalinització a
gran escala amb la finalització d'un Pla General de
Dessalinització l’any 1997 i l'aprovació i l'elaboració de
pressupostos per a cinc instal·lacions de dessalinització
d'aigua de mar a gran escala l’any 1999. Ara espera
tenir plantes costaneres que subministrin més de 500
milions de metres cúbics d'aigua per a l’any 2013. La
planta d’Ashkelon, la primera d'aquestes cinc plantes,
és la planta d'osmosi inversa més gran del món, amb
una producció anual de 100 milions de metres cúbics,
o el 15% de la demanda total d'Israel d'aigua per a ús
domèstic. L’any 2006, va ser votada, «Planta dessali-
nitzadora de l'any» en els Global Water Awards a Du-
bai; d’altra banda la revista Project Finance va concedir
a la planta d’Ashdod el premi a l’«Operació de l'any»
el 2007 (Garb, 2008). A més, Mekorot també controla
31 plantes de mida petita al sud del país. 
Encara que la dessalinització elimina la vulnerabilitat
d'Israel als capricis de la pluja i al canvi climàtic, fa que
el país depengui de la qualitat de l'aigua del Mediter-
rani i sigui vulnerable a la variabilitat dels preus de l'e-
nergia. L'increment dels preus de l'energia al llarg de
2007 i 2008 està encarint cada vegada més l'aigua
dessalada. A la franja de Gaza ja es porta a terme la
dessalinització d'aigua salada; per la seva banda, Is-
rael va oferir l’any 2008 cedir una part del seu terri-
tori pròxim a Cesarea per a la construcció d'una plan-
ta de dessalinització costanera que subministrés aigua
als palestins. No obstant això, atès l'estat de l'econo-
mia palestina, és molt discutible que puguin sufragar
els costos de la dessalinització a llarg termini. 
La dessalinització ofereix l'oportunitat de reformular
les condicions de la negociació sobre l'aigua entre
Israel i els palestins. En augmentar la quantitat total
d'aigua disponible per al consum, fa possible pensar
en una gestió conjunta en el marc d'un acord defini-
tiu sobre els aqüífers compartits. No obstant això, com
qualsevol gestió enfocada al subministrament, im-
pulsarà necessàriament la demanda d'aigua per a ús
domèstic. Inevitablement, arribarà un dia en el qual
l'aigua obtinguda per dessalinització es consideri in-
suficient, bé perquè la realitat econòmica impedirà que
es conclogui el Pla actual, bé perquè la demanda hau-
rà superat el subministrament.
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El canal entre el mar Roig i el mar Mort

L’any 2007, el Banc Mundial va sol·licitar propostes
per a l'elaboració d'un estudi sobre la viabilitat d'un ca-
nal d'unió entre el mar Roig i el mar Mort. Es tracta d'un
projecte amb una llarga història. El Grup Harza JRV
va realitzar un primer estudi de viabilitat d'un projec-
te molt similar entre 1995 i 1997, en el qual va cal-
cular els costos de tres components: el transvasament
d'aigua del mar Roig al mar Mort, les instal·lacions de
dessalinització al costat del mar Mort i l'enviament
d'aigua dessalada a Amman i Jerusalem. Els càlculs
es basaven en un flux que oscil·lava entre 40 i 80 me-
tres cúbics per segon. A l'estudi es van utilitzar les pre-
diccions de demanda d'aigua facilitades per l'Autori-
tat de l'Aigua de Jordània i la Comissió per a l'Aigua
d'Israel i es va arribar a la conclusió que el projecte
seria necessari per a l'any 2010. Es va rebutjar per-
què és va considerar que es tractava d'una forma
massa costosa de generar aigua per a ús domèstic.
El projecte actual d'un «conducte per a la pau» per al
qual el Banc Mundial ha encarregat un estudi de via-
bilitat només s'ocupa del primer component del pro-
jecte de 1995, és a dir, el canal d'unió entre el mar
Roig i el mar Mort. El cost d'aquest primer component
representava més d'un terç del cost que es va calcular
per a la totalitat del projecte, i aquest component es
va aïllar dels altres dos amb l'esperança que un pro-
jecte «ambiental» es finançaria mitjançant una subvenció
de la comunitat internacional en lloc de mitjançant un
préstec, cosa que reduiria considerablement el cost
total del projecte. Així, el projecte actual es promou
com una forma d'evitar la desaparició del mar Mort.
No obstant això, s'ha enfrontat a l'oposició d'ecologistes
que assenyalen que, al llarg de la seva història, el mar
Mort ha rebut aigua dolça i no aigua de mar. Mante-
nen que omplir-lo amb aigua del mar Roig difícilment
podria retornar-lo a la seva situació anterior.
Qui es beneficien del projecte del mar Roig i el mar
Mort són els tres governs d'Israel, l’ANP i Jordània.
Cadascun s'enfronta a diferents qüestions relacio-
nades amb l'aigua dins del seu territori i el fet que es
porti a terme o no els afectarà de maneres molt di-
ferents. Si es posa en marxa, transformarà comple-
tament l'ecologia i la situació pel que fa a la gestió
de l'aigua a la regió.

Conclusió

L’any 2007, quan israelians i palestins estaven en la cor-
da fluixa pel que fa a l'aigua i s'enfrontaven a la degra-
dació d'uns aqüífers compartits dels quals havien abu-
sat, en un context de sequera que bé pot fer-se recurrent
a causa del canvi climàtic, finalment van sorgir pro-
postes per a una gestió conjunta sostenible que els con-
duiria cap a una gestió enfocada a la demanda i els apar-
taria del camí de la gestió enfocada al subministrament
heretada del passat. Paradoxalment, aquest ventall d'o-
portunitats va sorgir a partir de grans projectes d'in-
fraestructures profundament lligats a la gestió enfoca-
da al subministrament, com la dessalinització i el canal
entre el mar Roig i el mar Mort. De fet, un augment del
subministrament d'aigua que Israel no compartirà amb
els palestins ha fet que les seves preocupacions en-
torn de la qualitat dels aqüífers compartits siguin més
audibles. Només un acord durador amb els palestins,
que aprofiti les capacitats de les institucions en fun-
cionament al mateix temps que integra les seves ne-
cessitats, permetrà una gestió dels aqüífers compartits
que eviti que continuïn degradant-se. 
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Iván Martín
Instituto Complutense de Estudios Internacionales,
Madrid

Un cop d'ull al mapamundi (vegeu el mapa A7 dels
annexos) de disponibilitats d'aigua dolça posa de
manifest una característica comuna als països del
sud i de l’est de la Mediterrània: tots, des del Mar-
roc fins a Palestina, es troben entre els països amb
una disponibilitat inferior als 1.000 m3 per habitant i
any, els nivells més baixos del món i molt per sota del
llindar de 1.700 m3 d'aigua renovable establert pel Pro-
grama de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNU-
MA) com el mínim necessari per cobrir les necessi-
tats bàsiques de la població. La meitat de la població
mundial que pateix aquest tipus de «pobresa hídrica»
es troba a la Mediterrània. En aquesta situació d’«es-
très hídric», l’accés a l’aigua potable s’ha convertit ja
en un dels principals factors d'inestabilitat social -en
alguns casos, com Algèria, s’han produït ja les pri-
meres revoltes de l'aigua (per exemple, el novembre
de 2007 al municipi de Reghaïa, a la perifèria d'Al-
ger)-, i en una font recurrent de conflictes a la regió.1

Les xifres són eloqüents: 30 milions d'habitants dels
països associats mediterranis no tenen accés a ai-
gua potable, i 35 milions no tenen accés a saneja-
ment, i el Programa de Nacions Unides per al Des-
envolupament (PNUD) ja anticipa que els països
àrabs no arribaran a l'Objectiu de Desenvolupament
del Mil·lenni que consisteix a «reduir a la meitat, per
al 2015, el percentatge de persones sense accés sos-
tenible a aigua potable i al sanejament bàsic». D'al-
tra banda, el repartiment dels recursos hídrics entre
el nord i el sud de la Mediterrània és tan desigual com
el de la renda: el nord disposa del 75% del total dels

recursos renovables d'aigua de la conca mediterrà-
nia; l’est, del 13%, i el sud de la Mediterrània, el nord
d'Àfrica, on més del 80% de les terres són desèrti-
ques, només del 10%. La demanda d'aigua en els pa-
ïsos del sud i de l’est de la Mediterrània, després
d'augmentar un 60% en els últims 25 anys, continuarà
creixent, i l’escassetat d’aigua al sud pot agreujar-se
en les pròximes dècades com a conseqüència, so-
bretot, del creixement demogràfic (dels 270 milions
d'habitants actuals es passarà a 370 el 2030) i la crei-
xent urbanització, però també de l’increment de la pro-
ducció agrícola (la FAO calcula que les terres de re-
gadiu augmentaran un 38% al sud i un 58% a l'est
de la Mediterrània d'aquí al 2030) i del canvi climà-
tic i la desertificació de part de les seves terres: se-
gons càlculs de Population Action International, les
disponibilitats per càpita d’aigua es mantindran en ni-
vells estables entre 1995 i 2025 al nord de la Medi-
terrània, mentre que es reduiran un 40% al sud i l'est
de la Mediterrània. 
Així, doncs, la qüestió de l'aigua ha de deixar de trac-
tar-se, com fins ara, com un simple problema am-
biental: és un factor essencial del desenvolupa-
ment econòmic (en relació amb l’agricultura, sobretot,
que consumeix entre el 70% i el 85% de l'aigua dol-
ça disponible, però també amb el turisme i la in-
dústria), i també una qüestió social de primera mag-
nitud (no es pot oblidar que l'accés a l'aigua potable
és, principalment, un dret humà), central en les es-
tratègies de lluita contra la pobresa a la regió, a més
d'un problema geopolític cada vegada més apres-
sant. Però tot això no ha de fer-nos oblidar que la
qüestió de l'aigua és, abans de res, una qüestió
d'eficiència en la gestió dels recursos disponibles:
entre el 40% i el 50% de l'aigua es perd en les fu-
gues dels sistemes de distribució (vegeu l'article de

L’aigua a la Mediterrània

Cap a una estratègia euromediterrània
de l'aigua?

1Agua y conflicto en el mundo árabe, notes del Fòrum Socioeconòmic de Casa Àrab núm. 04/2008, gener de 2009 http://publicaciones.casaarabe-
ieam.es/foro/notas/notas_4_agua.pdf. 
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Mohammed Blinda), i que la gestió de la demanda
serà la clau del futur del sector.
La cooperació política sobre el tema de l'aigua a la
Mediterrània és antiga, ja que és un dels eixos d'ac-
ció tant del Plan Bleu (Pla d'Acció per a la Mediter-
rània) iniciat el 1976 per a l'elaboració d'anàlisi de
prospectiva, estudis globals i un sistema d'indica-
dors per a l'Estratègia Mediterrània de Desenvolu-
pament Sostenible, com de la Comissió Mediterrà-
nia per al Desenvolupament Sostenible (CMDS)
creada en el marc del Conveni de Barcelona. En la
Declaració d'Alger adoptada en la primera Conferència
Mediterrània de l'Aigua de maig de 1990, ja es va afir-
mar la importància d'una estratègia comuna de ges-
tió de l'aigua, i el procés va culminar amb l'adopció
de la Carta Mediterrània de l'Aigua a Roma el 1992,
en la qual dotze països mediterranis es comprome-
tien a aplicar mesures comunes de planificació i ges-
tió de l'aigua i cooperació regional, així com a la crea-
ció de la Xarxa Mediterrània de l'Aigua, encara que
la dimensió operativa i els recursos mobilitzats han
estat bastant escassos durant aquests 30 anys. 
Cal reconèixer que, fins ara, l'aigua tampoc no ha es-
tat un àmbit d'actuació prioritari en el marc de l'As-
sociació Euromediterrània, tot i que ja el Programa de
Treball de la Declaració de Barcelona esmentava l'ai-
gua com un dels àmbits de cooperació econòmica,
amb els modestos objectius de «fer un balanç de la
situació [...] definir maneres de reforçar la coopera-
ció regional, presentar propostes per racionalitzar la
planificació i gestió dels recursos hídrics, conjunta-
ment quan calgui, i contribuir a la creació de nous re-
cursos hídrics». Però la veritat és que durant molt de
temps la qüestió de l'aigua s'ha tractat més com una
qüestió tècnica i ambiental que com una prioritat
econòmica, social i política. 
Fins i tot així, la consciència dels màxims responsa-
bles polítics sobre la importància de l'aigua en el
context euromediterrani i la necessitat d'abordar-la a
escala regional sempre ha existit i ha anat en augment,
encara que amb alts i baixos, tal com posen de ma-
nifest les conclusions de les successives conferèn-
cies euromediterrànies de ministres d'Afers Exteriors,
especialment a Sttutgart el 1999 i a Lisboa el 2007.
Ja el novembre de 1996 es va celebrar a Marsella una
de les primeres Conferències Ministerials Eurome-
diterrànies sobre el tema de l'aigua, i l'octubre de
1999 n’hi va haver una altra a Torí sobre la gestió lo-
cal de l'aigua en la qual es va adoptar un «Pla d'Ac-
ció» amb sis prioritats que va donar lloc a dos petits
projectes regionals, encara que des de llavors els mi-

nistres del ram no s'han tornat a reunir en el context
euromediterrani. 
Un d'aquests projectes regionals és el Sistema Eu-
romediterrani d'Informació sobre l'Aigua (SEMIDE).
SEMIDE compta amb un pressupost de 3,3 milions
d'euros (2 milions del Programa MEDA i la resta
aportada per Itàlia, França i Espanya) per al període
2004-2008, i, a més de la recopilació i difusió d'in-
formació, pretén impulsar els programes de coope-
ració entre les direccions nacionals competents en
matèria d'aigua. El Projecte MEDA Water (Programa
Regional Euromediterrani per a la Gestió Local de l'Ai-
gua www.medawater-rmsu.org) per la seva banda,
està dotat amb 40 milions d'euros per al període
2003-2008, i s'ha centrat en nou projectes pilot con-
siderats prioritaris, a més del finançament d'activitats
relacionades amb l'aigua d'autoritats públiques i
ONG. No obstant això, en la pràctica aquests pro-
jectes no han passat encara de la fase d'estudi, i no
sembla que hagin de donar lloc a l'articulació d'un ve-
ritable projecte regional. Els mateixos gestors d'a-
quests programes reconeixen que els resultats no es-
tan a l'altura de les expectatives, de la seva importància
ni de les necessitats, i que no han aconseguit abor-
dar la qüestió de l'aigua de manera integrada, enca-
ra que aquest era un dels eixos del Pla d'Acció de Torí.
S'ha privilegiat un enfocament estrictament local que
ha donat lloc a una proliferació d'iniciatives sense si-
nergies entre elles.

Gestió integrada

A la discussió del projecte d'Unió per la Mediterrá-
nia, al llarg de 2007 i 2008, ha tornat a ressorgir la
qüestió de l'aigua com a prioritat política. A la De-
claració de la Cimera pel Mediterrani de París de 13
de juliol de 2008 es reconeix la importància de l'ai-
gua i sembla que per fi s’ha fet un salt qualitatiu en
la manera d'abordar aquest tema, ja que es dirigeix
a la Conferència Ministerial Euromediterrània de l'Ai-
gua prevista per a l’octubre de 2008 a Amman (serà
la tercera, nou anys després de la de Torí) el mandat
de definir una «estratègia mediterrània de l'aigua»
que promogui la conservació dels recursos hídrics,
la diversificació de les fonts de subministrament d'ai-
gua i un ús eficient i sostenible de l'aigua. 
Segons els experts que van participar al taller sobre
l'aigua celebrat en el marc de les Trobades de la Me-
diterrània organitzades per l'Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed) a Barcelona els dies 12 i 13 de
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Presentat en el marc del taller regional sobre l'aigua i el desenvolupa-

ment sostenible a la Mediterrània, l'estudi de Georges Corm és una

anàlisi detallada de l'Ajuda Pública al Desenvolupament concedida als

països mediterranis pels diferents organismes de finançament. Aquesta

detallada anàlisi quantitativa es basa en les dades de l'Organització per

a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) respecte de

l'ajuda prestada pels països del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament

(CAD), la Comunitat Europea (CE) i els organismes i agències de

finançament de les Nacions Unides durant el període 1973-2004, i per

tant permet analitzar les grans tendències de l'ajuda en aquest sector. 

L'aigua no és un tema nou de la cooperació internacional, ja que la

primera gran conferència relativa al sector de l'aigua va tenir lloc l’any

1977: es tracta de la Conferència de les Nacions Unides sobre l'Aigua

celebrada a Mar del Plata a Argentina, que va plantejar com a fonament

la «necessitat que tots els éssers humans tinguin accés a aigua potable

de qualitat i en quantitat suficient». 

Aquest principi segueix sent la base dels convenis i conferències inter-

nacionals que en els últims 30 anys han intentat definir les prioritats de

la cooperació, i també s'inclou en els Objectius de Desenvolupament

del Mil·lenni (ODM) anunciats l’any 2000. 

La regió mediterrània és al centre del problema, i l'important dèficit

hídric que coneixen els països de la conca és la causa que sigui la regió

amb el percentatge més elevat d'ajuda pública dedicada a l'aigua. En el

sector de la cooperació regional, l'aigua també es defineix com una pri-

oritat; des de la signatura del Tractat de Barcelona l’any 1995, con-

stitueix una de les sis prioritats per a la cooperació econòmica i

financera del Partenariat Euromediterrani. Des de llavors, s'han establert

diferents programes ambientals a la conca en el marc del Procés de

Barcelona, però també per iniciativa d'organismes àrabs regionals de

finançament, com el Fons Àrab de Desenvolupament o el Banc Africà. 

No obstant això, la situació dels recursos hídrics i el seu ús ineficient

segueixen sent molt preocupants a la regió. Davant aquesta constata -

ció, cal preguntar-se si el finançament proporcionat per la cooperació

internacional s'adapta a les necessitats d'aquests països, i si segueix

efectivament les recomanacions expressades a les múltiples cimeres

mundials i programes d'acció. Efectivament, l'anàlisi de dades globals

de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) publicat per l'OCDE posa

de manifest manques en la política de cooperació del sector de l'aigua

a la conca mediterrània. 

Abans de res, és molt inquietant observar que, malgrat la creixent aten-

ció de la comunitat internacional, la tendència general dels compro-

misos de finançament va a la baixa. Les dècades de 1980 i de 1990,

constitueixen els dos períodes d'abundància pel que fa a l’AOD dedi-

cada a l'aigua, que va arribar fins als 1.539 milions de dòlars constants

l’any 1996, un nivell no igualat des de llavors i en contínua reculada. No

obstant això, els imports compromesos ascendeixen a partir de 2002,

però sense arribar a la mitjana anual del sector durant el període 1973-

2004. Fins i tot la part del sector de l'aigua en el total de l’AOD conce-

dida als països mediterranis ha disminuït aquests últims anys i, per tant,

ha estat inferior durant el període 2000-2004 (6,9%) a la xifra assolida

durant tot el període 1973-2004 (8,8%), cosa que indica clarament la

menor importància concedida al sector de l'aigua, malgrat totes les

recomanacions formulades. 

Més difícil resulta l'anàlisi dels imports efectivament concedits, ja que la

base de dades dels desemborsaments de l'OCDE no es va iniciar fins

a l’any 1990. No obstant això, s'observa un augment d'aquests desem-

borsaments a partir de 2000, encara que resulta inquietant comprovar

que els nous compromisos anuals són inferiors als desemborsaments

anuals. 

Així mateix, aquest finançament està molt concentrat, tant en el nombre

restringit de països com en el nombre limitat de projectes. De 2.039

projectes registrats a la classificació de Corm entre 1973 i 2004, les

229 operacions més costoses, a saber, el 11,1% del finançament, van

absorbir un 76% dels recursos de l’AOD en el sector de l'aigua; per

contra, 922 operacions inferiors a 500.000 dòlars, a saber, el 45% del

finançament, només es van beneficiar del 0,08% de l'import total de

l’AOD. Els projectes més importants en termes de finançament (de més

de 100 milions de dòlars) es van destinar a projectes de grans

infraestructures de subministrament eliminació d'aigües residuals a les

grans ciutats. Aquests projectes afecten únicament quatre països:

Egipte, el Marroc, Tunísia i Turquia, als quals s'atribueix el 81,83% de

l'ajuda. No obstant això, si s'analitza l’AOD concedida per habitant, els

petits països com Albània o Tunísia superen els grans països. Els

Territoris Palestins van al capdavant amb 47,1 dòlars per habitant. 

La concentració de països donants també és sorprenent, ja que els tres

més importants (Alemanya, Estats Units i Japó) representen el 67,5%

del total de l’AOD concedida als països mediterranis. L'ajuda d'aquests

països es concentra en xarxes de clavegueram, subministrament, reg i

construcció de preses. 

S'observen aquí les recomanacions dels ODM, ja que els grans pro-

jectes d'infraestructures pretenen garantir a tot el món el proveïment i

l'accés a l'aigua potable, la preservació dels recursos i la gestió integra-

da del sector. Amb això, els grans donants reflecteixen clarament les

prioritats de l'agenda internacional. Sens dubte, aquestes mesures són

necessàries, encara que insuficients. En efecte, prenen poc en compte

la reorientació de l'ajuda que s'espera de diverses instàncies i iniciatives

regionals, com el Pla d'Acció de la Mediterrània (PAM/PNUMA), que

des de fa uns anys pretén recalcar les polítiques de gestió de la deman-

da d'aigua, per arribar a una racionalització de la gestió del sector, una

millor delimitació de l'oferta i la reducció de pèrdues i mals usos. 

A les polítiques dels donants hi consten mesures destinades a la gestió

de la demanda (desaprofitament zero, estalvi de l'aigua, etc.), que s'em-

marquen en la noció més general de «gestió integrada de l'aigua». No

obstant això, la gestió de la demanda només es ressalta de forma

accessòria allà on hauria de ser una prioritat per respondre els proble -

mes específics de la regió mediterrània. Aquesta reorientació trigarà, ja

que les polítiques que actuen sobre la demanda són més complexes de

posar en pràctica que les que es refereixen a l'oferta, i xoquen amb la

lògica del sector privat, al qual els estats han atorgat gran part de la

gestió del sector. 

Evidentment, la cooperació no aconseguirà per si mateixa resoldre els

problemes del sector de l'aigua que ara ja són estructurals en els paï-

sos del sud i l'est de la Mediterrània. És fonamental una mobilització

més enèrgica dels estats i les comunitats locals per gestionar i renovar

el sector en relació amb els problemes identificats en altres sectors

com la indústria, l'agricultura o el turisme, perquè els progressos siguin

sostenibles.

G. Corm, Le secteur de l’eau dans la politique de coopération avec les

pays méditerranéens, Estudi regional realitzat per al taller sobre l’aigua

i el desenvolupament a la Mediterrània, Saragossa, 19-21 de març de

2007.
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juny de 2008, una estratègia euromediterrània de l'ai-
gua hauria d'abordar la problemàtica de l'aigua de
manera integrada, des de la fase de captació i dis-
ponibilitat de recursos hídrics (inclosa la seva gene-
ració mitjançant dessalatge) fins a la de descontami-
nació i protecció del litoral, passant per la distribució,
la racionalització del seu ús, especialment agrícola, i
el sanejament, cosa que no sempre s’ha fet fins ara,
malgrat que la gestió integrada figurava ja com una de
les cinc prioritats del Programa d'Accions Prioritàries
a curt i mitjà termini en matèria de medi ambient
(SMAP) adoptat a la Conferència Ministerial Euro-
mediterrània de Hèlsinki el novembre de 1997. Tam-
bé cal resoldre els problemes de governança que
planteja l'aigua (multiplicitat d'operadors i dispersió de
competències entre un excessiu nombre d'organismes,
inclòs el fet que sovint el ministeri responsable de l'ai-
gua no sigui competent en tot allò relacionat amb l'a-
gricultura). De fet, un dels reptes que sens dubte
plantejarà la posada en pràctica d'aquesta estratègia
serà el de la implicació de les autoritats i les compa-
nyies locals que gestionen la distribució d'aigua i el
sanejament i, moltes vegades, també la captació. 
La gestió integrada dels recursos hídrics vincula la
gestió de l'aigua dolça amb la descontaminació de
la Mediterrània, encara que és evident que els països
del nord tendeixen a donar prioritat a l'enfocament am-
biental, mentre que els països del sud consideren més
important, socialment i políticament, l'accés a l'aigua
potable. En aquest sentit, és important complemen-
tar la realització del projecte Horitzó 2020 de des-
contaminació de la Mediterrània adoptat com un dels
projectes inicials del Procés de Barcelona: Unió per
la Mediterrània a la cimera de París, amb una sèrie
d'iniciatives que abordin la qüestió de l'accés a l'ai-
gua, i l'estratègia mediterrània de l'aigua podria ser
l’instrument idoni per fer-ho, si no es queda en un ni-
vell merament declaratori. 
En definitiva, els tres elements fonamentals d'una es-
tratègia euromediterrània de l'aigua haurien de ser, se-
gons els experts: una racionalització institucional;

una política coherent d'inversions en infraestructures
de dessalatge, distribució i sanejament, així com de
regadiu (amb els consegüents recursos, que en la seva
major part han de ser públics); i una política de ges-
tió integrada de l'aigua que inclogués un procés de
planificació i informació compartides. Per ser eficaç,
aquesta estratègia mediterrània de l'aigua hauria d'es-
tablir objectius específics comuns (sempre que sigui
possible, quantificats) i calendaris concrets, amb
unes orientacions comunes sobre com assolir-los, un
sistema d'indicadors per avaluar els avenços, les po-
lítiques i els instruments aplicats, i un conjunt de re-
cursos per donar suport al seu compliment. El mo-
del de la Directiva Marc de l'Aigua europea, que
estableix un sistema comú de planificació i informa-
ció en un context de falta de competències comuni-
tàries en la matèria (la qüestió de l'aigua continua sent
de competència nacional), pot servir de model. De
totes maneres, els experts coincideixen que, en el con-
text euromediterrani, la clau es troba en els recursos
financers: «la qüestió del finançament de les inversions
per al subministrament d'aigua potable i el sanejament
(al sud i a l'est de la Mediterrània), així com la del re-
curs als instruments econòmics -subvencions, tarifi-
cació, etc.- per optimitzar l'assignació òptima dels re-
cursos disponibles són centrals per al futur»2.
Si els ministres responsables de l'aigua estan a l'al-
tura del mandat que han rebut, l'Associació Euro-
mediterrània podria situar-se al centre de les políti-
ques per plantar cara a un dels reptes econòmics,
socials i ambientals que més afecten la vida quotidiana
dels ciutadans mediterranis. Res millor per impulsar
la seva visibilitat i la seva apropiació per part dels ciu-
tadans, i un excel·lent tub d'assaig per combinar l'en-
focament de projectes adoptat en el marc del Pro-
cés de Barcelona: Unió per la Mediterrània amb
l'estratègia política que es desprèn de l'Associació Eu-
romediterrània i la participació d'actors no governa-
mentals, com la societat civil (la participació de la qual
és fonamental per a la gestió local de l'aigua), les au-
toritats locals i les empreses.

2 «Faire face aux crises et pénuries d'eau en Méditerranée», Les Notes du Pla Bleu núm. 4, octubre de 2006.
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Quan neix una nova política europea no és fàcil en-
tendre immediatament les motivacions reals. Existei-
xen sens dubte documents oficials però sovint no
diuen tota la veritat. A més aquests són el punt de con-
vergència entre aspiracions polítiques que podran
ser diferents, però que, de totes maneres, hauran de
passar per la piconadora de la burocràcia de la Co-
missió Europea.
Així en els mesos que segueixen el llançament, les mo-
tivacions més dures, que no es poden explicitar fins
al final, es cobreixen amb argumentacions inspirades
per nobles sentiments. D'altra banda, altres veus s'ai-
xequen per afirmar que, encara que sigui veritat que
la proposta presenta límits i riscos, si es porten a ter-
me les modificacions oportunes, aquesta podria fi-
nalment generar una política de gran abast, de gran
visió estratègica… però aquest ball d'interpretacions
no dura molt. Existeixen dos papers de tornassol que
permeten revelar la veritable naturalesa de la políti-
ca en qüestió: la seva actuació concreta i la per-
cepció que tenen sobre ella els destinataris als quals
està dirigida.
La Política Europea de Veïnatge (PEV) no s’allunya
d’aquesta regla. La primera instància cap a una po-
lítica europea d'aquest gènere va arribar del govern
britànic1 l’any 2002. En ella s'expressa sense embuts
la preocupació que l'ampliació a l’est posaria la Unió
Europea (UE) en contacte directe amb tres repúbli-
ques exsoviètiques, Ucraïna, Bielorússia i Moldàvia,
la precària situació econòmica i el poc brillant perfil
democràtic de les quals representarien sens dubte

greus riscos per a la Unió – sobretot en relació amb
la immigració clandestina i els tràfics transfronterers
il·legals. Es va suggerir per tant proveir aquests paï-
sos d’incentius a canvi d'avenços en termes de re-
formes polítiques i econòmiques, atribuint-los un es-
tatus especial de veïnatge fundat en el compromís amb
els principis democràtics i el lliure mercat. La idea no
era nova: el 1999 la cèl·lula de prospectiva de la
Comissió Europea havia dibuixat uns possibles es-
cenaris postampliació per a l’any 2010, entre els
quals va projectar l'anomenat «cordó sanitari» per
prevenir l'existència de veïns turbulents que la UE es
trobaria a la porta de casa (Gilles, 1999). En defini-
tiva, entre els diferents escenaris, el govern britànic
proposava l'externalització de la governança amb el
corol·lari geopolític de la construcció d'una «zona
gris» entre la UE i Rússia.
Després d'aquesta proposta, caracteritzada per mo-
tivacions exquisidament i explícitament utilitaristes, és
a dir, determinades per interessos principalment eu-
ropeus, va començar un procés de propostes, dis-
cussions, decisions formals i ulteriors arranjaments,
que va durar un parell d'anys i en el qual els diferents
actors van intentar modificar la naixent política de
veïnatge segons els seus propis interessos i visions.
Va haver qui va pensar d’aprofitar l'ocasió per pro-
moure una visió geopolítica més àmplia. Aquest va ser
el cas del govern suec, que, tres mesos després de
la proposta britànica, la rellança però ampliant la seva
àrea d'intervenció a Rússia, al Sud de la Mediterrà-
nia i a l’Orient Mitjà2 . No obstant això, és, sobretot,
el cas del Parlament Europeu que, expressant-se so-
bre la primera comunicació de la Comissió, recolza
la idea d'emprendre una política de veïnatge, enca-
ra que proposant una versió molt diferent de la pro-

1 Carta del ministre d'Exteriors britànic Jack Straw a la presidència espanyola de la UE, 28 de gener de 2002.
2 Carta de la ministra d'Exteriors sueca, Anna Lindh, i del ministre del Comerç, Leif Pagrotsck, a la presidència espanyola de la UE, 8 de març de
2002



posta de la Comissió, recentrant completament l'eix
estratègic (Resolució PE, 2003). El Parlament Europeu
en efecte rellança un antic suggeriment geopolític, pre-
sent en el debat que havia precedit el naixement del
Procés de Barcelona: la construcció d'una zona es-
tratègica que abraci tot Europa (incloses Rússia i
les repúbliques del Caucas), la Mediterrània i l’Orient
Mitjà3. La Resolució es refereix a «una gran regió
paneuropea i mediterrània» on verdaderes polítiques
comunes, regionals i subregionals, a més de bilate-
rals, tindrien l'objectiu de construir un espai de lliure
circulació de persones, béns, serveis i capitals. En vir-
tut d'aquesta ambiciosa visió geopolítica es propo-
sen ampliacions geogràfiques inèdites (el Projecte d'In-
forme de 2003 evoca també l’Iraq, l’Iran i els països
del Golf) i la inclusió dels Balcans i de Turquia mal-
grat el seu estatus de països candidats (efectius o
potencials).

De totes aquestes propostes, el Consell va acceptar
només l’ampliació a les repúbliques del Caucas en les
dues Decisions (GAERC 2003 i 2004) que van for-
malitzar el naixement de la PEV. De fet va prevaler la
tendència oposada: aquella que es preocupava es-
sencialment d'establir de manera definitiva o almenys
per a un període llarg (o llarguíssim) de temps, els lí-
mits de la Unió Europea. La PEV havia de servir per
distingir i separar els «veïns» dels candidats (efectius
o potencials). Per aquesta raó es va excloure de l'à-
rea del «veïnatge» els Balcans Occidentals i Turquia.
Aquests mateixos països interessats, quan van entendre
la situació, van procurar allunyar-se de la PEV.
A tot això cal afegir la mà de la Comissió, que, as-
signant la PEV als serveis que s'ocupaven de l'am-
pliació, li va transferir tot l'instrumental metodològic

i operatiu propi d'aquesta. Només cal pensar en la uti-
lització de TAIEX4 i Twinnings5, eines concebudes per
recolzar l'adopció del patrimoni comunitari per part dels
països candidats.
Aquesta pluralitat de motivacions diverses i de for-
ces centrífugues, que va caracteritzar el naixement de
la PEV i també el seu successiu desenvolupament és
l'origen de les ambigüitats i dels elements contra-
dictoris que molts li retreuen.
La principal ambigüitat és per raó del fet que men-
tre l'acció de la PEV es dirigeix a la integració amb
la Unió i la convergència amb el model europeu, l'ad-
hesió no figura com a objectiu final. La Comissió la
defineix com a membership-neutral, en el sentit que
ni ofereix ni exclou la perspectiva d'una futura adhe-
sió a la UE. Aquest esforç epistemològic no sembla
suficient als nostres socis per viure amb entusiasme
la seva participació en la PEV. L’intercanvi proposat
(CE 2003) – participació al mercat interior i en algunes
polítiques de la Unió, a canvi de reformes orientades
als «valors compartits» (democràcia i drets humans,
estat de dret, economia de mercat) – és viscut de ma-
nera problemàtica tant per part dels socis de l'est com
pels socis mediterranis. Els primers, que aspiren a l'ad-
hesió a la UE i es consideren «europeus» i no «veïns»,
i no accepten de bon grat fer el mateix recorregut que
els països candidats sense que la meta final sigui l'ac-
cés a la UE, és una escalada cap al desconegut. Els
segons – que saben perfectament que per a ells la
qüestió de l’accés no es contempla ni dins ni fora de
la PEV – consideren aquesta perspectiva poc fruc-
tífera per la insuficiència de les ajudes materials i
l'absència o fins i tot la regressió dels polítics. La ma-
joria dels socis mediterranis, considera l'estatus de
«veí», o encara pitjor de «bon veí», com una disminu-
ció respecte a la de «soci», i la PEV com un pas en-
darrere en comparació amb el Partenariat Eurome-
diterrani (PEM). Fins a tal punt que un d'ells, Algèria,
fins a aquest moment ha declinat la invitació a parti-
cipar. D'altra banda, les reformes tenen un alt preu
sobretot en l’àmbit polític, i com no existeix una con-
trapartida adequada, el procés no compensa.
Una de les principals contradiccions de la PEV és pre-
cisament aquesta falta de contrapartides econòmiques
i polítiques de tal importància que puguin constituir
un estímul per a la realització de les reformes, com
ho havia estat la perspectiva de l'adhesió per als paï-
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3 Opinió del Comitè Econòmic i Social G.U. núm. C221 del 28/8/1989 par. 2.3.
4 Consell de la Unió Europea, Decisió del 23/01/06, Diario Oficial de la Unión Europea 4/02/06 L32 (2006/62/CE)
5 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/institution_building/twinning_en.htm
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sos candidats. Amb la PEV, la UE abandona el prin-
cipi tradicional de la condicionalitat. Això s'explica
per dues raons: en primer lloc els socis mediterranis,
en elevar-se el nivell exigit per les reformes, han dei-
xat clar que no l'acceptarien ja que la consideren un
atac inadmissible a la seva sobirania nacional6 . En
segon lloc, la UE ja havia mesurat tota la impotència
de la condicionalitat establerta als Acords d'Associació
(segons l'art. 2 dels AA amb els socis del PEM), i en-
cara abans en els de Cooperació, a causa de la im-
possibilitat d'engegar sancions econòmiques i polí-
tiques eficaces, sense perjudicar el sistema de les
aliances polítiques que constitueixen el tipus d'esta-
bilitat que es vol aconseguir a l'àrea mediterrània.
Per això s'ha elegit el camí de la joint-ownership (co-
propietat) (CE 2004), caracteritzada per algunes ei-
nes de condicionalitat positiva: el finançament d'ac-
tivitats dirigides a les reformes i, per als socis més
«mereixedors», la possibilitat d'ulteriors finançaments
i estatuts contractuals més avançats.

En tots els Plans d'Acció que cada país ha signat amb
la UE figuren compromisos particulars – i puntualment
alguns més genèrics – que els països interessats
han assumit «lliurement» i que concerneixen la de-
mocràcia i els drets humans. Cal subratllar que els
Plans d'Acció són documents polítics i no legals,
com els Acords d'Associació, i la verificació de l'e-
fectivitat dels compromisos assumits a través de les
eines de monitorització queda com a qüestió oberta
per a la majoria dels països socis (Balfour, 2007). Amb
aquesta maniobra totes les parts han aconseguit sor-
tir airoses. La Unió pot presumir d'haver assolit com-
promisos importants en l'àmbit de les reformes eco-
nòmiques i polítiques. Els socis, en nom de l'afecció
a la UE, poden demostrar la seva disponibilitat en ac-
ceptar la petició de participar en una política de la qual

no són entusiastes, sense, de moment, pagar ex-
cessius costos polítics. Això, evidentment, afecta so-
bretot aquells socis que tenen més problemes per
afrontar els àmbits de la democràcia i dels drets hu-
mans. I no es tracta de fer un procés d'intencions. La
divergència entre les bones intencions dels Plans
d'Acció i l'efectivitat dels compromisos es pot en-
treveure examinant les assignacions de fons en els
Programes Indicatius nacionals (PIN) per a les inter-
vencions de condicionalitat positiva. Mentre que les
activitats de suport a la democràcia dels veïns de l'est
absorbeixen el 20% de les dotacions financeres, els
veïns del Sud han destinat per a aquestes activitats
només el 5% del finançament (PE 2008). És evi-
dent la connexió entre el major compromís dels veïns
de l'est per a la democràcia i la perspectiva, encara
que no manifestada explícitament, d'accés a la UE.
Ja que non tenen de moment un altre camí cap a
aquesta meta, ells també s'han predisposat a partici-
par en una PEV poc apreciada. D'altra banda, les ei-
nes addicionals de condicionalitat positiva previstes
a la PEV, és a dir laGovernance Facility (suport a les
reformes) i el Neighbourhood Investment Fund (CE
2006) –als quals han pogut accedir només els «mi-
llors alumnes», el Marroc i Ucraïna segons els res-
pectius Progress Reports– a causa de la seva escassa
dotació financera (CE 2006), representen un incen-
tiu efectiu només per a aquells països socis que ja es-
tan decididament encaminats cap a les reformes.
D'altra banda la PEV, tornant a proposar als veïns de
l'est l'enfocament funcionalista que ha caracteritzat la
integració europea i la política d'ampliació, repeteix
els mateixos errors i els amplifica. De fet l'objectiu de
la convergència entre la Unió i els seus veïns es per-
segueix a través de la integració al mercat intern de
la UE: això significa adequació als estàndards de la
Unió i una substancial asimetria en les relacions de
poder entre la Unió i els seus veïns. Significa pro-
posar/imposar polítiques de cooperació i integració
que responen més als interessos de la Unió, com per
exemple en seguretat, que no als dels socis, com po-
dria ser el cas de la lliure circulació de persones. Els
socis mediterranis ja havien denunciat l'enfocament
eurocèntric en relació amb la naturalesa i els meca-
nismes de funcionament del PEM, però es fa intole-
rable en el cas dels països de l'est en absència d'u-
na adhesió a una entitat comuna com la del Partenariat,
i que en el cas concret s'identifica amb el «club eu-
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6 Segons el Ministre algerià «les pays méditerranéens trouvent humiliant que les Européens nous demandent des réformes en échange d'une
poignée d'euros», Euractiv 30 novembre 2005.
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ropeu». Tot això fa que el principi de la joint owners-
hip quedi com pur formalisme de façana.
L'enfocament eurocèntric es reflecteix en l'exaltació
del bilateralisme i del principi de la «diferenciació» (CE,
2004). Respecte a la política global mediterrània i al
PEM, es realitza un gran pas endarrere. Es torna a la
política de la carxofa (que es menja fulla per fulla) que
era típica de la primera ampliació i que havia renun-
ciat a parlar de preadhesió amb el grup de Visegrád
(Polònia, Hongria, Txecoslovàquia).

L'absència de visió estratègica i la incapacitat d'en-
frontar-se amb la dimensió regional en un context
global ha portat gradualment a la Unió a deixar l'en-
focament multilateral a favor del bilateral. La mateixa
inserció de la noció de «partenariat especial» en l'art.
7 del Tractat UE7 és, d'alguna forma, signe d'aquest
replegament. La mateixa tendència es reflecteix en la
PEV. Prova d'això són les actuals negociacions amb
Ucraïna (CE 2007a) per a un nou «acord reforçat»
(Ucraïna, com Rússia, es va oposar a la idea d'un
Acord de Veïnatge) (Delcour), amb el Marroc per a
un «estatut avançat» (CE, 2007a p.10 i CE, 2008,
p.10), mentre que un grup de treball està examinant
la possibilitat d'un estatut especial similar a Israel
(CE, 2008). Els riscos d'aquesta diferenciació exas-
perada són, d'una banda, menysprear el grau de co-
hesió aconseguit fatigosament, encara que sigui mo-
dest, entre els socis mediterranis, després de dotze
anys de PEM; i, d’una altra, el risc de configurar la PEV
com un calidoscopi que resultaria de la suma de
múltiples i diferenciats Acords.
Aquesta atomització de la PEV mostra tota la fal·là-
cia del model dels cercles concèntrics que hi ha a la
base de la seva concepció (Amato, 1995). La idea
d'un «cercle d'amics» (CE, 2004) que s'ajunten pel
fet de ser contigus de la Unió Europea no ha agra-
dat mai a cap dels dos grups de socis. Als de l'est,

perquè pel seu estatus d'europeus se senten de-
gradats a causa de la comunió amb els socis medi-
terranis que al seu torn viuen aquesta reagrupació com
l'enèsim expedient per posar a un nivell secundari les
seves exigències i expectatives. La veritat és que no-
més una visió geopolítica i geoestratègica paneuro-
pea i al mateix temps panmediterrània, com la que va
plantejar el Parlament Europeu a la seva primera Re-
solució sobre la PEV, hauria pogut mantenir junts de
manera coherent les dues àrees.
Hi ha qui davant d'aquesta situació de crisi objectiva de
la dimensió general de la PEV ha avançat la idea del
«desdoblament» (Bechev et Nicolaidis, 2007); junt amb
altres escenaris possibles. La mateixa Comissió s'ha-
via encaminat en aquesta direcció davant de les reite-
rades sol·licituds del Parlament Europeu a no perdre l'en-
focament regional. En aquest sentit la Comissió sempre
havia precisat que, d'una banda, el PEM representava
la dimensió regional Sud de la PEV (Wallström, 2005),
i d’una altra, ha iniciat recentment la «Sinergia de la Mar
Negra» (CE, 2007b), la qual inclou, a més dels Estats
Membres sud-orientals, Rússia i tots els països de l'Est
que participaven en la PEV: Ucraïna, Moldàvia, Geòr-
gia, Armènia i Azerbaidjan.
En fer precipitar la situació cap al «desdoblament», ha
irromput la proposta francesa d'Unió per la Mediterrània
(CE, 2008). Encara que es limitarà a la realització
d'alguns projectes d'integració econòmica i territorial
importants a l'àrea mediterrània, les propostes de go-
vern d'aquesta Unió caracteritzades pels principis de
la codecisió i de la paritat amb institucions i instruments
comuns, no podran no influir en els mètodes i eines
actuals de la PEV i del PEM. No podrà ser una «illa
feliç» de gestió paritària relegada a la mesorregió me-
diterrània, emmarcada en un context de Partenariat que
roman eurocèntric. Potser els països de l'est es con-
formaran amb una pertinença a un conjunt tot euro-
peu, més segur per desembocar en l'adhesió. O pot-
ser pretendran canviar també les regles de joc.
Cal tenir en compte que aquest «desdoblament» i la
descentralització introduïts per la Unió per la Medi-
terrània només podran afrontar una part dels pro-
blemes: aquells que es refereixen al codesenvolu-
pament sostenible, però no solucionaran pas aquells
relacionats amb les opcions geopolítiques i geoes-
tratègiques ni aquells que imposa la globalització.
Per a aquests últims, les dimensions del Partenariat
Euromediterrani i de la sinergia de la mar Negra, és
a dir d'una eventual «Union Oriéntale» d'Europa (pro-
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7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:ÉS:PDF

Una de les principals
contradiccions de la PEV és
precisament la falta de
contrapartides econòmiques i
polítiques de tal importància que
puguin constituir un estímul per
a la realització de les reformes



posta per Suècia i Polònia com a contrapès a la Unió
pel Mediterrani) (GAERC, 2008), no són suficients.
Cal tornar a reprendre i a actualitzar la idea del Par-
lament Europeu de la construcció d'una gran «regió
mundial», que tanmateix necessita nous actors: en pri-
mer lloc Rússia i els països àrabs. Els primers pas-
sos en aquesta direcció podrien ser: l'extensió del PEM
als països del Golf i la transformació de la PEV en una
Aliança de caràcter essencialment polític i estratègic.
Una aliança paneuromediterrània: paneuropea perquè
hauria d'incloure tots els països europeus, Rússia

inclosa, i panmediterrània en el sentit de Gran Me-
diterrània (Amato, 2008).
De totes maneres encara que no siguin aquests els
escenaris que s'afermin finalment, la PEV ja no té
raó de ser.

Referencias

AMATO A., «La ’svolta’di Barcellona», aPolitica Interna-
zionale núm. 45, juliol-octubre de 1995, pàg. 47
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Amb el nou cicle pressupostari (2007-2013), el suport financer a la

Política Europea de Veïnatge (PEV) i als països adherits es presta a tra-

vés d'un instrument únic i més flexible, l'Instrument Europeu de Veïnatge

i Associació (IEVA). Fins al 31 de desembre de 2006, la Comissió

Europea (CE) proporcionava ajuda als països de la PEV a través de

diversos programes, entre els quals es trobava TACIS (Assistència

Tècnica a la Comunitat d'Estats Independents, destinada als veïns de

l'est i Rússia) i MEDA (per als veïns del sud del Mediterrani). L’IEVA té

com a objectiu el desenvolupament sostenible i l'acostament a les polí-

tiques i les normes de la Unió Europea (UE), i opera en el marc dels

acords bilaterals vigents entre la Comunitat i els països veïns. En parti-

cular, dóna suport als Plans d'Acció de la PEV, però no es limita a

aquests, sinó que també protegeix mesures dirigides a la participació

progressiva en el mercat interior de la UE. En el marc de l’IEVA, s'ha

establert un Document d'Estratègia Regional i un Programa Indicatiu

Regional per al Partenariat Euromediterrani per al període 2007-2010

relacionats amb els països del sud pertanyents a la PEV.

El Programa Indicatiu Regional reconeix tres prioritats principals de la

regió euromediterrània i una sèrie de projectes i programes concrets

per superar els reptes.

- Primera prioritat: Cooperació en matèria política, de justícia, de segu-

retat i de migracions.

• Amb la finalitat de reforçar encara més la cooperació en l'àmbit de

la protecció civil i la prevenció de desastres naturals, es portarà a

terme un projecte a llarg termini destinat a desenvolupar un sis-

tema euromediterrani efectiu i sostenible que asseguri la miti-

gació, prevenció i gestió de desastres naturals i provocats per

l'ésser humà;

• per donar suport a les condicions necessàries per reprendre el

procés de pau, resulta fonamental fomentar les activitats de la

societat civil i establir contacte directe entre les parts. Per aquest

motiu, es promou l'Associació per a la Pau (PfP) de la UE;

• a partir de 2010, el futur programa IEVA-JSM (Justícia, Seguretat

i Migracions) se centrarà concretament en les reformes judicials,

la lluita contra el terrorisme i el fenomen de les migracions;

• reforçar la xarxa d'instituts de ciències polítiques d’EuroMeSCo.

- Segona prioritat: Desenvolupament econòmic sostenible.

• Un programa regional fomentarà les inversions a la regió i donarà

un nou impuls a les reformes econòmiques;

• s'aplicaran mesures concretes per integrar progressivament el

mercat gasístic del Magreb amb el de la UE; crear un mercat del

gas i l'electricitat del Maixreq i la seva connexió amb la UE, els

Balcans i els països candidats; integrar progressivament els mer-

cats d'energia de Líbia en els països veïns. En l'àmbit del trans-

port, es realitzaran accions concretes en relació amb el desen-

volupament de rutes multimodals transnacionals i es desenvolu-

parà la xarxa de ports de les autopistes del mar;

• la CE donarà suport al desenvolupament de polítiques que pro-

moguin la integració regional i el comerç Sud-Sud, per a la qual

cosa protegirà l'aplicació de l'Acord d’Agadir i les àrees de lliure

comerç;

• respecte al medi ambient, se seguirà aplicant el Pla Horitzó 2020,

així com les estratègies regionals desenvolupades en virtut del Pla

d'Acció Mediterrani (PAM);

• la Facilitat Euromediterrània d'Inversió i Partenariat (FEMIP)

pretén realitzar operacions de capital risc per un valor aproximat

de 50 milions d'euros anuals i destinar 20 milions d'euros anuals

a assistència tècnica;

• en l'àmbit de la societat de la informació, es fomentarà l'acostament

de la normativa mediterrània sobre electrònica al marc de la UE.

- Tercera prioritat: Desenvolupament social i intercanvis culturals.

• El programa euromediterrani fomentarà «la igualtat de gènere i la

societat civil», per a la qual cosa donarà suport a mesures con-

cretes destinades a la igualtat entre homes i dones, crearà un

mecanisme de vigilància en aquest àmbit i fomentarà una ciu-

tadania activa;

• s'iniciarà un segon programa regional i informatiu, l'objectiu del

qual és consolidar el treball que ja s'ha realitzat en aquests àmbits

i desenvolupar la professionalitat en el sector dels mitjans de

comunicació, així com la cooperació entre la UE i els principals

actors dels mitjans de la regió;

• en virtut del Programa Indicatiu Regional (2007-2010) rebran

dotacions altres programes importants com Euromed Joventut,

Euromed Cultural Heritage i les activitats de la Fundació Anna

Lindh.

Més informació:

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_en.pdf

NOUS PROGRAMES EN LA POLÍTICA EUROPEA DE VEÏNATGE
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Fidel Sendagorta
Ambaixador en Missió Especial per a Afers
de la Mediterrània
Ministeri d'Afers Exteriors, Espanya

La Mediterrània ha tornat a l'agenda europea amb el
rerefons dels debats que ha produït la iniciativa del
president Sarkozy per a una Unió per la Mediterrà-
nia. Tres han estat els debats fonamentals entorn
dels quals s'han desenvolupat les discussions dels
últims mesos: el debat sobre l'arquitectura institucional
de la cooperació a la Mediterrània; el debat sobre les
relacions exteriors de la Unió Europea i el debat so-
bre la pròpia substància dels desafiaments econòmics,
socials i polítics en la regió de la Mediterrània i les
relacions entre ambdues riberes.
El debat sobre l'arquitectura institucional es fa inevi-
table en posar-se damunt de la taula una tercera ini-
ciativa, com és la Unió per la Mediterrània que s'u-
neix a les ja existents del Procés de Barcelona i la
Política Europea de Veïnatge. Aquesta última havia
nascut com a una resposta europea a la necessitat
de comptar amb una política alternativa a l'ampliació
per establir un marc de relacions amb els països
més pròxims que no estaven cridats a ser membres
de la Unió Europea (almenys a mig termini). Encara
que inicialment estava prevista només per a l'Est,
Espanya havia donat suport la seva aplicació al sud
de la Mediterrània, amb vista a enfortir la dimensió bi-
lateral del Partenariat Euromediterrani, i permetia a
aquells països que ho desitgessin, aprofundir i am-
pliar les seves relacions amb la Unió Europea. No obs-
tant això, alguns estats membres pensaven que la Po-
lítica Europea de Veïnatge estava cridada a substituir
de fet el Procés de Barcelona i a condemnar-lo a la
irrellevància. El punt feble d'aquesta argumentació ra-
dicava en l'heterogeneïtat de les diverses regions a
les quals es dirigeix la Política de Veïnatge: l'Est d'Eu-

ropa, el Caucas i la Mediterrània. En efecte, una cosa
eren les relacions bilaterals de cada país amb la Unió
Europea, que gràcies a la Política de Veïnatge podien
potenciar-se i desenvolupar-se amb nous instru-
ments financers i de cooperació, però malgrat això,
resultava molt difícil crear una cobertura multilateral
única per a aquestes tres regions tan diferents per
tants conceptes i, en conseqüència, amb unes agen-
des tan diverses en els seus plantejaments d'asso-
ciació amb la Unió Europea. En definitiva, s'anava
evidenciant que la Mediterrània tenia una identitat
pròpia, cultural, econòmica i política que exigiria man-
tenir la seva especificitat com a espai de coopera-
ció amb la Unió Europea.
El problema de la Unió per la Mediterrània en el seu
plantejament inicial és que preservava aquesta es-
pecificitat de la Mediterrània però amb una visió re-
duccionista, limitada exclusivament a aquells països
que geogràficament són riberencs d'aquest mar. Això
implicava l'exclusió d'estats membres de la Unió Eu-
ropea que sense ser riberencs sí que consideraven
que tenien interessos rellevants en aquesta regió, ja
siguin relacionats amb la immigració, amb l'energia
o amb la seguretat enfront d'un terrorisme que copeja
indistintament a banda i banda de la Mediterrània. El
Govern espanyol, que havia rebut molt favorable-
ment la iniciativa del president Sarkozy per la seva ca-
pacitat de focalitzar l'atenció europea entorn d'a-
questa regió, no podia donar suport a l'exclusió de
cap país europeu desitjós d'aportar la seva contribució
a la cooperació en aquesta zona. Per la seva banda,
els països del sud de la Mediterrània preferien en ge-
neral mantenir la relació amb la Unió Europea en el
seu conjunt sense substituir-la per una altra limitada
exclusivament als països europeus amb costes a la
Mediterrània.
Després de l'acord de principi del president Sarkozy
amb la cancellera Merkel, el 3 de març de 2008,
aquests dilemes es van resoldre finalment en el Con-
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Partenariat Euromediterrani

Any de debats i de clarificacions



sell Europeu del 13 i 14 de març d'aquest any. En el
sopar del dia 13, els caps de Govern van plantejar
la Unió per la Mediterrània com una nova etapa en
el desenvolupament del Procés de Barcelona.

El segon gran debat que va obrir la iniciativa del
president Sarkozy és el relatiu a les relacions exte-
riors de la Unió Europea. En realitat, les diferències
entre França i Alemanya a propòsit de la Unió per la
Mediterrània es referien més a una qüestió de prin-
cipi que a la política mediterrània pròpiament dita. Per
al Govern francès era lícit que un grup de països es-
pecialment interessats poguessin avançar més rà-
pidament que la resta de la UE i portar a terme ac-
cions més ambicioses que les que ja s'estaven
realitzant a vint-i-set. Per contra, el Govern alemany
apuntava al risc de fragmentació de les relacions ex-
teriors de la UE si la política envers les regions cir-
cumdants l’acabava fent un grup tancat de països,
trencant així el criteri de solidaritat que ha regit fins
ara. No obstant això, el mecanisme de la coopera-
ció reforçada, que constitueix una de les novetats del
Tractat de Lisboa, mai s'ha evocat seriosament com
una via possible per permetre a un grup de països
augmentar la seva cooperació amb una regió de-
terminada –en aquest cas la Mediterrània-. En efec-
te, aquest mecanisme estableix que, en principi, el
finançament de les noves activitats es portarà a ter-
me per part dels països participants. Per contra,
l'accés als fons del pressupost europeu semblava una
premissa fonamental per a qualsevol nova iniciativa,
ja que no era realista pensar que els països riberencs
europeus poguessin aportar més mitjans que els
que actualment aporta la UE en el seu conjunt. La
solució finalment adoptada pel Consell Europeu sig-
nifica una tornada a l'enfocament clàssic de les re-
lacions exteriors de la UE, si bé la idea dels projec-
tes de geometria variable permet als països que ho
desitgin una major implicació.
El tercer dels grans debats es refereix a la pròpia subs-
tància de la cooperació entre les dues riberes de la
Mediterrània. I la pregunta fonamental és si l'enfo-

cament triat pel Procés de Barcelona resultava en-
certat o si, per contra, calia rectificar el rumb. Cal re-
cordar que el pacte fundador del Partenariat Euro-
mediterrani es fonamentava en què la Unió Europea
acompanyaria el procés de reformes econòmiques,
socials i eventualment polítiques dels països al sud
de la Mediterrània, n’afavoria l'accés al mercat europeu
i els proporcionaria ajuda financera i assistència tèc-
nica. La realitat és que els països del sud han realit-
zat avanços significatius en la modernització de les
seves estructures econòmiques, impulsant una ober-
tura cap a l'exterior i reformant els seus sistemes
fiscals mitjançant la introducció d'un impost sobre el
valor afegit que substitueix l'antic esquema d'in-
gressos basat en la recaptació aranzelària. No obs-
tant això, aquestes mesures unides a les que s’han
emprès per assegurar l'estabilitat macroeconòmica
no han assolit l'objectiu esperat de propiciar un aug-
ment substancial de les inversions europees cap a
la regió, que segueixen estancades en xifres entorn
del 5% del total de la inversió en el món dels estats
membres de la UE. Ara bé, la paradoxa és que aques-
ta modernització econòmica propulsada en bona
part pels acords euromediterranis i la progressiva in-
serció d'aquests països en l'economia global, han aug-
mentat el seu atractiu per a la inversió d'altres pro-
cedències com els països del Golf, Estats Units, la
Xina i fins i tot l'Índia. Des d'Europa es contempla amb
ambivalència aquesta evolució ja que aquest interès
d'altres grans actors internacionals per la regió re-
dundarà en un enfortiment econòmic d'aquesta, cosa
que al seu torn és positiva per a Europa. Tanmateix,
queda la impressió que aquests altres actors tenen
potser més fe en el futur de la regió que els matei-
xos veïns europeus.
Potser aquestes consideracions no hagin estat ab-
sents de les reflexions que van dur el president fran-
cès a llançar la seva iniciativa d'una Unió per la Me-
diterrània. En realitat, l'enfocament proposat ara no
contradiu en el més fonamental el que havia adop-
tat el Procés de Barcelona, sinó que busca afegir-
hi un motor suplementari, que serien els grans pro-
jectes de vertebració regional. La veritat és que en
el marc euromediterrani, al voltant del 80/90% del
finançament es consagra als programes bilaterals en-
tre la Unió Europea i cadascun dels països i aquest
repartiment reflectia el desig dels nostres socis me-
diterranis. La Política de Veïnatge reforçava fins i tot
més aquesta dimensió bilateral i quedava pendent
que el Partenariat prestés una major atenció a aquells
projectes d'estructuració regional que contribuïssin
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El problema de la Unió per la
Mediterrània en el seu
plantejament inicial és que
preservava l’especificitat de la
Mediterrània però amb una visió
reduccionista
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a una major connexió i interdependència entre els paï-
sos del sud i entre aquests i la Unió Europea. I
aquesta mancança és precisament la que vol aten-
dre la nova iniciativa. A ningú no se li amaga l'exis-
tència de greus obstacles polítics que frenaran en
alguns casos la realització d'aquests projectes re-
gionals. No obstant això, caldrà buscar aquelles
combinacions de països més disposats a avançar i
també aquelles àrees en les quals la cooperació pot
ser més viable, com la descontaminació de la mar Me-
diterrània, els transports, l'energia i la societat del co-
neixement, entre altres sectors.
L'impuls polític al màxim nivell, mitjançant la institu-
cionalització de les cimeres de caps d’Estat i de Go-
vern i aquest enfocament dels grans projectes de ver-
tebració regional són els dos elements bàsics perquè
Europa es torni a implicar en una regió que, d'una ban-

da és vital per als seus interessos, i d’una altra, ha-
via perdut pes en la seva agenda internacional, i en
la qual s’apreciava una certa fatiga que afectava en
igual mesura ambdues riberes de la Mediterrània.
La manca d'una solució al conflicte palestí-israelià se-
guirà sent el fre bàsic per entrar en una nova fase en
la cooperació regional, però malgrat les baixes expec-
tatives de partida, el procés nascut a Anàpolis obre una
finestra d'oportunitat per confirmar amb resultats la via-
bilitat de l'opció a favor de les negociacions. Però suc-

PARLAMENT DE JOVES EUROMEDITERRANI: UN PAS CAP A LA CREACIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ FORTA

Barcelona 1995 marca el començament d'un nou partenariat entre els

Estats europeus i els seus veïns mediterranis del sud i de l'est. Què ha

succeït des d’aleshores? Quines són les expectatives dels joves des de

Suècia fins al Marroc respecte al Partenariat Euromediterrani? Què en

pensen els joves d'aquest Partenariat?

Durant la presidència alemanya de la Unió Europea (UE), el Ministeri

alemany d'Afers Exteriors, el Goethe Institute i la Fundació Heinz

Schwarzkopf, en col·laboració amb la Comissió Europea i la Fundació

Anna Lindh per al diàleg entre cultures van organitzar el primer

Parlament de Joves Euromediterrani (PJEM) que va tenir lloc a Berlín

entre el 26 de maig i el 3 de juny. La reunió parlamentària es va cele-

brar els dies 1 i 2 de juny a la Cambra de Representants de Berlín. Els

organitzadors van convidar més de 100 participants procedents dels

27 països europeus i d'Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el Líban, el

Marroc, Palestina, Síria, Tunísia, Turquia i Mauritània, encara que tingui

condició d'observador en el Procés de Barcelona.

A diferència dels molts esdeveniments organitzats durant els 12 anys

del Partenariat Euromediterrani, el PJEM va ser celebrat per moltes

organitzacions que es van sumar a la iniciativa com a socis, com el

Fòrum Europeu de la Joventut, SALTO, la Plataforma EuroMed de

Joventut, o el Fòrum de la Joventut de la Lliga d'Estats Àrabs.

El mes de març de 2007, es van convocar els participants dels 11 paï-

sos mediterranis a una reunió preparatòria a Alexandria, amb l'objecte

de reunir-se i preparar-se per a l'assemblea general que havia de cele-

brar-se a Berlín. Els participants van aplaudir la idea, ja que els partici-

pants europeus són membres del Parlament Europeu dels Joves que

existeix des de fa més de 20 anys. La selecció dels socis mediterranis

la va realitzar el Goethe Institute en cooperació amb la Fundació Anna

Lindh per al diàleg entre cultures. Els participants europeus, que con-

stitueixen l'altra meitat dels delegats, van ser triats i preparats per la

Fundació Heinz Schwarzkopf i el Fòrum Europeu de la Joventut.

L'objectiu de l'esdeveniment consistia a practicar les formes de debat

parlamentari i analitzar temes futurs més enllà de les fronteres culturals i

geogràfiques. El programa va constar de seminaris de creació d'equips,

tallers i presentacions d'experts. La part essencial va ser el debat sobre

els temes triats pels joves moderadors en coordinació amb els organ-

itzadors. Alguns dels més interessants van versar sobre qüestions cen-

trals que els joves havien d'analitzar, comprendre i respondre. Els temes

principals van ser les migracions, el paper dels mitjans de comunicació,

la globalització, l'art i la cultura, l'energia, la joventut i la política, etc. Les

resolucions debatudes i adoptades pel grup, així com les propostes de

solucions exemplars en forma de suggeriments de projecte, es van pre-

sentar i es van examinar en el marc del Parlament de Joves. El projecte

pretenia crear multiplicadors per al diàleg euromediterrani. D'aquesta

manera, diversos projectes van veure la llum durant l'espai obert i van ser

protegits pels organitzadors. Entre les iniciatives adoptades, poden

destacar-se la creació de l'Acadèmia EuroMed per a Joves Periodistes

(EMAJ) o el Parlament MEDA dels Joves (MYP), llançat oficialment a

Beirut, Líban, tot just tres mesos després de la celebració del PJEM. Això

demostra fins a quin punt els joves estan actius i amatents a ajudar a

reforçar l'Associació.

Les nombroses personalitats que van insistir a assistir van elogiar el ni-

vell de debat registrat durant l'Assemblea General del PJEM. Les res-

olucions votades es van presentar a les parts interessades i es van

enviar a les institucions que participen en aquesta Associació.

Les parts interessades del PJEM es van reunir més tard a Berlín per

estudiar la continuïtat de l'esdeveniment, que tots van destacar en les

seves resolucions. Per tant, es va crear un Comitè de Seguiment que

analitzarà totes les propostes per organitzar la següent edició, i asse-

gurarà que el concepte roman en mans dels joves i per als joves.

El Marroc acollirà la 2a edició del PJEM, que se celebrarà durant

l'any 2008.

Wadia Ait Hamza

Delegat i membre del Comitè Directiu

Marroc

La manca d'una solució al
conflicte palestí-israelià seguirà
sent el fre bàsic per entrar
en una nova fase en la cooperació
regional



B
al
an
ç

M
ed
. 2

00
8

16
8

ceeixi el que succeeixi en aquesta qüestió tan central,
molts països de la regió no poden esperar que s'arribi
a un acord de pau per atendre seriosament el princi-
pal dels seus desafiaments per als pròxims vint anys:
la creació d'ocupació i, en definitiva, la generació d'un
clima d'esperança per a aquests milions de joves que
arriben en aquests anys al mercat de treball. Aquesta
serà la qüestió clau per als nostres socis del sud, i per
tant també per al Partenariat en el seu conjunt.

Això vol dir que la nostra agenda ha de ser fona-
mentalment econòmica, i que ha de donar, per tant,
una prioritat absoluta al creixement per sobre de les
transformacions polítiques en favor d'una major de-
mocratització? Aquest debat no està ni de bon tros
tancat ni a Europa ni als nostres socis del sud. Per
a alguns, és imperatiu concentrar-se ara en els rep-
tes del creixement econòmic i la creació de llocs de
treball, i deixar per a una etapa ulterior el disseny de
canvis polítics que ara crearien una distracció inde-
sitjada. Per contra, altres analistes sostenen que no-

més un aprofundiment en les reformes polítiques i la
renovació de les elits actualment en el poder poden
assolir la creació d'un marc propici per a l'arrencada
econòmica. La realitat és que la pressió externa a fa-
vor d'aquesta última opció ha disminuït considera-
blement en els últims anys després del gir silenciós
operat en la política exterior nord-americana, l'estra-
tègia de la qual de promoció ràpida de la democrà-
cia en la regió ha donat pas a una visió més a llarg
termini dels canvis polítics que es jutgen desitjables.
A Europa aquesta sembla ser també la tendència
més visible, com ho demostra la significativa absèn-
cia de la democràcia i els drets humans en els plan-
tejaments inicials de la Unió per la Mediterrània.
No obstant això, el fet que la Unió per la Mediterrània
es converteixi ara en una etapa més en el desen-
volupament del Procés de Barcelona implica que el
seu cabal segueix sent rellevant per al futur i que els
principis de la Declaració de Barcelona, inclòs el des-
envolupament de la democràcia i el respecte als drets
humans, continuen sent una referència fonamental
al Partenariat, per més que cada país hagi de tro-
bar la seva pròpia via per arribar als objectius tra-
çats. En definitiva, la nostra agenda per als prò-
xims anys serà predominantment econòmica, però
tractant sempre d'inserir aquesta dimensió en una
visió global que inclou aquelles altres de naturale-
sa política, cultural, social i de seguretat que, en el
seu conjunt, donen el seu ple sentit al Partenariat
Euromediterrani.

La nostra agenda per als
pròxims anys serà
predominantment econòmica,
però tractant sempre d'inserir
aquesta dimensió en una
visió global
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Gemma Collantes Celador
Investigadora postdoctoral
InstitutBarcelonad'Estudis Internacionals (IBEI),Barcelona

El 2007 va ser un any de canvis decisius per a Koso-
vo, sobretot en relació amb el debat que s'està mante-
nint sobre el seu estatut futur com a territori sobirà.
Aquest debat va estar marcat per diversos intents di-
plomàtics de fer convergir les postures de les dues
parts -Sèrbia i Kosovo-, concretament a través del Pla
Ahtisaari i el procés de la Troica. El fracàs d'aquestes
iniciatives va confirmar que, independentment dels re-
sultats del debat sobre l'estatut, el futur de Kosovo se-
guia depenent de l'ajuda internacional, el pes de la qual
recau cada vegada més sobre la Unió Europea (UE), ja
que considera que els Balcans Occidentals pertanyen
al seu àmbit de responsabilitat. En conseqüència, l'any
2007 també va ser un any clau quant als plans de la UE
per adoptar una nova mesura en el context de l'augment
del seu protagonisme a la regió, el millor exemple de la
qual són els preparatius per al llançament de la major
missió civil de la Política Europea de Seguretat i Defensa
(PESD) fins a la data: la missió de la UE per l'estat de
dret a Kosovo (EULEX Kosovo). En aquest article s'a-
nalitzen els principals esdeveniments de 2007, que con-
firmen especialment que Kosovo serà un desafiament
considerable per a una UE desitjosa de demostrar que
els seus mecanismes de seguretat i defensa són aptes
per manejar escenaris difícils i conflictius.

El joc diplomàtic

L'any 2007 va tenir lloc una nova sèrie d'esforços per
part de la comunitat internacional per acostar les

dues postures enfrontades respecte al futur del te-
rritori, esforços que van resultar molt poc fructífers.

El Pla Ahtisaari

El mes de novembre de 2005, l'expresident finlan-
dès Martti Ahtisaari va ser nomenat enviat especial
de l'ONU per al procés sobre l'estatut futur de Ko-
sovo. Després de més d'un any de debats directes,
negociacions bilaterals i consultes amb experts en-
tre els quals s'incloïen dirigents tant de Sèrbia com
de Kosovo, i després del retard provocat per les
eleccions parlamentàries a Sèrbia, les seves con-
clusions van ser poc encoratjadores. A la seva "Pro-
posta integral d'acord sobre l'estatut de Kosovo" de
març de 2007 (coneguda comunament com a Pla Ah-
tisaari o Proposta d'acord), l'enviat especial admet que
la situació està marcada per «posicions categòrica-
ment i diametralment oposades: Belgrad demana
l'autonomia de Kosovo dins de Sèrbia, mentre que
Pristina no acceptarà res que no sigui la indepen-
dència [...] Crec fermament que s'han esgotat les
possibilitats que les negociacions donin un resultat
mútuament acceptable sobre l'estatut de Kosovo.
Per moltes converses que es duguin a terme, sigui
quin sigui el format, no serà possible sortir del punt
mort» (ONU, 2007b: 2).
No obstant això, a la Proposta d'acord es mantenia
que la situació d'aquell moment respecte a l'estatut
-determinada per la Resolució 1244- era insosteni-
ble1. L’statu quo estava afectant de manera negativa
el desenvolupament democràtic, la responsabilitat, la
recuperació econòmica i la reconciliació entre les
ètnies de Kosovo. Segons Ahtisaari, l'única manera
de sortir d'aquest punt mort era donar suport a la in-

Seguretat

La Unió Europea i el desafiament de
Kosovo

1 La Resolució 1244 respectava la integritat territorial de Sèrbia però introduïa la missió de l'ONU a Kosovo (UNMIK) per preparar Kosovo per a
l'autogovern, a l'espera d'un acord polític sobre el seu estatut futur. Aquesta nova situació suposava que Sèrbia no exercia cap autoritat legisla-
tiva, executiva o judicial sobre el territori de Kosovo. Totes aquestes competències van recaure sobre l'administració de transició que represen-
tava la UNMIK (ONU, 1999).
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dependència condicional de Kosovo amb supervisió
internacional fins que el territori tingués la capacitat
d'assegurar per si mateix «[un Kosovo] viable, soste-
nible i estable i en el qual totes les comunitats i els
seus membres puguin viure una existència pacífica i
digna» (ONU, 2007b: 2).
La supervisió internacional provisional recomanada pel
Pla Ahtisaari seria exercida per un representant civil
internacional, que exerciria al mateix temps les fun-
cions de representant especial de la UE i que assu-
miria l'autoritat de supervisió última sobre l'aplicació
de l'acord. El mandat d'aquesta figura es comple-
mentaria amb una missió PESD per a les qüestions
relacionades amb l'estat de dret, una força militar di-
rigida per l'OTAN per garantir un ambient de segu-
retat a tot Kosovo, com ha estat fent la Força Inter-
nacional de Seguretat a Kosovo (KFOR) des de
1999, i, finalment, una missió de l'Organització per
a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que
col·laboraria en el procés de seguiment de l'aplica-
ció del Pla. A més de participar activament en la cre-
ació de capacitat de les institucions, la presència in-
ternacional provisional tindria competències importants,
encara que limitades a àmbits fonamentals com els
drets de les comunitats2, la descentralització3, la
protecció de l'església ortodoxa sèrbia i l'estat de dret.
Aquestes competències, entre les quals hi ha fins i
tot la capacitat d'anul·lar decisions i textos legisla-
tius i destituir funcionaris públics, s'exercirien quan
les mesures de les autoritats kosovars estiguessin
"en contradicció amb les disposicions de la Pro-
posta d'acord i de l'esperit amb què aquestes dis-
posicions es van redactar" (ONU, 2007b: 4). En al-
tres paraules, aquestes competències no serien
normatives, sinó «correctives».
El Pla Ahtisaari es va malmetre a causa de les ne-
gociacions infructuoses amb Belgrad, que el va re-
butjar, mentre que els albanokosovars el van accep-
tar en la seva totalitat. També va estar marcat per les
diferències irreconciliables entre els Estats Units i
tots els membres de la UE (a alguns dels quals va cal-
dre convèncer), d'una banda, i Rússia, d’una altra, cosa
que explica que el Consell de Seguretat de l'ONU no
elaborés una resolució per aplicar la Proposta d'acord.

A Rússia, aliat de Sèrbia, li preocupava que Kosovo
establís un precedent per a altres regions separatis-
tes, tals com Osetia del Sud, Abjasia o Transdnies-
tria. A l’altre extrem, els Estats Units van arribar a de-
fensar el dret de Kosovo a declarar la independència
de forma unilateral i immediata.

El procés de la Troica

A finals de juliol de 2007, a causa que en el Consell
de Seguretat de l'ONU es mantenien les discrepàn-
cies quant a l'estatut futur de Kosovo i que els sis paï-
sos del Grup de Contacte estaven d'acord sobre la
necessitat que el procés sortís del punt mort en què
es trobava4, es va iniciar una nova ronda de negocia-
cions. Amb aquesta nova iniciativa es pretenia donar
una última oportunitat a Belgrad i Pristina de trobar una
solució consensuada, amb la mediació d'una troica de
representants de la UE, Rússia i Estats Units.
El mes de desembre de 2007, la Troica va presen-
tar un informe amb escassos resultats (ONU, 2007a).
Cap de les parts estava disposada a transigir en la
qüestió de l'estatut. La Troica va proposar una ava-
luació amb 14 punts -com a base per avaluar diver-
ses solucions- que definia una sèrie de paràmetres
que servirien per crear organismes comuns per im-
pulsar la col·laboració entre Sèrbia i Kosovo. A can-
vi, Sèrbia s’hauria de comprometre a no governar
Kosovo ni tornar a tenir una presència física en el ter-
ritori, així com a no obstaculitzar l'accés de Kosovo
a les institucions financeres internacionals ni el seu
camí cap a la integració a la UE.
Per la seva banda, Kosovo s’havia de comprometre
a la plena integració regional, especialment en l'àm-

L’statu quo estava afectant de
manera negativa el
desenvolupament democràtic,
la responsabilitat, la recuperació
econòmica i la reconciliació
entre les ètnies de Kosovo

2 De fet, es va establir el dret de vet per a les comunitats no majoritàries de Kosovo sobre lleis que resultessin d'especial interès per a aquestes
comunitats, en àmbits com la llengua, la cultura, l'educació i els símbols (ONU, 2007b: 6).
3 Al Pla es preveia un increment de les competències municipals dels municipis amb majoria de població serbokosovar en àmbits com l'atenció
sanitària, l'ensenyament secundari, els jutjats municipals i la selecció del comissari de policia, així com un grau considerable d'autonomia en les
qüestions econòmiques, inclosa la capacitat de rebre finançament de Sèrbia, i l'establiment de sis municipis nous o molt ampliats amb majoria
de serbokosovars (ONU, 2007b: 7).
4 El Grup de Contacte és una agrupació informal de països influents (Alemanya, Estats Units, França, Itàlia, el Regne Unit i Rússia) interessats
en l'estabilització dels Balcans.
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bit econòmic (ICG, 2007: 3). Aquesta avaluació, de-
nominada «Ahtisaari minus» pels mitjans de comuni-
cació de Kosovo, no va rebre gaire atenció per part
de les autoritats kosovars, que només estaven dis-
posades a debatre amb Sèrbia sobre disposicions
posteriors a la independència, tenien poca confian-
ça en el procés de negociació i en aquest moment
estaven més preocupades per les seves eleccions ge-
nerals de novembre de 20075 . D'igual manera, Sèr-
bia va donar poca importància a l'avaluació de la
Troica i va insistir que Kosovo seguís formant part de
Sèrbia, encara que amb un grau considerable d'au-
tonomia i sense tornar a la situació anterior a març
de 1999 (ICG, 2007: 3-4).

Després de l'informe de la Troica, en el qual s'as-
senyalava el fracàs de les negociacions per trobar una
solució consensuada, la independència condicional
o supervisada proposada pel Pla Ahtisaari va tornar
a plantejar-se com la millor opció. De fet, a mesura
que anava quedant clar que el procés de la Troica no
generaria resultats positius, les autoritats kosovars, en
estreta col·laboració amb els països occidentals dis-
posats a prestar-los el seu suport, van començar a dis-
senyar mesures alternatives per avançar cap a la in-
dependència, fins i tot sense l'autorització del Consell
de Seguretat de l'ONU. Com resumeix l’International
Crisis Group (ICG), l'alternativa no era una opció:
«No obstant això, acceptar la paralització no és una
opció viable. Donaria lloc a un procés d'indepen-
dència descoordinat, sense supervisió i probablement
violent, que podria potenciar la inestabilitat en els paï-
sos veïns de Kosovo. Així mateix, perjudicaria se-
riosament el prestigi de l'ONU i l'evolució de la UE

cap al protagonisme polític en el context mundial»
(ICG, 2007: i).

EULEX Kosovo

A les conclusions de la presidència portuguesa sor-
tint de la UE, el Consell va agrair els seus esforços
a la Troica, va lamentar el fracàs de les negocia-
cions per trobar una solució consensuada i va as-
senyalar que la via diplomàtica s'havia esgotat. Així
mateix, va mostrar el seu acord amb l'afirmació del
secretari general de l'ONU, que deia que l’statu quo
de Kosovo era insostenible, per la qual cosa, a con-
tinuació, va deixar clar que la UE es comprometia a
«ajudar Kosovo en la seva marxa cap a una estabi-
litat sostenible, fins i tot mitjançant una missió PESD
i una contribució a la creació d'una oficina civil in-
ternacional com a part de la presència internacional»
(Consell de la Unió Europea, 2008: paràgraf 70). Així
mateix, el Consell va recomanar a Sèrbia que com-
plís els requisits per a la seva plena integració en el
«concert de les nacions europees» (Consell de la
Unió Europea, 2008: paràgraf 71)6 . Per tant, el mes
de desembre de 2007 es va convidar el Consell
d'Afers Generals i Relacions Exteriors que comen-
cés a treballar en les modalitats que adoptaria aques-
ta missió, al mateix temps que el secretari general
del Consell de la UE i alt representant per a la Po-
lítica Exterior i de Seguretat Comuna (PESC), Javier
Solana, col·laborava en el procés actuant com a in-
terlocutor entre la UE i les autoritats responsables
de Kosovo i de l'ONU.
Des de llavors, la posada en marxa de la missió de la
UE s'ha produït ràpidament, partint del treball realit-
zat per l'Equip de Planificació de la UE per a Kosovo
(EPUE Kosovo) creat l'abril de 2006. El 16 de febrer
de 2008, el Consell de la UE va decidir llançar EULEX
Kosovo, la missió de la UE per l'estat de dret a Koso-
vo. Sota la direcció d’Yves de Kermabon, aquesta
missió pretén ajudar les autoritats kosovars a desen-
volupar un estat de dret sostenible i operatiu basant-
se en un mandat inicial de dos anys, que probable-
ment haurà d'ampliar-se. A la missió hi participaran al
voltant de 1.800-1.900 agents de policia, jutges, fis-
cals i agents de duanes internacionals i 1.000 empleats

5 Aquestes eleccions van donar la victòria a Hasmim Thaçi, antic líder de l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo (ELK), que estava decidit a acon-
seguir la independència de Kosovo com més aviat millor.
6 A finals d'abril de 2008, la UE va signar un Acord d'Estabilització i Associació amb Sèrbia, a més d'oferir-li canvis especials en el règim de
visats. La Comissió Europea insisteix que aquestes concessions estan totalment al marge de la independència recent de Kosovo (17 de febrer
de 2008).

EULEX Kosovo pretén ajudar
les autoritats kosovars a
desenvolupar un estat de dret
sostenible i operatiu. Per exemple
haurà d'assegurar que els
delictes greus s'investiguin
degudament i siguin objecte de
processos judicials els resultats
dels quals es respectin
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locals que ajudaran les autoritats kosovars a mante-
nir i millorar l'estat de dret. Per exemple, EULEX Ko-
sovo haurà d'assegurar que els delictes greus s'in-
vestiguin degudament i siguin objecte de processos
judicials els resultats dels quals es respectin.

Es pretén que la missió de la UE substitueixi l'ONU
quan entri en vigor la nova constitució de Kosovo,
el 15 de juny de 2008. No obstant això, seguint la
mateixa línia argumental que es va adoptar en la
transició de l'ONU a la UE a Bòsnia, la Unió ha dei-
xat clar que la seva missió no substituirà la missió
d'administració provisional de l'ONU a Kosovo (UN-
MIK) i que, per tant, no emularà el seu estil execu-
tiu. Per contra, cal considerar-la una missió com-
pletament nova el disseny de la qual es basa en la
copropietat del procés. La missió es limitarà a su-
pervisar, aconsellar i assessorar les autoritats ko-
sovars en tot el que es relacioni amb l'estat de dret,
i dissenyarà i posarà en marxa projectes específics
-ja esbossats per EPUE Kosovo- en col·laboració
amb les parts interessades pertinents de la zona, amb
la finalitat d'assegurar l'intercanvi d'opinions sobre
els problemes i les oportunitats alhora que es des-
envolupa la transparència de la missió de la UE.
Les úniques excepcions a aquesta norma sobre la
propietat es refereixen al tractament de tipus es-
pecials de delictes (la delinqüència organitzada, els
crims de guerra, etc.) i, en cas que sigui necessa-
ri, al control de disturbis en els quals pugui reque-
rir-se una actuació de tipus més executiu per part
de la missió de la UE fins que les autoritats locals
puguin realitzar aquestes funcions per si mateixes.
La concentració d’EULEX Kosovo a l'estat de dret
respon a la impressió existent en l’àmbit internacional
que la situació a Kosovo encara es caracteritza per
una greu falta de seguretat, que condueix al seu torn
a la manca de desenvolupament. No obstant això,
el mandat relatiu a l'estat de dret de la missió no pot
resoldre tot sol alguns dels altres problemes apres-
sants que s'associen amb Kosovo, encara que la
manca de seguretat sigui a l'origen de molts d'a-

quests problemes. Segons un informe publicat per
la Comissió Europea (CE) el mes de març de 2008,
alguns dels problemes més greus que afecten Ko-
sovo tenen a veure amb la consolidació de l'estat
de dret (especialment el sistema judicial), la lluita
contra la delinqüència organitzada i la corrupció, el
foment del desenvolupament econòmic i la creació
d'ocupació, la millora de les condicions per a la tor-
nada dels refugiats i les comunitats minoritàries, i el
foment del diàleg i la reconciliació entre les comu-
nitats (Comissió Europea, 2008: 7). En paraules
d’Yves de Kermabon: «A Kosovo, tot té un gran con-
tingut polític, però és evident que la policia, el sis-
tema judicial i les fronteres són part fonamental del
problema, i la nostra missió és crear un Estat en el
qual es respecti la llei. D'altra banda, l'economia i l'e-
ducació no s’han d'oblidar. No formen part de la meva
missió, però constitueixen uns altres dos reptes im-
portants per a Kosovo i en dependrà l'èxit de la nos-
tra missió» (Europolitics, 2008: 24).
Aquest raonament basat en la seguretat i el desenvo-
lupament explica l'enfocament multidimensional que la
Unió ha previst per a Kosovo, en el qual la missió PESD
constitueix només un element dins d'una política més
àmplia determinada pel Procés d'Estabilització i Asso-
ciació (SAP) o, en altres paraules, el marc estratègic de
la UE per a la regió dels Balcans Occidentals. La pre-
sència incrementada de la UE a Kosovo es compon de
tres branques que, en el seu conjunt, se serveixen de
la totalitat d'instruments polítics, econòmics i de segu-
retat de la Unió. EULEX Kosovo representa la branca
operativa, l'orientació de la qual en el pla polític li serà
proporcionada per l'Oficina Civil Internacional/Oficina
del Representant Especial de la Unió Europea
(OCI/REUE), que, sota la direcció de Pieter Feith, hau-
rà de representar la comunitat internacional seguint
instruccions europees. Aquesta oficina també s'encar-
regarà de supervisar la transferència de responsabili-
tats de la UNMIK a les autoritats locals i a la nova au-
toritat internacional, així com l'aplicació de la Proposta
d'acord esbossada per Martti Ahtisaari en el seu do-
cument de març de 2007. La tercera i última branca cor-
respon als esforços a llarg termini de la Comissió Eu-
ropea en els àmbits del desenvolupament econòmic, la
integració regional i la perspectiva europea de Koso-
vo. Això últim tindrà lloc a través de la col·laboració eu-
ropea i del diàleg polític i tècnic en el marc del Meca-
nisme de Seguiment del Procés d'Estabilització i
Associació i altres programes d'ajuda comunitària re-
lacionats7 . La presència de la UE es complementarà a
més amb algunes de les propostes recollides al Pla Ah-

El Pla Ahtisaari es va malmetre a
causa de les negociacions
infructuoses amb Belgrad, que
el va rebutjar, mentre que els
albanokosovars el van acceptar
en la seva totalitat
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tisaari, inclosa la presència militar internacional (pres-
tada per l'OTAN), la col·laboració d'una missió de
l’OSCE amb una important presència al terreny i els es-
forços en matèria de creació de capacitat per part de
diversos col·laboradors, inclosos el Programa de les Na-
cions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el Banc
Mundial i el Consell d'Europa.

Observacions finals: Kosovo a l'era de la UE

L'any 2007 ha estat crucial, no només pel canvi pel
que fa a l’statu quo establert a Kosovo per la Reso-
lució 1244, sinó també per la introducció de la qües-
tió de Kosovo en un context més europeu. Encara que
s'ha de lloar la tasca de la UE per la seva determi-
nació d'adoptar un paper més destacat en aquest con-
flicte, el nivell de resistència de les seves decisions
ja s'està posant a prova. De fet, en el moment de re-
dacció d'aquest article, només uns mesos després
del començament de l'any 2008, la Unió s'enfronta
a dos desafiaments principals.
En l'àmbit internacional, la utilització per part de Rús-
sia de la seva influència en el Consell de Seguretat
per evitar que es revoqui la Resolució 1244 està
plantejant greus problemes per al traspàs de res-
ponsabilitats de l'ONU a la UE, a més d'impedir la in-
tegració de Kosovo en la totalitat de les institucions
de l'ONU. Hi ha qui comença a parlar d'un «reajus-
tament» en els plans de transició (entre l'ONU i la UE);
uns altres assenyalen que «la comunitat internacio-
nal està confosa» (John, 2008). El temor subjacent
és que el resultat pugui ser una «divisió no formal» de
facto entre un «sector UNMIK», a les zones del nord
amb població sèrbia, i un «sector EULEX», a la res-
ta de Kosovo, la població majoritària de la qual és d'èt-
nia albanesa (John, 2008). En aquests temors in-
flueixen els esdeveniments locals que han reforçat les
crítiques dels detractors que qüestionen la capaci-
tat d’EULEX per complir el seu mandat.
El 17 de febrer de 2008, Kosovo es va declarar in-
dependent en contra dels desitjos de Sèrbia i Rús-
sia8. Les protestes, la violència, en zones on habiten
els serbokosovars i a la frontera amb Sèrbia, i el boi-

cot per part de població d'ètnia sèrbia a institucions
creades durant el període de l'ONU (tals com la po-
licia) per demostrar que es neguen a reconèixer les
noves autoritats de Kosovo, són clars exemples de
la tibant situació que s'ha desenvolupat ràpidament
a la zona. De fet, els enclavaments ocupats per Sèr-
bia (i el nord de Kosovo) funcionen com a part de Sèr-
bia (Judah, 2008). Per descomptat, no s'espera que
la situació millori en el futur pròxim, com va demos-
trar la decisió de Sèrbia de celebrar les seves elec-
cions municipals i parlamentàries de l’11 de maig en
aquestes zones. Si no es controlen, aquestes tensions
podrien donar lloc a la congelació del conflicte a Ko-
sovo. Davant l'absència total d'interlocutors serbis
(tant a Kosovo com a la mateixa Sèrbia) i atesa la seva
incapacitat per establir-se al nord9, caldrà veure com
EULEX -i, en general, la UE- podrà contribuir a la po-
sada en marxa del Pla Ahtisaari, especialment les
clàusules relatives a la descentralització que afecten
les zones amb població sèrbia.

És moltíssim el que hi ha en joc. Abordar adequa-
dament els desafiaments sorgits des de finals de
2007 és fonamental no només per al futur de Koso-
vo, sinó també per al de la UE com a protagonista in-
ternacional eficaç en la resolució de conflictes.

Referències

COMISSIÓ EUROPEA (CE).Comunicació de laComissió
al Parlament Europeu i al Consell – Balcans

7 Com a part de la seva supervisió del Pilar IV de la UNMIK (sobre Reconstrucció i Desenvolupament Econòmic), la UE ha participat activament
des de 1999 en l'àmbit de les reformes macroeconòmiques. Des de 2002, les seves activitats també s'han vist influïdes per la decisió de no inte-
grar Kosovo en el Procés d'Estabilització i Associació (SAP) de Sèrbia, fet que ha donat lloc a la celebració periòdica de reunions entre la Comissió,
la UNMIK i les autoritats provisionals de Kosovo sobre els avanços del territori quant al compliment dels criteris de Copenhaguen i del SAP. Des
de 1999, la UE ha destinat més de 2.000 milions d'euros a través dels seus diferents instruments (Sebastián, 2007: 4).
8 En el moment de redacció d'aquest article, no tots els països membres de la UE han reconegut la independència de Kosovo.
9 Alguns comentaristes han assenyalat que l'OTAN no es mostra disposada a adoptar les mesures contundents necessàries per ajudar la UE en
aquest aspecte.

És moltíssim el que hi ha en joc.
Abordar adequadament els
desafiaments sorgits des de finals
de 2007 és fonamental no només
per al futur de Kosovo, sinó
també per al de la UE com a
protagonista internacional eficaç
en la resolució de conflictes.



B
al
an
ç

M
ed
. 2

00
8

17
4

Occidentals: Potenciar la perspectiva europea.
Document núm. COM (2008) 127 final.
Brussel·les: Comissió Europea, 5 de març (2008).

CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA. Consell Europeu de
Brussel·les, 14 de desembre de 2007 –
Conclusions de la Presidència. Document núm.
16616/1/07 REV 1. Brussel·les: Consell de la
Unió Europea, 14 de febrer (2008).

EUROPOLITICS. «Interview with Yves de Kermabon,
Head of the EULEX Kosovo Mission: “Our Mission
is in Everybody’s Interest”». Núm. 3482, 3 de
març (2008).

INTERNATIONAL CRISIS GROUP (ICG). Kosovo
Countdown: A Blueprint for Transition. Europe
Report núm. 188. Pristina/Belgrad/Nova
York/Brussel·les, 2007.

JOHN, Mark. «Questions Grow over EU Mission in
Kosovo». Reuters. 28 d’abril (2008).

JUDAH, Tim. Kosovo: The Era of the EU Protectorate
Dawns. Opinió. París: Institut d’Estudis de
Seguretat de la UE (EUISS), 2008.

ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES (ONU).
Resolució 1244. Document núm. S/RES/1244.
Nova York: Organització de les Nacions Unides,
10 de juny (1999).
— Informe de la Troica dels Estats Units, la
Federació de Rússia i la Unió Europea sobre
Kosovo.Document núm. S/2007/723. Nova York:
Organització de les Nacions Unides, 4 de des-
embre (2007a).
— Informe de l’enviat especial del secretari
general sobre l’estatut futur de Kosovo.
Document núm. S/2007/168. Nova York:
Organització de les Nacions Unides, 26 de març
(2007b).

SEBASTIÁN, Sofía. The EU’s Challenge in Kosovo.
Democracy Backgrounder núm. 8. Madrid:
Fundación para las Relaciones Internacionales
y el Diálogo Exterior (FRIDE), 2007.



Thanos Dokos
Director General
Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy (ELIAMEP), Atenes

A la Mediterrània i les seves regions confrontants hi
ha una considerable quantitat de «punts calents» i l'en-
torn de seguretat roman «hobbesià». Malgrat el con-
flicte palestinoisraelià, la situació al Líban (que va
dur a una guerra de primera magnitud entre Israel i
Hezbol·lah l'estiu de 2006), el futur de l'Iraq i el pro-
grama nuclear iranià segueixen sent els assumptes
més importants per resoldre; l'entorn de seguretat me-
diterrani ampliat està predominantment caracteritzat
per múltiples fonts d'inseguretat, fluïdesa, inestabili-
tat, i continu canvi i evolució. La violència sectària i
les rivalitats religioses són peces del trencaclosques
de la seguretat regional. Hi ha una preocupació crei-
xent sobre una renovada carrera armamentística mul-
tidimensional (convencional i d'armes de destrucció
massiva, ADM) a la regió, encara que cal fer notar que
els artefactes explosius de fabricació casolana pro-
bablement segueixen sent la causa més important de
víctimes a l’Orient Mitjà.
Des de finals de la dècada de 1960, en part com a
conseqüència del conflicte araboisraelià, però tam-
bé d'inestabilitats regionals i nacionals, els països
de la Mediterrània i l’Orient Mitjà han estat gastant
un percentatge considerable del seu Producte Na-
cional Brut (PNB) en l'obtenció de sofisticat equipa-
ment militar i en les seves necessitats de seguretat
en general.
L’Orient Mitjà ha tingut repetidament el dubtós ho-
nor de ser la regió amb la major importació d'armes
del món. A principi i mitjans de la dècada de 1990,
el nivell d'importació d'armes a l’Orient Mitjà va dis-
minuir, però en els últims anys la majoria de països
de la regió han portat a terme novament grans ad-

quisicions d'armes. Encara que segons el Balanç Mi-
litar 2007 de l'Institut Internacional per a Estudis Es-
tratègics (IISS), la despesa en defensa s’ha reduït
en terme mitjà (1998: 7,73%, 2005: 5,53%, 2006:
5,26%), l'Institut Internacional Estocolm per a la In-
vestigació sobre la Pau estima que, en el període
entre 1997 i 2006, la despesa militar a l’Orient Mit-
jà va créixer un 57% en termes reals (la despesa to-
tal en 2005-2006 va arribar 72.500 milions de dò-
lars més 6.700 milions per al Nord d'Àfrica). La
discrepància pot explicar-se pel creixement de re-
cursos econòmics (com a resultat de la pujada del
preu del petroli) de determinats països, cosa que
els va permetre augmentar la despesa neta en de-
fensa, reduint alhora el respectiu percentatge del
PNB. S'espera que la despesa en defensa aug-
menti l’any 2007 i en endavant, així com el nombre
de tropes en determinats països, com Aràbia Sau-
dita. Cal destacar també que l'elevada despesa mi-
litar a l’Orient Mitjà va acompanyada d'una manca
de transparència i de control de comptes en els pres-
supostos militars.
Amb l'excepció d'Israel, els estats del sud del Me-
diterrani no tenen capacitat de projecció (molt limi-
tada capacitat de transportar forces per aire i mar),
i manquen d'armada oceànica i suficients avions d'a-
tac de llarg abast. Amb molt poques excepcions,
no posseeixen tecnologia militar avançada d'ús comú,
com capacitat d'espionatge, bombes guiades de
precisió, electrònica avançada, sofisticats sistemes
C4I, defensa aèria avançada, capacitat espacial,
etc. La funció principal de les seves forces armades
és salvaguardar l'estabilitat interna i protegir els rè-
gims d'amenaces locals. Encara que Occident se-
gueix sent el principal proveïdor d'armes de la regió,
les forces armades de diversos estats de la Medi-
terrània i l’Orient Mitjà estan equipades amb siste-
mes armamentístics de l'antiga Unió Soviètica/Bloc
de l'Est.
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Capacitat militar d'estats clau de la regió

Entre els estats clau de la Mediterrània i l’Orient Mit-
jà entès àmpliament, l’Iran està incrementant a poc
a poc la seva capacitat militar mitjançant l'adquisició
d'armament, principalment de Rússia, Xina i Corea del
Nord, i a través de producció nacional. Es conside-
ra que l'exèrcit iranià és capaç de conduir opera-
cions ofensives limitades i de curta durada més en-
llà de les fronteres d'Iran, però actualment és incapaç
de mantenir accions ofensives a gran escala. Tehe-
ran necessitaria desenes de milers de milions de dò-
lars, que no té en aquest moment, per convertir-se
en una de les grans potències militars convencionals.
En general, s'assumeix que la capacitat militar de Lí-
bia continua minvant i està caracteritzada per un en-
trenament de poca qualitat, baixa moral, equipament
obsolet i poca disposició de material (en part com a
resultat de l'embargament de les Nacions Unides).
Encara que Egipte és una de les majors potències
militars de la regió, les seves forces armades tenen gran
necessitat de modernització. Les forces armades sí-
ries no poden mantenir operacions de combat ofen-
sives perllongades i no tenen una gran capacitat de llui-
ta, com a resultat d'una sèrie de problemes, el més
important dels quals és la inflexibilitat de la seva ca-
dena de comandament, la falta d'exercicis d'entrena-
ment realistes, un manteniment insuficient, un sistema
logístic feble, un comandament i sistema de control cla-
rament centralitzats i una escassetat crònica de per-
sonal tècnicament competent. Des de 2002, Aràbia
Saudita ha mantingut la tendència a augmentar la des-
pesa militar. Com a resultat de les noves amenaces que
percep –una frontera porosa pel nord amb l'Iraq, te-
rrorisme nacional i el potencial de guerra no conven-
cional d'Iran i Síria– Aràbia Saudita és el país que més
gasta a l’Orient Mitjà amb molta diferència, amb un 40%
de la despesa total militar de la regió l’any 2006, i al-
hora és també el major exportador mundial de petro-
li. Finalment, podria dir-se que Israel, que és el país amb
la major potència militar de la regió, ha estat reorga-
nitzant les seves forces armades i modernitzant el seu
equipament, en vista de l'amenaça nuclear que percep
d'Iran i el seu propi fracàs a derrotar Hezbol·lah durant
la campanya militar del Líban l'estiu de 2006.

Tràfic d'armes

L'estiu de 2007, els Estats Units van anunciar que ven-
drien 20.000 milions de dòlars en equipament mili-

tar a Aràbia Saudita i països veïns del Golf: Bahrain,
Unió dels Emirats Àrabs (EAU), Qatar, Kuwait i Oman.
L'acord suposadament inclou kits JDAM, equipament
de guerra electrònica, vehicles aeris no tripulats
(UAV), millores per a caces, sistemes antimíssils i nova
flota de guerra. A més, els EUA proporcionaran a Is-
rael entre 24.000 i 30.000 milions de dòlars en as-
sistència militar durant els pròxims deu anys, mentre
que el suport dels EUA a Egipte arribarà als 13.000
milions de dòlars durant el mateix període.
Rússia, ara el segon major venedor d'armes del món
a països en desenvolupament –i el més important pro-
veïdor d'armes convencionals a Iran– té també una
activitat creixent a l’Orient Mitjà. Moscou va acordar
vendre a Iran 700 milions de dòlars en sistemes de
míssils terra-aire (SAM) (probablement el TOR M-1)
l'any passat, cosa que resultaria útil per defensar els
emplaçaments nuclears d'Iran contra atacs aeris.
Moscou també planeja modernitzar els caces Su-24
i MiG-29 de Teheran (alguns dels quals van arribar
a l’Iran durant la guerra del Golf de 1991 pilotats per
pilots iraquians que van fugir), i els principals tancs
de combat T-72. Corre el rumor que Iran està inte-
ressat a comprar SAM SA-10/S-300, caces Su-30
i avions d’aprovisionament en vol Il-78. Rússia tam-
bé ha perdonat la major part del deute d'armes con-
tret per Síria durant la Guerra Freda, i les dues parts
estan negociant la venda de sistemes de defensa an-
tiaeris, possiblement el Pantsyr-S1E. D’altra banda,
Moscou ha estat negociant amb els EAU sobre sis-
temes de defensa antiaeris i vehicles blindats de
tracció per cadenes, així com el llançament del sa-
tèl·lit DubaiSat-1, i amb Algèria per a la venda de ca-
ces Su-30 i tancs de combat T-90.

Malgrat les acusacions de corrupció en un acord
previ sobre el reactor Tornado, Aràbia Saudita (ara el
tercer major comprador d'armes del món en desen-
volupament) ha acordat comprar 72 reactors Euro-
fighter Typhoon de Gran Bretanya, valorats en gairebé
9.000 milions de dòlars. França està venent míssils
antitanc Milan i sistemes de comunicació sense fils
Tetra produïts per EADS a Líbia (valorats en 450 mi-
lions de dòlars), sistemes de protecció de fronteres
a Aràbia Saudita, fragates FREMM (codissenyades
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Xina està augmentant la seva
implicació política, econòmica i
en assumptes de seguretat a
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amb Itàlia) al Marroc i (amb Gran Bretanya) míssils
aire-terra Black Saheen a Aràbia Saudita i els EAU.
Israel ha anunciat l'adquisició de dos sofisticats sub-
marins classe Dolphin d'Alemanya.
Xina, fortament depenent dels recursos energètics de
la regió, està augmentant la seva implicació política,
econòmica i en assumptes de seguretat a l’Orient Mit-
jà. Pequín ja proporciona a Teheran una sèrie de sis-
temes, inclòs el sistema de míssils creuer antibuc
d'alta capacitat C-802 (Hezbol·lah, o la Guàrdia de
la Revolució Islàmica iraniana, van utilitzar aquest
míssil contra un destructor israelià durant la guerra
de 2006). A més, a finals de la dècada de 1980, Xina
va vendre en secret a Aràbia Saudita el míssil balís-
tic de mitjà abast i amb capacitat nuclear DF-3 (CSS-
2). Alguns analistes creuen que Pequín està implicada
en la modernització d'aquests míssils de 20 anys
d'antiguitat per dissuadir l’Iran.

Proliferació d'armes de destrucció massiva

Encara que l'Iraq i Líbia (cadascun per diferents mo-
tius) ja no són part del problema de proliferació de
les ADM, hi ha preocupació pel programa nuclear d'I-
ran. D'acord amb una visió més aviat alarmista, «l'ad-
quisició per part d'Iran d'armes nuclears i sistemes de
llançament de míssils de llarg abast probablement
afectarà el seu comportament a la regió. El nou mús-
cul militar de Teheran reforçarà les seves aspiracions
al lideratge de la regió i influència sobre una sèrie d'as-
sumptes –des de resoldre disputes territorials fins a
determinar la política energètica i límits de produc-
ció, o servir com a far d'orientació política per a àrabs
i musulmans de tot el món».
Probablement hi hagi pocs dubtes sobre la racionalitat
d'Iran i la seva comprensió del concepte de dissua-
sió (malgrat els persistents esforços de l'actual pre-
sident del país per convèncer el món de la cosa
contrària), i les preocupacions sobre l'abast dels
míssils iranians i la probabilitat d'atacs nuclears con-
tra Europa no sonen especialment convincents. D'al-
tra banda, sovint s'ha emfatitzat la probabilitat d'un
«efecte dòmino» nuclear, per la qual cosa la pre-
sència d'armes nuclears a Iran pugui motivar altres
països de la regió, com Aràbia Saudita, Egipte i Tur-
quia, a tractar de desenvolupar les seves pròpies ar-
mes nuclears. De fet, segons un alt funcionari de l'Or-
ganisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), sis
Estats àrabs (Aràbia Saudita, Algèria, Egipte, Marroc,
Síria - el 6 de setembre de 2007, Israel va atacar un

presumpte centre nuclear a Síria i s'ha informat de
la implicació de Corea del Nord en relació amb la
construcció- i Tunísia) han mostrat interès a desen-
volupar energia nuclear. Això ha fet més profunda la
preocupació sobre la possibilitat que la recerca per
part d'Iran de capacitat armamentística nuclear es-
tigui fent pensar a alguns dels seus veïns en el seu
futur nuclear. Encara que la dessalinització i la di-
versitat energètica són les principals motivacions
per a un renovat interès en l'energia nuclear a la re-
gió, desenvolupar una infraestructura nuclear, inclòs
un quadre de personal entrenat, pot servir alhora
com a futura estratègia de protecció. L'interès en l'e-
nergia nuclear a l’Orient Mitjà, no obstant això, no és
tan recent com van suggerir els reportatges dels
mitjans de comunicació. És més, està lluny d'estar
clar si aquests Estats han pres realment la decisió
si fer-se nuclears. En qualsevol cas, la nuclearitza-
ció oberta d'Iran podria, en combinació amb altres
esdeveniments negatius, assestar un cop mortal al
règim del Tractat sobre la no proliferació d'armes nu-
clears (TNP).

En els últims anys no hi ha hagut increment en el
nombre d'estats amb míssils. Mentre que diversos
programes són causa de seriosa preocupació i po-
drien convertir-se en potencials amenaces interna-
cionals, en general l'amenaça de míssils balístics
està localitzada, limitada i canvia relativament a poc
a poc. No obstant això, tant Xina com Corea del Nord
continuen ocupant un paper important en la proli-
feració de míssils de llarg abast i donen suport al des-
envolupament de capacitats de fabricació i modifi-
cació locals.
La majoria dels míssils en els arsenals dels països en
proliferació seguiran sent Frogs, Scuds o derivats
de Scuds en els pròxims deu anys. Els derivats ira-
quians (Al-Abbas i Al-Husayn) comprometen la càr-
rega explosiva i l'estabilitat en vol en benefici d'un ma-
jor abast. Quant a les capacitats de països concrets,
a més de SCUDs-B i SCUDs-C, Iran té ara un nom-
bre desconegut de míssils Shahab-3, desenvolupats
amb ajuda nord-coreana, amb un abast de fins a
2.000 km. Segons el Balanç Militar de l’IISS, Síria té
18 llançamíssils FROG, 18 SS-21 i 30 SCUD B/C/D
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L’Orient Mitjà ha tingut
repetidament el dubtós honor de
ser la regió amb la major
importació d'armes del món
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En resposta a les tendències sorgides a la zona euromediterrània, el

programa d'activitats de 2007 d’EuroMeSCo es va caracteritzar pel seu

interès en els drets humans. En tractar-se d'un àmbit amb nombroses

facetes, sembla que els drets humans comprenen tots els capítols del

Procés de Barcelona, per la qual cosa van resultar ser un tema ideal per

avaluar l'estat del Partenariat Euromediterrani (PEM) i dels països que

el componen.

La Conferència Anual d’EuroMeSCo, que se celebra des de 1996,

reflecteix el fil conductor del programa d’EuroMeSCo de cada any, el con-

tingut del qual, al seu torn, es basa en les qüestions de les quals s'ocupa

el PEM en aquest moment. Aquest esdeveniment reuneix membres de la

xarxa, acadèmics i diversos participants dels àmbits polític, econòmic i de

la societat civil d'Europa i del sud del Mediterrani, i té com a objectiu últim

fomentar un intercanvi positiu per impulsar un major progrés en la cons-

trucció d'un espai euromediterrani comú democràtic, pròsper i pacífic. Per

cercar aquest objectiu, l’any 2007 va ser necessària una especial atenció

a la dimensió humana del Partenariat, que s'havia anat afeblint a mesura

que la seguretat guanyava protagonisme en l'agenda europea de política

exterior que s’estava desenvolupant. Les migracions van sorgir ràpida-

ment com a tema central, arran dels resultats d'activitats realitzades per

EuroMeSCo en el passat i com a reconeixement de l'enardit debat entorn

dels intensos fluxos migratoris a la zona euromediterrània.

En un espai que es caracteritza per la diversitat, promoure un diàleg que

vagi més enllà de la mera tolerància i es tradueixi en reconeixement i

respecte actius és fonamental per aconseguir l'estabilitat. Per assolir

aquest objectiu, no obstant això, la diversitat s’ha d'entendre com un

avantatge, no com un problema, i els països socis han d'intentar impul-

sar el procés paral·lel d'adaptació cultural. En un intent per desmuntar

les concepcions actuals, i esperem que també per començar a substi-

tuir-les per unes altres, a la Conferència Anual de 2007 d’EuroMeSCo

es va tractar la qüestió d'Una agenda comuna contra la intolerància: els

drets humans com a preocupació comuna. Com cada any, abans de

l'esdeveniment es van organitzar tres reunions preparatòries en

col·laboració amb instituts locals associats amb la finalitat de començar

a esbossar el programa de la conferència mitjançant l'anàlisi de les

diverses dimensiones del tema. En aquestes reunions ─que van tenir

lloc a Tunísia, Alexandria i, finalment, París─ es van qüestionar alguns

estereotips perillosament arrelats i es van reforçar importants lliçons,

amb resultats molt positius.

Encara que és molt allò que els migrants poden oferir com a agents del

desenvolupament, tant en els països d'origen com en els de destinació,

sovint la negació dels seus drets més bàsics fa que manquin dels

instruments amb què contribuir en aquest progrés. Els drets humans es

troben en el nucli dels canvis socials una mica problemàtics que estan

tenint lloc a banda i banda del Mediterrani, però que tenen el seu ori-

gen en contextos força diferents. Podria dir-se que actualment Europa

pateix una crisi d'identitat, agreujada pel creixement de les seves comu-

nitats d'immigrants, que fan que es qüestioni la noció mateixa del que

significa ser «europeu». L'amenaça del terrorisme que es percep només

ha servit per complicar encara més les coses. El canvi estructural

d'Europa cap a l'adopció de mesures més centrades en la seguretat ha

intensificat la naturalesa discriminatòria de les polítiques d'immigració;

mentrestant, en un nivell més bàsic, a la societat predomina la descon-

fiança cap a qualsevol element que es considera diferent, cosa que expli-

caria el notable augment de la islamofòbia. Al capdavall, són els drets

humans els que més han sofert els efectes negatius de tots aquests

esdeveniments.

Per la seva banda, alguns països del sud de la Mediterrània afirmen estar

compromesos amb la democràcia i la reforma política; no obstant això,

han significat els diversos processos de transició un avenç quant als

drets humans a la regió? Tal com es va posar en relleu en la segona

reunió preparatòria sobre La societat civil, els drets humans i la

democràcia, els sistemes judicials del Magreb segueixen presentant

deficiències, a causa de la desigualtat en l'accés i a la manca d'inde-

pendència i transparència, mentre que el Maixreq sembla haver experi-

mentat una reculada en la democràcia en els últims anys, concretament

pel que fa a les llibertats atorgades a la societat civil. Els drets de la dona

són una altra qüestió en la qual són necessaris més progressos. Pot ser

que les regles del «joc de la democràcia» s'hagin instaurat fins a cert

punt, però les reformes realitzades a la major part dels països segueixen

sent superficials, com van demostrar, per exemple, els efectes insignifi-

cants de les eleccions (controlades) celebrades a la regió durant aquest

període. Podria dir-se que el sud de la Mediterrània es troba atrapat

entre la modernitat i la tradició. Aquestes societats, que es troben

immerses i participen activament en la vida moderna però que, al mateix

temps, conserven en gran mesura una estructura basada en els pre-

ceptes religiosos i els valors tradicionals, es troben ara davant la neces-

sitat de definir una nova identitat que aconsegueixi satisfer les exigències

d'ambdós camps, així com d'iniciar un veritable contracte social que

defineixi la relació i la responsabilitat mútua entre l'Estat i el ciutadà.

Un dels principals missatges sorgits de les activitats organitzades per

EuroMeSCo al llarg de 2007 és que són necessàries accions conjuntes

més intenses en el marc del PEM orientades al foment dels drets humans

i que donin prioritat als drets dels migrants i a la seva valuosa aportació a

les relacions euromediterrànies. Ha arribat l'hora d'abandonar l'enfoca-

ment discriminatori basat en la seguretat i començar per fi a explorar

l'enorme potencial que ofereixen els immigrants. Pot ser que aconseguir

que les comunitats minoritàries tinguin un veritable sentiment de perti-

nença sigui molt demanar en aquest moment, però conrear un sentiment

de propietat que els atorgui cert apoderament sí que és al nostre abast.

La Conferència Anual de 2007 d’EuroMeSCo va confirmar que el debat

en aquest àmbit és dinàmic, creatiu, maneja informació de qualitat i

reflecteix un interès universal per la protecció dels drets fonamentals.

Amb la voluntat i el compromís polítics necessaris, aquesta moralitat com-

partida hauria de poder dur a un consens amb el qual assolir un veritable

canvi. Els convenis internacionals existents, encara que una mica vagues

i febles, ofereixen un possible trampolí des del qual desenvolupar una

política comuna vinculant i més eficaç que pugui satisfer el desig dels paï-

sos de controlar els seus territoris al mateix temps que garanteix el dret a

la llibertat de moviment.

Si bé cal admetre que es tracta d'un procés que exigeix molt d’esforç,

desmuntar la intolerància i els prejudicis tan profundament arrelats a la

psique de la societat és fonamental si volem arribar a una comunitat mul-

ticultural basada en el respecte per la igualtat i la diversitat que defensa

el PEM. Sense perdre de vista que «els immigrants ens mostren allò que

som», pot ser que hagi arribat l'hora d'analitzar detingudament el que

diuen sobre la nostra comunitat les restriccions a les quals els immigrants

s'enfronten actualment i si és aquesta la imatge que volem que s'assocìï

amb el projecte euromediterrani.

Sarah Sousa e Sá

Ajudant de recerca i programes

Secretaria d’EuroMeSCo, Lisboa

ELS DRETS HUMANS I LA INTOLERÀNCIA: PANORAMA GENERAL DE LES ACTIVITATS D’EUROMESCO L’ANY 2007
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i aproximadament 850 míssils. No hi ha evidències que
Síria estigui apuntant míssils balístics cap a països
de l'OTAN o de la UE. Israel té la capacitat de mís-
sils més avançada de la regió, amb els sistemes Je-
ricó que tenen un abast de més de 2.000 km i po-
drien probablement desenvolupar un míssil amb un
rang de 5.000 km.

Esforços pel control armamentístic

Pel que fa als esforços pel control armamentístic, i mal-
grat els seus considerables problemes, la Mediterrà-
nia i l’Orient Mitjà també hi són presents. Els estats
de la regió són signataris d'una sèrie d'acords per al
control armamentístic. Els estats membres de l'OTAN
han signat el Tractat sobre Forces Armades Con-
vencionals i l'Acord de Wassenaar (que va substituir
el COCOM); la majoria d'estats de la regió han sig-
nat i ratificat la Convenció sobre Armes Químiques (al-
guns estats àrabs, com Egipte, Síria i Líbia no l’han
signat, relacionant el problema amb la capacitat nu-
clear d'Israel), la Convenció sobre Armes Biològi-
ques, el Tractat d'Ottawa sobre mines terrestres, i, per
descomptat, el Tractat sobre la No Proliferació de les
Armes Nuclears (NPT). Alguns estats estan també par-
ticipant en el Registre d'Armes Convencionals de l'O-
NU. Desafortunadament, els esforços de control ar-
mamentístic regional (com converses sobre control
armamentístic i seguretat regional en el marc del pro-
cés de pau araboisraelià, i les discussions per a la cre-
ació d'una Zona Lliure d'Armes Nuclears [ZLAN] a
l’Orient Mitjà) no han tingut èxit fins ara.
Hi seguirà havent incertesa estratègica a la regió en
el futur immediat i no es pot descartar una escala-
da en l'aprovisionament d'armes i despeses en de-
fensa (especialment, perquè la pujada del preu del
petroli permet alguns països de la regió continuar gas-
tant més en seguretat). Per evitar-ho, la UE i els
EUA han d'ajudar al desenvolupament d'un nou sis-
tema de seguretat a la regió del Golf que ha de te-
nir en compte preocupacions de seguretat iranianes,
però també del Consell de Cooperació del Golf i dels
iraquians. Això, per descomptat, pressuposa pràc-
ticament un «enteniment» i l'eventual normalització de

les relacions entre els EUA i Iran. També és neces-
sari prendre mesures urgents per a l'estabilització de
l'Iraq i el Líban, i progressar en el problema palestí.

Malgrat que la UE està augmentant la seva implica-
ció a la regió, com ho demostra la seva contribució
significativa a la Força Provisional de les Nacions
Unides al Líban (FPNUL) o l'important paper que
ocupa la UE-3 en la crisi nuclear iraniana, el nivell i
l’impacte net de la seva implicació en el desenvolu-
pament de la seguretat en els seus països veïns pel
sud deixa molt a desitjar.
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Mustapha Kamel Al-Sayyid
Catedràtic de Ciències Polítiques, Universitat del Caire
Autor principal de l'Informe sobre Desenvolupament
Humà en el món Àrab 20081

Quina relació existeix entre la seguretat humana i el
desenvolupament humà en el món àrab? Quin paper
ocupen en el procés de desenvolupament humà les
característiques demogràfiques dels països àrabs
de la Mediterrània, denominats en les publicacions de
les organitzacions internacionals regió de l’Orient
Mitjà i Nord d'Àfrica (MENA)? En aquest article es de-
fensa que la manca de seguretat humana és una de
les principals causes dels endarreriments en el des-
envolupament humà, com a mínim en alguns dels
països àrabs de la Mediterrània, i que la seguretat hu-
mana i el desenvolupament econòmic de la Medite-
rrània millorarien en gran mesura amb l'adopció d'un
enfocament basat en el desenvolupament humà pel
que fa a la població d'aquests països.
El fet que aquest article se centri en els països àrabs
de la Mediterrània es justifica pel fet que els països
de les ribes septentrional i occidental del Mediterra-
ni ja han arribat a nivells més elevats de desenvolu-
pament humà i han trobat formes de plantar cara a
les amenaces que afecten la seva seguretat huma-
na, cosa que no succeeix a la majoria dels països àrabs
de la Mediterrània.

La seguretat humana i el desenvolupament
humà en els països àrabs de la Mediterrània

Per començar, en aquest article es parteix que la se-
guretat humana, que es defineix com una situació
en la qual la població es veu alliberada tant de la por

com de la necessitat, és una condició fonamental
per al desenvolupament humà. Aquest últim con-
cepte, que es defineix com el procés d'ampliació de
les opcions que la població té al seu abast, cosa
que inclou la capacitat d'elecció de les estructures
polítiques, socials i econòmiques que determinen
aquestes opcions, resulta inconcebible si la major part
de la població en qüestió manca d'un nivell elevat de
seguretat humana.
Partint de l'adaptació de la definició de seguretat hu-
mana que es recull a l'Informe sobre Desenvolupa-
ment Humà de 1994 a les condicions dels països
àrabs, en el pròxim Informe sobre Desenvolupament
Humà en el món Àrab (IDHA) es proposen vuit di-
mensions de la seguretat humana. L'absència de
por implica reduir les amenaces que procedeixen dels
riscos ambientals, l'ocupació militar estrangera, els
conflictes interns, les mesures repressives exercides
per governs que no assumeixen cap responsabilitat
i les agressions per part de tercers. L'absència de
necessitat suposa tenir accés a una ocupació dig-
na, ingressos i seguretat social, aliments suficients
i una assistència sanitària adequada. Cap país és
completament immune a les amenaces a la segure-
tat humana, però cal un grau considerable d’aques-
ta seguretat per avançar en el camí del desenvolu-
pament humà.
Mentre que algunes de les amenaces a la seguretat
humana són comunes a tots els països àrabs de la
Mediterrània, unes altres són exclusives d'alguns d'a-
quests països. Les amenaces ambientals són co-
munes gairebé a tots ells. Molts estan situats en una
regió amb dèficit hídric, en la qual la disponibilitat d'ai-
gua és inferior a 1.000 m3 per habitant. La desertifi-
cació ha provocat la pèrdua de grans extensions de
sòl cultivable en molts països àrabs de la Mediterrà-
nia, alguns dels quals també han sofert la pèrdua de

Seguretat

Població, desenvolupament humà i
seguretat humana en els països àrabs de
la Mediterrània

1 Tret que s'indiqui el contrari, totes les xifres que es recullen en aquest breu article procedeixen de l’IDHA 2008.



biodiversitat. Finalment, extenses zones costaneres
d'Egipte i Tunísia podrien quedar submergides sota
el mar a causa del canvi climàtic, per la qual cosa mi-
lions de persones es veurien obligades a emigrar de
les seves llars i convertir-se en refugiats ambientals,
cosa que suposaria una disminució de la producció
agrícola, dificultats per a l'obtenció d'aliments i la re-
cerca d'ocupació i fonts d'ingressos alternatius.

Una dimensió que és exclusiva d'un nombre molt re-
duït de països és l'ocupació militar estrangera. En
aquesta zona de la regió Mediterrània, actualment no-
més el poble palestí pateix aquesta amenaça a la
seguretat humana a Cisjordània i Gaza, malgrat la re-
tirada parcial d'Israel de la franja de Gaza l’any 2005.
L'ocupació israeliana comprèn una gran quantitat de
mesures adoptades per les autoritats israelianes en
ambdues zones, entre les quals s'inclouen el tanca-
ment de territoris, l'embargament de terres per cons-
truir assentaments, les restriccions al moviment i a les
activitats econòmiques i freqüents incursions a les llars
i els camps de refugiats per part de les tropes is-
raelianes, que afirmen lluitar contra els palestins que
intenten utilitzar les armes contra els habitants dels
assentaments i els soldats israelians. Com testifica
l'organització israeliana de drets humans Betselem,
molts palestins, la majoria dels quals no estan invo-
lucrats en cap acció militar contra els israelians, per-
den la vida en aquests atacs i incursions. Com a re-
sultat d'aquestes mesures, la vida quotidiana de la
població civil, incloses l'assistència als col·legis, les
visites als hospitals i les activitats econòmiques, es
veu afectada molt freqüentment, especialment a la fran-
ja de Gaza des de la victòria de Hamàs en les elec-
cions legislatives de gener de 2006, i sobretot des-
prés d'imposar-se a Fatah en la lluita pel poder de juny
de 2007. La població libanesa també ha experimen-
tat l'ocupació militar estrangera per part d'Israel en
diverses ocasions en el passat ─inclosa una llarga ocu-

pació del sud del país entre 1982 i 2000–, així com
el trauma de la guerra amb Israel l'estiu de 2006. Les
tropes síries van estar emplaçades al Líban entre
1976 i 2005. Malgrat que alguns libanesos van do-
nar la benvinguda a la presència síria com a font de
suport polític i econòmic, uns altres consideraven
que la presència militar síria constituïa una ocupació
estrangera.
Si bé no estan presents en totes aquestes societats,
els conflictes interns han costat milers de vides, si no
desenes de milers, en alguns d'aquests països. El Lí-
ban ha estat l'escenari d'una llarga guerra civil que es
va perllongar entre 1975 i 1991 i que va estar a punt
de tornar a esclatar el mes de maig de 2008, abans
que els esforços de mediació per part d'altres països
àrabs posessin fi de forma pacífica a l'enfrontament
entre els partidaris del Govern (entre els quals s'in-
cloïen musulmans, sobretot sunnites, i cristians) i els
partidaris de l'oposició (musulmans, sobretot xiïtes, i
cristians). La identitat va estar implicada en la gue-
rra civil i en aquest enfrontament recent, que es va
desenvolupar entre novembre de 2006 i maig de
2008, encara que en aquest últim es va manifestar
de forma diferent. La identitat també ha estat darre-
re d'altres enfrontaments sagnants com els de Síria,
en el qual van intervenir els kurds, Gaza i les lluites
internes entre els partidaris tant de Hamàs com de
Fatah, i Algèria, amb els enfrontaments entre diver-
sos grups islamistes i el Govern, especialment entre
1992 i 1999.
El poder executiu del Govern no assumeix cap tipus
de responsabilitat real en la majoria d'aquests països,
ja sigui a través d'una assemblea legislativa podero-
sa, un poder judicial independent o fins i tot una opi-
nió pública organitzada i amb llibertat d'expressió.
Sovint, els membres de l'oposició i les organitza-
cions de la societat civil que sorgeixen s'enfronten a
l'assetjament, quan no acaben a la presó.
Aquestes amenaces han afectat el desenvolupa-
ment humà de moltes maneres. En els països en els
quals s'ha sofert una ocupació militar estrangera o
s'ha viscut una guerra civil, moltes persones han
perdut la vida, les seves llibertats o les seves llars.
El conflicte de més durada ha estat el que enfronta
israelians i palestins que, entre octubre de 2000 i abril
de 2008, ha costat la vida a prop de 5.000 pales-
tins i 500 israelians. En el moment de redacció d'a-
quest article, prop de 10.000 palestins segueixen pre-
sos en presons israelianes. El conflicte que ha
perdurat des de 1948 ha obligat gairebé 4,5 milions
de palestins a refugiar-se en els països veïns, con-
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El poder executiu del Govern no
assumeix cap tipus de
responsabilitat real en la majoria
d'aquests països, ja sigui a través
d'una assemblea legislativa
poderosa, un poder judicial
independent o fins i tot una
opinió pública organitzada i amb
llibertat d'expressió
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cretament a Jordània, Síria i el Líban. Es calcula que
la guerra civil del Líban va causar la mort de prop de
100.000 persones, va provocar 6.000 desplaça-
ments interns i va dur 250.000 persones a sol·lici-
tar asil fora del país. De forma semblant, la guerra
civil d'Algèria es va cobrar 100.000 vides. No es co-
neixen xifres exactes, ni tan sols aproximades, sobre
el nombre de presos polítics en tots aquests països.
Els informes de les organitzacions de drets humans
indiquen que és probable que el major nombre es
trobi en les presons egípcies. No obstant això, sí que
és sabut que en tots aquests països s'han empre-
sonat ciutadans per les seves tendències polítiques
o la seva pertinença a organitzacions que els governs
consideren subversives.
En altres països que no han passat per les expe-
riències traumàtiques de la guerra civil o l'ocupació
militar estrangera, en general s'ha aconseguit reduir
els nivells de pobresa i atur, amb la qual cosa s'han
millorat els nivells de salut i nutrició de la major part
dels seus habitants. En comparació amb les altres
regions en desenvolupament, el nivell de seguretat
personal dels països àrabs acostuma a ser el més
elevat. Segons Mustapha K. Nabli (Nabli et al, 2007),
els nivells d'atur de la regió MENA van descendir del
14,3% l’any 2000 al 10,8% l’any 2005 en 12 d'a-
quests països. En el mateix estudi s'indicava que la
taxa d'atur dels Territoris Ocupats Palestins va aug-
mentar del 16,2% l'any 2000 al 23,5% l’any 2005
(Ibídem: 37). En els Indicadors del Desenvolupament
Mundial del Banc Mundial hi ha xifres disponibles so-
bre la pobresa de països com Egipte, el Marroc, Tu-
nísia i Algèria. Els dos primers van aconseguir reduir
el percentatge de població pobra fins a xifres que se
situen entre el 12% i el 16,7% de la població durant
l'última dècada del segle XX. No hi ha disponibles
dades recents de Tunísia, on el nivell de pobresa va
augmentar lleugerament entre 1990 i 1995, del
7,4% al 7,8%. En el cas d'Algèria, que ha sofert la
inestabilitat política que va conduir a la guerra civil,
el percentatge de població pobra es va incremen-
tar durant la primera meitat de la dècada de 1990,
del 12,2% al 22,6% (Banc Mundial, 2008: 64 66).
Durant aquest període, la desnutrició afectava el 6-
7% de la població total dels països àrabs del Me-
diterrani. Mentre que a Algèria, Egipte, Líbia, Marroc,
Síria i Tunísia s'ha aconseguit que el percentatge de
població desnodrida es mantingui a un nivell reduït
o fins i tot que disminueixi dràsticament, Jordània i
el Líban han experimentat un lleuger increment del
percentatge de població desnodrida (Ibídem: 106

108). De mitjana, l'esperança de vida en néixer va
augmentar sis anys en tots aquests països, dels 64
anys l’any 1990 als 70 anys l’any 2006 (Ibídem:
120). El nivell educatiu també ha millorat: el per-
centatge de la població que ha finalitzat l'ensenya-
ment primari va augmentar del 77% de 1991 al 91%
de 2006 i la taxa d'alfabetització de la població jove
es va incrementar en deu punts i va arribar al 81%.
La taxa d'alfabetització de la població jove femeni-
na va augmentar 17 punts entre 1990 i 2005, i es
va situar en el 63%, cosa que demostra que se-
gueixen existint grans diferències entre els sexes
(Ibídem: 90).

La població àrab i el desenvolupament humà

En termes de desenvolupament humà, cap país àrab
de la Mediterrània es troba en el nivell més baix de
desenvolupament humà dels que estableix el Pro-
grama de les Nacions Unides per al Desenvolupa-
ment (PNUD). Set països àrabs es troben entre els
que han arribat a un nivell alt de desenvolupament
humà. Tots ells són països del Golf, amb l'excepció
de Líbia, un país mediterrani. Tots els altres països
àrabs de la Mediterrània es troben entre els països
amb un nivell mitjà de desenvolupament humà (PNUD,
2007 2008: 234). Els funcionaris dels governs àrabs
consideren que el factor demogràfic constitueix un
obstacle que dificulta que s'arribin a majors nivells
de desenvolupament en general i assenyalen la di-
ficultat per prestar educació, assistència sanitària,
oportunitats laborals i ingressos dignes a pobla-
cions molts grans, en proporció als recursos dispo-
nibles en aquests països, la població dels quals està
augmentant a més a un ritme relativament elevat. La
població àrab ascendia a 225,6 milions l’any 1990,
va augmentar fins a 310,7 milions l’any 2006 i s'es-
pera que creixi fins als 361,9 milions per a 2015, amb
una taxa de creixement del 2% entre 1990 i 2005
que s'espera que disminueixi fins al 1,7% en el pe-
ríode 2006-2015.
Aquesta opinió és força errònia per diversos motius.
Existeixen països amb una població relativament gran
i pobres en recursos naturals que han arribat a un
enorme èxit en termes de desenvolupament polític i
econòmic, com és el cas de Corea del Sud. La seva
principal font per superar els obstacles de la pobre-
sa i el subdesenvolupament ha estat la combinació
de la seva pròpia població, amb els seus nivells d'e-
ducació, competències i disciplina, i amb polítiques
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econòmiques raonables, realistes i intel·ligents. En se-
gon lloc, diversos països àrabs, i no només els
grans exportadors de petroli, són rics en recursos
naturals2. Un increment de la població d'aquests paï-
sos contribuiria al seu desenvolupament, ja que molts
d'ells requereixen mà d'obra addicional.

En realitat, són diversos els motius pels quals cap
país àrab ha igualat l'èxit dels països de recent in-
dustrialització d'Àsia Oriental. Entre aquests motius
s'inclouen la inestabilitat política i la intervenció es-
trangera, però també les polítiques econòmiques
que s'han centrat exclusivament en el creixement, en
lloc de combinar el creixement amb la millora del des-
envolupament humà. En general, els països àrabs se
situen en una bona posició pel que fa als indicadors
de la pobresa d'ingressos, però la seva situació és
pitjor en el cas dels indicadors de pobresa humana.
Malgrat els progressos realitzats quant a la millora
del nivell educatiu de la població, els països àrabs
no han arribat als nivells educatius i d'accés al co-
neixement d'altres regions del món en desenvolu-
pament, concretament Àsia Oriental i Amèrica Lla-
tina. La bretxa de gènere dels països àrabs en
l'educació i l'ocupació, per no parlar de la participació
política, és la més pronunciada del món en desen-
volupament, com bé han demostrat els IDHA. Ha arri-
bat l'hora que els governs àrabs vegin la seva població
com un agent del desenvolupament i no com una cà-
rrega per al desenvolupament. Són necessaris grans

esforços no només per disminuir la bretxa de co-
neixement entre els països àrabs i, per començar, al-
tres països més avançats del Sud Global, sinó tam-
bé per reduir la bretxa de llibertat política i d'igualtat
de gènere. Només aleshores podrà començar un
autèntic renaixement àrab.
L'increment dels nivells de desenvolupament humà
contribuiria a alleujar les tensions nacionals i regio-
nals. Un nivell més elevat de desenvolupament humà
impulsaria un increment de les inversions nacionals
i regionals, ara que diversos països àrabs gaudeixen
de l'entrada d'excedents financers com a resultat de
l'augment dels preus del petroli. Si s'adopten políti-
ques de creixement que afavoreixin la població po-
bra, aquest increment del nivell de desenvolupament
humà també reduiria els nivells d'atur, pobresa i des-
nutrició, que recentment han provocat moviments de
protesta en diversos països àrabs del Mediterrani. Així
mateix, contribuiria a posar fre al flux d'immigrants il·le-
gals que arrisquen les seves vides per trobar feina en
el mercat de treball d'Europa. També ampliaria les pers-
pectives intel·lectuals dels joves i els faria menys vul-
nerables al discurs dels moviments radicals d'oposi-
ció, que inciten els joves a aixecar-se en armes contra
els seus governs i els dels països estrangers. En po-
ques paraules, el desenvolupament humà és el camí
per millorar la seguretat humana en els països àrabs
i en el conjunt del Mediterrani, sempre que finalitzi l'o-
cupació militar estrangera de Palestina i l'Iraq i es res-
tableixi l'estabilitat política en aquests dos països.
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Enrique Barón Crespo
Diputat al Parlament Europeu

La signatura del Tractat de Lisboa el 13 de desem-
bre de 2007 significa un positiu desenllaç del nus gor-
dià que tenallava la Unió Europea (UE) i permet afron-
tar amb confiança els reptes del futur.
Estem construint una Unió Europea, unió política,
econòmica i monetària entre 27 estats i més de 450
milions de ciutadans. Procés constituent obert que
consisteix en un conjunt de tractats, el més signifi-
catiu el de Roma. El seu 50è aniversari es va cele-
brar el mes de març de 2007 amb la Declaració de
Berlín, que afirma: «a la Unió Europea estem fent re-
alitat els nostres ideals comuns: per a nosaltres, l'és-
ser humà és el centre de totes les coses».
En essència, el mateix que va dir Protàgores a la Grè-
cia de Pèricles, quan es va començar a construir la de-
mocràcia. El mateix pensaven els pares fundadors quan
van iniciar la superació de nacionalismes enfrontats.
La Declaració és un oportú recordatori del que s’ha
aconseguit, pau i prosperitat, i un compromís reno-
vat de seguir treballant per a un futur comú, supera-
dor de la crisi de ratificació de la Constitució, que ga-
ranteixi també la supervivència en un món globalitzat
del qual cada vegada és una part menor. La UE no
viu en una torre de cristall, en aquests 50 anys la seva
població ha passat de representar un quart de la hu-
manitat a una vuitena part, han reaparegut en esce-
na potències com Xina o l'Índia, a més d'altres d’e-
mergents (Mèxic o Brasil a Amèrica, els tigres asiàtics),
la globalització s'ha accelerat per la difusió del pro-
grés tecnològic, els canvis demogràfics amb les mi-
gracions massives, l'impuls del comerç mundial i la
necessitat de plantar cara al canvi climàtic. A més, la
mundialització de l'aspiració a la democràcia ha cre-
at una nova escena política i social on l'experiència
de la UE n’és pionera.

La Cimera Europea de juny va convocar la Conferència
Intergovernamental amb un detallat mandat d'elabo-
rar els Tractats de Reforma sobre la base del Trac-
tat Constitucional.
Europa no va quallar com un projecte polític consti-
tuent. El caminar pas a pas -les petits pas- va co-
mençar amb la creació d'un mercat comú sectorial,
la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA),
l'Atòmica (EURATOM), la de Defensa (CED) - salt en-
davant frustrat a l'Assemblea Nacional Francesa l’any
1954 -, i el Mercat Comú, signat a Roma l’any 1957.
El marc era un continent dividit per la guerra freda amb
una reconstrucció solidària a la part occidental grà-
cies al Pla Marshall, en la qual es va evitar la pena-
lització desmesurada d'Alemanya. Els EUA van ser de-
cisius per a l'alliberament d'Europa del nazisme i en
la seva evolució posterior, pel seu decidit suport al
procés integrador, una clara diferència en la seva re-
lació amb l'Espanya franquista.
El plantejament va ser tan original com heterodox: la
pedra angular van ser les quatre llibertats (despla-
çament i establiment de les persones, circulació de
béns, serveis i capitals), es va conferir a una institu-
ció de nou encuny, la Comissió, el monopoli d'iniciativa
en aquests temes, el poder de negociació comercial
amb l'exterior i de defensa de la competència, per evi-
tar concentracions excessives de poder econòmic. Es
va dissenyar en les seves línies bàsiques el triangle
institucional: la Comissió, executiu comunitari, el Con-
sell, representació dels estats membres amb poders
executius i legislatius, i el Parlament. En el centre, el
Tribunal de Justícia, institució decisiva per configu-
rar la Comunitat com una organització de dret.
Des de la seva creació, la Comunitat Europea va es-
tar oberta a l'entrada de nous estats, amb la condició
que fossin europeus i, encara que no hi constés ex-
pressament, democràtics. Per aquesta raó, el gene-
ral Franco es va trobar amb una ferma resposta ne-
gativa quan va sol·licitar l'entrada d'Espanya l’any 1962.
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Els fruits van ser molt diferents dels desastrosos re-
sultats que van seguir a la 1a Guerra Mundial. Lla-
vors, els 14 Punts del president Wilson que van ins-
pirar la Conferència de París de 1919 van canviar el
món, però van sembrar la llavor de divisió creixent en
l'Europa de les nacions amb una Alemanya humilia-
da i obligada a pagar reparacions impossibles.

La ràpida recuperació de postguerra, unida a l'inici del
mercat comú, va assentar les bases del sistema d'e-
conomia capitalista mixta, basat en l'Estat del Benestar
més una política econòmica i fiscal activa –l’anome-
nat «keynesianisme»- i un pacte fonamental entre in-
terlocutors socials. Amb formes diferents segons els
països, es va anar creant el model social europeu. En-
cara que no es tracta d'un sistema únic, els seus
trets són clarament identificables. En aquest camp,
les funcions de la UE són principalment declaratives,
protectores i reguladores, no redistribuïdores.
La preocupació fonamental de la naixent Comunitat
es va dirigir cap a l'autosuficiència alimentària (la Po-
lítica Agrícola Comuna), l'eliminació de barreres in-
teriors i la creació de la Unió Duanera. Polítiques
com la social o regional van tenir inicialment un ca-
ràcter complementari. El Tribunal de Justícia va ser
pioner a establir en els anys 60 un nexe directe en-
tre Comunitat i ciutadà.
L'entrada d'Espanya, l’any 1986, es va produir en el
segon moment creatiu de la construcció europea.
La Comissió Delors va proposar rematar la cons-
trucció del mercat comú com a mercat interior amb
dimensió social, amb una preparació curosa de la
Unió Econòmica i Monetària, després de les quals
es parlaria d'Unió Política a la volta del mil·lenni. La
política espanyola va tenir com a prioritats ampliar
i reforçar la seva dimensió política, amb la inclusió
de la ciutadania, la cohesió econòmica i social, la
incipient política exterior i formar part del primer
grup de països de l'euro. A més, Espanya va nego-
ciar i va rebre de la llavors Comunitat un Pla Mars-

hall, conjuntament amb Portugal, Irlanda i Grècia, en
forma de duplicació dels fons regionals, socials i
creació del fons de cohesió.
Va ser l'embranzida i no la fi de la història en l’annus
mirabilis de 1989, amb la caiguda del mur, cosa que
va dur a la unificació alemanya, la implosió del bloc
soviètic i l’exIugoslàvia i el final de la guerra freda. Els
líders europeus van donar una resposta política en-
certada amb el Tractat de Maastricht, creant la Unió
Europea com a Unió Política, Econòmica i Monetà-
ria, en la qual s'introduïa la ciutadania europea, la
moneda única, la cohesió i els pilars de la Política Ex-
terior i de Seguretat i Justícia i Interior. Amb això co-
mençava la segona gran etapa de la construcció eu-
ropea, en la qual estem immersos de ple. S'han
produït dues noves ampliacions que han canviat el
mapa, amb la incorporació en els 90 de tres pròspers
països neutrals o no alineats (Suècia, Àustria i Fin-
làndia), i en aquesta dècada del grup de 10 (tota l'Eu-
ropa Central - Hongria, Polònia, Eslovènia, Repúbli-
ca Txeca, Eslovàquia-, més Estònia, Letònia i Lituània
- i dos països mediterranis, Malta i Xipre), més Ro-
mania i Bulgària. Ara, estan en procés de negocia-
ció Croàcia i Turquia.
D'altra banda, la UE s'ha afermat com a potència
monetària mundial amb la reeixida introducció de
l'euro, amb quinze estats membres a partir de l’1 de
gener de 2008 i candidats aplicats i una possible re-
consideració per part de Dinamarca de la seva au-
toexclusió. S'ha gestat una cultura econòmica comuna
que, perquè sigui duradora, necessita una accelera-
ció de la Unió Política, com a ensenya l'experiència
històrica. L'estratègia de Lisboa va sistematitzar els
objectius socioeconòmics de la UE (ocupació, I+D+i,
formació i cohesió) a partir de l'any 2000, a fi de
mantenir un esforç sostingut per ocupar un paper pun-
ter en un món cada vegada més competitiu en el
qual l'ajustament econòmic és un procés continu on
formació permanent, investigació i inversió en sectors
d'alta tecnologia juguen un paper decisiu.
En el desenvolupament de l'espai de llibertat, segu-
retat i justícia, Schengen compleix un paper pioner,
al qual s'afegeix Plum en la cooperació judicial.
Aquest impetuós procés constituent obert es va ac-
celerant. Des de la seva creació, la UE coneix un rit-
me quadriennal de temptatives periòdiques (Tractats
de Maastricht, Àmsterdam i Niça) per trobar un ajus-
tament a la nova realitat europea i mundial. El mèto-
de de la Convenció, obert i públic, amb participació
de les institucions europees, dels governs dels estats
i els seus parlaments ha permès traçar les seves línies

B
al
an
ç

M
ed
. 2

00
8

18
5

Des de la seva creació, la
Comunitat Europea va estar
oberta a l'entrada de nous estats,
amb la condició que fossin
europeus i, encara que no hi
constés expressament,
democràtics



del futur. La primera Convenció va elaborar la Carta
de Drets Fonamentals. La segona va redactar un Trac-
tat Constitucional en el qual, per primera vegada, es
definien els principis, valors i objectius de la Unió Eu-
ropea, s'introduïa la Carta, es feien reformes essen-
cials i se sistematitzaven les polítiques acordades.
El balanç del procés de ratificació del Tractat Cons-
titucional, realitzat l’any 2007 en la reunió de Madrid
dels Amics de la Constitució, va ser: 18 estats ha-
vien ratificat el Tractat (Espanya i Luxemburg en re-
ferèndum), quatre més a favor, dos ho havien inten-
tat amb resultats adversos (França i Holanda) i tres
ni havien iniciat el procés (Regne Unit, Polònia i Re-
pública Txeca). Encara que més de dos terços es-
taven a favor del Tractat, la unanimitat significa que
el que no aprova de fet veta.

La solució va ser l'acord del Consell Europeu de juny
d'abandonar el mètode constituent pel reformador, i
traslladar la major part del Tractat Constitucional a al-
tres dos, el Tractat de la Unió Europea (TUE) i el
Tractat de Funcionament de la UE (TFUE). El man-
dat té com a víctimes la claredat, es torna a la labe-
ríntica col·lecció d'esmenes i els símbols (bandera i
himne, l'Oda a l'Alegria), objecte d'una estúpida su-
pressió. El resultat és un Text fonamental que recull
els principals avanços:

• La proclamació explícita dels valors de la Unió:
democràcia, respecte dels drets humans, Estat
de Dret, amb un accent especial en el pluralis-
me, la no discriminació, la tolerància, la solidari-
tat i la igualtat entre homes i dones.

• La definició d'objectius, començant per la pau i
el benestar. El desenvolupament sostenible, basat
en un creixement econòmic equilibrat i l'estabili-
tat dels preus, una economia social de mercat
altament competitiva, tendent a la plena ocupa-
ció i al progrés social, combatre l'exclusió social,
fomentar la justícia; protecció social, la solidari-
tat entre generacions i els drets del nen, un nivell
elevat de protecció del medi ambient, promoció

del progrés científic i tècnic; cohesió econòmi-
ca, social i territorial i respecte de la diversitat
cultural i lingüística. En les seves relacions amb
el món, contribuirà a la pau, la seguretat i el des-
envolupament sostenible del planeta, la solidari-
tat, el comerç lliure i just, l'eradicació de la pobre-
sa i el respecte dels drets humans, segons els
principis de la Carta de les Nacions Unides.

• La ciutadania europea ha tornat a ocupar la plaça
que mereix gràcies als esforços del Parlament
Europeu (PE).

• La Carta de Drets Fonamentals és jurídicament
vinculant i té el mateix rang que els Tractats. Un
protocol estableix mesures per al Regne Unit i
Polònia que desitgen excloure's de la seva apli-
cació. La Carta és innovadora en alguns drets,
com la protecció del cos humà enfront de l'ex-
plotació capitalista, la protecció de dades en el
món informàtic o el dret a la bona administració.

• La democràcia participativa es reforça amb el
reconeixement del dret d'iniciativa ciutadana, a
partir d'un milió de ciutadans d'un nombre signi-
ficatiu d'estats.

• Es reconeix la personalitat jurídica de la UE,
amb la qual cosa desapareix l'estructura de pilars.

• S'introdueix una clara i precisa divisió de com-
petències amb una clàusula de flexibilitat.

• La codecisió PE-Consell es converteix en el pro-
cediment legislatiu ordinari, amb una ampliació
de matèries de 35 a 85. S'enforteixen les bases
jurídiques per actuar en el camp del canvi cli-
màtic, energia, patents, turisme, esport, espai i
cooperació administrativa.

• Una clàusula social horitzontal assegura que en
la definició de polítiques es tindrà en compte un
alt nivell d'ocupació, la protecció social adequa-
da, la lluita contra l'exclusió social, i un alt nivell
d'educació, formació i protecció de la salut.
S’estableix una base legal per als serveis d'inte-
rès econòmic general

• S'introdueix un mecanisme de control de la sub-
sidiarietat amb una “targeta taronja” (si un terç
dels parlaments dels estats membres rebutgen
una proposta, la Comissió haurà de reconside-
rar-la).

• En el terreny pressupostari, s'assegura la com-
pleta igualtat PE-Consell, eliminant la distinció
entre despeses obligatòries i no obligatòries.

• La majoria qualificada es converteix en la regla
general en el Consell, amb una doble majoria
del 55% dels estats i el 65% de la població, amb
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El mètode de la Convenció, obert
i públic, amb participació de les
institucions europees, dels
governs dels estats i els seus
parlaments ha permès traçar les
seves línies del futur
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un mínim de 4 estats per bloquejar una decisió.
El sistema entrarà en vigor l’any 2014 amb un
mecanisme de seguretat denominat de Ioannina.

• Es facilita l'accés a les cooperacions reforçades,
per a les quals ha de donar el seu acord el PE.

• S'accepta la proposta de distribució d'escons del
PE, amb un més per al president.

• El president de la Comissió serà triat pel PE a
proposta del Consell, a partir dels resultats de
les eleccions europees. L'alt representant per a
la Política Europea de Seguretat i Defensa (PESD)
s'integra a la Comissió com a vicepresident, i tin-
drà al seu càrrec el servei exterior

• La Comissió, després de 2014, estarà formada
per comissaris provinents de 2/3 dels estats amb
un sistema de rotació igualitari.

• En Defensa, els estats que tinguin la capacitat i
la voluntat de desenvolupar la seva cooperació
podran fer-ho, amb una clàusula de solidaritat
enfront de tot atac armat exterior.

• Es comunitaritza l'espai de Llibertat, Seguretat i
Justícia, amb codecisió i votació per part de la
majoria qualificada (VMQ), amb alguns frens d'e-
mergència i excepcions per al Regne Unit i Irlanda.

• S'estén la jurisdicció del Tribunal de Justícia
Europeu (TJE) a totes les activitats de la UE, amb
excepció de la PESD.

• Es crea la figura del president del Consell Europeu,
amb un mandat de dos anys i mig, per preparar,
coordinar i representar el Consell Europeu.

• En el procediment de revisió, el PE enforteix el seu
paper: té dret d'iniciativa, és part de la Convenció,
que es converteix en el procediment normal de
revisió i la seva aprovació és preceptiva. A més,
els procediments simplificats de revisió permeten
passar per unanimitat a la decisió per majoria.

• Finalment, el TUE conté una clàusula de sortida
voluntària per a l'Estat membre que desitgi aban-
donar la Unió.

El pròxim desafiament és coronar el procés de rati-
ficació en tots els estats membres en el breu termi-
ni de 2008, la qual cosa exigirà no només sincronit-
zació sinó també el més important, iniciativa política,
solidaritat i lleialtat recíproca.
En la seva primera etapa, la construcció europea es
va fer per la via pragmàtica i funcional sense posar per
davant els principis i valors que la inspiraven; des que
es va crear la Unió, estats i ciutadans són els dos pi-
lars fonamentals de la Unió. Ara, la tasca és consoli-
dar definitivament la Unió Europea amb la defensa ac-
tiva de la ciutadania europea i el desenvolupament de
la seva dimensió social, oberts al món com a forma
pionera de resposta política a la globalització.



Michalis Spourdalakis
Catedràtic
Departament de Ciències Polítiques
i Administració Pública
Universitat d'Atenes

Quan els futurs historiadors escriguin la història de la
política grega moderna, els esdeveniments de 2007
potser seran reconeguts com l'espurna que va deto-
nar els canvis polítics més significatius des de la cai-
guda de la dictadura l’any 1974 (metapolitefsi). Aquests
successos semblen augmentar el repte proposat a les
establertes aliances polítiques i entre partits. Aques-
tes aliances, expressades dins d'un sistema bipartidista
amb altres partits, en les quals els governs van apli-
car projectes polítics majors i hegemònics, s'han re-
velat crucials per al desenvolupament del país. Així, van
ser els conservadors del partit Nova Democràcia (ND)
els que van dominar la delicada transició democràti-
ca a mitjan la dècada de 1970, el radicalisme del
«canvi» del Moviment Socialista Panhel·lènic (PASOK)
a la dècada de 1980 i, després d'un breu període in-
termedi de governs febles, el nou PASOK, que va
dominar l'escena política amb el seu projecte de mo-
dernització de més de deu anys, que va dur Grècia a
entrar a l’eurozona. Fins a les eleccions de març de
2004, quan el renovat ND, sota el lideratge de Kos-
tas Karamanlis, nebot del fundador del partit Konstantin
Karamanlis, va arribar al poder amb un programa que
prometia derrocar les estructures corruptes dels so-
cialistes grecs i fer àmplies «reformes», aquests dos
partits van dominar la política grega. La presència
parlamentària d'altres partits, que eren sobretot d'es-
querres, era limitada i de vegades simbòlica. No obs-
tant això, des de les eleccions de l'any passat, aquest
model sembla estar canviant.
Se suposava que 2007 seria un any molt promete-
dor per a l’ND al Govern. Sortint d'una actuació for-

ça bona a les eleccions municipals i regionals de la
tardor de 2006, el Govern de Karamanlis semblava
preparat per deixar enrere la seva estratègia política
de «donar la culpa de tot al PASOK» i aplicar final-
ment el seu programa. No obstant això, va ser un any
més aviat decebedor per al Govern. Atès que havien
arribat al poder amb la promesa d'eliminar la co-
rrupció i amb una condemna ètica i política de la
partitocràcia de la vida pública, no es podia haver an-
ticipat la sèrie d'esdeveniments que anaven a com-
prometre aquesta promesa de manera incontestable.

Incompetència i corrupció

Les accions i iniciatives més significatives del Govern
durant l'administració de l’any anterior van revelar una
destacada incompetència i/o corrupció. El fracàs a con-
tenir el moviment universitari massiu dins del marc
de l'estat de dret, la impressionant brutalitat policial i
l'abús de poder contra els immigrants (març), la trà-
gica incapacitat de les autoritats estatals a respondre
davant les emergències, com els 12 desapareguts a
les muntanyes del Peloponès (maig) o l'enfonsament
del creuer «Sea Diamond» al port de Santorini amb con-
seqüències ecològiques incommensurables (abril) i,
finalment, la patètica resposta del Govern per evitar
o simplement apagar els incendis d'estiu que van
costar la vida a més de 70 persones i gairebé van des-
truir el conjunt d'interès arqueològic d’Olímpia (juliol,
agost), van posar a poc a poc en dubte l'estratègia
política del Govern de «donar la culpa de tot al PA-
SOK». La incapacitat del Govern d'ocupar-se de la vida
quotidiana dels ciutadans, de proporcionar-los segu-
retat i respecte a la llei havia començat a cridar l'atenció.
A més, el fracàs del partit governant d'aplicar el seu
programa i mantenir el perfil d'una força política mo-
derada, no nacionalista, cosmopolita, racional i hon-
rada va exacerbar la seva abans esmentada incom-
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petència. La reforma de la Constitució ocupava un lloc
destacat en el programa electoral de l’ND. El símbol
d'aquesta reforma constitucional era la revisió de l'ar-
ticle que prohibia el funcionament d'universitats pri-
vades al país. Malgrat que la majoria del PASOK, el
partit líder de l'oposició, estava d'acord amb la reforma,
una gran reacció popular violenta va obligar a elimi-
nar-lo de la reforma constitucional, cosa que va dur
a la finalització de tot el procés.

Altres promeses de reformes majors van ser el «res-
tabliment de l'Estat», que bàsicament significava una
reestructuració radical de l'administració pública que
tan pobrament funcionava, la racionalització dels
plans de pensions i àmplies reformes en el sistema
universitari del país basades en un sistema d'avaluació
nou i controlat per l'Estat. Aquest últim va ser intro-
duït de manera que va provocar reaccions tant de la
comunitat estudiantil com de l'acadèmica. El Govern
va fer marxa enrere temporalment i finalment va in-
troduir una sèrie de mesures contradictòries, una
bona part de les quals era impossible posar en pràc-
tica. Quant al tan anunciat «restabliment de l'Estat»,
mai va resultar en una sèrie de propostes clares i/o
concretes, malgrat la interferència del partit governant
en el funcionament intern de l'administració pública
que va mostrar que només era una façana per colo-
nitzar l'Estat i controlar els funcionaris. Finalment, la
reforma dels plans de pensions va ser posposada des-
prés de les eleccions i el pla inicial va aconseguir li-
teralment reunir tota la població activa en contra (mi-
lers de persones es van manifestar als carrers d'Atenes
només el desembre passat). Finalment, el pla va ser
temporalment abandonat quan el ministre del Govern
va dimitir per infringir el reglament en assumptes re-
lacionats amb el seu habitatge personal. La tasca
de realitzar aquesta reforma va ser transmesa al se-
güent ministre, que s'enfrontava no només a les re-
accions dels sindicats sinó també a una descon-
fiança general envers el Govern quan un altre escàndol
econòmic i polític es va fer públic de manera dramàtica.
De fet, durant 2007, una sèrie d'accions del Govern
van ser el resultat lògic de l'abús de poder estatal.
Aquesta va ser una pauta establerta l'any anterior. La

transferència mal aconsellada d'un nombre de plans
de pensions a fons de cobertura, que es va provar
que beneficiaven una sèrie de financers relacionats
amb el Govern i que va dur a la dimissió del minis-
tre responsable, va ser probablement l'exemple més
cridaner fins a desembre. Va ser llavors quan el se-
cretari general del Ministeri de Cultura, que havia
estat seleccionat personalment pel primer ministre,
va intentar suïcidar-se. Aquesta acció tan escanda-
losa, era, no obstant això, només la punta de l'iceberg,
ja que aviat es va revelar que aquesta persona esta-
va connectada no només amb un escàndol sexual sinó,
cosa que és més significativa, amb una sèrie de dis-
tribucions corruptes de milions d'euros a través dels
comptes secrets del seu Departament.
Finalment, un altre important assumpte al qual es va
enfrontar el Govern en el pla intern va ser el contin-
gut del llibre de text d'Història per al sisè curs. El lli-
bre, que va ser autoritzat per l'Agència de Govern res-
ponsable, qüestionava alguns dels mites dominants
de la història moderna de Grècia. Això va ser suficient
perquè els nacionalistes, de qualsevol procedència,
reaccionessin i exigissin la retirada del llibre com a
text oficial per als estudiants. Atès que la majoria de
reaccions van venir de partidaris de l’ND, el Govern
va tractar de mantenir la seva imatge de força políti-
ca racional, liberal i no nacionalista, a força d'ajornar
l'assumpte i amagar-lo sota la catifa amb excuses de
procediment. Al final, de totes maneres va cedir a la
pressió i va retirar el llibre. Per a molts va ser una pro-
va més de la irresponsabilitat del Govern.

Política exterior: a favor del corrent

Durant l'any passat la política exterior del Govern no
va canviar. El Govern de Karamanlis va continuar
amb una estratègia política més aviat passiva. La vi-
sita del comissari de les Nacions Unides, Mathew Ni-
mic, sobre el tema de l’exrepública iugoslava de Ma-
cedònia (FYROM) (gener), la visita del cap d'Estat turc
a Salònica (abril) o la visita del ministre d'Afers Ex-
teriors de Turquia a Atenes (desembre) no va donar
lloc a cap progrés en els espinosos assumptes amb
Turquia o la qüestió del nom amb la veïna «Macedò-
nia». El Govern tampoc va aprofitar la visita de la
cancellera Angela Merkel a Atenes o el viatge del pri-
mer ministre Karamanlis a Moscou (desembre), a
Nova Zelanda i Austràlia (maig) per promocionar els
interessos del país. Grècia ha passat desapercebu-
da pel que fa als progressos de la Unió Europea, a
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l'administració de l’any anterior
van revelar una destacada
incompetència i/o corrupció



més de passar desapercebuda a la regió i en relació
amb els esdeveniments que van deixar petjada en els
països mediterranis.
L'única excepció a aquesta pauta va ser la visita del
president Vladimir Putin per signar l'acord per a la cons-
trucció del gasoducte de Burgas a Alexandroupolis
per transportar gas natural rus. El profund impacte eco-
nòmic sobre Grècia i la mateixa regió és evident.

L'oposició

En enfrontar-se a aquests assumptes, el partit líder
de l'oposició (PASOK) va demostrar ser notablement
ineficient. El seu nou líder George Papandreu, fill del
fundador del partit Andreas Papandreu, no va acon-
seguir treure profit dels errors del Govern. A causa
de la seva llarga participació en el Govern del PASOK
va tenir dificultats per distanciar-se de l'estratègia
política del Govern. De fet, en assumptes clau, les po-
lítiques del PASOK no diferien de les de l’ND. El PA-
SOK va tractar de criticar el Govern més en as-
sumptes ètics i administratius que en els polítics. A
més, una sèrie d'iniciatives organitzatives inconsistents
i sovint confuses no van aconseguir revitalitzar el
partit, ni renovar la seva imatge personal o global.
Aquesta última era crucial per a la seva eficiència po-
lítica. Així, encara que les enquestes d'opinió públi-
ca mostraven un clar desencantament popular amb
el Govern de l’ND, el PASOK no va obtenir els pro-
gressos polítics esperats.

Mentre el PASOK s'esforçava en les seves tàctiques
d'oposició, la major càrrega de l'oposició va ser duta
per la Coalició de l'Esquerra Radical (SYRIZA), una
aliança de partits i individus de l'esquerra, sobretot
amb activitat parlamentària però també extraparla-
mentària. Aquest partit, amb la seva retòrica radical
diferent del dogmatisme del Partit Comunista (KKE),
es va trobar en sintonia amb gairebé qualsevol ex-
pressió de descontentament públic. Liderat per un ex-
comunista membre del Parlament Europeu Alecos Ala-

vanos, la SYRIZA va aconseguir fer progressos po-
lítics i mostrava gran dinamisme. Va penetrar a la
base electoral no només de l'inestable PASOK sinó
també del KKE.

L'absència d'oposició efectiva al Govern va crear tam-
bé un espai perquè els comunistes mobilitzessin
els sentiments de protesta de la població. La base
d'aquesta mobilització va ser estructurada al vol-
tant d'un fort «euroescepticisme», una retòrica an-
tropomòrficament «antiimperialista», i sovint ines-
peradament nacionalista, i una lògica de suma zero
en relació amb les polítiques de tots els altres par-
tits. De manera similar, el petit partit radical de dre-
tes (Concentració Popular Ortodoxa – LAOS), que
ja havia aconseguit un escó al Parlament Europeu
(2004), semblava que feia progressos. Les en-
questes de mitjan any van indicar que la influència
d'aquest partit s'havia consolidat i que sobrepassava
el llindar del 3% necessari per entrar al Parlament
grec, cosa que es va verificar a les eleccions generals
de setembre.

Les eleccions, el símbol d'una nova era?

Les eleccions del 16 de setembre es van convocar
amb només un mes d'antelació, quan els incendis
que havien devastat el país no havien estat totalment
extingits. Aquest va ser el període de campanya elec-
toral més curt des de 1974. Encara que molts espe-
raven que les eleccions es convoquessin poc després
de les vacances d'estiu, els partits de l'oposició no es-
taven completament preparats. L'impactant sentiment
de culpa del Govern per les calamitats del país feia
suposar que es posposarien les eleccions. El Go-
vern, no obstant això, basant-se en la debilitat de l'o-
posició i en un ús excessiu dels fons de l'Estat (in-
demnitzant tot aquell que afirmava haver tingut alguna
pèrdua en els incendis) va dur una campanya electoral
literalment sense programa basada en l'argument que
l’ND era l'únic partit prou digne de confiança i capaç
de dirigir el Govern del país. Arguments com aquest
havien estat confirmats pels efectes positius del re-
cent 7è Congrés de l’ND (juliol) i estaven sostinguts
per una magnífica estratègia comunicativa global. De
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Encara que les enquestes
d'opinió pública mostraven un
clar desencantament popular
amb el Govern de l’ND, el
PASOK no va obtenir els
progressos polítics esperats

Cap a finals de 2007, el suport al
«bipartidisme» mostrava signes
de fatiga i fins i tot de decadència
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fet, va ser aquesta última la que va cimentar el suport
electoral del partit del Govern en el moment de perill
produït pels desastres naturals i la incompetència ge-
neral del Govern.
En aquestes circumstàncies, el resultat electoral era
força previsible (vegeu taula). L’ND va perdre entorn
del 3,6% dels seus vots i va obtenir només una es-
treta majoria de 152 escons del Parlament de 300
escons. No obstant això, atès que LAOS va aconseguir
el 3,8% i deu escons, es podria argumentar que la
força global de les forces de dretes va quedar intacta,
si bé estudis electorals han mostrat que LAOS va
prendre els seus suports de tot l'espectre polític. El
PASOK, que havia dirigit una campanya inconsis-
tent, exposant les seves debilitats polítiques, orga-
nitzatives i sobretot de lideratge, va sofrir una pèrdua
del 2,4%, que al seu torn es va traduir en 15 escons
menys al Parlament. Els grans guanyadors de les
eleccions van ser els partits de l'esquerra. El KKE va
guanyar un 2,25% i la SYRIZA, un 1,74%.
Els resultats electorals van tenir efectes divergents
sobre les forces polítiques del país. L’ND semblava
una mica adormit; la majoria parlamentària per dos es-
cons no va poder donar al seu lideratge cap segu-
retat i/o flexibilitat. Més dramàtiques van ser les re-
accions en el si del PASOK, ja que la derrota electoral
de gran part del partit va ser atribuïda al feble lide-
ratge de George Papandreu. Durant els dos mesos
següents, els socialistes grecs es van involucrar en

una aferrissada batalla pel lideratge. Aquesta es va
resoldre amb la reelecció de George Papandreu amb
un dominant 55,5% en una disputa de tres conten-
dents. No obstant això, el partit va romandre dividit i
sense prou força per liderar una oposició eficaç. En
aquestes condicions, SYRIZA, amb un grup parla-
mentari molt més fort, va aprofitar els seus rendi-
ments electorals i va mostrar un dinamisme sense pre-
cedents per a un partit de l'esquerra. Aquest va ser
un dinamisme que va prendre la seva força del con-
tinu i assentat desencantament de la gent amb l'o-
posició governamentalista del PASOK i el dogmatisme
estèril del KKE. Aquest dinamisme no va disminuir ni
tan sols quan el reeixit líder de la SYRIZA va anun-
ciar el seu abandonament del lideratge del partit.
Tots els estudis seriosos indiquen que aquest petit
partit ja controla més del 10% del vot popular.
Cap a la final de 2007, el suport al «bipartidisme» mos-
trava signes de fatiga i fins i tot de decadència. Atès
que l’ND i sobretot el PASOK, trontollen entre in-
competència, abús de poder polític i corrupció, que
de fet els han allunyat dels veritables interessos de
la societat i els han limitat a l'administració d'as-
sumptes d'Estat, la possibilitat d'un realineament ra-
dical de les forces polítiques sembla més propera. Els
successos polítics de 2007 ho deixen tot a punt per
a aquest avenç, però com que «l'arbre es coneix pel
seu fruit» el veritable test seran les eleccions euro-
pees de 2009.

10/10/1993 22/09/1996 09/04/2000 07/03/2004 16/09/2007

Partit % Escons % Escons % Escons % Escons % Escons

ND 39,3 111 38,1 108 42,7 125 45,4 165 41,83 152

PASOK 46,8 170 41,5 162 43,8 158 40,5 117 38,10 102

POLAN 4,8 10 2,9 - - - - -

KKE 4,5 9 5,6 11 5,5 11 5,9 12 8,15 22

SYRZIA 2,9 - 5,1 10 3,2 6 3,3 6 5,04 14

LAOS 3,80 10

Altres 1,4 - 6,6 9 4,8 - 4,9 - 3,08

Total 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300

TAULA 25 Eleccions parlamentàries gregues 1993 – 2007

Font: Ministeri de l'Interior, Administració Pública i Descentralització
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Khadija Mohsen-Finan
Responsable del Programa Magreb de l'Institut français
des relations internationales (IFRI)
Professora de l'Institut d'études politiques, París

Preguntar-se sobre el sentit de les eleccions als paï-
sos del Magreb central –Marroc, Algèria i Tunísia–
sembla pertinent i incongruent a la vegada. Pertinent
perquè permet mesurar, sense cap dubte de mane-
ra imperfecta, la situació actual dels sistemes polítics
posant especialment en qüestió la capacitat de les
elits per compartir el poder, sobretot amb els isla-
mistes, a imatge del model turc.
Al mateix temps, si els grans avenços registrats en els
últims 20 anys en matèria de transparència i compe-
tència electoral són reals, no per això tenen efectes
sobre la formació dels governs, la rotació de les elits
en el poder i la definició de les polítiques públiques.
En realitat, aquests paràmetres de democràcia es
desenvolupen en entorns fonamentalment marcats per
l'autoritarisme i el conservadorisme polític. Per tant,
podríem estar temptats de preguntar-nos, com Guy
Hermes, que en altres temps es plantejava la pregunta
sobre Llatinoamèrica: «Per a què les eleccions?»

Legitimitat política independent de les urnes

Des de la independència dels tres països examinats,
les eleccions no tenen molt sentit en termes de vo-
luntat popular. El sentit de la representació s'ha es-
biaixat en la mesura que la noció de legitimitat s'ha
separat de la representació política. Els que tenien
mandat per exercir el poder ho feien en nom de la seva
lluita per la independència. Així doncs, no es tracta
d'una legitimitat per les urnes.

A Tunísia i Algèria, aquesta legitimitat històrica vin-
culada a la lluita per la independència se l'ha apoderat
el partit únic i als tres països està simbolitzada per
un líder el carisma del qual també està vinculat a la
lluita contra el colonitzador francès.
A Tunísia, Habib Burguiba va encarnar el pare de la
nació, i a Algèria, Houari Boumediene va instaurar un
Estat fort basat en un exèrcit estructurat que seria el
principal actor polític del país. Al Marroc, la institu-
ció monàrquica, alhora que encarna la legitimitat his-
tòrica, es va associar des de la independència del país
el 1956 a la construcció nacional entorn del tron, en-
cara que es va privilegiar el pluralisme polític. Aquí,
l'elecció del multipartidisme ha estat dictada per la mo-
narquia per evitar la influència del partit de l'Istiqlal en
la vida política.
Fins a la dècada de 1980, a tots tres països el dis-
curs polític versava únicament sobre el manteni-
ment de la unitat nacional i el desenvolupament del
país. La qüestió de les eleccions es considerava mar-
ginal, ja que els dirigents d'aquests països al·lega-
ven una legitimitat durament adquirida en el com-
bat per l'alliberament del país que els donava, segons
la seva opinió, mandat per representar als seus
conciutadans.
Aquest concepte de la representació es basava lla-
vors en la idea de la delegació, les elits polítiques s’au-
toinstituien en delegats 1. Però a poc a poc, aques-
tes legitimitats heretades de les independències se
n'anirien esgotant i des de mitjan la dècada de 1970,
i encara més en la dècada de 1980, diverses crisis
revelarien el debilitament d'aquestes antigues legiti-
mitats. A tot arreu, es produeixen vagues d'obrers o
estudiants, disturbis provocats per l'alça del preu del
pa, moviments contestataris cada vegada més ge-
neralitzats i al Marroc, dos cops d'Estat contra la
persona del rei.

Polítiques Mediterrànies | Magreb

El sentit de les eleccions als països del
Magreb

1 L'expressió és de Michel Camau, taula rodona Le sens de la consultation électorale dans le Maghreb d'aujourd'hui. Ifri, París, 11 d'octubre de 2002.



Els joves, nascuts molt després de la independència,
s'adonen que la imatge de l'Estat que suposadament
havia de formar bloc amb la societat i la nació en una
unitat nacional, procedeix més aviat de l'elaboració que
de la realitat i que l'abisme que els separa dels diri-
gents és cada vegada més profund. A aquest qües-
tionament de la funció distributiva de l'Estat se suma
una crisi de la representació política: molts ciuta-
dans no es reconeixen en aquestes elits polítiques.
Precisament per pal·liar aquesta distància entre diri-
gents i ciutadans, en la dècada de 1980 es van re-
alitzar ajustos institucionals. A Tunísia, a partir de
1981, Burguiba decideix posar fi a l'era del partit
únic. Malgrat això, les eleccions no constituiran per
això una verdadera transició democràtica, ja que por-
ten el segell de la desconfiança recíproca. D'una
banda, els tunisians constaten que la multiplicació de
partits no crea una verdadera competència ja que l'an-
tic partit únic (Partit Socialista Desturià – PSD) pas-
sa a ser el partit dominant. D'altra banda, encara que
el president Burguiba es mostrava disposat a fer al-
gunes modificacions en la seva forma de govern, no
estava en absolut disposat a acceptar el veredicte de
les urnes. No semblava que el poder manegés el joc
pluralista, recelós de les peticions i les reivindicacions
dels partits de l'oposició.
Una vegada més, les eleccions de 1989 van ser una
cita fallida de la transició democràtica. Primeres elec-
cions generals de la «nova era» marcada per l'arribada
del president Ben Alí, el partit dominant, rebatejat Re-
agrupació Constitucional Democràtica (RCD), se-
gueix confonent-se amb l'Estat encarnat pel seu cap.
A Algèria, a mitjan la dècada de 1980, l'abandona-
ment del model socialista i la caiguda brutal del preu
del petroli van conduir a la crisi d'octubre de 1988.
Els dirigents polítics van optar pel pluralisme amb l'a-
bandonament del partit únic, el Front d'Alliberament
Nacional (FLN).
S'estableixen les bases d'un sistema democràtic amb
una llibertat de premsa real, un pluralisme polític, el
Front Islàmic de Salvació (FIS), partit islamista, és re-
conegut i es presenta a les eleccions legislatives,
provocant una gran convulsió. El rebuig de l'estat
major algerià de reconèixer la victòria dels islamites
a les urnes és el que condueix a l'anul·lació de les elec-
cions legislatives. La interrupció d'aquest procés elec-
toral va sumir al país en una guerra civil que va durar
més de set anys i s'ha cobrat unes 200.000 vides.
En aquest mateix context, com demostra Luis Marti-
nez (2000), l'elecció va tenir l'efecte contrari al pre-
vist. En comptes d'estabilitzar el poder, renovar les

elits i aportar una regulació interna en el poder, va des-
estabilitzar el règim, va contribuir a l'enfonsament de
la comunitat nacional, va destruir les elits i sobretot
va instal·lar la violència de manera duradora. Segons
la seva opinió, aquesta elecció fallida va ser semblant
a la violència, la sang i la guerra.
A pesar del context de guerra civil i preocupat per pre-
servar el sistema mantenint-se apartat, l'exèrcit va
organitzar una sèrie de comicis entre 1995 i 1997.
El bon desenvolupament d'aquestes consultes i la seva
celebració en dates regulars, segons el calendari
devia traduir-se en la normalització progressiva de la
vida política del país, alhora que donava forma legal
al règim.

Posada en escena d'una democràcia formal

Durant la dècada de 1990, les eleccions que es van
organitzar a cadascun dels països, s'inscriuen en un
clima de canvi proposat per l'executiu: «Canviar la vida»
és l'eslògan proclamat pel president Xadli Binjadid,
a Tunísia es parla de la «Nova era» inaugurada pel pre-
sident Ben Alí i al Marroc, és «l'Alternança» desitja-
da pel rei Hassan II, és a dir una obertura política con-
trolada i consensuada que associa part de l'oposició
al joc polític.

En aquest context, se suposa que les eleccions han
de reflectir una obertura política i expressar el vincle
polític renovat entre electors i dirigents polítics. Aques-
tes consultes seran diferents a les organitzades en
els períodes anteriors en la mesura que la classe di-
rigent posarà un gran interès en respectar el calen-
dari. Aquest desig de legalitat formal resol qualsevol
interrogant que pogués plantejar-se sobre el sentit de
les eleccions. Als tres països examinats, el poder
dóna suport a un marc polític pluripartidista i orga-
nitza eleccions regularment, respectant escrupolo-
sament el calendari electoral. Multiplica també els
mecanismes de control polític, exhibeix la transparència
com per trencar amb temps passats i envolta aques-
tes eleccions de múltiples garanties processals. Se
suposa que totes aquestes precaucions donen una
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coherència simbòlica al poder i mostren el desig de
legalitat constitucional.

Aquest aspecte legalista es defensa tant que es con-
verteix en un autèntic programa polític, i les cam-
panyes electorals ressalten més aquests procedi-
ments que els temes polítics de la campanya. En
realitat, aquestes eleccions indiquen una voluntat de
canvi des de dalt, i malgrat el desig de transparèn-
cia i obertura, estan controlades pel poder.
A Algèria, la construcció entre 1995 i 1997 de l'edi-
fici institucional amb aparença democràtica es va po-
sar en qüestió per les dissensions sorgides en el si de
l'exèrcit i van ser la causa de la dimissió del president
Zerual. Malgrat aquesta crisi que va obligar a anticipar
les eleccions presidencials, l'exèrcit no va renunciar al
poder que exerceix de facto des de 1965. El 1999, va
aplicar el mateix mètode que va demostrar la seva efi-
càcia després de la mort de Boumediene, és a dir, la
designació d'un candidat per l'estat major. La prome-
sa d'unes eleccions lliures i transparents que havia fet
el president sortint no es va mantenir: Abdelaziz Bou-
teflika va ser elegit per defecte l'abril de 1999, ja que
els altres sis candidats es van retirar la vigília del co-
micis per denunciar el frau i la manipulació.
En aquest cas, malgrat les garanties processals i un
discurs ferm sobre la transparència, els dirigents te-
nen dificultats per complir amb les seves promeses
en matèria d'eleccions. Segons ells, en deixar que el
poble s'expressi en total llibertat, corren el risc d'ex-
posar-se a un sisme submarí islamista a imatge i
semblança de les eleccions de 1991 a Algèria. Aques-
ta incompetència en la gestió del desconegut els
porta a seguir «arreglant» els resultats. El canvi resi-
deix en una mínima manipulació i que no és visible.
Els electors, per la seva part, s’aferren més a l'exis-
tència del frau que al programa polític proposat per
cadascuna de les formacions polítiques. Aquest joc
de desconfiança recíproca es posa de manifest amb
unes taxes d'abstenció sense precedents i regions
senceres que no voten, com la Cabília.
En realitat, aquesta posada en escena de la demo-
cràcia formal distreu al ciutadà de les verdaderes

qüestions que han de plantejar-se en el moment de
les eleccions. Per exemple, just després de les elec-
cions legislatives de setembre de 2002 celebrades
al Marroc, el debat va estar dominat per la formació
del Govern i la transparència de la consulta. Dos
factors que podien semblar menys importants que l'es-
calada dels islamistes del Partit de la Justícia i el
Desenvolupament (PJD) que van obtenir 42 escons
al parlament estant absents del govern.

Legislatives enganyoses

No obstant això, de la mateixa manera que el plu-
ralisme no va donar lloc a una verdadera obertura
democràtica, la transparència no podria constituir una
finalitat. Oculta debats de fons que podrien articu-
lar-se entorn de la modificació dels sistemes polí-
tics, l'eficàcia del Parlament, l'autonomia de les for-
macions polítiques, la mobilitat i el rejoveniment de
les elits…
Per això, les taxes d'abstenció registrades no signi-
fiquen necessàriament un desinterès per la política
en el seu conjunt, sinó molt probablement un rebuig
de la forma de govern. Els electors no es reconeixen
en aquest joc enganyós, que suposadament ha de fer
la impressió d'un començament de democratització.
Sobretot perquè les seves prioritats estan totalment
absents de les campanyes electorals.
Les eleccions legislatives organitzades a Algèria i
Marroc l’any 2002 mostren en efecte una taxa d'abs-
tenció molt elevada (54% a Algèria i 50% al Marroc)
que s'explica per diferents motius. En primer lloc, en
els dos casos, l'Assemblea Nacional no simbolitza el
lloc del poder polític. A més, a Algèria, els caps dels
partits en competència havien intentat convèncer els
electors perquè anessin a les urnes en lloc d'expo-
sar un veritable programa. Excepte el primer minis-
tre Benflis, els altres candidats no van aconseguir mo-
bilitzar la població. En realitat, els algerians no ignoren
les lògiques de poder que subtendeixen aquest co-
micis, a saber, la recerca d'un suport popular per
part del president Abdelaziz Bouteflika per consoli-
dar la seva posició davant dels generals, i el desig d'a-
quests últims de simular el funcionament d'un siste-
ma d'aparença democràtica. Per descomptat, a nivell
nacional, la debilitat del vot va ser causat en gran part
per la Cabília, on el moviment dels arouchs (comitès
de poble), portador de la protesta de la Cabília des
de 2001, havien convocat un «boicot actiu». No es
tracta doncs d'un rebuig del vot sinó d'impedir el
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desenvolupament del comicis mitjançant l'amenaça
física als votants.
També al Marroc, les eleccions legislatives de 2002
van demostrar que els islamistes del PJD represen-
taven la tercera força política del país amb 42 escons
al parlament, en comparació dels 14 anteriors.
Cinc anys més tard, les eleccions legislatives que es
van organitzar de nou en aquests dos països no
apostaven per un canvi significatiu del paisatge po-
lític sinó per enaltir la continuació i la consolidació de
la democratització de les institucions i, per tant, la mo-
dernització dels sistemes polítics.
En els dos casos, la taxa d'abstenció va ser encara
més gran que el 2002 (més del 65%). Dos motius
essencials expliquen aquesta indiferència: l'absència
o la pobresa dels programes dels partits polítics i el
fet que l'Assemblea Nacional segueix sense repre-
sentar el poder reial.

A Algèria, la població té una imatge negativa de la prò-
pia Assemblea, i també dels diputats. Composta per
20 partits, no representa per això una diversitat po-
lítica. Al contrari, hi ha uniformitat de candidats, gai-
rebé tots procedents de la majoria presidencial. L'au-
tèntica oposició va estar marginada pel poder i
nombroses formacions polítiques, com el Front de For-
ces Socialistes (FFS) de Hocine Aït Ahmad, que cri-
den regularment al boicot de les eleccions. Per tant,
els 20 partits que formen l'Assemblea es mantenen
en realitat artificialment per aparentar una vida de-
mocràtica i un pluralisme.
Aquests partits no tenen un autèntic programa polí-
tic, ni bases reals i estan dirigits, per això a Alger es
diuen «intermitents de la política».
A falta de programa i temes susceptibles de mobi-
litzar l'opinió pública, aquests últims es van dedicar,
durant la campanya electoral, a convèncer els elec-
tors perquè votessin, fins a tal punt que feia la im-
pressió que el simple fet de dipositar la papereta a
l'urna era per si mateix un veritable programa.
No obstant això, l'Assemblea Nacional no està des-
proveïda de poders constitucionals: té els mitjans
per censurar i controlar al Govern, i establir comis-
sions d'investigació i interpel·lació dels ministres. No
obstant això, durant les dues últimes eleccions le-
gislatives, es va mostrar massa submisa al poder
executiu. El president Bouteflika, que va concentrar

tots els poders a les seves mans, va acabar per re-
duir l'Assemblea Nacional a una cambra de registre.
Al Marroc, els desafiaments de la consulta legislati-
va d'aquest mateix any 2007 revestien una altra im-
portància en la mesura que en aquestes eleccions es
perfilava com a guanyador el PJD, que té com refe-
rent a l'islam i es compara fàcilment amb el seu ho-
mònim turc. Aquest partit de masses que gaudeix d'u-
na àmplia base electoral no va obtenir, no obstant això,
els resultats previstos de duplicar el nombre d'escons
a l'Assemblea. Simplement va passar de 42 a 46
escons, superat per l'Istiqlal, tradicional partit con-
servador que va obtenir, al seu torn, 52 escons.
Per al PJD, que s'havia imposat realment en el pai-
satge polític marroquí en el període de gairebé una
dècada, aquest feble avanç constitueix un revés a cau-
sa fonamentalment de la manera d'escrutini (propor-
cional amb assignació de restes a la llista més vota-
da) que afavoreix la fragmentació per no deixar al
partit vencedor dominar l'escena política.
D'altra banda, com a Algèria, els electors que van do-
nar massivament l'esquena a les urnes potser no van
veure un desafiament important en aquesta consul-
ta, ja que en el sistema polític marroquí, les grans de-
cisions les pren el rei, i no el Parlament.
Aquest mediocre resultat va ser més amarg per als
dirigents del PJD des del moment en què conside-
raven que havien fet un recorregut impecable. Efec-
tivament, van superar molts obstacles polítics, es-
pecialment la seva inclusió en l'índex després dels
atemptats de Casablanca el 2003. Per fondre's en
el paisatge polític i introduir-s’hi de manera durado-
ra, van donar prova de bona conducta a la monarquia
en revisar la seva postura en múltiples qüestions,
com la reforma del Codi de l'Estatut Personal (Mu-
dawana), l'acord de lliure comerç signat pels Estats
Units, o fins i tot en acceptar negociar a la baixa, amb
el Palau Reial (2002), el seu nombre d'escons a l'As-
semblea Nacional (Mohsen-Finan i Zeghal, 2006).
Amb això, el PJD probablement va assumir el risc de
decebre els que veien en ell una formació de protesta
capaç de fer-se càrrec dels problemes de la socie-
tat que no gestiona el poder. La sintonia amb els
punts de vista de la monarquia potser va enterbolir
la identitat del partit, la primera vocació del qual era
ser el partit del rebuig (Mohsen-Finan i Zeghal, 2007).
Per als dirigents del PJD, el fracàs és a causa de la
compra de vots practicada per les altres formacions,
quan el rei havia promès eleccions lliures i transpa-
rents. En realitat, els dos factors coexisteixen sense
problema. De fet, les eleccions van ser transparents,
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inscrivint-se així en l'obertura política desitjada per la
monarquia. D'altra banda, va ser a favor d'aquesta que
el PJD va trobar el seu lloc en el paisatge polític ma-
rroquí. Aprofitant-se d'aquesta transparència per
guanyar quatre escons, no va escapar amb això a la
instrumentalització dels partits polítics pel poder,
concretament per mitjà de la retallada de les cir-
cumscripcions.

Encara que real, no per això l'obertura política esta-
va menys dosificada i orquestrada per la monarquia.
Aquesta concentració dels poders s'oposa a la de-
mocratització que defensa el rei. Relativitza a la ve-
gada el sentit de les eleccions i el sentit del plura-
lisme polític, ja que l'essencial no és ser present al
parlament o al Govern sinó disposar d'un marge de
maniobra suficient per poder ponderar la seva deci-
sió política.
Avui dia, aquests països ofereixen una vitrina demo-
cràtica mentre es neguen a reconèixer el veredicte de
les urnes. Ara bé, si les cites electorals i la transpa-
rència del comicis constitueixen innegablement aven-
ços en matèria d'obertura política, són per si soles in-
suficients per poder parlar de funcionament
democràtic.
Aquesta democràcia que els poders promocionen i
a la qual es refereixen regularment ha de ser subs-
tancial. No pot construir-se sense el col·lectiu de
ciutadans que constitueix la seva base. A més, ha de
basar-se en projectes unificadors susceptibles de
renovar el consens obtingut durant la lluita contra la
colonització.
En només subratllar temes democràtics sense do-
nar una existència real a aquesta forma de govern,

el seu discurs es converteix en certa manera en una
escapatòria (Hermet, 2007) per evitar parlar de les
dificultats que es plantegen: desocupació, joven-
tuts desemparades sense somnis ni futur, xarxes is-
lamistes radicals cada vegada més disposades a
reclutar «voluntaris» per al suïcidi, desgast i envelli-
ment dels sistemes i el personal polític, dificultat
per apartar-se dels nacionalismes i entrar al mateix
nivell a la globalització…
En aquest context, durant les eleccions, a falta de ser
consultats i presos en compte, els ciutadans es re-
serven el privilegi de no participar en el que podria
semblar un consens bastant còmode per als dis-
senyadors d'aquesta democràcia enganyosa.
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El PJD no va escapar a la instru-
mentalització dels partits polítics
pel poder
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L'any 2007 va portar amb si una consolidació de les
tendències existents tant respecte a les relacions ex-
ternes de Líbia com als seus esdeveniments na-
cionals. La normalització de les relacions amb els Es-
tats Units, la Unió Europea (UE) i una sèrie de
països europeus va seguir avançant després que Trí-
poli alliberés cinc infermeres búlgares i un metge pa-
lestí condemnats a mort presumptament per infec-
tar de forma deliberada centenars de nens libis amb
el VIH.
Per contra, els desenvolupaments locals en les es-
feres econòmica i política van estar marcats per un
patró erràtic d'avenços i retrocessos. Això es podria
explicar en part per un augment de les disputes in-
ternes pel poder entre la facció d’elit reformista en-
capçalada pel fill de Muammar al Gaddafi, Seif al Is-
lam, qui de nou va mantenir un discurs programàtic
a favor de reformes polítiques i econòmiques a l'agost,
i la vella guàrdia orientada a l’status quo, però tam-
bé amb rivalitats entre els fills de Gaddafi. El líder re-
volucionari va continuar la seva política d'ambigüitat
calculada, sense adherir-se clarament a cap de les
faccions que competien, i mantenint-se en el seu ja
antic estil de governar estenent por i incertesa. En ge-
neral, hi va haver pocs signes l’any 2007 d'una es-
tratègia governamental coherent per fer front a l'am-
pli espectre de desafiaments locals.

Més normalització de les relacions amb Euro-
pa i els Estats Units

Les relacions amb Europa van estar marcades per
un frenesí diplomàtic en la primera meitat de 2007

després que es confirmés, a finals de 2006, una
sentència de mort prèvia contra les infermeres búl-
gares. Les negociacions sobre el seu alliberament
–que el 17 de juliol van dur a la commutació de la
pena de mort per cadena perpètua i una setmana des-
prés a la seva tornada a Bulgària– van ser prova de
l'alt poder de negociació de Líbia en l'àmbit de la po-
lítica exterior. Aquest té molt a veure amb el fet que
Líbia és el tercer proveïdor més important de petro-
li d'Europa i és vist com un soci cooperant indis-
pensable en els esforços de la UE per reduir la im-
migració il·legal africana a través de la Mediterrània,
així com en la lluita internacional contra el terroris-
me. Les concessions que Líbia va aconseguir arren-
car de la UE a canvi de l'alliberament dels presoners
incloïen compensacions per a les víctimes del VIH,
tractament a Europa dels nens infectats i finançament
per a un hospital a Benghazi. A més, la comissió de
la UE va acordar proposar a la conferència ministe-
rial allò essencial d'un futur acord marc que, entre
altres coses, facilités l'accés de productes agríco-
les libis a mercats europeus.
Mentre la UE, i en particular la presidència alemanya
del Consell, havien fet un esforç substancial per ne-
gociar l'acord, va ser França qui finalment va acon-
seguir emportar-se el mèrit i la publicitat quan la lla-
vors esposa del president francès va intervenir en
l'últim moment en un moviment unilateral per assegurar
l'alliberament de les infermeres. Una cooperació mi-
litar francolíbia i una transacció armamentística con-
closa a finals de juliol, així com un acord de coope-
ració per a la construcció d'una planta d'energia
nuclear també va semblar estar relacionada amb l'ex-
tradició de les infermeres, malgrat que les negocia-
cions d'aquests acords havien començat sota la pre-
sidència de Chirac. La visita de Tony Blair a Líbia el
febrer de 2007 va dur a un acord de gas de diver-
sos milers de milions amb BP, així com a un acord de
cooperació antiterrorista i assistència legal mútua.
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Senyals contradictoris de Líbia



La rehabilitació simbòlica i material del règim de Lí-
bia va ser promoguda més encara per Nicolas Sar-
kozy, qui va convidar Muammar al Gaddafi a una vi-
sita oficial el desembre de 2007. Espanya va seguir
l'exemple, però d'una manera més discreta.
Washington també va millorar formalment les seves
relacions amb Líbia en anunciar la delegació d'un
ambaixador, una de les peticions perpètues de Líbia.
No obstant això, va sorgir resistència a aquesta me-
sura quan un grup de senadors, inclosa Hillary Clin-
ton, va relacionar la ratificació del candidat amb els
pagaments de compensació pendents del cas Loc-
kerbie. Com a resultat, l'ambaixador dels EUA enca-
ra no havia arribat a Trípoli, a finals de 2007. Malgrat
això, la impaciència de l'Administració per normalit-
zar completament les relacions amb Líbia es va re-
flectir en una visita a Trípoli del sotssecretari d'Estat
John Negroponte a l'abril, així com un viatge de la de-
legació del Govern de Líbia als EUA, el primer d'a-
quest tipus en dues dècades.

No obstant la contínua normalització de les rela-
cions amb els EUA i la UE, Muammar al Gaddafi va
continuar enviant senyals contradictoris als governs
occidentals, mantenint una retòrica desafiadora res-
pecte a Occident, i particularment als EUA, en molts
dels seus discursos. De manera anàloga, les activi-
tats líbies a Àfrica presentaven un panorama curiós.
D'una banda, Trípoli va fer esforços per resoldre el
conflicte al Sudan i, d’una altra, va donar suport
obertament al president Déby proporcionant-li armes
i va continuar interferint en l’àmbit tribal en els paï-
sos veïns.

Encara distants del PEM i la PEV

Les millorades relacions amb Europa no han dut Lí-
bia a adoptar ni el Partenariat Euromediterrani (PEM)
multilateral ni la Política Europea de Veïnatge (PEV)

multibilateral. Funcionaris libis han deixat clar que no
tenen cap desig d'integrar-se a cap dels dos marcs
de cooperació. La seva preferència declarada és un
acord marc amb la UE que se centri principalment en
assumptes econòmics i comercials. Les crítiques di-
rigides contra el PEM inclouen el fet que Israel sigui
part de la iniciativa, que el PEM uneix països amb pocs
o cap interès comú, i que mina la unitat d'Àfrica. Ex-
traoficialment, funcionaris libis reconeixen que la raó
principal que rebutgin aquests marcs de cooperació
és el fet que obligarien Líbia a emprendre reformes
internes, inclòs en l'àmbit polític.
Per contra, funcionaris libis i el mateix Muammar al
Gaddafi durant la seva visita a París van expressar
un gran suport al Pla de Nicolas Sarkozy d'una Unió
Mediterrània, fins i tot encara que la participació is-
raeliana fos criticada. L'entusiasme pel projecte de
Nicolas Sarkozy pot ser àmpliament explicat pel de-
sig de Líbia de cooperar sense lligams polítics, es-
pecialment en assumptes com energia i medi ambient,
que són de gran interès per a Trípoli. Amb la seva
activa participació en la iniciativa de seguretat 5+5
des de 2004, Líbia ja ha demostrat que està dispo-
sada a cooperar en un marc multilateral sempre que
aquesta cooperació no impliqui interferència amb
assumptes nacionals. No obstant això, Líbia va mos-
trar una clara preferència per acords bilaterals tant
en l'àmbit econòmic com en el de seguretat. No
obstant això, fins i tot les negociacions per a aquests
acords podien allargar-se, tal com Itàlia va experi-
mentar en relació amb un acord de cooperació so-
bre patrulles marítimes conjuntes per frenar la mi-
gració il·legal a Itàlia, que va ser finalment signat a
finals de 2007 després d'anys de negociacions amb
molts contratemps.
A més, Líbia va demostrar el seu fort sentit de sobira-
nia als governs occidentals en una sèrie de mesures
petites però significatives. Utilitzant una estratègia d'ull
per ull, Trípoli es va negar temporalment a expedir vi-
sats a ciutadans de diferents països de la UE, perquè
als fills de Muammar al Gaddafi no se'ls havien con-
cedit els privilegis de visat sol·licitats. El mes de no-
vembre de 2007, a milers de turistes i homes de ne-
gocis europeus se'ls va negar l'entrada a ports i
aeroports de Líbia perquè no tenien traducció àrab dels
seus passaports. El decret pel qual es requeria aques-
ta traducció havia estat promulgat pràcticament de la
nit al dia i no havia estat comunicat. Aquestes mesu-
res ad hoc no només van marcar les relacions exteriors
sinó que van continuar sent una de les principals ca-
racterístiques del mandat de Muammar al Gaddafi.
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Líbia és el tercer proveïdor més
important de petroli d'Europa i
és vist com un soci cooperant
indispensable en els esforços de
la UE per reduir la immigració
il·legal africana, així com en la
lluita internacional contra
el terrorisme



Creixents desafiaments interns…

Amb 38 anys en el poder l’any 2007, el durador reg-
nat de Muammar al Gaddafi només era superat pel
de Fidel Castro a Cuba i Omar Bongo Ondimba al
Gabon. El seu sistema, un peculiar disseny d'institu-
cions formalment de democràcia directa controla-
des eficaçment per estructures revolucionàries in-
formals i polítiques tribals, així com el seu estil de
mandat –altament personalitzat, opac, i sobre la mar-
xa– van servir per institucionalitzar el caos i la coac-
ció i han provat ser flexibles i altament adaptables. Lí-
bia, l’any 2007, podia ser considerada molt més
estable que els seus veïns Algèria i Egipte.

Fins i tot encara que el règim no s'enfrontava a ame-
naces directes, va afrontar una sèrie de reptes so-
cioeconòmics, polítics i de seguretat amb potencials
efectes desestabilitzadors a llarg termini. Els proble-
mes socioeconòmics incloïen alts nivells de corrup-
ció (Líbia figura en el lloc 131 de 179 països en l'Ín-
dex de Percepció de la Corrupció de Transparency
International), molt d’atur entre els joves (l'atur total
va ser estimat al voltant del 30% per l’Economist In-
telligence Unit en el seu perfil de Líbia de 2007) i es-
tancament si no deterioració del nivell de vida. Nom-
broses queixes a diaris i pàgines web oficials sobre
el nivell de corrupció, el desastrós estat del sistema
sanitari, així com la prestació i el funcionament dels
serveis públics indiquen un arrelat descontentament
amb les condicions de vida i una baixa legitimitat de
sortida del règim. Mentre que Líbia va tenir un millor
Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que tots els
seus veïns àrabs (va obtenir el lloc 56 de 177 a l’IDH
l’any 2007), els libis argumenten freqüentment que
el veritable criteri de mesurament de l'actuació de
Muammar al Gaddafi hauria de ser la comparança amb
països més petits del Golf, que disposin de riquesa
de petroli i poca població com Líbia.
Una pàgina web libia considerada propera a Muam-
mar al Gaddafi i al seu fill Seif al Islam, va publicar,
la tardor de 2007, una petita enquesta en la qual no-

més el 8% dels que van contestar creien que el Go-
vern actuava en interès dels ciutadans. Si bé es pot
suposar sense por a equivocar-se que aquestes en-
questes estan manipulades amb intencions políti-
ques, el seu resultat mereix ser tingut en compte.
Posen en relleu que el Govern libi és tan àmpliament
impopular que Muammar al Gaddafi, que no té un pa-
per oficial en les estructures de govern de democràcia
directa (com a líder revolucionari, no obstant això, és
el comandant suprem de l'Exèrcit), veu la necessitat
de distanciar-se’n. Aquesta ha estat una vella pràc-
tica del líder libi en temps de crisi interna.
Atesa l'absència d'enquestes independents i l'enca-
ra estesa por a parlar de política obertament, espe-
cialment amb estrangers (l'article 166 del Codi pe-
nal encara criminalitza el contacte amb qualsevol que
treballi per a un Govern estranger) va ser difícil me-
surar el grau d'insatisfacció popular envers l'actual li-
deratge polític, inclòs el mateix Muammar al Gadda-
fi. Mentre hi va haver algunes protestes estudiantils
i commoció social, el descontentament popular l’any
2007 no es va expressar tan violentament com l'any
2006, quan les manifestacions en el context de la cri-
si de les caricatures es van convertir en disturbis an-
tirègim i conflictes sagnants.

…però cap moviment d'oposició a la vista

A part dels Germans Musulmans, els membres de la
qual romanien sota estreta vigilància i no podien par-
ticipar en cap activitat política, no existia cap moviment
d'oposició potencialment capaç que pogués haver
tret profit del descontentament social. L'oposició lai-
ca orientada a la democràcia es troba principalment
a l'exili i fragmentada. Individus propers a aquests
grups d'oposició a Líbia s'arrisquen a ser empresonats
(una dotzena de persones va ser arrestada i duta a ju-
dici l'any 2007 per planejar una manifestació pacífi-
ca). Únicament un petit grup d'acadèmics, principal-
ment de Benghazi, protegits per Seif al Islam o famílies
influents, estan en posició de criticar el sistema; la ben
informada pàgina web crítica amb el règim libya al-
youm (www.libya-alyoum.com) va comunicar el des-
embre de 2007 que havien decidit fundar un centre
nacional per a la democràcia.
Els Germans Musulmans, considerats l'oposició is-
lamista més forta en nombre actualment al país, va
continuar expressant suport al programa de refor-
mes de Seif al Islam (el fill més políticament actiu de
Muammar al Gaddafi havia negociat l’any 2006 la sor-
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Extraoficialment, funcionaris
libis reconeixen que la raó
principal que rebutgin aquests
marcs de cooperació és el fet que
obligarien Líbia a emprendre
reformes internes
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tida de més de 80 destacats membres dels Ger-
mans Musulmans de la presó). No obstant això, al-
guns dels líders dels Germans Musulmans a l'exili van
deixar clar en entrevistes amb mitjans de comunica-
ció panàrabs que estaven cada vegada més dece-
buts amb la baixa velocitat a la qual s'aplicaven les
reformes. Atès que les veus dissidents són encara re-
primides brutalment, les probabilitats que els Germans
Musulmans es converteixin en una força d'oposició
política potent al país segueixen sent escasses. A més,
Seif al Islam, en els seus discursos, va continuar amb
els seus esforços per satisfer els Germans Musulmans.
Per exemple, va deixar clar en el seu discurs pro-
gramàtic del 20 d'agost de 2007 que abolir la sha-
ria seguia sent impensable, citant-la com a una de les
quatre línies vermelles que no havien de creuar-se,
sent les altres l'estatus de Muammar al Gaddafi, la uni-
tat nacional i la seguretat i estabilitat de Líbia (BBC
Monitoring Global Newsline, Arxiu Polític de l'Orient
Mitjà, 21/08/2007).
Les preocupacions sobre seguretat van semblar
augmentar dins del règim, ja que informes no oficials
l’any 2007 parlaven repetidament de conflictes a pe-
tita escala entre militants islamistes i forces de se-
guretat a l'est del país, que tradicionalment han es-
tat més antirègim i proislamistes i que a finals de la
dècada de 1990 han estat un brou de cultiu de
bandes armades. L’any 2007, al voltant de 60 pre-

soners pertanyents al Grup Libi de Lluita Islàmica
(LIFG) van ser alliberades. De totes maneres, els lí-
ders del LIFG que romanen fora del país van anun-
ciar a la tardor que el grup s'uniria a Al-Qaida, les
ramificacions del qual a la pròpia Líbia segueixen sen-
se estar clares. Hi va haver una sèrie d'indicacions
que Líbia, com altres països del Gran Magreb, era
zona de cultiu del radicalisme. A Algèria, diversos
joves militants libis van ser morts o capturats, i a la
fi de 2007, el New York Times va informar que d'u-
na llista de combatents estrangers a l'Iraq trobada
per l'exèrcit dels EUA, el 18% eren libis. Aparent-
ment, 50 militants havien vingut d'una petita ciutat
(Darnah) feia menys d'un any. Les declaracions de

Seif al Islam en el seu discurs d'agost de 2007 en
les quals aconsellava a joves libis que volguessin
convertir-se en màrtirs anar a al Anbar o Ramadi a
l'Iraq o a Palestina, però no immolar-se a Líbia, in-
diquen no només els temors dels dirigents sobre el
potencial radical entre la seva joventut sinó també
el seu desig d'enviar el problema del terrorisme a
l'estranger.

Reformes: avenços i retrocessos

Sense cap amenaça immediata al seu poder i amb
l'auge del preu del petroli – El Fons Monetari Inter-
nacional (FMI) va estimar les reserves nacionals en
més de 80.000 milions de dòlars cap a la fi de
2007– les elits de Líbia no podien permetre's no em-
barcar-se en reformes polítiques. Hi havia pocs in-
dicis que els reptes econòmics i socials estiguessin
sent afrontats de manera sistemàtica: les mesures
reformistes en tots els àmbits eren erràtiques i con-
tradictòries. En l'esfera política, Seif al Islam va de-
manar l’aclariment de les competències institucionals
i més estabilitat institucional, en establir una cons-
titució i independència del poder judicial. La pres-
sió de Seif al Islam a favor de reformes polítiques –en-
cara que limitades– semblava estar impulsada per
la convicció que el caos institucional de l’anomenat
sistema de democràcia directa impedeix la moder-
nització i l'aplicació reeixida de reformes econòmi-
ques. En fort contrast, Muammar al Gaddafi i la ve-
lla guàrdia s'esforçaven a expandir aquestes
estructures i van afegir un nou nivell de congressos
locals al sistema polític. A més, un Tribunal de Se-
guretat de l'Estat encarregat de casos polítics va ser
establert l’any 2007, reintroduint de facto el ben co-
negut Tribunal del Poble que havia estat abolit l’any
2005. Les promeses de més llibertat d'expressió fe-
tes per Seif al Islam i la creació de dos diaris lleu-
gerament més oberts van ser entelades, entre altres
coses, per l'arrest de persones per organitzar una ma-
nifestació pacífica.
De manera similar, les reformes en l'àmbit econòmic
van seguir sent contradictòries. Es va donar un pri-
mer pas a la privatització de bancs (BNP Paribas va
comprar una participació minoritària en el Sahara
Bank) i es va aprovar una llei d'inversions més ober-
ta i favorable per als negocis. A més, Muammar al Gad-
dafi va fer anuncis dramàtics per impulsar el sector
privat, va acomiadar fins a 400.000 funcionaris i els
va proporcionar fons per començar les seves pròpies

A part dels Germans Musulmans
no existia cap moviment
d'oposició potencialment capaç
que pogués haver tret profit del
descontentament social
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empreses. Al mateix temps, el Govern va començar
a gastar de manera desenfrenada i va anunciar in-
crements salarials en el sector públic de fins al 80%.
El mes de novembre de 2007, el FMI esperava un in-
crement en la despesa estatal del 40%. A més, sota
l'estendard de la lluita contra la corrupció, el Govern
va arrestar dotzenes d'homes de negocis d'èxit, alguns
d'ells coneguts per ser crítics envers el Govern, i as-
sestar així un cop als anteriors esforços de liberalit-
zació (Menas Libya Focus 04/07).

Com en anys anteriors, aquestes contradiccions sem-
blaven ser el resultat de creixents lluites internes dins

del règim sobre com manejar els desafiaments polítics
i econòmics. Les lluites de poder també van augmen-
tar dins la família Gaddafi. Seif al Islam, que encapça-
la la formalment independent Fundació Gaddafi per al
Desenvolupament i el paper del qual oscil·la entre de-
fensor del poble, crític i veritable súper ministre de
desenvolupament del règim, s'ha creat una base de po-
der a través del seu programa orientat a la reforma, així
com de les seves reeixides negociacions amb governs
estrangers. No obstant això, el líder revolucionari tam-
bé ha estat promocionant l’altre fill, Mutasim, fent-lo as-
sessor (o director, depenent de la font) de l’acabat de
formar Comitè de Seguretat Nacional i enviant-lo a l'As-
semblea General de l'ONU l’any 2007 amb la delegació
líbia, on es va reunir amb Condoleezza Rice. Amb el
seu entrenament militar i com a comandant d'una bri-
gada, Mutasim, a qui es considera proper als radicals,
té una base sòlida a l'aparell de seguretat. Amb pràc-
ticament totes les posicions clau de l'aparell de seguretat
ocupades per membres de la família i tribu de Muam-
mar al Gaddafi, molt probablement algun dia la suc-
cessió serà un problema familiar.

Sota l'estendard de la lluita
contra la corrupció, el Govern va
arrestar dotzenes d'homes de
negocis d'èxit, alguns d'ells
coneguts per ser crítics envers el
Govern
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L'any 2007 ha estat un any intens a Algèria, ple d'es-
deveniments de signe molt divers. Hi va haver elec-
cions legislatives al maig i locals (municipals i de wi-
laya) al novembre, ingressos rècord pels hidrocarburs
i fortes inversions en infraestructures. Algèria va re-
bre diverses visites internacionals importants i va as-
sistir com a país interessat a les dues primeres ron-
des de negociacions de pau a Manhasset (EUA)
entre el Front Polisario i el Marroc. També va prota-
gonitzar diversos contenciosos sobre explotació de
gas amb autoritats i empreses espanyoles com Gas
Natural i Repsol YPF. La situació de seguretat va ex-
perimentar un perillós gir, en manifestar-se el canvi
d'orientació del Grup Salafista de Predicació i Com-
bat (GSPC) i la seva lleialtat a Al-Qaida amb el nom
d’ Al-Qaida al Magreb islàmic (des de finals de 2006).
Aquest gir es va traduir en espectaculars atemptats,
que bé per la seva simultaneïtat, bé per l’ús de ka-
mikazes, van causar un gran nombre de morts i fe-
rits, fonamentalment algerians, però també estrangers.
En matèria social, tampoc 2007 va ser un any tran-
quil. La pujada de preus dels productes bàsics es va
fer insostenible durant l'estiu i el començament de la
tardor i va donar lloc a una multiplicació de protes-
tes i altercats populars. El fenomen dels harragas o
emigrants clandestins va créixer l’any 2007 malgrat
els esforços desplegats fins ara, i la violència contra
les dones va adquirir una dimensió preocupant, que
va a ser combatuda amb un pla nacional que impli-
ca autoritats de diversos ministeris i organismes.
2007 va acabar posant fi a l'any que Alger ha estat
capital de la cultura àrab i, per tant, gran aparador de
la cultura d'aquests països. També es va tancar amb
un balanç fiscal immillorable a causa de l'entrada in-

gent de divises procedents de l'exportació dels hi-
drocarburs, que consoliden el fons de reserves del
país i cobreixen les importacions del país durant qua-
tre anys. Es van engegar o van avançar obres tan im-
portants com l'autopista est-oest, l'ampliació i mo-
dernització de la xarxa ferroviària, el metro i el tramvia
d'Alger, la construcció de dessalinitzadores a la cos-
ta i de considerables obres hidràuliques per al pro-
veïment d'aigua potable a ciutats en les quals el con-
sum està restringit, com la capital.

Eleccions

La cita electoral de maig va permetre renovar l'As-
semblea Nacional i de passada introduir alguns can-
vis menors en el Govern. Per exemple, el canvi del mi-
nistre d'Exteriors, Mohamed Beyaui, que va ser
substituït pel ministre d'Economia, Murad Medelci. L'a-
liança presidencial (Front d'Alliberament Nacional-
FLN, Agrupació Nacional Democràtica-RND i Movi-
ment per la Societat per la Pau-MSP) va repetir
victòria, si bé l’FLN va perdre la majoria absoluta. El
més destacat va ser la caiguda de la participació
fins a mínims històrics. Hi va haver declaracions con-
tradictòries sobre el possible frau electoral provi-
nents del responsable del Comitè de vigilància elec-
toral i del ministre de l'Interior. Un altre resultat notable
va ser la gairebé desaparició de l'escena política del
partit del Moviment Islah (MI) quan el seu líder Ab-
dellah Yeballah no va ser autoritzat a presentar-s’hi.
L'entrada al Parlament d'una miríada de petits partits
va atomitzar en excés la representació política del país.
Per aquests motius, el ministre d'Interior, Yazid Zer-
huni, va tractar durant els mesos d'estiu de comba-
tre l’abstencionisme i aprovar mesures que obsta-
culitzessin la participació electoral de partits que no
haguessin sobrepassat un determinat llindar de vots
en les tres últimes eleccions.
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Algèria, balanç de 2007: any d'eleccions,
divises i inversions però també de
terrorisme i tensions socials



Els comicis locals de novembre es van produir amb
una pujada de la participació de prop de 9 punts fins
al 44%, malgrat les inclemències meteorològiques
que va viure el país amb pluges intenses i inunda-
cions. A més de confirmar-se el daltabaix del Movi-
ment Slah i que es van repetir els resultats apuntats
al maig, va pujar amb força un petit partit, el Front
Nacional Algerià (FNA) presidit per Musa Tuati.
Aquest es va situar com a tercera força política en
el paisatge polític local, igualat amb l'islamista MSP,
malgrat que els seus crítics van atribuir el seu èxit a
la confusió de les seves sigles amb les del guanya-
dor FLN. Els dos partits kabiles van concórrer a la
cita electoral, a diferència del que va succeir l’any
2002, per la qual cosa l'abstenció tradicionalment ele-
vadíssima d'aquesta regió, va estar dins de percen-
tatges acceptables.

Terrorisme

La lleialtat prestada a la fi de l’any 2006 pel GSPC
a Al-Qaida i la seva consegüent transformació en
Al-Qaida al Magreb islàmic, un canvi tàctic a causa
de la debilitat del GSPC, s'ha traduït aquest any en
atacs que empren mètodes diversos i busquen ob-
jectius internacionals. Aquest viratge, no compartit per
tots al GSPC, no comporta segons els experts un pas
cap al terrorisme takfir que ataca víctimes civils per-
què les considera apòstates, si bé es poden produir,
cas en el qual són consideradesmàrtirs. Els seus ob-
jectius segueixen sent personalitats polítiques i for-
ces de seguretat (soldats, policies, gendarmes, guar-
des forestals, milicians, etc.). Encara que el mètode
d'atac guerriller, com l'emboscada o els petits explosius
al pas d'un comboi, se segueix emprant amb molta
freqüència en les zones muntanyenques i rurals, ara
apareixen els atemptats altament mediatitzables com
les explosions amb bombes simultànies o l’ús de ka-
mikazes, notablement en zones urbanes (atemptats

de Tizi-Uzu i Bumerdes al febrer, de Lajdaria al juliol,
de Batna al setembre i d'Alger al desembre).
Entre atacs terroristes, avalots i operacions de lluita
antiterroristes per mitjà d'helicòpters de combat, ar-
tilleria i incendi de zones boscoses amb bombes de
napalm, així com a causa de la violència de les milí-
cies, van morir a Algèria prop de 600 persones du-
rant l’any 2007. Això deixa un terme mitjà de 50 per-
sones mortes al mes, encara que el mes de setembre,
que va coincidir en part amb el mes del Ramadà, va
ser de bon tros el més sagnant. A tot això cal afegir
prop de 900 ferits, molts dels quals com a resultat dels
atemptats en zones urbanes (Batna i Alger al desem-
bre, especialment). Leswilayasmés afectades pel te-
rrorisme van ser les del centre del país, sobretot Bu-
merdes i Kabilia (Buira, Tizi-Uzu i Beyaia), encara que
també Alger, Ain Defla i Djelfa. A l’est i sud-est, Yiyel,
Batna, Tebesa, i el-Ued. A l'oest, Chlef i Sidi Bel Abés.
Es van produir alguns atacs contra objectius estran-
gers. Van ser atacats diversos vehicles de treballadors
d'empreses gasístiques (especialment russos), així
com el gasoducte de Skikda al seu pas per Yiyel en
tres ocasions. Diverses empreses franceses van re-
bre amenaces i algunes van decidir retirar els seus tre-
balladors. Al desembre, el doble atemptat d'Alger es
va cobrar la vida de 18 empleats de Nacions Unides
(ACNUR i PNUD), un acte que va implicar crítiques
a Alger per la seva incapacitat de protegir-los.

Divises i inversions

Algèria es va beneficiar enormement de l’afluència de
divises com a resultat de l'augment del preu de pe-
troli i per tant del gas, el preu del qual està indexat
sobre aquell. Això ha permès al país consolidar el seu
fons de reserves (71 mil milions d'euros) amb el qual
plantar cara a quatre anys d'importacions. A més,
Algèria ha reduït el pes del deute extern a nivells his-
tòrics, per sota dels mil milions d'euros. Aquest manà
dels hidrocarburs ha estat utilitzat també per a l'ad-
quisició d'importants equipaments militars de Rússia,
una part dels quals serveix per tancar el deute his-
tòric contret amb la URSS durant l'època del règim
socialista a Algèria.
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L'entrada al Parlament d'una
miríada de petits partits va
atomitzar en excés
la representació política del país

Els dos partits kabiles van
concórrer a la cita electoral, a
diferència del que va succeir
l’any 2002, per la qual cosa
l'abstenció tradicionalment
elevadíssima d'aquesta regió, va
estar dins de percentatges
acceptables
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Encara que Algèria ha estat prudent no injectant de
cop aquests excedents financers a fi de no crear
una inflació descontrolada, sí que s'ha materialitzat l'en-
gegada de grans obres públiques. Encara que aques-
tes són molt nombroses, la més espectacular de to-
tes potser sigui l'autopista est-oest, de més de 1.200
km de longitud i que comptant els ramals a l'alt alti-
plà tindrà una extensió total de 1.700 km. Els pro-
blemes ambientals plantejats pel pas de la carrete-
ra pel parc del Kalà, a Tarf (declarat espai de la
biosfera per la UNESCO), sembla que seran atesos
per les administracions responsables després d'una

activa campanya ecologista. La línia ferroviària, que
havia sofert una enorme deteriorament i abandona-
ment, tant en el nombre de quilòmetres explotats
com en el personal contractat per la companyia na-
cional algeriana, veurà en els pròxims anys una am-
pliació substancial que comprèn, entre altres coses,
línies d'alta velocitat i un traçat circular pels alts alti-
plans que entronqui amb l'eix est-oest. Les dessali-
nitzadores i embassaments són projectes fonamen-
tals en un país en el qual moltes ciutats, grans i
petites, sofreixen restriccions en el proveïment. Fi-
nalment, Alger i després altres ciutats, coneixeran, des-

POSITIU NEGATIU ALTRES

GENER Iberia restableix vols a Algèria
després de 12 anys (7-01)

FEBRER Les autoritats impedeixen un congrés Audiències pel judici pel
internacional sobre els desapareguts cas Jalifa (gener-febrer)
(7/8-02) Set bombes exploten
simultàniament a Tizi Uzu i
Bumerdes (14-02)

MARÇ Visita dels reis d'Espanya
a Algèria (13-15-03)

ABRIL Atemptat contra el palau de govern
i una comissaria a Alger, (11-04)
L'exèrcit algerià mata el presumpte
núm. 2 d’Al Qaida en el Magreb,
Samir Saiud o “Musaab” (26-04)

MAIG Eleccions legislatives, 17-05 Espanya i Algèria aproven el
reglament del Fons de
conversió de deute en
inversions (9-05)

JUNY Primera ronda de negociacions
Polisario- Marroc a Manhasset
(19-20-06)

JULIOL Atemptat a Lajdaria i atac a la caserna de
Yakouren (ambdós a Kabilia, 11 i 14-03)

AGOST Protestes socials a diverses parts del Segona ronda de negociacions
país per la carestia de la vida i Polisario-el Marroc (10-11-08)
les penúries en el proveïment

SETEMBRE Atemptat fallit contra el president Algèria rescindeix el projecte
a Batna, 6-09; atemptat a Dellys integrat de Gassi Touil amb
(Bumerdes, 8-09); l'antic líder i Repsol i Gas Natural (3-09)
fundador del GSPC, Hassan Hattab es
lliura a les autoritats (22-09)

OCTUBRE Forta pujada dels preus de productes
bàsics, sentida especialment durant
l'estiu i el Ramadà

NOVEMBRE Eleccions locals i provincials, 29-11 Revoltes socials i protestes a
Uargla i a Ain Defla (des d'octubre)

DESEMBRE Atemptat doble a Alger l Viatge oficial de Nicolas Sarkozy
(PNUD-ACNUR i Consell a Algèria (3-12), segon durant l'any
Constitucional), 11-12

BALANÇ Les reserves en divises per hidrocarburs 596 morts i 883 ferits a causa d’actes Alger, capital de la cultura
arriben als 71 mil milions d'euros; relacionats amb el terrorisme; àrab (2007)
llançament o impuls de grans obres 83 cadàvers d‘harragas,
públiques (tren, autopista est-oest, 1.500 emigrants interceptats i un nombre
dessalinitzadores, embassaments, metro i indeterminat de desapareguts al mar;
tramvia a Alger, etc.) violència domèstica preocupant (900.000
Reducció del pes del deute extern agressions l’any 2006, Institut Nacional
a 900 milions d'euros de Salut; altres estudis

el 17% de les dones, 2007)

TAULA 26 Principals esdeveniments de 2007
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prés de molts anys de projectes fallits iniciats en els
anys 80, la posada en marxa d'un metro d'una línia
amb 10 estacions i un tramvia de 16 km entre El An-
naser i Bordj el Kiffan. Durant aquest any, Algèria ha
subscrit igualment amb EUA i França acords de co-
operació en matèria d'energia nuclear per a la pro-
ducció d'electricitat.

Tensions socials

No obstant això, aquest manà d'ingressos i les grans
inversions no han evitat un sentiment de malestar amb
múltiples arrels i manifestacions. La carestia dels preus
va anar escalant a mesura que determinats aliments van
conèixer fortes pujades en els mercats internacionals
(llet, cereals, aviram, etc.), tots ells productes de pri-
mera necessitat. Els problemes de la distribució a Al-
gèria van accentuar aquestes pujades i van repercu-
tir en la creació de condicions propícies a la protesta.
L'estiu i el principi de la tardor amb el Ramadà pel mig
van ser escenari d’avalots i enfrontaments amb la po-

licia en innombrables llocs de la geografia rural alge-
riana. De vegades, la causa del malestar era l'abús de
poder en l'adjudicació d'habitatges protegits; en altres
casos, l'insuficient proveïment d'aigua, i encara en uns
altres, la falta de prevenció davant les inundacions o
el desorbitat preu de la bombona de butà, per increï-
ble que sembli, en el país del gas. Les protestes són
de vegades violentes i degeneren en una forta re-
pressió per part dels cossos policials.
Les males condicions de vida de la població i de
molts d'aquests 23 milions de joves estan generant
fenòmens nous i desconeguts, com el dels kamika-
zes i els harragas. El nombre de clandestins o ha-
rragas, malgrat mesures desincentivadores de tipus
religiós, social i penal, va créixer l’any 2007 fins a arri-
bar a les 1.500 intercepcions (83 morts i un nombre
indefinit de desapareguts al mar). La majoria busquen
les costes espanyoles si parteixen de l'oest o el cen-
tre (wilayas d’Ain Témuchent, Tlemcén, Oran i Bu-
merdes), o les costes italianes de Sardenya o fins i
tot Tunísia, si parteixen de l'est del país (Annaba, es-
pecialment). Un altre fenomen que adquireix dimen-
sions preocupants és el de la violència de gènere, so-
bre la qual han aparegut diversos informes i estudis
l’any 2007. Les xifres varien segons la metodologia
(entre 1 milió d'agressions l’any 2006, segons l'Ins-
titut Nacional de Salut i prop de 3 milions de dones
que han estat alguna vegada agredides, el 17%, se-
gons el centre d'investigacions CRASC), però en
qualsevol cas són xifres simptomàtiques que alerten
que cal actuar amb urgència. Per aquesta raó, diversos
ministeris i organismes oficials han engegat un pla in-
tegral de lluita contra aquesta forma de violència.

Algèria es va beneficiar
enormement de l’afluència de
divises com a resultat de
l'augment del preu de petroli i
del gas, això ha permès al país
consolidar el seu fons de reserves
amb el qual plantar cara a
quatre anys d'importacions
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El fracàs de l'estiu anterior al Líban ja anunciava els
esdeveniments de 2007. Una operació militar mal
organitzada i condemnada al fracàs, suposadament
per recuperar dos soldats segrestats per Hezbol·lah,
ha deixat Beirut i el sud del Líban en ruïnes i ha as-
solat la vida social i econòmica en gran part del nord
d'Israel. El nombre de víctimes militars i civils en el bàn-
dol israelià no va ser elevat en comparació amb les
pèrdues humanes que va sofrir el Líban, però va su-
posar un preu molt alt en termes israelians.
L'any 2007, l'opinió pública israeliana esperava la con-
clusió d'una comissió investigadora, que finalment va re-
sultar ser massa tímida per atrevir-se a acusar el cap
d'Estat i els dirigents de l'Exèrcit d'haver arrossegat in-
necessàriament Israel i el Líban a una confrontació mi-
litar que es va saldar amb milers de ciutadans libane-
sos morts i ferits. No obstant això, la mera existència de
la comissió va tenir la suficient força per provocar la di-
missió del cap de l'Estat Major israelià. Malgrat això, com
a sistema polític, Israel no ha extret cap lliçó significa-
tiva de la segona guerra del Líban, cosa que en molts
sentits ha estat a causa de la seva ideologia sionista.
Aquesta és la raó per la qual molts observadors, entre
ells l'autor d'aquest article, temen que pugui produir-se
una altra agressió israeliana contra el Líban i Hezbol·lah.
Aquest fracàs no li va costar el càrrec al primer mi-
nistre israelià, Ehud Olmert. Tampoc ho han aconseguit
les incessants acusacions de corrupció en el seu
passat remot i recent. Quan s'anava a publicar aquest
article (juny de 2008), Ehud Olmert va rebre l'acu-
sació més greu de corrupció fins llavors; pot ser que
en aquesta ocasió la sort estigui tirada i la seva ca-
rrera política arribi a la seva fi.
No obstant això, com va succeir en el cas de l'Israel
posterior a 1967, un canvi personal en la cúpula no

significa gaire en termes estratègics i globals. Des de
la creació d'Israel, l’elit política del país ha estat guia-
da per dos principis a l'hora d'afrontar el punt prin-
cipal de la seva agenda: la qüestió palestina. La pri-
mera dimensió era i segueix sent el territori o l'espai,
i la segona era i segueix sent la demografia o la iden-
titat ètnica. L'objectiu era mantenir la major extensió
possible de la Palestina històrica amb el menor nom-
bre possible de palestins.
No va ser fins a 1948 quan el jove Estat d'Israel va te-
nir la capacitat de començar a posar en pràctica la seva
idea. Aprofitant el final del mandat britànic, el suport
occidental després de l'Holocaust, la impotència del
món àrab i la desorganització palestina, les forces sio-
nistes van portar a terme la neteja ètnica de la meitat
de la població nadiua de Palestina i es van fer amb prop
del 8% del territori. En el procés, van destruir més de
500 pobles palestins i una dotzena de ciutats.
No obstant això, segons l’elit política israeliana del pe-
ríode entre 1948 i 1967, Israel necessitava més es-
pai. Tant un líder egipci imprudent ─Gamal Abdel
Nasser─ com un rei jordà jove i inexpert i un règim
afí al soviètic a Damasc van jugar la seva basa da-
vant d'uns israelians àvids de territori. L'atac preven-
tiu israelià de juny de 1967 no va ser l'única via per
resoldre la crisi d'aquest any, ja que estava en mar-
xa una assenyada solució sovieticonord-americana.
Malgrat això, per a l’elit política israeliana, aquest
moment va ser una oportunitat històrica que va con-
duir al control d'Israel sobre la totalitat de la Palesti-
na històrica. També va suposar la incorporació d'un
milió i mig de palestins, amb la qual cosa el desig de
tenir un Estat jueu amb la major puresa ètnica pos-
sible va anar perdent força.
El Govern israelià de 1967 va decidir que no s'an-
nexionaria els territoris palestins que havia ocupat el
juny de 1967, però que tampoc se’n retiraria, ni tan
sols per a un acord de pau. També va permetre la co-
lonització de grans zones d'aquests territoris per part
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de pobladors jueus. Va ser en aquest moment quan
va sorgir la fórmula per administrar els territoris ocu-
pats que, l’any 2007, va constituir el punt central de
l'agenda política d'Israel i, fins a cert punt, va ocupar
també un lloc destacat a l'agenda política mundial.
Com que l’any 1967 es va decidir no abandonar els
territoris i alhora permetre als seus habitants que hi
romanguessin, Israel va desenvolupar l'estratègia d'u-
na megapresó en aquests territoris. Podria ser una pre-
só oberta, on els israelians tindrien ple control sobre
les fronteres, el territori, l'aigua i els ponts aeris amb
el món exterior, així com sobre el moviment dins dels
territoris. Es controlaria amb ajuda d'una enorme xar-
xa de col·laboració i una elit municipal autòctona que
gaudiria d'un grau considerable d'autonomia per ad-
ministrar els assumptes de la població. També s'oferia
la possibilitat de treballar a Israel, sempre que els tre-
balladors tornessin cada dia a la megapresó. Amb el
pas dels anys, amplis sectors del sistema polític is-
raelià fins i tot estaven disposats a anomenar Estat
aquesta opció de la megapresó. Aquesta opció va
guanyar especial popularitat l’any 2001, quan va ser
adoptada per Ariel Sharon, que fins i tot es va mos-
trar disposat a treure els colons de la franja de Gaza,
amb la finalitat de facilitar l'autonomia dels palestins,
però també el control de la franja des de l'exterior per
part dels israelians.
La necessitat d’aquestes mesures es derivava de l'al-
tra opció de l'estratègia israeliana: la presó d'alta se-
guretat. Aquesta estratègia es va desenvolupar com
a reacció davant de la manca de disposició per part
dels palestins a donar suport a la idea de la megapresó.
L'opció de la presó oberta va ser rebutjada les dues
vegades que va ser oferta pels israelians, la primera
d'elles durant els deu primers anys d'ocupació. La
decisió dels palestins de no reelegir la majoria de les
autoritats municipals col·laboradores l’any 1976 i mos-
trar lleialtat a l'Organització per a l'Alliberament de
Palestina (OAP) va ser vista pels israelians com un acte
de rebel·lió i va desembocar en una política de me-
sures punitives l’any 1981 per part del llavors minis-
tre de Defensa, Ariel Sharon, que també va tractar de
destruir l’OAP al Líban l’any 1982 .
Quan l’any 1987 va arribar la veritable rebel·lió, en
forma de la primera Intifada, els israelians van posar
en marxa l'opció de la presó d'alta seguretat. Van re-
córrer a mesures punitives severes i inhumanes: de-
molició d'habitatges, prohibició del moviment, arres-
tos massius sense celebració de judicis, expulsió
de persones i tancament hermètic dels territoris des
de l'exterior.

Els israelians van tractar d'oferir l'opció de la presó
oberta per segona vegada l’any 1993, mitjançant l'A-
cord d'Oslo. Gairebé a l'últim moment, el líder palestí
Yasser Arafat va rebutjar la imposició, cosa que va con-
duir a la segona Intifada, l’any 2000.
L'opció de la presó d'alta seguretat va tornar a po-
sar-se en marxa amb energies renovades i noves
perspectives. No era només una mesura de segure-
tat, sinó també una campanya diplomàtica i una es-
tratègia política. Va ser concebuda pel primer minis-
tre israelià de 2001, Ariel Sharon, que va arribar a
fundar un partit polític, Kadima, que l’ajudaria a po-
sar en pràctica la seva idea. Aquesta es corresponia
amb el concepte d'unilateralitat. L'argument de cara
al món va ser que en el bàndol palestí no hi ha un in-
terlocutor amb qui negociar la pau, la qual cosa dóna
dret a Israel a decidir de manera unilateral sobre el
futur dels territoris ocupats.
Això suposava tornar a les dues dimensions històriques
i ideològiques esmentades anteriorment: la geografia
i la demografia. Era el moment de prendre decisions
sobre l’espai que finalment ocuparia Israel i l'espai de
la megapresó. Fidel a les idees que havia desenvolu-
pat ja a principis de la dècada de 1980 i que va ex-
plicar en detall en el segle XXI, Ariel Sharon va consi-
derar que Israel havia d'annexionar-se gairebé la meitat
de Cisjordània. No com a un territori únic, sinó com a
petites parts. El que més l’interessava era incorporar
els blocs dels assentaments, les bases militars, les
«carreteres de l’apartheid», els «parcs nacionals i re-
serves naturals» (que són zones prohibides per als
palestins), els recursos hídrics i la vall del Jordà.
L’any 2007, l'annexió gairebé s'havia completat. To-
tes aquestes entitats purament jueves annexionades
van dividir Cisjordània en 11 petits cantons i sub-
cantons. Actualment tots ells es troben separats en-
tre si per aquesta complexa presència colonialista jue-
va. La part més important d'aquesta invasió és la
gran bretxa de Jerusalem, que divideix Cisjordània en
dues regions diferenciades sense connexió territorial
per als palestins.
Una part d'aquest complex unilateral són el mur i la
barrera de separació, construïts l’any 2001. Hi ha murs
i tanques entre Israel i Cisjordània, però n’hi ha molts
més dins de Cisjordània, que s'utilitzen per envoltar
pobles, barris o ciutats. Existeixen diferències entre
Cisjordània i la franja de Gaza. Les dues entitats ge-
opolítiques presenten formes diferents: Cisjordània
està formada per petits guetos, mentre que la franja
de Gaza és en si mateixa un enorme gueto. Existeix
una altra diferència: oficialment, la franja de Gaza és,
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en l'actualitat, per als israelians, el pavelló on es guar-
den els «presos més perillosos». Per la seva banda,
Cisjordània segueix funcionant com a un enorme
complex de presons a l'aire lliure en forma d'assen-
taments humans normals, tals com pobles o ciutats,
que estan connectats entre si i són supervisats per
una autoritat penitenciària que exerceix amb violèn-
cia un immens poder militar.
Pel que fa als israelians, la megapresó de Cisjordà-
nia pot denominar-se Estat. Quan Yasser Abed Rab-
bo, inspirat pels recents esdeveniments de Kosovo,
va amenaçar els israelians amb una declaració uni-
lateral d'independència en els últims dies de febrer
de 2008, ningú en el bàndol israelià va semblar opo-
sar-se gaire a la idea. Aquest és, més o menys, el mis-
satge que un desconcertat Abu Ala va rebre de Tzi-
pi Livni, ministra d'Afers Exteriors d'Israel, quan la va
cridar per assegurar-li que Abed Rabbo no parlava
en nom de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP). La im-
pressió d’Abu Ala va ser que la preocupació de la mi-
nistra era més aviat la contrària: que l’ANP no acceptés
anomenar Estat les megapresons en un futur pròxim.
Aquesta manca de voluntat, unida a la insistència de
Hamàs en resistir-se al sistema de la megapresó mit-
jançant una guerra d'alliberament, va obligar els israe-
lians a replantejar-se la seva estratègia pel que fa a la
franja de Gaza. Ha resultat que ni tan sols els mem-
bres de l’ANP més proclius a la col·laboració estan dis-
posats a acceptar la realitat de la megapresó com a
«pau», ni tan sols com a un «acord basat en l'existèn-
cia de dos Estats». Ja l’any 2006, Hamàs i la Jihad is-
làmica fins i tot van traduir aquesta manca de voluntat
en atacs a Israel amb coets Qassam. En conse-
qüència, s'ha desenvolupat el model del pavelló per
als presos més perillosos: els principals estrategues
de l'Exèrcit i el Govern s'alien per a una «gestió» a molt
llarg termini del sistema que han creat, mentre asse-
guren estar compromesos amb un «procés de pau»
vacu, que rep molt poc interès a escala mundial i que
s'enfronta a una oposició constant en l'àmbit intern.
L’any 2007, el món va ser testimoni de primera mà
de les implicacions de la nova estratègia israeliana pel
que fa a la franja de Gaza. En considerar-se el pa-
velló més perillós del complex de la megapresó, és
objecte de les mesures punitives més brutals per
part de l'autoritat penitenciària. Aquestes mesures in-
clouen matar els «presos» mitjançant bombardejos ae-
ris o amb artilleria, asfixiar la població amb mesures
econòmiques i tancar hermèticament la franja al món
exterior. Aquestes mesures punitives no són meres
conseqüències inevitables del concepte de la mega-

presó, sinó que constitueixen resultats desitjats. Els
coets que van llançar els palestins contra Sderot,
una ciutat del districte meridional israelià que limita
amb la franja de Gaza i que s'ha convertit en un ob-
jectiu freqüent, contribueixen a la lògica de la mega-
presó. L’any 2007, tots els generals israelians, que es
va entrevistar sobre les accions militars amb les quals
l'Exèrcit podia respondre els coets Qassam, van re-
conèixer que no existia una solució militar adequada.
No obstant això, van insistir en la importància de
mantenir una política israeliana de represàlies. En al-
tres paraules, les mesures punitives no poden des-
truir la resistència, però sí que ofereixen l'oportunitat
de prendre represàlies. Al seu torn, el contraatac
proporciona l'argument i la justificació per a la següent
mesura punitiva, per si algú en l'opinió pública nacional
dubtava de l'encert de la nova estratègia.

En el futur pròxim, qualsevol resistència similar per part
d'altres sectors de la megapresó de Cisjordània re-
bria un tractament semblant. És molt probable que
aquestes accions es produeixin en un futur immediat.
De fet, la tercera Intifada està en camí i la resposta
israeliana seria seguir desenvolupant el sistema de la
megapresó. Un element d'aquesta estratègia que se-
guiria sent especialment prioritari és la reducció del
nombre de «presos» d'ambdues megapresons, per mit-
jà de la neteja ètnica, les matances sistemàtiques i
l'asfíxia econòmica.
No obstant això, existeixen obstacles que impedeixen
el funcionament d'aquesta màquina de destrucció.
Sembla que cada vegada més jueus a Israel (la majo-
ria, segons una enquesta realitzada recentment per la
CNN) desitja que el seu Govern iniciï negociacions amb
Hamàs. La megapresó és una bona opció, però, si les
zones residencials dels encarregats de vigilar-la ten-
deixen a ser absorbides i tenen moltes probabilitats d'en-
trar en la línia de foc en el futur, el sistema fracassa.
Desgraciadament, dubto que l'enquesta de laCNN re-
presenti amb exactitud el sentiment actual dels israe-
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Com que l’any 1967 es va decidir
no abandonar als territoris i
alhora permetre als seus
habitants que hi romanguessin,
Israel va desenvolupar
l'estratègia d'una megapresó
en aquests territoris
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lians, però sí que indica una tendència esperançado-
ra que confirma la insistència de Hamàs que Israel
només entén el llenguatge de la força. Malgrat tot, pot
ser que això no sigui suficient i, mentrestant, la perfecció
del sistema de la megapresó es manté incòlume i les
mesures punitives adoptades per la seva Autoritat
s'estan cobrant les vides de molts més nens, dones i
homes a la franja de Gaza.
L’any 2007, el Govern israelià va intentar convèncer
l'opinió pública mundial que la violència que sacse-
ja Gaza té el seu origen en el fanatisme islàmic i que
les mesures israelianes utilitzades per plantar-li cara
havien de considerar-se com a part de la «guerra
contra el terror» general que té lloc a tot el món. La
ministra d'Afers Exteriors israeliana, amb l'ajuda de la
intel·ligència militar, es va esforçar a demostrar que
Hamàs i la Jihad islàmica eren representants d'Al-Qae-
da o d'Iran. La petita guerra civil que va esclatar l’any
2007 entre Hamàs i Fatah també es va presentar en
aquests termes.
No obstant això, l'origen d'aquesta guerra civil cal
buscar-lo en un altre lloc. La història recent de la
franja ─60 anys de despossessió, ocupació i em-
presonament─ ha generat necessàriament enfron-
taments interns violents com els presenciats l’any
2007. Aquesta mateixa història ha donat lloc a altres
aspectes desagradables de la vida que es desenvo-
lupa en aquestes condicions intolerables. De fet, se-
ria just dir que aquesta violència, i concretament els
enfrontaments interns, és molt menor del que caldria
esperar, ateses les condicions socioeconòmiques a
les quals han donat lloc les polítiques genocides is-
raelianes des de l’any 2000.
Les lluites pel poder entre els polítics, que compten
amb el suport d'organitzacions militars, són sens
dubte un assumpte desagradable que converteix tots
els membres de la societat en víctimes. Part del que
va succeir a Gaza l’any 2007 va ser un d'aquests en-
frontaments, entre polítics que havien estat triats de-
mocràticament i aquells a qui costava acceptar el
veredicte del poble. Però això, tot just constitueix el
principal enfrontament. El que hi havia darrere de
Gaza era un camp de batalla entre els representants
locals dels Estats Units i Israel ─la majoria dels quals
en són de manera involuntària, i tot i així ballen se-
gons el so que els toca Israel– i els seus opositors.
L’oposició que va triomfar l’any 2007 i que va acon-
seguir el control sobre Gaza ho va fer desgraciada-
ment d'una manera que resulta molt difícil d’aprovar
o d’aplaudir. El que preocupa no són les intencions
que té Hamàs pel que fa a Palestina, sinó els mitjans

que ha triat per aconseguir-les, que esperem que
no s'arrelin ni es repeteixin. A favor seu, caldria dir ober-
tament que els mitjans emprats per Hamàs són part
d'un arsenal que en el passat li va permetre ser l'ú-
nica força activa que, com a mínim, va intentar atu-
rar la destrucció total de Palestina. La manera en
què els va emprar l’any 2007 resulta menys admis-
sible, i esperem que sigui temporal.
No obstant això, no es poden condemnar els mitjans
si no s'ofereix una alternativa. Quedar-se de braços
creuats davant la idea d'Israel i els Estats Units d’as-
fixiar la franja fins a la mort, netejar la meitat de Cis-
jordània de la seva població indígena i amenaçar
amb el trasllat de la resta dels palestins ─dins d'Is-
rael i a les altres zones de Cisjordània─ no és una op-
ció. Equival al silenci de les persones «decents» du-
rant l'Holocaust.

És molt el que depèn de la resposta internacional.
Quan Israel va ser absolt de qualsevol responsabili-
tat per la neteja ètnica de 1948, va convertir aques-
ta política en una eina legítima de la seva agenda na-
cional de seguretat. Si el món tolera l'augment actual
de les mesures punitives israelianes contra els pa-
lestins, aquestes s'intensificaran i s'utilitzaran d’una
forma encara més dràstica.
Si no és la pressió internacional, com la que es va exer-
cir contra Sud-àfrica en l'auge de l’apartheid, res
aturarà la matança de població civil innocent a la
franja de Gaza i a Sderot, la demolició d'habitatges
a les zones del Gran Jerusalem, la neteja ètnica al cos-
tat del mur i la barrera de separació i el constant
empresonament de més de 10.000 palestins sense
la celebració d'un judici, molts d'ells nens. No podem
fer res contra això aquí, a Israel. Alguns pilots valents
s'han negat a participar en les operacions i dos pe-
riodistes ─de 150─ no deixen d'escriure sobre això,
però això és tot. En nom de la memòria de l'Holocaust,
esperem que el món no consenti que continuï la ma-
tança a Palestina.

Fidel a les idees que havia
desenvolupat ja a principis de la
dècada de 1980 i que va explicar
en detall en el segle XXI, Ariel
Sharon va considerar que Israel
havia d'annexionar-se gairebé la
meitat de Cisjordània
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L'any 2007 va marcar la fi d'un breu interval de libe-
ralització política en el món àrab que havia comen-
çat poc després de l'ocupació de l'Iraq i que es va
produir principalment com a conseqüència de la
pressió exercida des de l'exterior sobre els règims
àrabs perquè portessin a terme processos de refor-
ma i democratització. Les pressions exercides des de
l'exterior durant el període 2003-2006 van donar lloc
a una obertura política que els activistes de tota la re-
gió van aprofitar per defensar amb més força les re-
formes polítiques i constitucionals que tant temps
portaven reclamant. En trobar-se davant d'una com-
binació de pressions internes i externes cada vega-
da més intenses per a la reforma, els règims àrabs
es van veure obligats a fer algunes concessions als
seus contendents.
A Egipte, el Parlament va aprovar a petició del pre-
sident una reforma constitucional que permetria ce-
lebrar eleccions presidencials directes i competitives.
El mes de setembre de 2005, el país va ser testimoni
de les primeres eleccions presidencials competitives
de la seva història i, tal com s'esperava, Hosni Mu-
barak va resultar triat per a un cinquè mandat amb el
87% dels vots. A més, durant les eleccions parla-
mentàries de novembre de 2005, que van ser més
lliures que les anteriors, els Germans Musulmans, el
major moviment d'oposició d'Egipte, van obtenir 88
escons, el major nombre obtingut per un grup de
l'oposició a Egipte des de la revolució de 1952.
Així mateix, a les eleccions parlamentàries de Pales-
tina de gener de 2006 Hamàs va obtenir la majoria dels
escons, cosa que li va permetre establir el control
sobre el Consell Legislatiu Palestí, dominat per Fatah

des de la fundació de l'Autoritat Nacional Palestina l’any
1996. Al Líban, després de l'assassinat de Rafiq Ha-
riri, comès el 14 de febrer de 2005, va ser possible
organitzar una coalició de forces polítiques partidàries
d’Hariri, gràcies a una extensa mobilització de les
masses i a l'ajuda obtinguda des de l'exterior per for-
çar la retirada de les tropes síries del Líban i la dimissió
del Govern prosirià. Es van celebrar eleccions i la co-
alició 14 de febrer va aconseguir guanyar la major part
dels vots i formar un nou govern. Al Marroc, el rei
Mohamed VI va supervisar la creació d'una comissió
per a l'equitat i la reconciliació que pretenia abordar
els greuges patits per les persones que van sofrir
abusos durant el regnat del seu pare.
Els països del Consell de Cooperació del Golf tam-
bé van escometre importants reformes durant el pe-
ríode 2003-2006: l’any 2003, Qatar va promulgar una
constitució escrita per primera vegada en la seva
història; l'any 2005, Aràbia Saudita va celebrar elec-
cions municipals per primera vegada en 50 anys; i l’any
2006, Bahrain va celebrar unes eleccions parla-
mentàries en les quals el grup xiïta Al Wefaq va ob-
tenir el 40% dels escons, després de la qual cosa es
va designar el primer viceprimer ministre xiïta de la his-
tòria de Bahrain.
Aquests esdeveniments, coneguts com «la Primavera
Àrab», van fer creure els optimistes que el món àrab
estava a punt de sofrir una transformació democràti-
ca similar a les d'Amèrica Llatina i Europa Central i de
l'Est durant les dècades de 1980 i 1990. No obstant
això, la liberalització política va donar lloc l’any 2007
a una polarització més acusada i una repressió reno-
vada, amb la qual cosa es van esvair les esperances.
El fracàs de les obertures iniciades en el període 2003-
2006 per donar un impuls constant a la democratització
es pot atribuir a una sèrie de factors. El deteriorament
de la seguretat a l'Iraq i el fracàs dels Estats Units en
la creació d'un règim estable i democràtic van fer
que s'esfondrés l'obstinació de l'administració nord-
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americana per donar suport la promoció de la demo-
cràcia i van reforçar les opinions d’aquells que defen-
sen que abans de la democràcia hi ha d'haver segu-
retat i estabilitat. A més, els èxits electorals dels
islamistes a Egipte i Palestina van dissipar encara més
el suport rebut d'Occident per promoure la democrà-
cia a la regió, ja que es va advertir que la postura dels
dirigents d'aquests moviments estava enfrontada amb
els interessos d'Occident. Finalment, l'escalada d'Iran
com a potència regional i la creixent refermança dels
seus aliats al Líban, Palestina i Síria va portar els Es-
tats Units a reprendre les seves aliances amb règims
àrabs «moderats», tals com Aràbia Saudita, Egipte i Jor-
dània, considerats baluards contra el expansionisme ira-
nià. El resultat d'aquestes variables és que els interessos
estratègics van fer ombra una vegada més al progra-
ma de promoció de la democràcia en la regió.
Enfortits d'aquesta manera, els règims àrabs van pro-
cedir, l’any 2007, a adoptar una sèrie de mesures des-
tinades a impedir els moviments dels seus conten-
dents interns i a refermar la seva hegemonia sobre
els seus sistemes polítics. Aquests fenòmens es van
poder observar en particular al món àrab l’any 2007
amb l'aprovació de noves lleis destinades a reduir la
rivalitat política, l'augment de la polarització política
entre règims i oposicions, i processos electorals amb
poques candidatures i/o una participació popular
molt baixa. A continuació, presentarem amb més de-
tall cadascun d'aquests tres fenòmens.

Mesures destinades a augmentar l'autoritaris-
me i a reduir la diversitat de candidatures

A Egipte, el Parlament va aprovar 34 reformes cons-
titucionals. Algunes es van considerar particularment
perjudicials per a les perspectives de liberalització i
democratització del país. Es va modificar l'article 5 de
la Constitució a fi d'evitar que els islamistes formes-
sin partits polítics reconeguts per la llei i que parti-
cipessin en el procés polític. L'article 88 es va mo-
dificar per suspendre la supervisió judicial del procés
electoral i substituir-lo per un comitè electoral, els
membres del qual són triats per ambdues cambres,
dominades pel partit que exerceix el poder des de
1952. L'article 179 es va modificar per permetre el
president enviar civils a tribunals militars i facilitar l'a-
provació d'un nou projecte de llei contra el terroris-
me que en general s'espera que limiti encara més els
drets i les llibertats polítiques. A més d'aquestes re-
formes, el règim egipci va impedir rotundament que

els candidats dels Germans Musulmans es presen-
tessin a les eleccions de 2007 del consell de la Shu-
ra (la cambra alta) i a les eleccions municipals de
2008. A més, l’any 2008, es van dictar sentències de
fins a deu anys de presó per a activistes capdavan-
ters dels Germans Musulmans als quals s'havia en-
viat a tribunals militars.

A Jordània, el règim va supervisar l'adopció de dues
noves lleis considerades perjudicials per al procés de
liberalització. Es va aprovar una nova llei de partits po-
lítics en virtut de la qual el nombre mínim de mem-
bres dels partits va passar de 50 a 500. Segons la
nova llei, més de la meitat dels partits polítics de Jor-
dània haurien de dissoldre's l’any 2008. També es va
aprovar una nova llei de premsa per la qual aug-
menten significativament les multes per presumptes
ofenses dels mitjans escrits. Els periodistes acusats
de difamar la religió, ofendre els profetes religiosos,
incitar a les lluites sectàries o al racisme, difamar
persones o divulgar informació falsa o rumors podrien
enfrontar-se a multes de fins a 40.000 dòlars.
Al Marroc, un país habitualment considerat com el més
liberal del món àrab, el règim va prendre fortes me-
sures contra la premsa independent i va imposar
multes i/o sentències de presó als editors d'alguns
diaris i a periodistes de Nichane, le Journal Hebdo-
madaire, Al Watan Al An i Telquel. D’altra banda, el
Govern del Marroc va proposar una nova llei de prem-
sa que penalitza els periodistes acusats d'ofendre la
monarquia, l'Islam i institucions estatals com l'exèr-
cit i el poder judicial.

Polarització política

L’any 2007, en una sèrie de països àrabs es va ac-
centuar encara més la polarització social i política que
va conduir en alguns casos a l'esclat de conflictes vio-
lents i/o a l'estancament i la paràlisi política. Aquest
va ser el cas de l'Iraq, el Líban, Palestina i Iemen i, en
menor mesura, de Bahrain i Kuwait. A Palestina, el con-
flicte entre Fatah i Hamàs es va intensificar en part
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Els èxits electorals dels
islamistes a Egipte i Palestina
van dissipar encara més el suport
rebut d'Occident per promoure
la democràcia a la regió



com a conseqüència dels esforços del primer per des-
posseir dels seus poders el Consell Legislatiu Palestí
dominat per Hamàs. La lluita pel poder va desembocar
en una confrontació violenta entre Hamàs i Fatah
que va culminar en la presa de poder de la franja de
Gaza per part de Hamàs i la divisió de l'Autoritat Pa-
lestina en dues entitats diferents i enfrontades.

Al Líban, la coalició pro Hariri dominada pels sunni-
tes que exercia el poder i la coalició prosiriana do-
minada pels xiïtes van fracassar en l'intent d'arribar a
un acord sobre el nou president, cosa que va deixar
el Líban sense president i va donar lloc a una sèrie
de confrontacions violentes entre els seguidors d'amb-
dós grups. Al Iemen, el règim de Salih estava ocu-
pat intentant sufocar al nord del país una rebel·lió ac-
tivada pels seguidors del clergue xiïta Al Houthi que
havia començat l’any 2005. L'enfrontament entre els
militars i els rebels d’Al Houthi es va saldar amb cen-
tenars de morts i arrestos i va contribuir a l'expansió
del poder de l'estament militar.
A Bahrain, l'any 2007 va ser testimoni d'una sèrie d'en-
frontaments violents entre la policia i manifestants en
zones xiïtes. Malgrat les importants victòries obtingu-
des l’any 2006 per la majoria xiïta políticament exclo-
sa, l’any 2007 van augmentar les confrontacions amb
el règim. Aquestes confrontacions van estar provoca-
des en part per la filtració d'un document secret en el
qual s'exposaven certs intents del règim per fomentar
sentiments contra els xiïtes i marginar la majoria xiïta.
El règim va respondre als disturbis arrestant centenars
de manifestants i prenent mesures enèrgiques contra
els activistes defensors dels drets humans. Kuwait
també va viure l’any 2007 un estat de paràlisi política
com a conseqüència d'una confrontació entre el Par-
lament i l'executiu. L’any 2007, van haver de dimitir
tres gabinets consecutius per impedir un vot de cen-
sura del Parlament. La dissolució d'aquest últim l’any
2008 per part de l’emir va posar fi a l'enfrontament.
L'estat de polarització política i social que van viure

alguns dels països que durant el període 2003-2006
van assolir importants avenços per a la democràcia
va fer que desaparegués l'entusiasme pel procés de-
mocràtic, tant a l'interior d'aquests països com a la
resta del món àrab. A més, la incapacitat demostra-
da per les diferents faccions enfrontades per resol-
dre les seves diferències per mitjans pacífics i de-
mocràtics reforça encara més els conflictes sectaris
a la regió i fa que les esperances de democratitza-
ció siguin encara més vanes.

Eleccions sense participació

L’any 2007, va haver una sèrie de països àrabs, con-
cretament Algèria, Egipte, Jordània, el Marroc, Mau-
ritània, Oman, Qatar i Síria, que van celebrar eleccions
presidencials, municipals i/o parlamentàries. La ma-
jor part dels processos es va caracteritzar per una es-
cassa competència política i una baixa participació
de l'electorat, fins i tot en relació amb les xifres ha-
bituals de la zona. A més, els islamistes van obtenir
mals resultats a gairebé totes les eleccions celebra-
des l’any 2007, no només per un augment de la re-
pressió, sinó també per un major descontentament
amb la seva actuació en molts dels països en els
quals havien estat triats.
L’any 2007, Algèria va celebrar eleccions municipals i
parlamentàries. Les eleccions parlamentàries cele-
brades el 17 de maig d'aquest any van reflectir el do-
mini de l'aliança que governava Algèria, formada pel
Front d'Alliberament Nacional (FLN), el Reagrupament
Nacional Democràtic (RND) i el Moviment de la So-
cietat per la Pau (MSP), que va obtenir 249 d'un to-
tal de 389 escons. El partit Islah, major partit de l'o-
posició, va boicotejar l'elecció després que el seu líder
Abdullah Gaballah fos retirat pel Ministeri de l'Interior
del seu càrrec com a cap del partit. L'aliança gover-
nant també va obtenir una majoria aclaparadora a les
eleccions municipals del 30 de maig de 2007. L'índex
de participació va ser baix en ambdós comicis. L'índex
de participació a les eleccions parlamentàries va ser
del 35,5%, mentre que a les de 2002 va ser del 46%.
Jordània també va celebrar eleccions municipals i
parlamentàries l’any 2007 amb resultats similars. Les
municipals, que es van celebrar el 31 de juliol, van que-
dar arruïnades per un frau generalitzat que va portar
el major partit de l'oposició, el Front d'Acció Islàmi-
ca (FAI), a retirar els seus 25 candidats una vegada
iniciades les votacions. A les eleccions legislatives que
es van celebrar el mes de novembre van guanyar
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En una sèrie de països àrabs es
va accentuar encara més la
polarització social i política que
va conduir en alguns casos a
l'esclat de conflictes violents i/o
a l'estancament i la paràlisi
política
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candidats independents progovernamentals. El FAI va
obtenir només sis escons, cosa que contrasta amb
els 17 que havia aconseguit a les eleccions de 2003.
L'índex de participació va ser d'aproximadament el
42%. Les pèrdues dels islamistes es van atribuir no
només a la pràctica habitual de la compra de vots,
sinó també a les divisions internes que es donaven
en aquell moment entre l'ala moderada i els partida-
ris d'una línia més dura.
El Marroc va celebrar eleccions parlamentàries el
mes de setembre de 2007. Mentre els observadors
del país i els internacionals consideraven en general
que aquestes eleccions eren lliures i justes, l'índex de
participació va resultar extremadament baix. Només
un 37% de les persones amb dret a vot van acudir
a les urnes, mentre que a les eleccions de 2002 la
participació va ser del 52%. El partit nacionalista Is-
tiqlal va obtenir el major nombre d'escons i el seu lí-
der va ser nomenat primer ministre. El Partit islamis-
ta Justícia i Desenvolupament (PJD), del qual
s'esperava que obtingués el major nombre d'escons,
va quedar en segon lloc amb 47 escons i va ser ex-
clòs del Govern de coalició.

Síria és un altre país àrab que va celebrar eleccions
municipals i parlamentàries, i un referèndum presi-
dencial l’any 2007. El Front Nacional Progressista, la
coalició que inclou el partit Baaz i uns altres nou par-
tits més petits, que ha governat Síria des de 1972,
va obtenir la majoria dels escons tant a les eleccions
parlamentàries celebrades a l'abril com a les muni-
cipals de l'agost. Els escons restants van ser per a
candidats independents. Els grups de l'oposició si-
riana van boicotejar ambdues eleccions; el règim va
comunicar que la participació havia estat del 50%.
En alguns dels països àrabs més petits, com Mauri-
tània, Oman i Qatar, també hi va haver eleccions l’any
2007. Qatar va celebrar eleccions municipals l'abril
de 2007. No obstant això, les primeres legislatives,

previstes per a 2007, es van posposar per segona ve-
gada. Oman va celebrar eleccions al Consell de la
Shura el 27 d'octubre. El Govern va estimar que l'ín-
dex de participació va descendir fins al 63% des del
74% de 2003. El Consell de la Shura d'Oman exer-
ceix una funció consultiva i no té poder legislatiu. Fi-
nalment, Mauritània va celebrar les seves primeres elec-
cions presidencials lliures el 25 de març amb una
participació del 70% de les persones amb dret a vot.
Amb alguna excepció, concretament la de Mauritània,
les eleccions que es van celebrar en el món àrab l’any
2007 no van aconseguir atreure els votants i únicament
van servir per reproduir el poder dels règims vigents i
dels seus aliats. L'absència de competència real ha des-
posseït les eleccions de la importància que tenen i ha
fet que els votants perdin l'interès per participar en un
procés els resultats del qual estan decidits per enda-
vant. D'altra banda, allà on hi va haver una autèntica pug-
na, com en el cas del Marroc, la incapacitat dels fun-
cionaris electes del Govern d'incloure el procés de
formulació de polítiques en un sistema polític que es
caracteritza per la centralització del poder en mans de
la monarquia sembla haver portat a la desil·lusió res-
pecte a la viabilitat del procés electoral.

Alguns avenços positius

Malgrat que la situació de la liberalització política i la
democratització en el món àrab no donava lloc a
moltes esperances l’any 2007, es van produir certs
avenços positius, principalment a la regió del Golf. Tot
i que no es pot afirmar que aquests avenços contri-
bueixin a la democratització, sí que contribueixen a
la modernització i institucionalització de la política
en alguns dels sistemes de govern més tradicionals
del món àrab.
Entre aquests avenços hi ha la creació del Consell
Bay'a , o Consell per a la Successió a Aràbia Sau-
dita, amb el qual es pretén formalitzar el procés d'e-
lecció d'un successor del monarca i modernitzar el
sistema judicial saudita mitjançant la compilació de
les lleis i la creació d'un tribunal administratiu i un al-
tre d'apel·lació. Entre la resta d'avenços positius hi ha
una nova llei de premsa a la Unió dels Emirats Àrabs
(EAU) per la qual queden abolides les sentències de
presó per delictes relacionats amb les publicacions
i una nova llei de municipis a Jordània que estipula
l'elecció dels consells municipals i dels alcaldes, càr-
recs que anteriorment es triaven per designació. Fi-
nalment, es van refermar els drets de la dona amb el

Les pressions exercides des de
l'exterior durant el període 2003-
2006 van donar lloc a una obertu-
ra política que els activistes de tota
la regió van aprofitar per defensar
amb més força les reformes polí-
tiques i constitucionals que tant
temps portaven reclamant
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nomenament de set ministres en el gabinet del Ma-
rroc i quatre en el dels EAU, així com amb l'adjudi-
cació del 20% de les regidories de Jordània a dones.

Conclusió

L'any 2007 va marcar la fi d'una obertura política que
havia començat l’any 2003 i que va sorgir principalment
com a conseqüència de les pressions exercides des
de l'exterior sobre els règims àrabs perquè es demo-
cratitzessin. L’any 2007, el món àrab va sofrir la recru-
descència de la repressió i de la polarització política i
va registrar baixos nivells de participació política. Aquest
allunyament de les tendències cap a la liberalització del
període 2003-2006 va ser en principi el resultat d'un
canvi en les prioritats de les potències externes en la

regió, que van començar a témer una escalada de les
forces d'Iran i dels islamistes i, en conseqüència, van
voler reforçar les seves aliances amb els règims auto-
ritaris àrabs. No obstant això, tal com il·lustra l'any
2007, l'augment de la repressió només serveix per fo-
mentar la polarització política i l'apatia, amb la qual
cosa es crea un cercle viciós que mina les esperances
d'una democratització pacífica en el món àrab.

Referències

Arab Reform Bulletin. Carnegie Endowment for In-
ternational Peace. Números de 2007.
Al Sharq Al Awsat. Números de 2007.
www.islamonline.net
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CAP A LA PAU AL PRÒXIM ORIENT: IDENTIFICANT DIFERÈNCIES I EXPECTATIVES

Els dies 11 i 12 de gener de 2007, el Centre Internacional de Toledo

per a la Pau, Search for Common Ground i la Fundació Tres Cultures

del Mediterrani organitzen una trobada per commemorar el 15è aniver-

sari de la Conferència de Pau de Madrid de 1991. «Madrid +15. Quinze

anys després. Cap a la pau a l’Orient Pròxim: identificant diferències i

expectatives» és una iniciativa de la societat civil que reuneix figures

influents de les parts del conflicte i altres actors rellevants amb la final-

itat de reivindicar la necessitat d'adoptar un enfocament regional per a

la pau i l'estabilitat a l’Orient Mitjà.

Participen a la trobada delegacions d'Egipte, els Estats Units, Israel,

Jordània, el Líban, Palestina, Rússia i Síria, a més dels ministres d'Afers

Exteriors d'Espanya, Dinamarca, Noruega i Suècia, el secretari general

de la Lliga Àrab i la comissària de la Política Europea de Veïnatge (PEV)

de la Unió Europea (UE).

Els participants estan d'acord a donar suport a un enfocament regional

global, considerat l'únic camí cap a una solució sostenible per a l’Orient

Mitjà. La crisi del Líban de l'estiu de 2006, les contínues dificultats que

travessen les relacions entre Israel i Palestina, la guerra i la postguerra

a l'Iraq, i la creixent influència d'Iran en l'àmbit regional posen en relleu

la interrelació i la interconnexió que caracteritzen els assumptes de la

regió. En aquest sentit, la comissària Benita Ferrero-Waldner destaca la

necessitat d’afrontar cadascun dels elements que conformen el conjunt

de conflictes de la regió, ja que resulta impossible desvincular un con-

flicte d'un altre: una pau global no hauria de limitar-se a Israel i

Palestina, sinó que hauria d'incloure el Líban i Síria. La solució no pot

venir imposada des de l'exterior, sinó que haurà de procedir de les

parts. En aquesta situació, el paper de la UE hauria de ser el de medi-

ador i instigador, a més del que ja ocupen el Quartet i la Lliga Àrab. El

secretari general de la Lliga Àrab, Amr Mussa, analitza els mèrits i els

punts febles de la Conferència de Madrid de 1991: d'una banda, va

aportar un nou dinamisme a les converses entre les parts de l'Orient

Mitjà, en adoptar un enfocament integral i establir el principi de pau per

territoris. No obstant això, d'altra banda, va excloure'n les Nacions

Unides i mancava d'un mecanisme de seguiment per reconduir el

procés. També recalca que l'èxit de la pau és un requisit previ per guan-

yar la lluita contra el terrorisme.

La reunió Madrid +15 ha estat una oportunitat per reflexionar sobre els

èxits, i també sobre els fracassos, del Procés de Madrid i sobre les

fases posteriors del procés de pau de l'Orient Mitjà. Les conclusions de

la Conferència indiquen que els participants estan d'acord a elogiar l'o-

portunitat d'haver celebrat un debat obert sobre les preocupacions, les

limitacions i les oportunitats que es donen entre Israel, el Líban,

Palestina i Síria, a més de ratificar la necessitat d'un enfocament regio-

nal que sorgeixi de la iniciativa de pau de la Lliga Àrab. Així mateix, els

assistents van reiterar que hi ha una clara sensació d'urgència que posa

fre a acords provisionals o a llarg termini i que, al mateix temps, reivin-

dica que es reprenguin immediatament les negociacions per assolir un

acord regional final i complet.

Més informació:

www.toledopax.org/Madrid+15.pdf



Salam Kawakibi

Politòleg

Investigador associat a la Fundació CIDOB

El segle XIII, segles abans de la creació del Partenariat
Euromediterrani, que actualment es veu sotmès a
pressions per part de l'Administració francesa per
enterrar-lo en vida i inventar una Unió Mediterrània,
es va signar un acord entre la República de Venècia
i el Principat d’Alep. Aquest acord estipulava, a més
de clàusules comercials adequades per a ambdues
«entitats», articles que es referien a les relacions re-
ligioses (culturals?) i el respecte mutu de les dife-
rències entre ambdues parts.
Per tant, les relacions de Síria amb el Mediterrani són
ancestrals i poden trobar les seves arrels fins i tot en
els fenicis que van abandonar les costes de Síria
per explotar econòmicament les altres riberes d'a-
questa conca i van deixar la seva petjada molt abans
de la nostra era.
Una relació ancestral, però que es troba avui dia amb
obstacles que semblen menys superables que fa mi-
lers d'anys, malgrat les noves tecnologies de la co-
municació. Com és que Síria, que encara vigila l'al-
tra riba, travessa aquest període en el qual sembla que
els ports del nord li estan vetats i que el sol del llu-
nyà llevant l'atreu sense enlluernar-la?

Interior en ebullició o estancat?

Els anys que els siris van conèixer un raig de demo-
cràcia semblen molt llunyans. La nova generació sap
poc de les experiències que l'escena política siriana
havia viscut en el període posterior a la seva inde-
pendència –entre 1946 i 1949– i més tard, entre
1953 i 1958. Episodis curts d'una vida parlamentà-
ria relativament lliure amb «veritables» eleccions i una

premsa que representava en la seva època una riquesa
quantitativa i qualitativa. Des de llavors, la vida polí-
tica interior ha estat confiscada per «promoure el
progrés i l'emancipació de les masses». Aquestes
masses resulten immadures per a alguns i no aptes
per viure «normalment» sense un partit «capdavanter»
i un cap «simbòlic». Fora tots els invents «imperialis-
tes» que volen «enverinar» una població a la recerca
de «la unió, la llibertat i el socialisme»!
Aquest episodi continua essent d'actualitat amb tími-
des millores polítiques, la repercussió de les quals els
siris no noten realment. No obstant això, l'economia
«socialista» viu des de l'any 2000 una liberalització al
límit de l’anarquia en un clima ombrívol, on la taxa d'a-
tur real s'acosta en les anàlisis més optimistes al 20%,
en una societat molt jove i que manté, a pesar dels es-
forços, una taxa de natalitat relativament elevada.
La retirada del Líban el 2005 no ha millorat la situa-
ció econòmica sinó, al contrari, ha proporcionat al mer-
cat de treball milers d'obrers abans absorbits per la
demanda libanesa. La desaparició de l'economia pa-
ral·lela beneficia la classe privilegiada i contribueix d'i-
gual manera a enverinar una crisi econòmica que es
produeix alhora que la producció de cru es redueix
de 600.000 a 300.000 barrils.
Paradoxalment, l'obertura del sistema bancari és pro-
fitosa d'una manera o altra per al sector bancari libanès,
molt afectat per la retirada de milers de milions de dò-
lars de la burgesia «paràsita» siriana, que s'ha enri-
quit amb un sistema econòmic i polític opac. No obs-
tant això, aquest últim any ha vist néixer desenes de
projectes finançats per fons dels països del Golf i, so-
bretot, per Qatar, que manté molt bones relacions amb
Síria, contràriament a les que ha emprès el seu gran
veí, Aràbia Saudita. La majoria d'aquests projectes se
centren en els àmbits dels serveis, el turisme i la
construcció. Hi ha molt poca inversió en el sector in-
dustrial, que sofreix, de la part pública, la deteriora-
ció i la corrupció, i, de la part privada, està sotmès a

B
al
an
ç

M
ed
. 2

00
8

21
5

Polítiques Mediterrànies | Pròxim Orient

Síria el 2007: balanç i perspectives



una legió de reglamentacions complexes i contra-
dictòries que fomenten la corrupció i les xarxes de fa-
voritismes establertes amb els responsables.

De la mateixa manera, disminueixen les subvencions
a causa de l'alça mundial del preu de les matèries pri-
meres. Els preus es disparen i les solucions no dei-
xen de fracassar. Les alternatives poc reflexionades
d'economistes poc experimentats poden complicar en-
cara més la situació de les famílies modestes. Qual-
sevol excusa és bona per intentar defensar la inca-
pacitat d'una Administració oxidada. Per tant, la
immigració iraquiana pot ser un bon pretext, així com
la crisi econòmica mundial i, també, el boicot exercit
sobre Síria quant a les noves tecnologies. Sense que
aquests elements siguin completament insignificants
i puguin influir en l'economia siriana, no hi ha dubte
que la bona governança i la transparència, així com
la independència de la justícia podran ser factors
molt útils en la reestructuració de l'economia i de la
societat. Paral·lelament a l'obertura econòmica, l'es-
pai públic queda restringit. La llibertat d'expressió i d'as-
sociació no són elements essencials en la visió es-
tatal de la societat siriana. Partint d'una «ideologia» que
incrimina gairebé qualsevol opinió critica, ja que el país
«s'oposa a la pressió externa, així com a la voluntat de
les forces enemigues per desestabilitzar-lo», els mit-
jans de comunicació continuen estretament contro-
lats, així com els altres mitjans d'expressió pública. Al-
gunes temptatives audaces, no organitzades, donen
lloc a una producció intel·lectual que intenta eludir les
línies vermelles indefinides i variables.
Un element intern que no ha de ser menyspreat és
l'auge de la religiositat en el si d'una societat poc co-
neguda pels seus vincles radicals. Aquest fenomen
no és sorprenent en el context regional i internacio-
nal. No obstant això, ha estat àmpliament influït i «mo-
derat» per la voluntat de les autoritats polítiques de
canalitzar una plaga considerada «perillosa» i que ha
aconseguit desestabilitzar diversos règims de la re-
gió. Després dels enfrontaments sagnants de la dè-
cada de 1980 amb els Germans Musulmans, la re-
ligió «oficial» ha ocupat l'escenari. Assistim, per tant,
a una recuperació de la religiositat que s'ha aconse-

guit de moment, sobretot, per mitjà d'aliances pan-
islàmiques que el poder polític desenvolupa a la re-
gió. Això dóna un marge de credibilitat i de legitimi-
tat a alguns mitjans. No obstant això, aquesta
religiositat ascendent no s'inscriu en absolut en la ide-
ologia del Partit Baas al poder, sinó que es tracta més
aviat d'un ús temporal dels factors influents que sem-
blen ser costum en aquesta regió.

Paper regional discutible

Des de la dècada de 1970, Síria s'ha convertit en
un actor ineludible en el tauler de l'Orient Mitjà.
Aquest lloc s'atribuïa a l'incontestable pes del seu
difunt president Hafez al-Asad. El seu successor i fill,
Bachar al-Asad, va intentar preservar aquesta he-
rència però semblava molt complicat. És possible que
no pogués mantenir aquest «pes» desitjat? O bé va
ser la conjuntura política que li va impedir beneficiar-
se’n? Sembla que la sensatesa convida a esperar per
resoldre aquesta qüestió tan simple i complexa. Les
mutacions, maniobres, complots i altres fenòmens no
cessen d'adornar l'escenari regional, i els propers anys
podran aportar llum sobre els esdeveniments que vi-
vim avui.
L'any 2007 va ser una continuació dels anys ante-
riors quant a la crisi de les relacions amb Occident,
però també i, al mateix temps, va aportar cert pro-
grés en aquesta mateixa qüestió. La voluntat nord-
americana de demonitzar l’Iran i el seu «fidel» aliat si-
rià no ha aconseguit arribar més enllà dels discursos.
Les estretes relacions entre Síria i l’Iran, tenint en
compte que són relacions d'interès estratègic fun-
dades pels dirigents anteriors d'ambdós països,
semblaven reforçar-se durant aquest any, sobretot,
gràcies a inversions iranianes de gran envergadura
en la indústria siriana.
A pesar de les aparences, és important assenyalar que
aquesta aliança no és un matrimoni «catòlic» i que hi
ha punts de divergència, en particular, sobre les
qüestions libaneses i iraquianes. En canvi, no és tam-
poc senzill creure en un allunyament sirià de l'Iran, com
exigeixen els occidentals i alguns dirigents àrabs,
per tornar a obrir les portes de la comunitat interna-
cional. Així, la tesi que postula la creació i el perill d'un
creixement xiïta, que amenaçaria la regió amb majo-
ria sunnita, i que és propagada pels nord-americans
i adoptada per Aràbia Saudita, Jordània i Egipte, no
sembla tenir fonament lògic. Queda en el terreny de
les «fabulacions» que reforcen les polítiques d'a-
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quests països als quals els nord-americans conce-
deixen el títol d'estats moderats...
Durant l’any 2007, els europeus no han aconseguit
organitzar una política comuna a la regió. Les postu-
res sobre qüestions preocupants com la crisi libane-
sa i el conflicte palestinoisraelià han estat diverses.
Per tant, era fàcil distingir entre la diplomàcia francesa
(si es pot dir diplomàcia) i la d'Espanya i Alemanya.
Perquè, contràriament a la voluntat francesa de boi-
cotejar, almenys oficialment, la diplomàcia siriana, els
alemanys i els espanyols han mantingut els seus ca-
nals amb Damasc tot i no estar satisfets dels resul-
tats. El desplegament de forces europees al sud del
Líban després de l'agressió israeliana el juliol de 2006
va portar alguns països europeus a salvaguardar els
seus canals de consulta i d'intercanvi amb Síria.
El canvi polític a la cúpula del poder executiu francès
semblava donar un raig d'esperança a l'impuls d'un dià-
leg entre París i Damasc. Això no hauria estat impos-
sible, sobretot, per la presència, a l'entorn de Nicolas
Sarkozy, de consellers que coneixen bé el camí de Da-
masc. No obstant això, l'hegemonia nord-americana
en aquests assumptes i, en particular, en el relacio-
nat amb la crisi libanesa, ha bloquejat aquest proce-
diment i ha dut els francesos a seguir «instruccions»
d'immobilisme o, en el millor dels casos, a abstenir-
se i cedir el lloc a una Administració nord-americana
que sovint no és homogènia en les seves postures.
Paradoxalment, en un «mercat de demanda», l'apa-
rell diplomàtic de la UE roman completament absent
de l'escenari sirià. En canvi, la cooperació econòmi-
ca entre Europa i Síria continua desenvolupant-se dis-
cretament i modestament sense estar estretament lli-
gada al mediocre nivell de les relacions polítiques. No
obstant això, s'han elaborat diversos projectes amb
instàncies europees en l'àmbit de la reforma econò-
mica i administrativa.
En el seu entorn àrab, Síria manté relacions estables
amb alguns països (Algèria, el Marroc, Tunísia…), i
més agitades amb altres (Aràbia Saudita, Egipte,…).
Aquests últims critiquen el paper de Síria al Líban i
la seva aliança amb l’Iran, que representa, segons el
seu punt de vista, un perill a la regió. El context sau-
dita és més complex, ja que pren en consideració
«acords» amb els Estats Units sobre diferents temes
(Afganistan, l'Iraq i el Líban). Sembla que aquest
acord nord-americà-saudita s'enfronta a algunes re-
ticències de l'Administració a Washington, fins i tot
en el si de la família reial a Riad.
La política d'embargament diplomàtic adoptada res-
pecte a Síria no aconseguirà «suavitzar» la postura de

Damasc, sinó al contrari, la reforçarà. Síria ja no «duu
la veu cantant» al Líban, però pot ocupar un paper im-
portant per bloquejar o desbloquejar la situació. D'a-
questa manera, Síria continua tenint una influència en
alguns actors (sunnites i xiïtes) importants del tauler
iraquià, però sense tenir per això el mateix poder po-
lític que els iranians.
Les bones relacions amb Turquia reconforten Da-
masc i li donen un important pulmó econòmic i polí-
tic a nivell regional. Encara més, ja que Turquia s'o-
fereix voluntària per intervenir en eventuals
negociacions amb Israel. Els dos països accepten
aquest paper i fins i tot l’exigeixen.

A pesar de les aparences per a alguns i dels desit-
jos per a uns altres, el poder polític a Síria no travessa
un període de debilitat ni d'agnòsia. Se sent prote-
git pels esdeveniments i pel fet de tenir diverses car-
tes per jugar. D'aquesta manera sap que la seva exis-
tència ja no és una qüestió eminent, tret de per a una
minoria «extremista» en l'Administració nord-americana
i la saudita. La seva aliança amb l’Iran li dóna avan-
tatge per portar a terme negociacions amb totes les
parts «enemigues» àrabs o occidentals. Les seves re-
lacions amb les instàncies i els projectes mediterra-
nis ja no representen una preocupació per al Govern
sirià. Des del fracàs de la signatura d'un acord d'as-
sociació, Síria ha desenvolupat la seva estratègia
orientada a la regió (Iran i Turquia) i també ha ampliat
els seus intercanvis amb Xina.

Conclusió

Aquest petit país, que encara manté una importàn-
cia real en l'escena política regional, ha de plantar cara
a diversos desafiaments en un futur proper.
Les reformes econòmiques que Síria intenta portar
a terme podrien tenir conseqüències nefastes a
l’ambit social. En els últims mesos hem estat testi-
monis d'augments espectaculars dels preus dels
productes de consum i de l'energia. Malgrat l'aug-
ment dels salaris, el mercat és sempre capaç d'ab-
sorbir-los sense pietat o sense control. La classe mit-
jana abandona les seves pròpies files per unir-se a
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la dels desfavorits, amb tot el que això implica a tots
els ambits. Ja se sap que aquesta classe és fona-
mental per desenvolupar un consum cultural i in-
tel·lectual en qualsevol societat. La seva desapari-
ció provoca, per tant, una pobresa que sobrepassa
els aspectes econòmics.
La reforma econòmica, i potser administrativa, ne-
cessita un acompanyament polític en el sentit de la
democratització del sistema. Això sembla un obsta-
cle a qualsevol solució positiva que es pugui buscar.
Un altre repte que sembla imponent, encara que no
es trobi en primera línia, és la recuperació dels alts
de Golan ocupats el 1967 i annexionats el 1980 per
Israel. Un acord de pau just amb l'Estat hebreu po-
drà evitar gran part de la tensió regional. No obstant
això, es pot assolir sabent que la guerra continua
essent una de les principals solucions per unir la so-
cietat israeliana?
En el marc de les noves conjuntures regionals i in-
ternacionals, Síria intenta reformular el nou paper re-
gional que ocupa al seu entorn. Això dependrà molt

de la solució de la crisi libanesa i d'una reconciliació
amb els països àrabs influents de la regió. No obs-
tant això, per a tal reconciliació cal una voluntat no
solament regional sinó també internacional.
Europa continua essent per a Síria un veí proper i un
«vell» continent portador d'esperança i de moderni-
tat. Tant els dirigents com la població fan una gran
distinció entre l'Occident europeu i l'Occident nord-
americà. És necessari trobar els actors que puguin
treure’n profit d'ambdós costats. També és important
que s'imposi una pau justa a la regió, però això que-
da en el terreny dels desitjos, ja que amb la política
del «caos organitzat», predicada pels nord-ameri-
cans i el «seguidisme» europeu en la majoria dels ca-
sos, Israel continua essent un Estat «impune» en
una regió on els càstigs quotidians per part dels rè-
gims establerts o de les forces externes es conver-
teixen en una moneda de canvi que podria desen-
volupar noves formes de resposta, que no només
amenaçaran la regió sinó també i, sobretot, tota la
conca del Mediterrani.

XIX CIMERA DE LA LLIGA ÀRAB A RIAD, 28/29 DE MARÇ

Caps d'Estat, reis i presidents de 22 països àrabs membres de la Lliga

Àrab, excepte Líbia, es reuneixen a la capital saudita en el marc de la

XIX Cimera Àrab. Altres personalitats internacionals també assisteixen

a la reunió: el secretari general de les Nacions Unides Ban Ki-Moon,

l'Alt Representant de la Unió Europea (UE) de la Política Exterior i de

Seguretat Comuna (PESC), Javier Solana, així com representants de

diversos països asiàtics, sud-americans i europeus.

El tema principal de l'ordre del dia és el rellançament del procés de pau

amb Israel basat en el principi de “pau per territoris”, segons la Iniciativa

de Pau Àrab aprovada a la Cimera de Beirut l’any 2002. En virtut del

Pla, les nacions àrabs reconeixerien Israel si aquest es retirés del terri-

tori ocupat durant la guerra de 1967 i es creés un Estat palestí amb

Jerusalem com a capital i una “solució justa” del problema dels refugiats

palestins. El suport al poble palestí i a l'Autoritat Palestina són altres

dels temes tractats a les discussions. Una segona qüestió crucial és

l'actual crisi libanesa. El Líban està representat a la Cimera per dues

delegacions: una dirigida pel president prosirià Émile Lahoud i l'altra

encapçalada pel primer ministre prooccidental Fuad Siniora. La Cimera

reitera la total solidaritat àrab amb el Líban i ofereix suport polític i

econòmic a l'Estat libanès, al mateix temps que subratlla la necessitat

d'arribar a un alto el foc ferm i durador, així com la necessitat de desco-

brir la veritat de l'assassinat terrorista del primer ministre Rafiq Hariri. La

reunió recalca els llaços fraternals i històrics entre el Líban i Síria basats

en el respecte mutu de sobirania i independència. Un altre tema impor-

tant tractat durant la reunió és la necessitat de respectar la voluntat del

poble iraquià per determinar el seu futur polític, però assenyala que una

solució de seguretat es basa en el respecte per la unitat i la sobirania

de l'Iraq.

La conferència expressa el seu agraïment pels esforços que està

realitzant la Lliga Àrab en cooperació amb les Nacions Unides, la UE

i la Unió Africana per resoldre la crisi de Darfur.

La Cimera demana als Estats àrabs que ampliïn l'ús pacífic d'energia i

tecnologia nuclear, al mateix temps que recalca la necessitat d'alliberar

la regió d'armes de destrucció massiva.

Els esforços i el contacte amb la presidència de la UE i la Comissió

Europea pretenen desenvolupar i millorar el diàleg araboeuropeu.

També s’haurien de millorar les relacions amb Xina i Amèrica Llatina. En

aquest sentit, la conferència decideix convocar la segona Cimera de

Països Àrabs i Llatinoamericans al Marroc l’any 2008.

Finalment, els líders àrabs decideixen convocar el XX Consell de la Lliga

Àrab sota la presidència de la República de Síria, els dies 11/12 de

març de 2008.

Més informació:

Declaració de Riad:

www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=62681

www.mideastweb.org/arabsummit2007.htm
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Turquia és un país mediterrani en procés de nego-
ciacions d'adhesió a la Unió Europea (UE). Sens
dubte, l'última fase abans de l'adhesió final portarà
molts anys. Per arribar fins a aquí, des de 2002, els
governs turcs no han escatimat esforços per adap-
tar-se als criteris polítics de Copenhaguen promul-
gats el mes de juny de 1993 per la Unió i que es re-
fereixen a les condicions polítiques imposades als
països candidats, que són, a grans trets, la demo-
cràcia, l'estat de dret i el respecte dels drets humans
i de les minories.

La reacció a la dinàmica europea

Al llarg d'aquest període reformista que va durar
tres anys fins a finals de 2004, un aspecte crucial
de la vida política turca, el pes dels militars en la po-
lítica, va haver de limitar-se seriosament. A més dels
militars, els defensors de l'antiga elit promilitar, fins
i tot militarista, van veure com disminuïa la seva in-
fluència tant en l'àmbit jurídic com en l’àmbit social.
En pressentir un desig de canvi i, per tant, de min-
vament de la seva influència, els militars i les antigues
elits republicanes van començar a manifestar el seu
descontentament a partir del moment en què es van
instaurar les reformes polítiques que afectaven di-
rectament o indirectament el seu poder. Mitjançant
acusacions contra el Govern de minar els fonaments
laics de la República, en reduir la funció de garants
que ocupaven els militars, aquests cercles van uti-
litzar, i encara utilitzen, tots els recursos institucio-

nals (la Constitució, el Tribunal Constitucional, el
sistema jurídic, l'organisme de supervisió de les uni-
versitats, etc.) per afeblir i, comptat i debatut, des-
fer-se del partit neoislamista al poder, el Partit de la
Justícia i el Desenvolupament (AKP). Cal recordar que
aquest partit, malgrat les seves referències islàmiques,
va ser el que, sota l'impuls europeu, va introduir la
major part de les reformes polítiques democràtiques
des del període reformista del principi de la Repú-
blica l’any 1923.
Més recentment, al llarg de l'any 2007, amb motiu d'im-
portants esdeveniments institucionals, com ara l'elecció
d'un nou president de la República i les eleccions par-
lamentàries previstes des de feia temps, l'antiga elit
va voler jugar-se el tot pel tot amb la finalitat de sos-
cavar el partit governamental i recuperar eventualment
el poder. Des de principis d'any, es va iniciar una
tasca de desgast que va anar en augment fins a les
eleccions. Els militars es van fer escoltar diverses
vegades, i més concretament el 27 d'abril, per cridar
a l'ordre el partit en el poder, sota la forma d'un ulti-
màtum electrònic publicat al seu lloc web, en el qual
declaraven que intervindrien en cas necessari. A l'en-
demà, la societat civil va reaccionar amb vehemèn-
cia i això va permetre que el Govern respongués al
seu torn aquella mateixa tarda i declarés que la nota
dels militars era inacceptable. A partir d'aquest mo-
ment, tot va tornar a l'ordre constitucional, es van
celebrar les eleccions i el partit en el poder va ser li-
teralment plebiscitat.
Aquest episodi demostra, abans de res, la madure-
sa del règim polític a Turquia, que va aconseguir re-
sistir i rebutjar la tutela militar en la vida política. Té
valor d'exemple o, com es diu, de millor pràctica (best
practice) per a l'entorn mediterrani, on existeixen cer-
tes tendències similars. Finalment, el procés europeu
de Turquia va tenir sens dubte una repercussió de-
cisiva en el feliç desenllaç d'aquesta important crisi.
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L’omnipresència dels militars en la vida política

En efecte, a semblança de les antigues dictadures del
nord del Mediterrani, la vida política turca està mar-
cada per l’omnipresència, l'omnisciència i l’omnipo-
tència dels militars. Aquest fenomen té les seves
arrels en la història de la República.

L’occidentalització de l'Imperi Otomà que es va ini-
ciar a la fi del segle XVIII va privilegiar una causa
única: la de garantir la perpetuïtat de l'Estat. La trans-
formació del cos social té una importància secundària
i només es concreta com a conseqüència de les re-
formes que afecten en primer lloc l'aparell d'Estat. Les
elits reformadores del període republicà, igual que les
de l'era otomana, són abans de res servidors gelo-
sos de la causa estatal. A Turquia, l'Estat té prioritat
sobre la resta, l'individu i la societat.
Després de la Gran Guerra que va acabar amb l'Im-
peri Otomà, en virtut del Tractat de Sèvres signat l’any
1920, es van ocupar parts importants de la Turquia
actual. La reducció territorial estava en el seu apo-
geu i l'Estat en una situació crítica. El component
militar de l’elit republicana, àmpliament dominant, va
salvar l'Estat, va crear una república moderna a sem-
blança del model jacobí i es va dotar així d'una sòli-
da legitimitat. En el nou Estat, l'obsessió de la inte-
gritat i la seguretat del territori com a corol·lari del
traumatisme de 1920, va constituir la trama fona-
mental de la legitimitat de la burocràcia militar que en-
cara perdura avui. Reforçada per l'obsessió de l'or-
dre heretat del període otomà, que considerava
qualsevol conflicte, fos quin fos el seu origen, com
un perill potencial, aquesta legitimitat era una cons-
tant transhistòrica de la República de Turquia.
No obstant això, el procés de normalització que
s'està portant a terme a Turquia, sobretot després
de l'inici del període de preadhesió a la UE, relega
cada vegada més els militars a les tasques pròpies
de militars. No obstant això, això requereix temps,
a causa de la legitimitat de la funció militar, i hau-
ria de completar-se abans que es realitzi l'adhesió.

La defensa de la laïcitat i la seguretat interior ani-
ran a càrrec de les forces civils com en altres paï-
sos comparables, on s'ha protegit la desmilitaritza-
ció de la vida política davant la perspectiva europea
que se'ls presenta.
No és realista pretendre que un país com Turquia,
creat ni més ni menys que per militars, i un Govern
que va tenir-hi en el passat relacions molt tibants,
depuri ràpidament la vida política de la influència dels
militars. Això és el que es desprèn de la crisi polí-
tica de 2007.

Breu cronologia dels esdeveniments

El 12 d'abril, el cap de l'Estat Major, el general Bü-
yükanit, recorda que el futur president de la República
ha de conformar-se als principis de la Constitució. Dos
dies més tard, té lloc a Ankara una manifestació que
congrega centenars de milers de persones per de-
fensar la laïcitat que els manifestants consideren
amenaçada per les maniobres del Govern de l’AKP.
El 24 d'abril, l’AKP nomena Abdullah Gül candidat a
la presidència de la República. Aquest nomenament,
així com la decisió de convocar el Parlament per ini-
ciar el procés d'eleccions presidencials mostren la de-
terminació de l’AKP de no cedir a les manifestacions,
pressions i provocacions procedents del sector laic.
El 27 d'abril, el Parlament organitza una primera vol-
ta de votacions per nomenar el president. Cal re-
cordar que a Turquia la presidència de la República
és una funció més aviat cerimonial i és l'Assemblea
qui tria el president. En canvi, després del referèn-
dum popular iniciat pel partit en el poder celebrat el
21 d'octubre, a partir d'ara el president es triarà per
sufragi universal.
El candidat que havia estat nomenat pel partit en el
poder, Abdullah Gül, obté els vots de pràcticament
tots els diputats que participen a la votació (357), ja
que els diputats de l'oposició no hi assisteixen. No
obstant això, en no arribar al quòrum de 367 votants,
hi ha el risc que el Tribunal Constitucional invalidi la
votació. I això és precisament el que succeeix més tard
quan el partit de l'oposició, el Partit Republicà del Po-
ble (CHP), apel·la el Tribunal. En aquest moment,
comencen a observar-se fortes tensions a Ankara.
Durant la nit, el lloc web de les forces armades pu-
blica un comunicat que bé podria titllar-se d’ultimà-
tum al poder civil, íntegrament traduït a continuació.
«És evident que determinats cercles fan esforços in-
interromputs per atemptar contra els valors fonamen-
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A semblança de les antigues
dictadures del nord del
Mediterrani, la vida política
turca està marcada per
l’omnipresència, l'omnisciència
i l’omnipotència dels militars



tals de l'Estat de la República de Turquia, a saber, la
laïcitat, i que aquestes activitats han augmentat con-
siderablement aquests últims temps. Amb aquestes
activitats, que són variades i van fins a l'organització
de celebracions alternatives a les nostres festes na-
cionals, símbol de la independència del nostre Estat
i de la unió de la nació, aquests cercles qüestionen
els valors fonamentals i exigeixen la seva redefinició.
Per exemple, un concurs de recitació de l'Alcorà or-
ganitzat el dia de la festa nacional del 23 d'abril. El
22 d'abril de 2007, van fer interpretar cants religio-
sos a unes nenes vestides amb vestits retrògrads, amb
la participació de diversos grups procedents de San-
liurfa, Mardin, Gaziantep i Diyarbakir. Aquestes ne-
nes haurien de ser al llit a aquestes hores. Paral·le-
lament, van intentar despenjar retrats d’Atatürk i
banderes turques, cosa que demostra clarament el
veritable objectiu i les intencions dels que havien or-
ganitzat la vetllada. A més, es van donar instruc-
cions a tots els directors d'escola del municipi d’Al-
tindag, prop d'Ankara, sobre ‘les celebracions de la
setmana del naixement sagrat’. A Denizli, les alum-
nes van dur el vel i van interpretar cants religiosos
durant una activitat organitzada pel muftí i un partit
polític. Encara que hi ha quatre mesquites al poble
de Nikfer, al municipi de Tavas, Denizli, es van or-
ganitzar conferències religioses destinades a les do-
nes en el recinte d'una escola pública. Aquests des-
envolupaments s'han seguit amb preocupació. Les
activitats que s'organitzen a les escoles vénen de-
terminades per les circulars del Ministeri d'Educació
Nacional. Aquestes estaven fora d'aquest marc. En-
cara que l'Estat Major va informar-ne les autoritats
competents, no es van prendre mesures. El fet que
les activitats s'organitzessin amb l'aprovació de les
autoritats locals, que haurien d'haver intervingut i
impedir-les, agreuja encara més la situació. Podrien
esmentar-se molts altres exemples.
Aquest concepte integrista que s'oposa a la Repú-
blica i que no té un altre objectiu que posar a prova
els valors fonamentals del nostre Estat, s'alimenta de
determinats esdeveniments i discursos d'aquests úl-
tims dies i divulga el contingut de les seves activi-
tats. Molts dels esdeveniments que succeeixen a la
nostra regió provenen de les catàstrofes provocades
per la instrumentalització de la fe i la religió en els
discursos polítics. Al nostre país, com a l'estranger,
les ideologies o discursos polítics que pretenen ins-
criure's en la fe, són corruptes i fan desaparèixer la
fe, com s'ha vist de manera flagrant a Malatya. No hi
ha dubte que l'única forma que la República de Tur-

quia pugui viure en pau i estabilitat com una demo-
cràcia moderna, és mantenir-se fidel als valors fo-
namentals del nostre Estat prescrits a la Constitució.
Tot això contradiu, sense cap dubte, l'adhesió es-
sencial i total a la República (com va dir el cap de l'Es-
tat Major en la seva intervenció del 12 d'abril de
2007, en insistir en la sinceritat d'aquesta adhesió) i
transgredeix els valors i disposicions fonamentals
prescrits a la Constitució. En els últims dies, el de-
bat presidencial s'ha centrat en la qüestió de la laïci-
tat. És una qüestió que preocupa les forces armades
turques. No cal oblidar que són part implicada en
aquest debat i que constitueixen el garant infalible de
la laïcitat. En cas de necessitat, les forces armades
expressaran clarament i obertament la seva posició i
actuaran en conseqüència. Ningú ho ha de dubtar. En
resum, tots els que s'oposen al concepte «Benaurat
aquell que pot anomenar-se turc!», del gran fundador
de la nostra República, Atatürk, són i seran enemics
de la República. Les forces armades turques mante-
nen la voluntat infrangible de complir sense vacil·la-
ció les seves obligacions, que els són conferides per
llei per protegir aquests valors. La seva adhesió i la
seva fe en aquests valors són inflexibles».
Es tracta de l'argumentació clàssica que va servir de
justificació a les múltiples intervencions militars del pas-
sat, els anys 1960, 1971, 1980 i 1997, que en cada
ocasió van suposar la suspensió del règim parla-
mentari, la detenció de polítics, que fins i tot van ser
jutjats i condemnats a mort l’any 1960, la persecu-
ció, l'assetjament, la tortura o l'exili d'acadèmics, in-
tel·lectuals, sindicalistes i oponents polítics.
L'endemà, el 28 d'abril, els comentaristes polítics, igual
que la intelligentsia, rebutgen el ultimàtum dels militars.
No obstant això, va caldre esperar fins a la tarda per-
què el portaveu del Govern i ministre de Justícia, Ce-
mil Cicek, fes declaracions i cridés a l'ordre els no
triats: «És inconcebible que en un país democràtic ba-
sat en l'estat de dret, un general pugui expressar-se així
contra el seu Govern» declara. Cemil Cicek explica
que «el cap de l'Estat Major està a les ordres del pri-
mer ministre» i que la seva declaració pretenia pressionar
el Tribunal Constitucional. Cemil Cicek assenyala que
el primer ministre Recep Tayyip Erdogan ha trucat per
telèfon al cap de l'Estat Major Büyükanit per demanar-
li explicacions. Malgrat aquests aclariments, l'advertiment
dels militars es titlla d'ofici de cop d'estat, aquesta ve-
gada electrònic. Ha quedat en els anals com a e-cop.
Des d'aquest moment, exèrcit i Govern eleven el to
amb una virulència inusitada en els debats que, des
de fa diversos mesos, per no dir des de l'arribada al
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poder l’any 2002 de l’AKP, enfronten l’establishment
laic i el nou establishment de l’AKP.
El 29 d'abril, se celebra a Istanbul una manifestació
massiva que congrega més d'un milió de persones
– poques vegades vist a Turquia – amb eslògans tan
dispars com «No a la UE, no als Estats Units» o «Ni
sharia ni cop d'estat».
El 30 d'abril, la borsa d'Istanbul cau un 9% a l'obertura.
El 5 de maig, a Izmir i a altres ciutats de província,
prossegueixen les manifestacions, sovint teledirigides,
o com a mínim aprofitades per la facció més radical
de l’elit kemalista i laica.

Al Parlament, les dues últimes votacions per al no-
menament del president de la República no con-
dueixen a res, ja que el Tribunal Constitucional exi-
geix un quòrum d'una tercera part dels diputats
presents per validar qualsevol votació.
Com a resultat, el president en exercici, Ahmet Nec-
det Sezer, roman en funcions i Turquia es troba de

nou en campanya electoral per a unes eleccions an-
ticipades uns mesos. Celebrades el 22 de juliol, con-
soliden el poder de l’AKP que s'erigeix en paladí de
la democràcia turca, en haver aconseguit enfrontar-
se als militars. Des del principi de la legislatura, el nou
Parlament tria Abdullah Gül com a onzè president de
la República de Turquia.

Queda molt per fer

És evident que la democràcia turca va sortir vence-
dora d'aquesta crisi amb la consagració del partit en
el poder. No obstant això, els errors de la classe mi-
litar i de l'antiga elit kemalista, laica i promilitar, ser-
veixen molt sovint d'excusa al Govern per fer-se pas-
sar per paladí de la democràcia, fent simplement el
contrari d’allò que aquests preconitzen.
Actualment, la democràcia turca necessita un nou im-
puls i no s’hauria, en cap cas, de conformar a aques-
ta victòria parcial sobre el poder dels militars. El des-
afiament segueix intacte i el Govern de l’AKP que va
sortir reforçat de les urnes, no sembla estar en con-
dicions d'afrontar aquest combat, en la mesura que
prefereix compartir-hi el poder i no molestar-los més
que per a la redefinició del laïcisme, d’altra banda ne-
cessària. Aquestmodus vivendi no afectarà el poder
financer dels militars ni els posarà de nou sota l'au-
toritat dels elegits.

El procés de normalització que
s'està portant a terme aTurquia,
sobretot després de l'inici del
període de preadhesió a la UE,
relega cada vegada més els militars
a les tasques pròpies de militars



Jean-Arnault Dérens

Redactor cap,

Le Courrier des Balkans, Arcueil

Al cap de gairebé nou anys d'un protectorat interna-
cional infructuós, Kosovo va proclamar la seva inde-
pendència el 17 de febrer de 2008. Ha estat reco-
neguda pels Estats Units i per alguns estats europeus,
a pesar de la ferma oposició de Sèrbia i del seu aliat,
Rússia. Aquest tema divideix profundament la Unió
Europea (UE) i reactiva les especulacions sobre els
riscos d'una nova crisi regional.
Segons els partidaris d'aquesta solució, reconèixer
la independència de Kosovo significaria «col·locar
l'última peça del trencaclosques balcànic». Amb
aquesta independència acabaria el procés de des-
composició de l'antiga federació iugoslava i es do-
narien les bases per garantir una estabilització dura-
dora dels Balcans occidentals. Si la vella reivindicació
dels albanesos ja ha estat satisfeta, almenys en el pla
simbòlic, sembla que, no obstant això, es perfila una
nova crisi regional, mentre que la independència, ab-
solutament formal de Kosovo, no presagia la viabili-
tat del nou Estat. No assistim més aviat a l'obertura
d'un nou cicle de descomposició i de reestructura-
ció de l'espai balcànic?

Un procés teledirigit

Durant dos anys, l'emissari de l'ONU ha dut a terme
negociacions entre Belgrad i Pristina, que mai no
han tingut veritables possibilitats d'arribar a bon ter-
me. Les postures dels uns i els altres eren antago-
nistes; els albanesos només volien sentir parlar d'in-
dependència, l'única opció precisament inacceptable
per a Sèrbia, que no volia plantejar-se sinó una for-
ma d’«autonomia molt àmplia» per definir. Les auto-

ritats sèrbies han proposat fins i tot una veritable
«volta al món de les autonomies», i han plantejat per
a Kosovo un estatus basat en el model de les illes
Aland a Noruega, i de l'Alto Adige italià, fins i tot en
el de Hong Kong, etc.
En realitat, els daus estaven trucats des del principi,
ja que alts representants nord-americans havien de-
clarat, fins i tot abans que comencessin les discus-
sions, que la independència era una sortida «inelu-
dible». Aquesta postura no podia sinó reforçar la
intransigència albanesa i fer que tot procés de dis-
cussió fos en va.
Malgrat això, Sèrbia mantenia una postura diplomà-
tica i jurídica molt forta. Des del final dels bombar-
dejos de l'OTAN, el juny de 1999, l'estatus de Kosovo
està, en efecte, determinat per la resolució 1244 del
Consell de Seguretat de l'ONU, que preveu explíci-
tament la sobirania sèrbia sobre el territori.
Evidentment, aquesta resolució continua en vigor fins
que no sigui anul·lada per una altra resolució del ma-
teix Consell de Seguretat. No obstant això, Sèrbia pot
comptar amb el suport de Rússia per impedir l'a-
dopció d'un nou text. En aquestes condicions, la re-
solució 1244 continua essent vàlida, cosa que con-
dueix a una situació una mica confusa: la Missió
Interina de les Nacions Unides per a Kosovo (MI-
NUK) continua operativa, tot i que abandonarà pro-
gressivament la part essencial de les seves compe-
tències en profit de les institucions kosovars i de la
nova missió EULEX que la UE hi pensa desplegar. Els
18.000 soldats de l'OTAN membres de la Força In-
ternacional de Seguretat a Kosovo (KFOR) es troben
igualment desplegats en virtut d’aquesta resolució.
En l’àmbit legal, «ignorar» la resolució 1244 i el Con-
sell de Seguretat crea un precedent incontestable que
Rússia pretén utilitzar per empènyer a la independèn-
cia les repúbliques secessionistes de l'antiga Unió de
Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS) que li són
fidels, com la regió moldava de Transdnièstria o també
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Abjasia i Ossètia del Sud, a Geòrgia. De manera ge-
neral, molts països es preocupen per la solució apor-
tada a l'estatus de Kosovo: Sèrbia, Estat sobirà i mem-
bre de l'ONU, ha estat privat contra la seva voluntat del
18% del seu territori, cosa que representa una flagrant
violació de la Carta de les Nacions Unides, acceptada
i subscrita pels principals estats occidentals, especial-
ment els EUA, França i Gran Bretanya.
En realitat, la comunitat internacional s'ha precipitat
en un parany temible. Els albanesos de Kosovo con-
sideraven que se'ls havia promès la independència i
amenaçaven obertament a desencadenar un nou ci-
cle de violència si aquesta perspectiva no es con-
cretava ràpidament. Havien interpretat els bombardejos
de l'OTAN dirigits contra Iugoslàvia el 1999 com un
suport explícit a la seva reivindicació i percebien el
protectorat de l'ONU com una «preparació» per a
aquesta ineludible independència.

No obstant això, els bombardejos de 1999 oficialment
no tenien cap altre objectiu que fer cessar els excessos
de les forces de seguretat sèrbia i iugoslava a Kosovo
i, en aquella època, els principals actors de l'escena
internacional no es plantejaven l'opció de la inde-
pendència. De la mateixa manera, la MINUK s'ha
desplegat sense veritables objectius ni calendari.
Aquest protectorat, el més costós de tota la història
de l'ONU, no ha permès resoldre cap dels innom-
brables desafiaments als quals ha de plantar cara Ko-
sovo. Per tant, la seva prolongació indefinida no era
factible. Calia sortir de l’statu quo, fins i tot si el re-
mei triat podia revelar-se pitjor que la malaltia.

El desengany del protectorat internacional

La MINUK no tenia objectius clarament definits, ex-
cepte el de reconstruir una societat «multiètnica» a
Kosovo, enunciat de manera molt teòrica i abstrac-
ta. En realitat, el desplegament de forces civils i mi-
litars internacionals a Kosovo, el juny de 1999, va anar
acompanyat dels actes de violència de la «neteja èt-
nica de venjança», contra les poblacions sèrbies, el

poble romaní i altres petites comunitats no albane-
ses, com els gorani, els bosnians o els croats.
Per tant, parlar de «multietnicitat» era un cimbell, ja que
els actes de violència recíprocs havien destruït el mí-
nim de confiança necessari entre les diverses comu-
nitats. Mentre que el dret a la tornada dels aproxima-
dament 150.000 serbis i romanís expulsats de Kosovo
des de 1999 es presentava com una prioritat de l'Ad-
ministració internacional, les tornades «reals» (de per-
sones que no van tornar a marxar al cap de diversos
mesos) van ser, en el millor dels casos, de centenars.
El fracàs del protectorat també és flagrant en els
dos altres àmbits principals: la reconstrucció de l'Es-
tat de dret i d'una economia més o menys funcional.
L'establiment d'un sistema policial i judicial eficaç
sempre va ensopegar amb innombrables problemes.
La policia de les Nacions Unides, els membres de la
qual provenen de tots els països del món i pràctica-
ment en cap cas tenen coneixement de serbi o alba-
nès, mai no han aconseguit definir un marc de coo-
peració eficaç amb el Servei de Policia de Kosovo
(KPS), aquest últim àmpliament sotmès als interes-
sos dels diferents partits i faccions. Els serveis a l'om-
bra (els de l'antic escamot o els de la Lliga Democràtica
de Kosovo, LDK) sempre van continuar exercint una
vigilància molt més eficaç de la societat.
Aquestes xarxes d'interessos, freqüentment de na-
turalesa políticomafiosa, també han impedit la re-
construcció del sistema judicial: en cadascun dels ca-
sos que han de ser jutjats, els testimonis es retracten
i els mateixos jutges tenen por. En aquestes condi-
cions, no és estrany que gairebé cap processament
d'antics guerrillers hagi pogut arribar a bon terme.
Aquest fenomen afecta fins i tot el Tribunal Penal In-
ternacional de la Haia, on molt pocs testimonis al-
banesos s'han atrevit a mantenir les seves declara-
cions contra antics combatents de l'Exèrcit
d'Alliberament de Kosovo (UCK).
Aquest fracàs de la justícia té com a conseqüència di-
recta la consolidació de les xarxes d'interessos privats,
que donen suport i controlen els partits polítics. A cau-
sa de la incapacitat de l’Administració de l'ONU, el
temps ha agreujat les tendències mafioses. Els ciu-
tadans albanesos, primeres víctimes d'aquest des-
emparament, no obliden la responsabilitat que co-
rrespon a l'Administració internacional i també li
retreuen el seu fracàs econòmic.
En efecte, convertir Kosovo en un lloc pròsper no for-
mava part dels compromisos «contractuals» de la
MINUK, però l'enfonsament dels serveis públics, de
les infraestructures i de l'economia continua essent
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aclaparador per a l'Administració internacional res-
ponsable del territori.
L'exemple més flagrant és el del subministrament
de corrent elèctric. Kosovo viu al ritme d'incessants
talls de corrent des de juny de 1999, una realitat fins
aleshores ignorada, ja que Sèrbia sempre va asse-
gurar els proveïments de Kosovo i el manteniment de
la xarxa de distribució. La lluita de classes ha pres
un caire que Karl Marx no havia imaginat: l'oposició
entre els feliços posseïdors d'un generador elèc-
tric, i la immensa majoria de la població que no pot
permetre-se'l. En aquestes condicions, podem ima-
ginar com el desenvolupament de tota activitat eco-
nòmica es fa encara més difícil, mentre que els talls
de subministrament alimenten un malestar social
permanent.

Tota aquesta qüestió és encara més sorprenent, ja que
suposadament Kosovo exportava corrent a l'època iu-
goslava, i les centrals tèrmiques de Kosovo A i Ko-
sovo B, a Obilic, prop de Pristina, van ser construï-
des, en la dècada de 1960, per l'empresa francesa
Alstom. Ningú no pot comprendre que hagi resultat
impossible reparar-les i tornar-les a posar en fun-
cionament, mentre l'Agència Europea de la Recons-
trucció (EAR) ha desemborsat tota sola prop de 500
milions d'euros per al restabliment de la producció i
el subministrament elèctric.
Aquesta qüestió s’ha vist sovint compromesa per as-
sumptes continus de corrupció. El control de les mi-
nes de lignit, de les centrals d’Obilic, i de la compa-
nyia pública d'electricitat, KEK, sempre ha estat objecte
d'una forta batalla política. Els principals partits alba-
nesos, la Lliga Democràtica de Kosovo (LDK), el Par-
tit Democràtic de Kosovo (PDK) i l'Aliança per al Fu-
tur de Kosovo (AAK), sempre han intentat col·locar
«els seus homes» en llocs estratègics, sense tenir en
compte les competències ni les qualificacions reque-
rides. La corrupció ha arribat també a l'Administració
internacional: el desembre de 2002, un alt responsa-
ble de la MINUK, Jo Trutschler, de nacionalitat ale-
manya, va ser detingut acusat de corrupció. A la fi de

2007, el número dos de la missió, l'antic general nord-
americà Steven Schook, es va veure forçat a abando-
nar precipitadament el seu lloc, quan era investigat
per l'Oficina de Serveis de Supervisió Interna de les
Nacions Unides (OSSI). Steven Schook està implicat
en el vast i confús projecte de construcció d'una ter-
cera megacentral, Kosovo C, un projecte el cost del
qual s'estima en 3.500 milions de dòlars, la pertinèn-
cia econòmica dels quals sembla discutible i les con-
seqüències ambientals del qual mai no es van estudiar.
Al cap i a la fi, Kosovo continua essent una bomba
social, sempre a punt d'esclatar, amb una taxa d'a-
tur estimada en el 60% de la població activa, men-
tre que el 60% de la població té menys de 25 anys.
Cada any, 40.000 joves celebren el seu 18è aniver-
sari sense tenir gairebé cap oportunitat de poder
construir les seves vides i el seu futur a Kosovo. Per
a ells, l'única perspectiva continua essent la de l'exi-
li cap a Occident, gairebé sempre clandestí.
A pesar de les sumes colossals que la UE ha promès
invertir a Kosovo, aquesta situació té poques possi-
bilitats de millorar, almenys a curt termini. Els partidaris
de la independència destaquen dos arguments: els in-
versors estrangers donarien l'esquena a Kosovo men-
tre no disposés d'un estatus clarament establert, en-
cara que es pot pensar que, des d'aquest punt de vista,
la situació gairebé no ha canviat des de la proclama-
ció formal del 17 de febrer, mentre que el context re-
gional sembla que s’ha tornat encara més incert. L'al-
tre punt, les privatitzacions, ha quedat bloquejat, atès
que la major part de les empreses kosovars pertan-
yen a la República de Sèrbia: la situació no ha can-
viat gens des de la proclamació de la independència,
ja que l'estatus polític d'un territori no té, evidentment,
conseqüències sobre els drets de propietat privada.
En aquestes condicions, el futur econòmic de Kosovo
–desproveït de recursos econòmics significatius, a part
dels jaciments de lignit– sembla molt ombrívol. El
desenvolupament de Kosovo no podria plantejar-se
sinó en el marc del desenvolupament d'intercanvis re-
gionals. Fins i tot si Sèrbia encara no ha complert la
seva amenaça d'embargament econòmic contra Ko-
sovo, la ruptura de les relacions amb Belgrad supo-
sarà un obstacle encara major per al nou país.

Els riscos regionals

La independència de Kosovo no s’ha de comparar amb
la de Montenegro, per començar perquè els dos paï-
sos no disposen del mateix estatus: Montenegro era
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una república federada de l'antiga Iugoslàvia, cosa que
li donava dret, segons els famosos arbitratges de la
Comissió Badinter, establerts a principi de 1992, a
fer valer el seu dret a la secessió. Sobretot, la inde-
pendència montenegrina es va adquirir a través d'un
sufragi que reunia els vots de la majoria (els monte-
negrins) i els de la major part de les minories nacio-
nals: els bosnians, els albanesos i els croats del país
van votar massivament per la independència.
Per contra, solament una de les comunitats nacionals
del país, els albanesos, efectivament molt majorita-
ris, desitjava la independència de Kosovo i, en con-
seqüència, ells han imposat la seva elecció a les al-
tres comunitats. Més enllà de consideracions jurídiques
–per exemple, sobre l'estatus jurídic exacte de què
gaudia Kosovo al si de la Iugoslàvia socialista– la
seva independència ratifica el principi de la creació
d'un Estat sobre una base ètnica.

La independència de Kosovo obre incontestable-
ment la «qüestió nacional albanesa transfronterera»,
fins i tot si el tema d'una eventual unificació nacional
no es planteja immediatament. L'evolució dels esde-
veniments a Macedònia (on una quarta part de la
població és albanesa), a la Vall de Presevo, al sud de
Sèrbia, i a Montenegro (on la minoria albanesa no re-
presenta més del 6,5% de la població total) haurà de
seguir-se de ben a prop.
Altres conseqüències de la independència: es con-
sidera un precedent per als nacionalistes serbis de
Bòsnia i Hercegovina, que justifiquen les seves prò-
pies aspiracions a la secessió. Milorad Dodik, el tot-
poderós primer ministre de la República Srpska, «l'en-
titat sèrbia» d'aquest país sempre dividit, no pararà
d’utilitzar l'amenaça d'un referèndum i d'una partició
per bloquejar totes les reformes indispensables i to-
tes les mesures que podrien posar en dubte el seu po-
der. L'amenaça de sancions internacionals també ha
desaparegut, ja que Milorad Dodik disposa ara d’una
«arma» molt més potent: el xantatge de la secessió.
Un últim punt: la independència de Kosovo ha pre-
cipitat la crisi política a Sèrbia, i ha reforçat els co-
rrents més nacionalistes. Si Sèrbia «pren la decisió»

de sumir-se en una política d'aïllament i de confron-
tació directa amb gran part de la comunitat interna-
cional, no serà l'única a pagar les conseqüències, ja
que aquesta actitud tindrà incalculables conse-
qüències regionals.
L'estratègia de la UE a la regió també es troba afec-
tada. Des de la Cimera de Tessalònica, el juny de
2003, la Unió reconeix la «vocació» dels països dels
Balcans occidentals d’unir-s’hi, però com es pot ima-
ginar una estratègia d'integració, que obviï Sèrbia, que
continua essent el principal Estat i el pilar de la re-
gió? És simplement impossible imaginar uns Bal-
cans estables i pacificats sense una Sèrbia també de-
mocràtica, estable i en bona relació amb els seus veïns.

Quina independència?

La independència de Kosovo continuarà essent, al-
menys en un primer moment, essencialment formal i
simbòlica. Aquesta independència està «controlada»
per la comunitat internacional, en aquest cas la UE.
Les competències de les institucions electes estaran,
en realitat, limitades pels poders discrecionals de
l'Alt Representant europeu, segons un model pròxim
al que està en vigor a Bòsnia i Hercegovina.
Quant a la seguretat del territori, continuarà estant as-
segurada per les tropes de l'OTAN –fins i tot si l'ac-
tual Cos de Protecció de Kosovo (TMK), força civil,
acaba convertint-se en un petit exèrcit.
Al mateix temps, el reconeixement internacional del nou
Estat continuarà essent bastant parcial, a pesar de l'o-
bertura d'un cert nombre d'ambaixades estrangeres a
Pristina. En efecte, el vet serbi impedirà a Kosovo ad-
herir-se a nombroses organitzacions internacionals, so-
bretot al Consell Europeu o a l'Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). L'adhesió
a l'ONU, que necessita un vot de l'Assemblea Gene-
ral, encara és incerta.
Finalment, l'autoritat del nou Estat no s'exercirà sinó
sobre una part del territori de Kosovo, ja que els ser-
bis es neguen a reconèixer la proclamació d'inde-
pendència i han abandonat, per tant, totes les insti-
tucions de Kosovo, no solament en el sector nord, sinó
també en tots els enclavaments. Des del 17 de febrer,
Belgrad ha reprès directament les regnes de tots els
aspectes de la vida quotidiana a les zones sèrbies. En
aquestes condicions, Kosovo ha entrat completament
en una lògica de partició.
La missió EULEX, si arriba a desplegar-se, tindrà per
objectiu principal vetllar per la posada en funciona-
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ment de les principals disposicions del pla Ahtisaa-
ri, que contenen nombroses mesures a priori poc
atractives per als albanesos, com la descentralització,
que es traduirà en la creació de municipis serbis.

Aquestes disposicions comprenen també mesures
simbòliques que pretenen emmascarar el caràcter na-
cional albanès del nou Estat –així, ni l'himne ni la ban-
dera han d'evocar «cap comunitat nacional concre-
ta». Això ens condueix, en realitat, al regnat de
l'absurd. El nou Kosovo és un Estat «ètnic» albanès,
ja que la principal comunitat no albanesa, els serbis,
es nega a reconèixer la independència. Al mateix

temps, una forta tutela internacional s'esforçarà per
intentar emmascarar aquesta realitat, tot imposant
símbols neutres. Evidentment, aquest acord de mí-
nims no pot fer altra cosa que alimentar frustracions
i exasperacions en totes les comunitats, mentre que
a Kosovo quedarà no solament una bomba social a
punt d'esclatar, sinó també un veritable polvorí que
amenaça tota la regió.
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Si calgués escollir un leitmotiv dominant en l'actuali-
tat informativa sobre els Balcans al llarg de l'any 2007,
aquest seria el del «retorn» de les grans potències a
la regió per disputar-se entre si les corresponents
zones d'influència. Si bé en cap moment les grans po-
tències han estat absents dels Balcans des de 1990,
l’any 2007 l’estira i arronsa s'ha explicitat sense dis-
simular. Els resultats de la pugna, però, només es
podran comprovar al llarg de l'any 2008.
L'efecte d'aquesta acció ha seguit dos grans eixos: les
negociacions per a la integració a la Unió Europea (UE),
plenament rematades per l'ingrés de Romania i Bul-
gària en el club; i els estira i arronsa entre Rússia, d'un
costat, i els Estats Units de l'altre, sobre les qüestions
geoestratègiques més candents, especialment l'estatus
de Kosovo. Brussel·les també ha tingut un marcat
protagonisme en aquestes tensions, com no podia ser
d’una altra manera. Aparentment, actuant en un sen-
tit relaxador; però en realitat, un nucli molt concret de
membres destacats havia pres partit per Washington.
Aquestes tendències van afectar els països balcà-
nics en procés de transició des dels règims en tran-
sició a partir del sistema socialista. A Grècia, país
amb un règim social i polític fermament ancorat en el
liberalisme de tall occidental, han predominat el de-
bat polític i les crisis socials lligats a la situació inter-
na i a la nova relació amb el veí turc.

El problema de Kosovo entra en una nova fase

L'any 2007 va marcar el termini límit per a la solució
del contenciós de Kosovo a partir del pla desenvo-
lupat pel diplomàtic finlandès Martti Ahtisaari al llarg

de l'any anterior i protegit per les Nacions Unides. El
mes de febrer de 2007, Ahtisaari va presentar als lí-
ders polítics de Belgrad i Prístina l'esborrany per a una
resolució del Consell de Seguretat referida a la «in-
dependència supervisada», que no obstant això no va
agradar ni als serbis ni als nacionalistes albanesos més
radicals, especialment al molt actiu moviment «Vetë-
vendosje/!» : «Autodeterminació!» que va organitzar
violentes manifestacions en contra.
El pla inspirat en l’exemplificador model de les illes
Åland, que durant molt de temps van ser territori de
disputa entre Suècia i Finlàndia, es basa en conce-
dir a Kosovo una sobirania tutelada que no seria de-
nominada formalment com a «independència», encara
que tampoc es faria referència a cap forma de sobi-
rania sèrbia sobre el territori. Però Kosovo tindria
prerrogatives i símbols propis d'un Estat indepen-
dent, com una Constitució, bandera, himne i accés
a organismes que agrupen països sobirans. Es no-
menaria un enviat internacional amb poder de veto so-
bre la legislació i capacitat de destituir funcionaris i
dirigents. Els 100.000 serbis i membres d'altres co-
munitats que segueixen a Kosovo, segons el pla, tin-
dran una àmplia autonomia i un percentatge de re-
presentació al Govern, al Parlament, a la policia i al
funcionariat. S'incloïa en el projecte la possibilitat
que Kosovo comptés amb un exèrcit gairebé simbò-
lic amb 2.500 efectius.
Rússia va anunciar que vetaria la resolució perquè vio-
lava implícitament el concepte de sobirania nacional
a escala internacional. A més, Moscou va anunciar que
no protegiria en el Consell de Seguretat cap resolu-
ció que no fos acceptada pels albanesos de Koso-
vo i els serbis. La situació va arribar a un atzucac a
partir del 20 juliol, quan es va comprovar que defini-
tivament, el pla no arribaria al necessari consens en
el Consell de Seguretat. No obstant això, a Brussel·les
ja hi havia intenció de fer-se càrrec de la sobirania de
Kosovo molt abans del Pla Ahtisaari, per la qual cosa,
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ja a l'octubre de 2007 funcionaris nord-americans i
europeus es trobaven a Prístina «preparant la pro-
clamació unilateral de la independència de Kosovo,
llogant els locals i el personal necessari per a aques-
ta finalitat». S'estava llançant el que s’anomenaria
Missió EULEX, formada per experts, policies i as-
sessors per tutelar la gestió de les institucions ko-
sovars, després de la independència, substituint així
a poc a poc l'administració de Nacions Unides. Així
mateix, l’EULEX hauria de dotar Kosovo d'un poder
judicial amb garanties.
A partir d'aquest moment es va engegar el que sem-
blava la proclamació imminent de la independència
de Kosovo, sota el paraigua de la UE, encara que a
l'espera de les eleccions presidencials sèrbies, que
haurien de celebrar-se el mes de febrer de 2008. Men-
trestant, es feia perceptible el retorn de Rússia a la
zona balcànica, marginada des de la campanya aè-
ria de l'OTAN contra l'última Iugoslàvia, en la prima-
vera de 1999. La gran potència eslava estava clara-
ment revigoritzada gràcies a un creixement econòmic
sostingut, importants inversions de tot el món (sobretot
occidentals) després de recuperar l'estat el control
de les fonts d'energia en mans dels oligarques du-
rant l'era Ieltsin. Moscou tornava a deixar escoltar la
seva veu a la zona balcànica, com era habitual des
del segle XVIII.

Enfront d'aquesta potència, el president George
W. Bush pressionava clarament per impulsar la in-
dependència de Kosovo, especialment durant el
mes de juny de 2007, durant la seva gira per l’Eu-
ropa oriental i balcànica. A Polònia i a la República
Txeca, va buscar corroborar el permís de Varsòvia
i Praga per instal·lar un escut antimíssils, en aparença
destinat a detenir improbables atacs amb coets es-
tratègics des de Corea del Nord o Iran. A Itàlia i Al-
bània –on existeix una rendida admiració per tot el
que sigui nord-americà-, el president Bush es va
mostrar partidari d'acceptar qualsevol declaració
unilateral d'independència des de Prístina. En part,
la maniobra era una resposta a l'oferta de Putin
d'instal·lar el sistema d'alerta de l'escut de míssils
a la base russa de Gabala, a Azerbaidjan, que l’ha-

via agafat desprevingut. Però també formava part d'u-
na política molt conscientment dirigida a entorpir
qualsevol senyal d'acostament sostingut entre Brus-
sel·les i Moscou.

La segona generació de balcànics accedeix a
la UE

Resulta difícil avaluar els resultats obtinguts per Ro-
mania i Bulgària com a socis de la UE. Com calia es-
perar, les xifres macroeconòmiques no resulten en-
cara massa concloents, més tenint en compte que al
llarg de la segona meitat de l'any es va deixar sentir
de forma creixent l'impacte de la crisi financera de les
subprime que des de Wall Street va copejar els mer-
cats financers europeus. Xifres oficials recents sug-
gereixen que tant a Romania com a Bulgària, l'eco-
nomia estava sobreescalfada, a causa d’un increment
excessiu del consum basat en la importació de béns.
Segons Valentin Lazea, economista cap del Banc Cen-
tral de Romania, el dèficit exterior suposava el 14% del
PIB, en comparació amb el 10% de fa un any i el 8%
de fa dos anys. Quant a la inflació, a partir d'agost va
començar a sobrepassar el 6%, en part a causa de la
sequera, que va afectar el cost dels aliments de pri-
mera necessitat. De totes maneres, el problema del re-
escalfament de l'economia afectava també Bulgària, i
en major proporció encara, atès que, per exemple, la
taxa d'inflació per a Bulgària l’any 2007 va ser del
12,5% (7,3% l’any 2006) i el seu deute extern es va
duplicar entre 2004 i 2007. Quant al PIB per càpita
d'ambdós països, situat en el 38% de Romania pel que
fa a la mitjana UE, i de Bulgària, situat en un 37%, era
encara un dels més baixos dels 27 estats membres.
També en el cas d'ambdós socis, la corrupció seguia
sent una gran preocupació per a Brussel·les, que ha
cridat l'atenció en nombroses ocasions a Bucarest i
Sofia. De fet, des de 2004, existeix a Romania una
campanya anticorrupció («Nu da şpagă»: «No donis
propina») coordinada per Transparency Internacional
i suport de la UE. En el rànquing internacional de co-
rrupció mundial que va publicar Transparency Inter-
nacional l’any 2007, Romania ocupava el lloc 69 i Bul-
gària el 64, sobre un total de 179 països, sent Somàlia
i Myanmar els últims de la classificació. A títol com-
paratiu, Albània ocupava el 105, Montenegro, Ma-
cedònia i Bòsnia i Hercegovina compartien el 84 i Sèr-
bia se situava en el 79; Espanya posseeix la
vint-i-cinquena posició, mentre que els països menys
corruptes són Dinamarca, Finlàndia i Nova Zelanda.
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A Brussel·les ja hi havia intenció
de fer-se càrrec de la sobirania
de Kosovo molt abans del Pla
Ahtisaari



Precisament, la lluita contra la corrupció va donar
lloc a una espectacular però confusa crisi de govern
que va sacsejar Romania fins al mes de maig de 2007.
El president Traian Băsescu (Partit Democràtic), que
l’any 2004 havia desbancat el seu antecessor, el so-
cialdemòcrata Traian Nastase, es va enfrontar a la dura
oposició dels partits majoritaris al Parlament, i al seu
primer ministre i anterior aliat, Călin Popescu-Tări-
ceanu, del Partit Nacional Liberal. En la dura escala-
da, que va esclatar arran de la campanya contra la co-
rrupció política que va intentar llançar el president, el
Partit Social Demòcrata va iniciar, ja al mes de ge-
ner, accions per suspendre Băsescu del seu càrrec
amb l'argument que havia conculcat la Constitució.
A l'abril, el Tribunal Constitucional va absoldre el pre-
sident, però de totes maneres, al cap de pocs dies
una majoria de diputats al Parlament va votar per la
seva suspensió. En el referèndum que va seguir a con-
tinuació (20 d'abril) el president va buscar suport di-
rectament en la població; una majoria suficient li va
renovar la seva confiança i d'aquesta forma va recu-
perar el càrrec i es va tancar la crisi. De totes maneres,
l'espectacle deia poc de l'estabilitat i les maneres
polítiques que se li suposaven a un membre de la UE,
la qual cosa va augmentar els recels de Brussel·les.
No obstant això i en línies generals, malgrat la lògi-
ca incertesa sobre els resultats econòmics obtin-
guts per Romania i Bulgària en el seu primer any
com a membres de la UE, les expectatives expres-
sades per les autoritats de Bucarest i Sofia eren op-
timistes. El mes de maig de 2007, la romanesa Co-
missió Nacional de Pronòstics anunciava que pretenia
arribar a la meitat del nivell mitjà de vida dels països
membres de la UE en set anys, fins a 2013. L'estu-
di considerava que l'adhesió de Romania i Bulgària
es podia comparar amb la d'Espanya i Portugal l’any
1985 i calculava que Romania podria recuperar en
set anys més que la diferència recuperada per Por-
tugal en 22 anys respecte al nivell de la UE.
Enfront d'aquestes apreciacions cal afegir que van
existir altres nivells d'anàlisis referides a l'evolució de
Romania i Bulgària com a nous socis comunitaris, que
no van ser suficientment divulgades. En destaquen
dues: les transformacions del mercat de treball en el
doble marc de la globalització i l'espai econòmic co-
munitari; i els efectes de la integració política en els
conflictes interregionals.
La primera de les qüestions es va manifestar amb l'e-
migració massiva de mà d'obra, especialment roma-
nesa, al llarg de l'any 2007. En pocs mesos es va in-
crementar fins a arribar al mig milió de treballadors

emigrants a Itàlia i la mateixa xifra a Espanya; en
aquest últim país, només entre gener i setembre, hi
van entrar més de 300.000 immigrants. Aquest in-
crement de l'afluència no va poder deixar de tenir efec-
tes socials en els països d'acollida. A Itàlia fins i tot
va arribar a generar una crisi internacional quan al co-
mençament de novembre, el Govern va arribar a sig-
nar un decret d'expulsió massiva de ciutadans ro-
manesos arran de l'assassinat d'una ciutadana italiana
a les mans d'un delinqüent d'aquesta nacionalitat.
La situació es va salvar gràcies a la intervenció de les
autoritats comunitàries i una visita del primer minis-
tre romanès a la capital italiana el 7 de novembre.

Tanmateix, en el rerefons de la qüestió s'advertien re-
percussions polítiques que podrien estar apuntant a
un nou fenomen d'abast comunitari. La tardor de
2006, el multimilionari romanès «Gigi» Becali, cone-
gut com el «Berlusconi romanès», va engegar el pro-
jecte de crear un Partit Independent Romanès (PIR)
amb filials en aquells països de la UE que més població
romanesa alberguessin, a fi de canalitzar el dret al vot
d'aquesta ciutadania desplaçada en les eleccions
municipals dels respectius llocs d'acollida. El PIR no
es va presentar a les últimes eleccions municipals
espanyoles, però, en tot cas, es postulava com un in-
teressant subjecte d'estudi acadèmic per les impli-
cacions polítiques i culturals que suposa l'experièn-
cia, tant en el seu país d'origen com en el de destinació,
pel que suposa d'aportació transcultural: la implanta-
ció d'una forma de fer política «a la balcànica» en una
tradició diferent i en un macrocontext comunitari.
D'altra banda, la integració de Bulgària i Romania a la
UE semblava que no afectava negativament la temu-
da reactivació de conflictes interregionals. Per exem-
ple, els contenciosos o les tensions entre Hongria i Ro-
mania pel que fa a Transilvània no s'estaven tibant pel
fet que ambdós països fossin socis i veïns amb obli-
gacions efectives o imminents sobre mobilitat i drets
de minories. Una cosa similar succeïa amb Bulgària,
encara que en aquest cas el més significatiu va ser la
incorporació d'una minoria nacional turca a l'àmbit de
la UE, per primera vegada en la seva història.
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La integració de Bulgària i
Romania a la UE semblava que
no afectava negativament la
temuda reactivació de conflictes
interregionals
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A mode de conclusió

Romania i Bulgària no van ser els únics països bal-
cànics que van sofrir d'inestabilitat política al llarg
de 2007. A Grècia, veterà soci de la UE, van ser con-
vocades eleccions generals per al 16 de setembre,

en les quals el partit conservador Nova Democràcia
va obtenir la victòria amb un 41,83% dels vots, dei-
xant mal parat el seu adversari tradicional, el PA-
SOK, que va entrar en crisi. No obstant això, el ven-
cedor dels comicis, qualsevol que fos, sabia que
s’hauria d’afrontar a importants reformes. Els arrasa-
dors incendis de l'estiu, els més importants de la his-
tòria del país, van aportar un dramàtic marc que pre-
figurava aquesta necessitat inajornable de reformes
estructurals modernitzadores. Malgrat això, l'enge-
gada dels canvis, en un sentit neoliberal, va deslligar

les protestes, que ja el 17 de desembre es van con-
vertir en una vaga general contra les previsibles re-
tallades en les prestacions de la Seguretat Social.
Els conflictes entorn de qüestions socials com les que
es manifestaven a Grècia a la fi de 2007, units als de-
bats sobre la marxa de la integració romanesa i búl-
gara a la UE i la marxa de la candidatura croata, sem-
blaven prefigurar un panorama de modernització
social i econòmica dels Balcans, deixant cada vega-
da més de costat els obsessius conflictes naciona-
listes o interètnics que, en tot cas, s'assegurava que
es resoldrien per si sols quan tota la zona estigués
compromesa de ple en el procés d'integració euro-
pea. En tot cas, la gran incògnita, el mes de desem-
bre de 2007, radicava en la forma en què els diver-
sos estats de la península, començant per Sèrbia, i
la nova potència que era Rússia, respondrien davant
la ja més que previsible autoproclamació de la inde-
pendència anunciada per les autoritats albaneses
de Kosovo i protegida per Washington i Brussel·les.

Referències

WOOD Nicholas, “Momentum Seems to Build for an
Independent Kosovo”, a The New York Times,
October 2, 2007

Els debats sobre la marxa de la
integració romanesa i búlgara a la
UE i la marxa de la candidatura
croata, semblaven prefigurar un
panorama de modernització
social i econòmica dels Balcans
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Unides per al Desenvolupament (PNUD), Oslo1

Els països de la regió de l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica
(MENA) solen ser considerats com una amenaça; ra-
rament se'ls veu com un miracle, ja sigui econòmic o
polític. Aquests països estan vinculats als reptes eco-
nòmics que plantegen unes taxes de creixement eco-
nòmic modestes, una competitivitat feble, unes eleva-
des taxes d'atur, unes poblacions joves amb un persistent
desig d'emigrar, la pobresa entre la riquesa, la vulne-
rabilitat del medi ambient i els elevats riscos que
aguaiten la seguretat de l’ésser humà. Tot això es com-
bina amb unes institucions polítiques tímides amb una
major voluntat de renovar l'aparell administratiu que de
permetre la diversitat política i la rotació del poder.
Les regles d'or que governen les relacions amb els paï-
sos de la regió MENA semblen estar centrades en l'e-
conomia, afavorir la seguretat, assegurar l'estabilitat,
fomentar amb prudència el liberalisme i tenir cura de
la democràcia. Hauríem d'afirmar que aquestes regles
d'or es corresponen amb una agenda minimalista;
malgrat que són realistes en aparença, encara no han
demostrat la seva eficàcia per a un desenvolupament
humà sostenible a mitjà-llarg termini.

Tendències econòmiques actuals

Les tendències percebudes aMed.2003 (El-Mikawy,
2004) persistien l’any 2007. Els països del Golf con-

tinuen superant els països d'Àfrica del Nord i de l'Est
del Mediterrani quant a eficiència del govern i com-
petitivitat econòmica, encara que hi ha altres països
de la regió que sembla que repuntin.
El mateix succeeix amb alguns indicadors d'integri-
tat i transparència, en els quals una vegada més, els
Emirats Àrabs Units, Oman i Qatar obtenen els re-
sultats més alts de la regió.
Entre els països que no són rics en petroli, Jordània
i Tunísia continuen obtenint puntuacions relativament
superiors a les d'altres països de la regió MENA
quant a eficàcia del govern i transparència de la seva
integritat.
Concretament, hi ha dues tendències que sem-
blen ser dominants i que fan saltar les alarmes de
forma escandalosa; la major part dels països de la
regió MENA, inclosos els que obtenen millors re-
sultats (els països del Golf rics en petroli), presenten
nivells baixos de confiança entre els grups d'exe-
cutius que participen a les enquestes del Fòrum
Econòmic Mundial. Entre aquests mateixos grups
preval l'opinió que els procediments burocràtics
són onerosos.
En considerar aquestes dades de la majoria dels pa-
ïsos de la regió MENA es valora positivament la de-
cisió més recent de l’ECOFIN euromediterrani del 14
de setembre de 2007, en la qual els ministres d'E-
conomia de la Unió Europea (UE) es van reunir amb
els seus homòlegs mediterranis per debatre els mo-
des d’aconseguir un major creixement sostenible i més
llocs de treball. Els ministres van acordar posar en mar-
xa una xarxa euromediterrània d'experts en finances
públiques en un esforç per compartir experiències en
qüestions relacionades amb la política fiscal, parar es-
ment als dèficits pressupostaris i el deute públic,
augmentar la responsabilitat del sector públic i llui-
tar contra la corrupció.

Economia i territori | Estructura productiva i mercat del treball

Governança i economia a la regió MENA

1 Les idees expressades en aquest document no representen una posició oficial del PNUD.
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La manca de perspectiva en les tendències
econòmiques

Hi ha tres tendències que amb freqüència no figu-
ren als balanços del rendiment econòmic basats en
estudis d'opinió d'executius i experts; es tracta de les
estratègies de desenvolupament macroeconòmic,
l'atur i la desigualtat. Les tendències macroeconò-
miques del comportament general de les econo-
mies en relació amb la productivitat dels sectors, la
pobresa i la desigualtat són un baròmetre important
del benestar general de les societats. Per començar,
les taxes de creixement són volàtils i irregulars com
a conseqüència dels preus del petroli, la baixa com-

petitivitat de les exportacions, una productivitat fe-
ble, els conflictes i la conseqüent inestabilitat polí-
tica a la regió (Investment Program MENA-OCDE,
2006).
Alguns observadors consideren que aquest escàs ren-
diment del creixement és per raó d’alguna cosa més
que els tràmits burocràtics o la manca de confiança
per part dels inversors, ja que persisteix malgrat les
constants reformes dels aranzels i un règim complex
d'acords de lliure comerç (per exemple, l'OMC, les
associacions amb la UE i els acords de comerç re-
gionals i bilaterals en condicions similars) que han de-
rivat en una notable reducció dels obstacles aranze-
laris a les exportacions realitzades des de països

GRÀFIC 17 Índex de competitivitat global 2007/08 (escala 0-6 en la qual 6 indica màxima competitivitat)

Font: Fòrum Econòmic Mundial, Global Competitiveness Report 2007-20088.
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Desviament de fons públics
Desviament de fons públics en el seu
país a empreses, persones o grups, a
causa de la corrupció (1 = és habitual,
7 = no succeeix mai) 3,20 4,00 5,70 4,30 4,90 5,00 4,70 3,20 3,30 6,20 5,60 4,40 5,20

Independència judicial
El poder judicial del seu país és
independent de les influències
polítiques dels membres del Govern, els
ciutadans o les empreses? (1 = no, està
molt influenciat, 7 = sí, és totalment
independent) 3,70 3,40 4,80 4,80 4,90 5,20 4,20 3,80 3,40 4,80 5,60 3,00 5,10

Solidesa de les normes d'auditoria i
comptabilitat
Les normes per a les auditories
financeres i els informes sobre el
rendiment financer de les empreses en
el seu país són (1 = poc estables, 7 =
molt sòlides, les millors del món) 3,70 5,60 5,30 4,50 5,10 5,40 3,40 3,30 4,00 5,50 5,30 3,20 5,10

TAULA 27 Indicadors d'integritat i transparència

Font: Fòrum Econòmic Mundial, Enquesta d'opinió executiva de 2006 , Arab Competitiveness Report 2007



àrabs2. No es pot seguir responsabilitzant les eco-
nomies planificades dirigides per l'Estat d'un creixe-
ment escàs, ja que aquest persisteix malgrat l’aban-
donament de models de desenvolupament dirigits
per l'Estat. Això condueix irremeiablement a pregun-
tar-se per què és feble el creixement (Page, 2004)
(Banc Mundial, 2007). Per a alguns analistes, el crei-
xement escàs és l'altre costat de la moneda de la de-
cisió conscient de prendre el sector serveis com a
base per a les estratègies de desenvolupament, cosa
que va provocar que en el procés s'afeblissin els
guanys obtinguts prèviament a les dècades de 1960
i 1970 en el sector industrial.
Aquesta tendència resulta insostenible, en particular
si va unida a un sector privat que s'inclina cap a ser-
veis de baix risc que no generen suficients llocs de
treball en un moment en què el mercat de treball
àrab presenta una de les taxes d'absorció d'ocupa-
ció més baixes del món. Això fa que es perpetuï la in-
capacitat d'absorbir els milions de nous ingressos que
es produeixen anualment o els ja existents en el mer-
cat de treball àrab; es calcula que el creixement mit-
jà de la població activa àrab ha estat del 3,7% anu-
al en el període 2000-2005, o que ha tingut 4 milions
d'ingressos l'any (CESPAO, 2007). Com a conse-

qüència, a la majoria de les economies àrabs pros-
pera el sector informal, cosa que significa, no obs-
tant això, que els treballadors àrabs també presen-
ten una major tendència a acceptar treballs inestables
o a crear llocs de treball basats en la inseguretat i sen-
se els avantatges de la seguretat social3.
Ambdues tendències resulten explosives quan es
combinen amb una tercera: l'augment de la desi-
gualtat de la riquesa a mesura que la desigualtat dels
ingressos continua registrant dades mixtes. La regió,
tret del Marroc i els països menys avançats (PMA),
ha reflectit reduccions de la pobresa des de la dè-
cada de 1990. No obstant això, les incidències d'ex-
trema pobresa encara sumen el 22% de la població
total de la regió (o 52 milions de persones) a Egip-
te, Síria i els PMA, que representen la major propor-
ció. Utilitzant el còmput del llindar «màxim» de la po-
bresa del Banc Mundial4, el recompte de gent pobra
arriba al 42%, cosa que és un gran motiu de pre-
ocupació si es té en compte que qui es troben lleu-
gerament per sobre d'aquesta línia segueixen sent vul-
nerables a fluctuacions econòmiques menors. D'altra
banda, hi ha proves bàsiques que la desigualtat de
la riquesa, per oposició a la desigualtat dels ingres-
sos, va en augment com a conseqüència de la con-
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2 CESPAO. Millennium Development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens. L'informe reflecteix la caiguda dels aranzels mitjans
imposats per les economies de mercat desenvolupades sobre els productes agrícoles, el vestit i els tèxtils en diferents subregions de la regió
àrab i un augment de l'admissió lliure d'importacions procedents de les economies desenvolupades a la regió àrab, p. 59-60.
3 Consulteu els nombrosos documents d'investigació del Population Council del Caire, Egipte. Consulteu també OIT, 2005; Banc Mundial,
2005.
4 El llindar de la pobresa es defineix com el valor de la cistella de béns i serveis que realment consumeixen les llars, la ingesta d'aliments i ener-
gia de les quals és igual a la quantitat mínima de 2.200 calories per persona per dia. En països com l'Índia, aquesta és la base del càlcul del
llindar de la pobresa absoluta.

Algéria Bahrain EAU Egipte Jordània Kuwait Líbia Mauritània Marroc Oman Qatar Síria Tunísia

Confiança pública en els polítics
La confiança pública en l'honradesa
dels polítics és (1 = molt baixa,
7 = molt alta) 2,80 2,70 5,20 2,70 3,20 2,90 2,10 2,50 2,70 4,20 5,00 2,40 4,60

Favoritismes en les decisions
dels funcionaris del Govern
en decidir sobre polítiques i contractes,
els funcionaris del Govern (1 =
normalment afavoreixen les empreses i
persones que tenen bons contactes,
7 = són neutres) 3,90 3,10 3,90 3,20 3,30 2,80 3,20 3,60 3,20 4,60 4,50 2,90 4,70

Despesa del Govern
La despesa pública en el seu país
(1 = és dilapidadora, 7 =
proporciona els béns i serveis necessaris
que no ofereix el mercat) 3,70 3,70 4,90 3,20 3,70 3,30 3,00 2,50 3,40 4,70 5,20 3,00 5,30

Càrrega que representen les normatives
del Govern
Complir els requisits administratius
(permisos, normatives, informes)
impostos pel govern del
seu país resulta (1 = onerós,
7 = gens onerós) 3,00 3,40 4,30 2,90 3,60 2,90 2,60 4,60 3,10 3,40 3,90 2,70 4,20

TAULA 28 Indicadors de confiança i procediments burocràtics
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centració de propietat de terra urbana i rural, entre
altres coses. Així doncs, exhibir uns drets de propietat
segurs és una cosa (com en el cas de l'Enquesta d'O-
pinió Executiva del Fòrum Econòmic Mundial); gau-
dir de cohesió social n’és una altra de ben diferent .
És important tenir presents aquestes tendències ja
que, combinades entre si, donen com a resultat una
dinàmica molt arrelada d'exclusions socials, que es
manifesten amb la no inclusió en el mercat laboral i
en els serveis prestats a la comunitat. Aquest últim
fenomen queda palès en el gran percentatge de gent
que viu en barris de barraques en àrees urbanes de
la regió: 42% el 2001, des del 47% de la dècada de
1990 (CESPAO, 2007).

Tendències de la governança:
la baula perduda i l'adjectiu perdut

La Política Europea de Veïnatge (PEV) ha enquadrat
la governança a la regió MENA com un procés que
implica alguna cosa més que una gestió administra-
tiva eficient de les finances públiques i de les políti-
ques d'inversió i comerç. Els drets humans, la de-

mocràcia i l'estat de dret són fonamentals per a la PEV,
cosa que es reflecteix en els escassos Plans d'Ac-
ció de la PEV signats entre la Comissió Europea
(CE) i Egipte, Jordània, el Líban, Marroc i Tunísia . En
principi, és un pas en la direcció adequada. No obs-
tant això, el que requereix aquesta direcció és un en-
focament estratègic.
Actualment, els diferents components centrals de la
PEV són programes o activitats addicionals. Sem-
bla que se segueix un enfocament poc sistemàtic ba-
sat en informes de situació que redacta el personal
de les delegacions de la CE. El que la regió pot de-
sitjar més enllà d'una perspectiva de governança re-
laxada «suficientment bona» és un tipus de gover-
nança que permeti un desenvolupament amb cohesió
social i inclusió política. Això comporta una partici-
pació significativa i la potenciació del paper dels
ciutadans, accés a la justícia i desconcentració/re-
partiment del poder. L’«Informe sobre Desenvolupa-
ment Humà Àrab 2004» demana nombrosos canvis
legals i polítics de gran abast que permetin reforçar
els fonaments institucionals de la llibertat, limitar el
monopoli de poder de què gaudeix actualment l'e-
xecutiu de la major part dels països i assegurar un

GRÀFIC 18 Indicadors de governança a escala mundial per a 2006

Font: Banc Mundial http://info.worldbank.org/governance/wgi2007. El Banc Mundial ha establert uns índexs (de -2,5 a +2,5) de gobernança en sis dimensions a partir de l’agregació de cents d’indicadors.
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5 Informes sobre la Pobresa de Iemen i el Líban (2006, 2007) realitzats pel Banc Mundial (2005) i el PNUD.
6 Els Plans d'Acció de la PEV són acords bilaterals dissenyats a la mesura de les prioritats de les reformes a curt i mitjà termini (3-5 anys) de
cadascun dels socis; abasten el diàleg polític, la cooperació econòmica i social, el comerç, la cooperació per sectors, qüestions de justícia i con-
tractes entre particulars.
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poder judicial independent, així com total llibertat
d'expressió7.

Participació significativa i potenciació del
paper dels ciutadans

La regió ha estat testimoni d'un augment de l'activi-
tat electoral en els últims 15 anys, tant a les elec-
cions parlamentàries nacionals com a les presiden-
cials i les locals. Destaca en particular el cas d'Egipte,
on es van celebrar eleccions presidencials per pri-
mera vegada en la seva història moderna. A Pales-
tina s'ha produït una rotació de poder, amb la qual
cosa ha superat el rècord establert pel Marroc; Al-
gèria ha organitzat eleccions amb múltiples candi-
dats, i el Marroc i Jordània han celebrat eleccions mul-
tipartidistes que han fet decaure el poder dels
islamistes.
No obstant això, és important observar que s'ha pro-
duït un declivi en la participació en totes aquestes
rondes d'eleccions que, d'una altra manera, haguessin
marcat tendències. Per exemple, les eleccions par-
lamentàries celebrades el 17 de maig de 2007 a Al-
gèria van ser boicotejades per prop del 65% de l'e-
lectorat, «un llindar històric que no s'havia superat mai
des de la independència» (Hachemaoui, 2007). Al
Marroc, el dia de les eleccions va acudir a les urnes
un petit percentatge de l'electorat, tot just el 34%,
segons xifres del Ministeri de l'Interior, cosa que
contrasta amb les xifres de les eleccions de 2002
(52%) (FCDM i CERSS, 2007). Encara que Egip-
te va celebrar les seves primeres eleccions presi-
dencials amb diversos candidats l’any 2005, la par-
ticipació va ser inferior a la d'eleccions presidencials
anteriors; la major part de l'electorat estava con-
vençuda que guanyaria el president titular.
Més enllà de l'índex de participació hi ha la qüestió
del percentatge de votants procedents del mitjà ru-
ral davant dels del mitjà urbà, i dels pobres davant
de la classe mitja. Malgrat que l'assistència a les ur-
nes s'identifica amb nivells més alts d'educació a les
democràcies desenvolupades, a Egipte, els analfa-
bets presenten el doble de probabilitats d'acudir a
les urnes que els cultes (Blaydes, 2006). Durant
les eleccions de 2005, els corresponsals d’AFP
(Agence France Press) a la zona i els membres de
grups egipcis independents que supervisaven la vo-

tació van confirmar que la participació va ser baixa
a les ciutats i més alta a les zones rurals8. Això és per
raó del fet que als gestors polítics els acostuma a
resultar barata la compra de vots dels analfabets i
aquests solen ser més vulnerables a la intimidació
per part de les autoritats de l'Estat. A Jordània tam-
bé s'aprecien tendències similars en el comportament
davant les urnes, que es basa en l'afiliació tribal en
lloc de en plataformes de partits o programes de can-
didats. Aquestes conclusions tenen conseqüències
sobre la interpretació que fem d'una participació
significativa, del clientelisme polític, l'autoritarisme
electoral i la responsabilitat en règims autocràtics
(Blaydes, 2006).
La participació significativa va més enllà dels actes
d'elecció; exigeix un arsenal de salvaguardes legals
per a les llibertats civils i polítiques. La major part dels
països de la regió, tret de Jordània i el Marroc, res-
tringeixen la creació de partits polítics al·legant que
així es conté l'amenaça dels partits islamistes. La lli-
bertat de premsa segueix sent una assignatura pen-
dent a la regió. A Jordània es dóna una restricció
constant de la llibertat de premsa (Hroub, 2007); a
Tunísia s'ha progressat poc quant a la llibertat d'as-
sociació i d'expressió. També s'han obstruït les ac-
tivitats de la societat civil independent de Tunísia
(ONG, moviments polítics, associacions de comerç).
L'obligació dels diaris i de les revistes de lliurar a les
autoritats un nombre determinat d'exemplars abans
de la seva publicació es va abolir l’any 2006 en vir-

GRÀFIC 19 Disminució de la participació electoral

Font: www.electionguide.org, eleccions parlamentàries d'Algèria de 2002, 2007; eleccions presiden-
cials d'Egipte de 1999, 2005; eleccions parlamentàries de Jordània de 2003, 2007; eleccions parla-
mentàries del Marroc de 2002, 2007.
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tut d'una llei orgànica, però continua en vigor per a
la premsa estrangera. A la pràctica, els periodistes
segueixen havent de fer front a diversos obstacles
(per exemple, l'accés dels mitjans a la publicitat9). No
s'ha concedit espai electrònic públic. A Jordània, hi
ha nombrosos projectes de llei que reivindiquen la
supervisió dels llocs de notícies electrònics, cosa que
no es dóna únicament en aquest país. En un estudi
sobre Internet realitzat en 40 països (exclosos Eu-
ropa i els Estats Units), denominat OpenNet Initia-
tive, un grup de reflexió acadèmic afirma que la cen-
sura d'Internet s'ha expandit i ha passat d'estar activa
a uns pocs països fa cinc anys a donar-se en 26 na-
cions. Actualment, hi ha països de la regió àrab que
bloquegen serveis complets d'Internet com YouTu-
be, Skype i Google Maps10.
D'altra banda, hi ha indicis esperançadors; nom-
brosos països toleren la presència d'un espai públic
de crítica al qual s'han concedit diverses oportuni-
tats de supervivència. Egipte, el Marroc i, en menor
grau, Turquia, són testimonis de la ràpida prolifera-
ció de premsa independent, blogs i xarxes electrò-
niques. En la major part dels casos, aquests espais
han d'estar atents a les línies vermelles que no han
de creuar. Recentment, el president de Tunísia va
anunciar que la censura de les publicacions escri-
tes passaria de mans de l'executiu als tribunals; en-
cara està per veure si aquests seran més indulgents.

Al Marroc, una sèrie de partits polítics va decidir fer
publicitat dels seus programes a través de l’ano-
menada premsa «independent», que en ocasions ha
publicat els programes de diversos partits amb prio-
ritats diferents en la mateixa edició (FCDM i CERSS,
2007).
El compromís civil exigeix una infraestructura social;
la regió compta amb milers d'organitzacions a la so-
cietat civil. No obstant això, la majoria presenta unes
arrels poc profundes, un voluntarisme feble, una de-
pendència de l'ajuda al desenvolupament i la cons-
tant vigilància per part de l'Estat. En contrast amb les
organitzacions de la societat civil, la regió es ca-
racteritza per moviments socials populars i efectius.
Basats en la seva majoria en la fe, aquests moviments
(principalment els Germans Musulmans a Egipte,
Hamàs a Palestina i Hezbol·lah al Líban) són capa-
ços d'organitzar plans de desenvolupament i pro-
grames de protecció social, la base dels quals sigui
la comunitat, de la mateixa manera que són capaços
de disputar el poder. Per contra, els moviments no

GRÀFIC 20 Puntuacions per al «Paper dels ciutadans» 1996-2006

Font: Banc Mundial http://info.worldbank.org/governance/wgi2007. El Banc Mundial ha establert uns índexs (de -2,5 a +2,5) de gobernança en sis dimensions a partir de l’agregació de cents d’indicadors.
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9 Informe de la PEV sobre el progrés realitzat, 2006.
10 The Economist, 11 d'octubre de 2007.

La participació significativa va
més enllà dels actes d'elecció;
exigeix un arsenal de
salvaguardes legals per a les
llibertats civils i polítiques
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basats en la fe, afiliats històricament al pensament
socialista i comunista, s'han afeblit considerable-
ment; de fet, a les eleccions celebrades recentment
a Jordània s'ha posat de manifest la notòria absèn-
cia de qualsevol dels seus representants.
La puntuació de la secció «Paper dels ciutadans» dis-
minueix en alguns països malgrat la presència d'e-
leccions regulars.

Desconcentrar el poder / Compartir el poder

Els responsables de la formulació de polítiques ma-
nifesten una voluntat raonable d'embarcar-se en una
reforma institucional, ja que això comporta sistemes
de gestió més moderns, un rendiment administratiu
més eficient i, finalment, un major creixement i ma-
jors inversions. Part d'aquesta disposició cap a les
reformes és la preocupació per la imatge del país a
la comunitat internacional.
No obstant això, la regió ha deixat veure els límits d'a-
questa actitud: sí a la liberalització econòmica, no a
la liberalització política, sobretot si aquesta signifi-
ca rotació del poder i que es qüestioni el model de
desenvolupament econòmic liberal adoptat a tota la
regió. En conseqüència, les taxes de creixement,
per molt modestes que siguin, no han aconseguit ate-
nuar la crisi de la legitimació política de la regió ni
han aportat estabilitat política a llarg termini.
La major part de les institucions polítiques, i en ma-
jor mesura els parlaments i els partits polítics, estan
desprestigiats per la seva manca de solidesa. A ex-
cepció del kuwaitià, els parlaments de la regió són
massa febles en relació amb l'executiu, dirigit per un
monarca o un president. Fins i tot la institució par-

lamentària del Marroc, que pel seu disseny consti-
tueix la més apta de la regió per captar la diversitat
social, ha decaigut al llarg dels anys (Ottaway, 2007).
El Parlament jordà es troba igualment afeblit després
de les últimes eleccions de 2007. Els partits polítics
d'ambdós països, models de tolerància relativa quant
a la diversitat política, també s'han vist reduïts amb
el pas del temps, malgrat que no tot aquest afebli-
ment es pot atribuir únicament a l'opressió de l'Es-
tat (Ottaway, 2007; Hroub, 2007).
En paral·lel a la concentració d'actius i riquesa en la
regió, es produeix una concentració equivalent de po-
der polític. Malgrat que això no és res de nou per a
una regió en la qual predomina l'autoritarisme patri-
monial, sembla que cada vegada convergeix més
amb la riquesa econòmica concentrada un canvi to-
tal i dràstic, especialment en els països àrabs que
van ser testimonis d'una etapa de socialisme àrab.
La tendència més sorprenent en aquest sentit és la
flagrant presència d'empresaris en l'àmbit polític,
per exemple, a Egipte, Jordània i el Marroc. Al Go-
vern titular i al Parlament d'Egipte hi ha una sèrie d'em-
presaris que són ministres i presidents de comissions
parlamentàries permanents. Les darreres eleccions
celebrades a Jordània van estar marcades pel re-
plegament dels islamistes, una acusada absència
de partits d'esquerres, baazistes i oposició no isla-
mista, i una forta presència de diners polítics que van
contribuir a la victòria d'un gran nombre d'empresa-
ris i persones adinerades amb poca experiència po-
lítica. Al Marroc, el sistema de vot adoptat va fomentar
que els partits anessin a la recerca de «candidats adi-
nerats» que encapçalessin les seves llistes, en par-
ticular a les grans circumscripcions de zones rurals
(Hroub, 2007; FCDM i CERSS, 2007).

Algéria Bahrain EAU Egipte Jordània Kuwait Líbia Mauritània Marroc Oman Qatar Síria Tunísia

Drets de propietat, inclosos
els que afecten els actius
financers (1 = poc definits i no
protegits per la llei, 7 = clarament
definits i ben protegits per la llei) 4,50 5,00 5,10 4,70 5,00 4,80 3,70 3,70 4,80 5,90 5,30 3,80 5,40

Independència judicial. És el poder
judicial del seu país independent de les
influències polítiques de membres del
govern, ciutadans o empreses?
1 = no, està molt influenciat,
7 = sí, és totalment independent) 3,70 3,40 4,80 4,80 4,90 5,20 4,20 3,80 3,40 4,80 5,60 3,00 5,10

Fiabilitat dels serveis policials
Quant als serveis policials
(1 = no s’hi pot confiar perquè
protegeixin dels criminals
les empreses, 7 = s’hi pot
confiar per protegir dels criminals les
empreses) 3,70 5,60 5,30 4,50 5,10 5,40 3,40 3,30 4,00 5,50 5,30 3,20 5,10

TAULA 29 Indicadors de drets de propietat, independència judicial, fiabilitat dels serveis policials
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Tot això apunta al principal punt feble de les refor-
mes institucionals limitades de la regió. Aquestes re-
formes només poden servir per a una finalitat limi-
tada: fomentar el creixement i les inversions. No es
pot permetre que existeixin per fomentar el reparti-
ment o la rotació del poder, sobretot quan els con-
trincants més probables basen les seves propostes
en la fe. L’elit dirigent, la comunitat internacional i al-
guns elements de l'oposició consideren que el re-
partiment del poder, la seva rotació o la combinació
d'ambdós comporten massa riscos (Ottaway, 2007).
No obstant això, sense elements significatius d'una
participació important de la societat civil ni del seu
compromís per defensar i donar suport al repartiment
o a la rotació del poder, en el creixement seguiran
estant absents els pobres i la classe mitja empobri-
da, en particular si es té en compte que ambdós es
concentren en regions que queden fora de l'atenció
de les elits capitalistes i dels inversors.

Accés a la justícia

En la major part de les reformes institucionals que
s'han promogut a la regió MENA es té en compte el
marc legal i normatiu de les inversions. No obstant
això, tal com s'ha pogut comprovar en els Plans
d'Acció de la PEV, en els últims temps es dedica més
atenció i fons a aspectes relacionats amb l'estat de
dret i la protecció dels drets humans. Es tracta d'u-
na direcció estratègica que s'acull de bon grat.
Les tendències generals de la regió resulten in-
quietants si es contemplen des de la perspectiva dels
inversors i executius. Tret dels països del Golf, Jor-
dània i Tunísia, els països de la regió obtenen pun-
tuacions fluixes quant a drets de propietat, inde-
pendència judicial i fiabilitat de la policia. Així, sorgeix
el dubte sobre com haurien estat les puntuacions en
cas que aquells que van respondre haguessin estat
grups de persones pobres i vulnerables o fins i tot
la classe mitja de la regió.
La manca d'estudis sobre l'accés a la justícia dels
pobres o sensibles amb el gènere és un seriós in-
convenient a la regió. Els indicadors internacionals agre-
gats que serveixen per establir comparances no són
suficient per informar sobre la reforma nacional i lo-
cal en els diferents països de la regió. No obstant això,
és precisament aquest tipus de reforma la que resul-
ta necessària per fer front als reptes econòmics es-
mentats anteriorment. L'accés a la justícia resulta fo-
namental per reduir la pobresa en més d'un sentit. Amb

freqüència, els pobres són els més propensos a so-
frir violacions de la seva seguretat física, dels seus ac-
tius financers o de l'accés a aquests; són també els
majors candidats a no tenir accés a atenció sanitària,
educació i recer. Quan la corrupció és exagerada,
els pobres es troben en una situació de desavantat-
ge desproporcionat, ja que tenen menys capacitat
per pagar suborns i, si ho fan, aquests constitueixen
un cost més elevat dels serveis, costos que, no obs-
tant això, ells necessiten reduir dràsticament.

El que contribuiria al desenvolupament econòmic i
l'estabilitat política és un marc legal que ofereixi so-
lucions als problemes dels pobres i de la classe
mitjana, més enllà dels inversors, dotant-los d'un
major accés als seus drets, una major consciència
d’aquests, el reconeixement i la protecció dels seus
actius i una àmplia definició de la seva seguretat
humana.

Conclusió

No obstant això, la regió es podria beneficiar d'a-
doptar una visió estratègica de tot allò que desvetllen
les tendències de la governança respecte a una par-
ticipació significativa dels ciutadans i a la potenciació
del seu paper, l'accés a justícia i a mecanismes de con-
centració, i la distribució i el repartiment del poder.
Aquests aspectes de la governança són fonamentals
per fer front a les tendències econòmiques esmenta-
des anteriorment des d'una nova formulació del tipus
d'Estat desenvolupista i del tipus de relacions de l'Es-
tat i la societat que resulten necessàries per a un
desenvolupament sostenible inclusiu a la regió MENA.
Un programa de desenvolupament econòmic que es
redueixi únicament a una governança eficaç no és
suficient; el tipus de desenvolupament econòmic ne-
cessari per afrontar els reptes descrits anteriorment

Tal com s'ha pogut comprovar en
els Plans d'Acció de la PEV, es
dedica més atenció i fons a
aspectes relacionats amb l'estat
de dret i la protecció dels drets
humans. Es tracta d'una direcció
estratègica que s'acull de
bon grat
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va més enllà de l'àmbit d'una gestió eficaç de l'admi-
nistració i d'unes finances públiques transparents.

La regió necessitarà accés a lleis sobre la informa-
ció que respectin, protegeixin i contribueixin que
s'exerceixin els drets de les persones. També ne-
cessitarà una major capacitat de recollida, anàlisi i
intercanvi d'informació sobre la pobresa, la desigu-
altat i la governança. Aquesta última haurà de superar
l'àmbit dels fulls de dades internacionals agregats,
que serveixen per a les comparances entre països
però no poden ser catalitzadores de la responsabi-
litat domèstica; tampoc és probable que aportin cap
orientació sobre les prioritats de les reformes que s'o-
cupen dels reptes i que reverteixin les tendències a
les quals s'ha fet referència en aquest article.
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Des de la crisi dels anys vuitanta, la reforma econò-
mica al Magreb s'ha centrat en l’estabilització ma-
croeconòmica, amb l’objectiu de proporcionar una
base econòmica sanejada i propícia per al creixement.
A diferència del que ha succeït en matèria d’estabi-
lització macroeconòmica, el Magreb ha estat incapaç
d’avançar en les reformes microeconòmiques, es-
tructurals i administratives, a un ritme comparable
per liberalitzar el seu sistema econòmic i entrar en una
fase d’acceleració sostinguda del creixement basa-
da en la imperiosa necessitat d’augmentar la pro-
ductivitat de les seves economies.
En aquest article es destaca que la finestra d’opor-
tunitat per portar a terme aquestes reformes és es-
treta, i que resulta urgent accelerar-les. En cas con-
trari, la sostenibilitat d’elements claus com
l’estabilització macroeconòmica, l'aprofundiment de
la integració productiva amb la UE i l'encoratjador, però
fràgil, accelerament del creixement econòmic dels
últims anys podrien veure's afectats molt negativament.
Entre les reformes pendents es troben la privatitza-
ció, les reformes fiscals, de l’administració i del sec-
tor financer, a més d’una millora en el context insti-
tucional. Conjuntament, aquestes reformes plantegen
el trànsit d’una lògica basada en l’estabilització ma-
croeconòmica a una altra basada en la modernitza-
ció macroeconòmica i institucional.
En perspectiva, el balanç i les perspectives de les re-
formes microeconòmiques i dels equilibris macroe-
conòmics presenten una situació mixta. Encara que
la situació ha millorat molt respecte als anys vuitan-
ta, els anys noranta van suposar un estancament de
les reformes. En la dècada actual s’aprecia la matei-

xa fermesa en matèria d’estabilitat macroeconòmica
i un major dinamisme en les reformes microeconò-
miques al Marroc i Tunísia, on la liberalització avan-
ça lentament i desigualment entre sectors. A Algèria
i Líbia, les promeses d’introduir reformes s’han vist
sistemàticament incomplertes. L’augment del preu
dels hidrocarburs suposa, paradoxalment, un seriós
obstacle per a l’obertura econòmica, ja que reforça
el sector rendista i genera recursos per mantenir
l’estructura clientelar de l’Estat, cosa que dilueix la ne-
cessitat a curt termini de les reformes.
En el camp microeconòmic, l'obertura regional (Unió
Europea i, per al Marroc, Estats Units) i multilateral (Or-
ganització Mundial del Comerç, OMC) exigeixen l'ac-
celeració de les reformes i la seva ampliació a nous àm-
bits, perquè les empreses magrebines siguin capaces
de competir en els seus mercats nacionals i interna-
cionals. Aquesta pressió procompetitiva reforça les
reformes, però les resistències internes dels sectors
protegits, el sector públic i part de l’administració, es-
tan retardant l’ajustament i l’aplicació de polítiques
que millorin l'entorn de la inversió i la productivitat.
Com hem apuntat, la finestra d’oportunitat de les re-
formes és estreta, perquè conclou amb la plena libe-
ralització industrial amb la UE a partir de l’any 2012,
d’acord amb els diferents calendaris estipulats a cada
Acord d’Associació. Si les reformes no avancen a un
ritme més ràpid, l’aplicació de salvaguardes es pot
percebre com a inevitable i danyar la credibilitat de l'à-
rea de lliure comerç amb la UE i, per tant, la urgència
de les reformes. Estem en anys decisius, sobretot a Tu-
nísia i al Marroc, perquè els Acords d'Associació pro-
dueixin l'efecte desitjat de modernització de les es-
tructures i les institucions econòmiques magrebines.
Algèria i Líbia també haurien d'aprofitar els favorables
preus del cru per iniciar les reformes prioritàries per mo-
dernitzar i diversificar la seva estructura productiva.
La política macroeconòmica ha millorat, tot i que els
grans equilibris macro segueixen presentant certa
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fragilitat. A Algèria hi ha dubtes sobre la capacitat per
gestionar les rendes dels hidrocarburs i aplicar po-
lítiques fiscals i monetàries capaces de controlar la
demanda interna i les despeses corrents, però els ac-
tuals preus del cru generen elevats superàvits pres-
supostaris, que l’any 2006 i l’any 2007 van arribar al
15% i a l’11% del PIB, respectivament1. Líbia, amb
un fort superàvit dels comptes públics, es troba en
situació similar. Al Marroc, la consolidació fiscal tot
just ha progressat, han augmentat les despeses cor-
rents i s'ha estancat la inversió pública, cosa que
planteja problemes de sostenibilitat a mitjà i llarg ter-
mini. El dèficit públic és moderat (2,4% del PIB l’a-
ny 2007 davant del 4,6% de mitjana entre els anys
2000-2005), i les previsions apunten a un gradual
descens d’aquest si es manté l'acceleració del crei-
xement econòmic dels últims anys. Tunísia presenta
resultats més positius des del punt de vista de la
consolidació fiscal, amb un dèficit fiscal igualment mo-
derat (-2,9% del PIB l’any 2007), tot i que les des-
peses corrents mostren certa tendència a l'alça per
augmentar la legitimitat econòmica del règim. La re-
ducció aranzelària al Marroc i Tunísia suposa un rep-
te a la reforma fiscal que no es pot diferir durant més
temps, cosa que també succeeix amb la resta de les
reformes microeconòmiques.
Els equilibris exteriors també han millorat malgrat l'e-
levat dèficit comercial no energètic. Només Tunísia
presenta un dèficit per compte corrent moderat, però
persistent, del 2-3% del PIB, mentre que el Marroc
alterna superàvits i dèficits igualment modestos. Al-
gèria i Líbia registren forts superàvits corrents per l'al-
ça en els preus del cru, cosa que, en el passat, ha
comportat serioses dificultats per gestionar macroe-
conòmicament els saldos i evitar la seva transmissió
al mercat monetari i, amb ell, a la inflació. Els interessos
del deute segueixen sent importants per a Tunísia
(aproximadament el 15% de les exportacions), i en-
cara que han caigut de forma substancial per al Mar-
roc (8,6% de les exportacions l'any 2007, davant
del 26,4% els anys 1995-2000), segueixen hipote-
cant el creixement econòmic. Per contra, Líbia i Al-
gèria no tenen problemes de deute, fins al punt que
Algèria l'ha amortitzat acceleradament i manté una fer-
ma política de no-endeutament. La inflació roman
controlada, si bé es registren augments de preus en
productes de primera necessitat, sobretot aliments,
que incideixen negativament en la capacitat adquisi-
tiva dels segments més pobres de la població.

Els resultats, en termes de creixement i desenvolu-
pament, varien per països, i encara que han millorat
clarament, hi ha consens entre els economistes so-
bre el fet que queden per sota de les taxes potencials
de creixement, encara que el problema no és tant la
magnitud de les taxes de creixement, sinó la seva vo-
latilitat. L'economia del Marroc va créixer el 8% l’any
2006, prop de la seva taxa potencial, i el 2,5%, l’any
2007, per sota del 6% que s'estima necessari per ab-
sorbir la nova mà d'obra que arriba anualment al mer-
cat de treball. Algèria va créixer prop del 5% l’any 2007
i un 2,5%, l’any 2006. Tunísia manté, en canvi, una pau-
ta més sostinguda de creixement, que se situa al vol-
tant del 4-6%. Entre l’any 2004 i l’any 2006, Líbia va
créixer amb taxes properes al 6%, però l’any 2003 va
tenir un creixement negatiu del (-)3%. Malgrat aques-
tes discontinuïtats, la renda per càpita ha augmentat
substancialment. Amb dades de l’any 2007, la renda
per càpita en paritat de poder adquisitiu (PPA) va ar-
ribar als 7.778 $ corrents a Algèria (3.874 $, l’any
1995), als 5.345 $ al Marroc (3.005 $, l’any 1995) i
als 9.239 $ a Tunísia (4.484 $, l’any 1995). A Líbia
se situava per sobre dels 11.500 $ l’any 2006. Mal-
grat això, la situació social segueix sent molt complexa.
La pobresa, l'atur i la incapacitat dels serveis públics
per absorbir el creixement demogràfic són els elements
que generen major incertesa per al futur econòmic (i
polític) del Magreb. L'atur es manté en taxes elevades,
encara que ha baixat de manera important a Algèria
(14% l’any 2007 davant del 30% de l’any 2000) i al
Marroc (del 22% al 10% entre 2000 i 2007), i es man-
té al voltant del 14% a Tunísia. Aquestes taxes ama-
guen molta subocupació i fortes taxes d’atur juvenil.
Encara que la pobresa no es manifesta amb la ma-
teixa intensitat que en altres països en desenvolu-
pament, les condicions de vida en el medi rural i els
cinturons de les grans ciutats són deficients, sobre-
tot al Marroc, on arriba al 14% de la població (8%
de la població urbana i 22% de la rural). Les dificul-
tats fiscals, la ineficàcia de l'administració pública i
la volatilitat del creixement econòmic han impedit en
el passat una millora continuada en la qualitat de
vida, llevat del cas tunisià. Encara que la transició de-
mogràfica alentirà el creixement demogràfic, no co-
mençarà a retirar pressió del mercat de treball i dels
serveis públics fins d’aquí uns anys, per la qual cosa
els moviments migratoris i les dificultats sociopolíti-
ques no desapareixeran, encara que no s'agreugin al
ritme de les dècades passades.

1 Totes les dades recopilades a FEMISE (2008), excepte les que fan referència a Líbia (Banc Mundial 2007).
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Finalment, la principal incertesa que planeja sobre les
economies del Magreb a l'actualitat no és d'origen eco-
nòmic, sinó sociopolític. Hi ha dubtes sobre la voluntat
política dels governs per avançar en les reformes i
crear un marc estable per a la inversió en presència
de situacions d'inestabilitat política interna. A curt
termini, els governs poden sentir-se temptats d’a-
jornar les reformes microeconòmiques i institucio-
nals, i suavitzar els esforços d'estabilització macroe-
conòmica amb la finalitat de no exacerbar el malestar
social i mantenir la seva legitimitat en el camp eco-
nòmic, no en el polític. Postergar aquestes reformes
pot elevar el cost de dur-les a terme en el futur, i això
portaria a una espiral com la que va conduir a les cri-
sis econòmiques dels anys vuitanta.

En resum, les reformes microeconòmiques i l'enfor-
timent institucional, claus en la modernització pro-
ductiva d'una economia i en l'impuls a la productivi-
tat no han seguit el ritme de l'estabilització
macroeconòmica. Aquest desigual resultat de la po-
lítica econòmica es pot explicar per motius tècnics i
d'economia política. Tècnicament, les reformes ma-
croeconòmiques són sempre més senzilles de por-
tar a terme. Les seves necessitats institucionals són,
en general, més reduïdes, perquè el nombre de de-
cisions i d'actors afectats és relativament baix, a di-
ferència de les reformes microeconòmiques, que

comporten un major nombre de transaccions i agents.
Des d'una perspectiva d'economia política, encara que
l'estabilització macroeconòmica també suposa l'a-
parició de guanyadors i perdedors, les reformes es-
tructurals permeten una redistribució de rendes més
precisa i visible, per la qual cosa plantegen més di-
ficultats polítiques. Aquesta dificultat és evident en
economies rendistes 'pures', com Algèria o Líbia,
però també a Tunísia i al Marroc, on la captura de ren-
des segueix sent un element central de l'escena po-
lítica i un dels focus de la vida empresarial.
En anys recents s'aprecia un canvi, modest i gra-
dual, a Tunísia i al Marroc, a favor d'accelerar les re-
formes i la modernització de les institucions econò-
miques. Es comença a albirar una transició en les
polítiques econòmiques cap a una major èmfasi en
qüestions microeconòmiques relacionades amb l'aug-
ment de la productivitat i la modernització de l'apa-
rell productiu, les infraestructures i l'entorn institucional.
Aquesta modernització econòmica ha de començar
amb l’evolució del sector públic cap a la lògica de l'es-
tat de serveis, i que aquest sector se centri en pro-
veir serveis als seus ciutadans, incloses les infraes-
tructures clau. Aquest trànsit de l'ajustament a la
modernització sembla començar a rendir els seus
fruits en termes de creixement econòmic, sobretot al
Marroc, però no s’ha de donar per establerta la seva
irreversibilitat. Cal insistir que la finestra d'oportuni-
tat per portar a terme les reformes microeconòmiques
i institucionals és estreta, i resulta urgent accelerar-
les si no es vol posar en dubte la seva credibilitat, la
sostenibilitat de l'estabilització macroeconòmica, els
efectes desitjats dels Acords d'Associació amb la
UE i la incipient acceleració del creixement econò-
mic dels últims anys.
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El panorama energètic de la Mediterrània alberga un
microcosmos en el qual tenen cabuda molts dels pro-
blemes als quals s'enfronta actualment el mercat ener-
gètic global. Un augment similar de la demanda tant
en les economies dels consumidors com en les dels
productors, unes reserves (europees) que s'esgoten
i uns subministraments limitats, inestabilitat sociopo-
lítica i tensions geopolítiques són factors que tenen un
pes directe en les consideracions dels responsables
de la formulació de polítiques, i acostumen a crear un
nexe entre la dinàmica comercial i política del mercat
energètic global. Aquesta realitat es dóna amb més fre-
qüència en el mercat del gas natural que en cap altre,
i en particular a la Mediterrània.
El gas natural és la font d'energia primària que pre-
senta un major ritme de creixement entre els com-
bustibles més importants del mercat; s'utilitza en gran
part per generar electricitat i es comercia principal-
ment a través de connexions de gasoductes i, cada
vegada més, liquat en vaixells de gas natural liquat
(GNL). El seu cada vegada major atractiu com a
combustible fòssil es deu en gran mesura a la seva
eficiència i a una major consciència dels consumidors
respecte al medi ambient. Els productors, per la seva
banda, a més de capitalitzar grans reserves que en-
cara no estan ben explorades, volen assegurar les se-
ves quotes en els pròspers mercats del gas i adqui-
rir més coneixements tècnics i comercials. A la
Mediterrània, la infraestructura de gasoductes ja exis-
tent i en expansió, uneix els principals agents, com
Algèria, Egipte i Líbia, amb les costes del sud d'Eu-
ropa, i està complementada per les terminals d'ex-

portació i importació de GNL. Aquesta infraestruc-
tura ha reforçat la relació tradicional d'interdependència
entre l'oferta i la demanda que ha caracteritzat la re-
gió. No obstant això, les creixents tensions que s'es-
tan donant en els últims temps entre consumidors i
proveïdors, també a la Mediterrània, han tret a la llum
el doble fil de l'arma de la seva interdependència, amb
el qual s'han accentuat els reflexos nacionalistes
d'ambdós costats respecte als recursos.
La confrontació de la normativa de la Unió Europea
(UE) amb Rússia des de l'ampliació de la UE de
2004, que va dur les seves fronteres molt més enllà
dels vestigis del teló d'acer, s'ha estès a la seva re-
lació en l'àmbit de l'energia, cosa que ha generat
certa inquietud a Europa per la magnitud de la de-
pendència del bloc respecte al subministrament de
gas rus. Posteriorment, es van veure els productors
del sud del Mediterrani com a possibles proveïdors
alternatius per a la UE. Va ser llavors quan els res-
ponsables de la formulació de polítiques van pro-
pugnar el concepte «d’associacions energètiques es-
tratègiques» entre la UE i aquests proveïdors per fer
operativa la nova estratègia de seguretat de submi-
nistrament de la UE.
D'altra banda, la creixent confiança i complexitat dels
principals venedors de gas de la Mediterrània, com
a conseqüència de preus màxims històrics i una so-
lidesa sense precedents en les relacions, han portat
la seva ambició per buscar un valor afegit en altres
llocs, com el mercat descendent europeu, a xocar amb
el sentit de la vulnerabilitat i les polítiques de la UE.
Així doncs, es produeix una situació que dista molt
de reflectir la molt celebrada interdependència d'amb-
dues riberes i amb la qual es corre el risc de no ar-
ribar a optimitzar la seva relació (en l'àmbit energè-
tic). El 2007 va ser l'any en el qual l'acostament
d'aquestes antigues i noves dinàmiques del panora-
ma energètic mediterrani va canviar per complet la
seva configuració tradicional.
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Gas natural a la Mediterrània:
més que un producte i menys que un
factor d'interdependència?



El 2007, punt d'inflexió?

Les previsions indiquen que la dependència de l'e-
nergia de la UE de subministraments exteriors aug-
mentarà del 50% actual a més de dos terços l’any
2030. El gas, que forma part d'aquestes importa-
cions, augmentarà significativament en la combina-
ció energètica d'Europa, i més del 80% del gas que
consumeixi la UE serà subministrat per un reduït
nombre de proveïdors principals. Rússia, que actu-
alment subministra a la UE poc més del 25% del
seu consum de gas, seguirà sent, si es donen les ma-
teixes circumstàncies, el principal proveïdor de gas
de la Unió.
En aquest punt, les polítiques energètiques de Rús-
sia tenen una rellevància immediata per a les inquie-
tuds de la UE en matèria de seguretat energètica. En
aquest context, la decisió de Moscou de 2005 de re-
visar a l'alça el preu del gas per a les seves antigues
repúbliques satèl·lit, inclinades ara fermament cap a
Occident, i la posterior disputa que la va enfrontar amb
Ucraïna el mes de gener de 2006 van fer que la UE
es trobés davant de dues realitats alarmants. En pri-
mer lloc, va quedar clar que dependre d'una única font
per al proveïment d'energies vitals fa que la vulnera-
bilitat de la seguretat energètica estigui exposada
fins i tot a interrupcions del servei no intencionades.
No obstant això, encara resulta més important que «l’e-
pisodi d'Ucraïna» plantegés el doble dubte que Rús-
sia fos un soci energètic fiable i que l'energia hagu-
és passat a ser per a Moscou el mateix que el
patrimoni normatiu per a Brussel·les, és a dir, que s'es-
tigués convertint en la nova eina de la política d'afers
exteriors de Rússia.
La urgent necessitat d'acció respecte a una política
energètica de la UE desencadenada per la crisi de
l'hivern de 2006 es va agreujar amb l'acostament
que es va produir en matèria de gas entre Rússia i
Algèria durant el mateix període. La signatura de dos
memoràndums d'acord (MA) el mes d’agost de 2006
i el mes de gener de 2007 entre els majors prove-
ïdors de gas de la UE, Gazprom i Sonatrach, res-
pectivament, va causar furor a Europa i, en menor es-
cala, en els cercles polítics transatlàntics. La discreció
i l’opacitat que van envoltar la conclusió del primer
MA en concret van donar motiu a reaccions impacients
davant la presumpta perspectiva d'un càrtel del mer-
cat del gas sota l'impuls estratègic de Rússia i Algèria.
Posteriorment, la idea cada vegada més sòlida d'u-
na «OPEP del gas», expressada durant els tres pri-
mers mesos de 2007 pels líders polítics d'Iran, Rús-

sia i Algèria successivament, va fer que es dirigís
una atenció excessiva a la sisena Reunió Ministerial
del Fòrum de Països Exportadors de Gas (FPEG), que
es va celebrar a Doha el 9 d'abril. Fundat el 2001,
l’FPEG ha estat una estructura flexible que ha reunit
15 dels majors països productors de gas del món;
no és probable que el seu esperit passi a ser el d'un
càrtel del gas per un simple ímpetu polític. De fet, nom-
brosos observadors han declarat que, atesa la natu-
ralesa dels mercats del gas i la tríada que constitu-
eix la relació Rússia-UE-Algèria, una OPEP del gas
era una evolució improbable de l’FPEG d’un curt a
mitjà termini, i més encara sota la confabulació de Rús-
sia i Algèria (Hallouche 2006; Darbouche 2007;
Stern 2007). El venciment, el mes d'agost de 2008,
del primer MA entre Gazprom i Sonatrach i la deci-
sió explícita aparent dels funcionaris algerians de no
renovar-lo han corroborat l'opinió que els interessos
de Rússia i Algèria distaven del nivell de convergèn-
cia necessari perquè qualsevol col·lusió per la seva
banda donés com a resultat un càrtel del gas.

A part d'aquest afer del gas, el moviment que va sor-
gir l’any 2006 entre governs europeus i funcionaris
de la Comissió Europea (CE) per un compromís per
a una política energètica col·lectiva més ferma va
culminar l’any 2007 en una sèrie de documents es-
tratègics en els quals s’insistia, entre d’altres, en la
creació d'associacions internacionals (energètiques)
amb els productors veïns, per a la qual cosa es pren-
drien com a base «una sèrie de principis o regles co-
munes derivades de la política energètica de la UE».
Seguint aquest corrent, l'emblemàtica proposta de se-
tembre que advocava per la «desvinculació» (sepa-
ració de la producció de gas i electricitat de les xar-
xes de distribució) es considera propícia a Brussel·les
no només per assolir una major competitivitat i efi-
ciència internes, sinó també com un mitjà crucial per
influir en els marcs normatius de països tercers pro-
ductors (Youngs, 2007: 2). No obstant això, la Co-
missió no ha estat capaç de superar de moment les
eternes divisions que es donen entre els Estats mem-
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bres respecte a la liberalització del mercat intern, cosa
que ha arruïnat els seus esforços per «parlar amb una
sola veu» amb interlocutors de tercers proveïdors. Hi
ha Estats membres, com França, Espanya i Alema-
nya, que segueixen preferint enfocaments bilaterals
en les negociacions sobre l'accés i la reciprocitat. A
més d'enviar senyals «normatives» confuses als pro-
ductors, aquesta actitud obstrueix la previsibilitat
que la revisió de l'estratègia de la CE de 2007 in-
tenta assolir respecte a la interdependència i que,
des del punt de vista del subministrament, té la ma-
teixa importància. El resultat és que les associa-
cions proposades per la UE als seus proveïdors d'e-
nergia manquen d'un element geopolític explícit que
tingui en compte la naturalesa del mercat energètic,
les preocupacions dels seus proveïdors i les pro-
pietats de les seves relacions amb la UE en l'àmbit
de l'energia.

Noves situacions, nous costums
en la cooperació euromediterrània?

Els apartats mediterranis dels documents estratègics
corresponents a les revisions recents de la política
energètica de la UE reconeixen que la necessitat es-
tratègica d'unes associacions més completes amb
països com Algèria, Líbia, Egipte i Qatar és una prio-
ritat. De fet, aquests països encapçalen el subminis-
trament regional de gas. Malgrat que la seva capaci-
tat d'exportació i les seves estructures varien, aquests
productors comparteixen un potencial indiscutible per
cobrir la creixent demanda europea de gas. D'aquesta
manera, la prioritat heterogènia que es concedeix a la
UE a les associacions estratègiques en matèria d'e-
nergia en les seves relacions amb aquests països no
només reflecteix el seu potencial d'exportació, sinó tam-
bé el tipus de marcs existents mitjançant els quals es
regeixen les polítiques que governen les seves rela-
cions més àmplies amb la UE. Per tant, Algèria en-
capçala la llista de prioritats de la UE tal com indiquen
en particular les declaracions realitzades l’any 2007
per funcionaris de la Comissió, com Andris Piebalgs,

Benita Ferrero-Waldner i el president del Parlament
Europeu Hans-Gert Pöttering. De fet, ajudada per la
seva proximitat geogràfica, Algèria ha estat tradicio-
nalment un dels principals proveïdors de gas d'Euro-
pa. Prop del 95% dels 65 bcm (65.000 milions de m3)
de gas que exporta està destinat al mercat europeu.
A més, les decisions adoptades l’any 2007 respecte
a la creació d'una infraestructura estratègica de ga-
soductes, principalment Medgaz (que unirà Algèria di-
rectament amb Espanya), Galsi (una connexió sub-
marina directa a Itàlia) i el gasoducte transsaharià
(que transportarà el gas nigerià per a la seva expor-
tació a través de la xarxa algeriana), només poden con-
solidar aquesta postura.
Egipte ocupa el segon lloc d'aquesta jerarquia. La
recent expansió de la producció de gas natural no no-
més ha dotat Egipte d'un motor fonamental de crei-
xement econòmic, sinó també d'un factor addicional
per a una cooperació més profunda en la seva rela-
ció amb la UE, que ja es regeix per un acord d'asso-
ciació euromediterrani i un Pla d'Acció de Veïnatge.
Mitjançant el suport que presta al gasoducte àrab, que
transportarà gas egipci a través de Jordània i Síria fins
a Turquia i, potencialment, a l’Europa de l'Est a través
del gasoducte Nabucco que ja està previst, la UE
espera obtenir del país 17 bcm més d'exportacions
de gas. Per la seva banda, Qatar ha superat Indonè-
sia des de l’any 2006, amb la qual cosa ha passat a
ser el major exportador del món de GNL; es preveu
que l’any 2010 subministrarà fins el 30% del GNL del
mercat mundial. Així doncs, Qatar representa per a la
UE una alternativa viable en el seu esforç per reduir
la seva gran dependència dels transports per gaso-
ductes. No obstant això, tant la preferència de la UE
per adoptar un enfocament regional davant del Con-
sell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf (CCG)
en qüestions energètiques (i altres aspectes) com
l'absència d'una política europea per al GNL que li per-
meti competir amb els mercats asiàtic i nord-ameri-
cà (consumidors tradicionals de Qatar) han fet que
s'esvaeixin fins al moment les aspiracions de la Co-
munitat d'aconseguir una associació més estratègica
amb Qatar. Respecte a Líbia, malgrat els seus re-
cents intents de normalitzar la seva relació amb Oc-
cident, sobretot després de la resolució de la crisi de
les infermeres búlgares de juliol de 2007, no s'ha es-
tablert encara cap marc per racionalitzar la seva rela-
ció amb la UE. Amb unes reserves de gas de 1.500
bcm, Líbia exporta una mica més de 7 bcm de gas a
Europa a través del gasoducte Greenstream, que la
uneix amb Itàlia a través de Sicília. La possibilitat d'u-
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na actuació més important de Líbia per satisfer la
creixent demanda de la UE resulta evident, però fins
que el país adopti una política clara per a l'exportació
d'energia, les possibilitats d'una associació estratègica
global segueixen sent reduïdes.

En el pla macroeconòmic, a més de la manca de com-
petitivitat del mercat de la UE respecte als mercats del
nord d'Àsia i d'Amèrica del Nord, liberalitzats i cada ve-
gada majors, la interdependència energètica que les
associacions proposades per la UE suposadament
pretenen reflectir i consolidar a l'espai mediterrani es
veu qüestionada pel fet que els mercats energètics exis-
tents que regeixen el principi que «el comprador apor-
ta el mercat, el venedor aporta el subministrament» s'es-
tà enfonsant per l'efecte de noves realitats econòmiques
i polítiques que estan relacionades entre si. En primer
lloc, el creixement econòmic de la major part dels pa-
ïsos productors, alimentat per uns ingressos sense
precedents provinents de l'exportació d'energia, està
fent que augmenti també la demanda energètica interna,
cosa que exerceix pressió sobre la capacitat d'aquests
països per complir al mateix temps els seus creixents
compromisos d'exportació de gas. De fet, amb aques-
ta situació i amb les seves ànsies de diversificar les se-
ves activitats econòmiques i de crear oportunitats d'o-
cupació per als joves, sovint desil·lusionats, els països
productors de la Mediterrània s'enfronten cada vega-
da més freqüentment a una difícil elecció: desviar els
recursos per no dedicar-los a les inversions en hidro-
carburs i afavorir altres sectors econòmics a costa de
les rendes, o ampliar la producció d'energia i les se-
ves exportacions, fins i tot a través d'inversió estrangera
directa, a costa del creixement econòmic real i de la
racionalització de l'exploració de reserves. En la con-
juntura actual, la major part dels productors mediter-
ranis, principalment els que tenen poblacions consi-
derables i una elevada dependència econòmica dels
hidrocarburs, com Algèria, semblen haver optat per la
segona via d'acció.

En segon lloc, i en relació amb les característiques
de la conjuntura actual, concretament els elevats
preus de l'energia i la carrera per l'accés a les reserves,
els venedors de gas s’han sofisticat i, en conse-
qüència, desitgen una integració vertical en la cade-
na de valors, com a través del mercat descendent eu-
ropeu. No obstant això, aquesta orientació de les
polítiques, testificada en particular en el cas de So-
natrach, d'Algèria, és pràcticament l'antítesi de la
proposta de la UE respecte a una associació ener-
gètica estratègica amb el país, que sembla limitada
a intentar exportar a Algèria el patrimoni de la UE en
aquest àmbit. Malgrat les confuses opcions norma-
tives de la proposta de «desvinculació» de la UE,
aquestes propostes d'associació estratègica no no-
més reforcen la interdependència asimètrica descri-
ta anteriorment, ja que no tenen en compte les pre-
ocupacions econòmiques i polítiques dels productors,
sinó que també semblen duplicar el treball multilate-
ral realitzat a escala regional de la UE respecte a
aquesta política. Més concretament, el Fòrum Euro-
mediterrani de l'Energia (EMEP), celebrat l’any 1996
a l'empara del Procés de Barcelona, estableix un
marc òptim per a la materialització d'una associació
estratègica global euromediterrània per a l'energia, es-
pecialment després de la seva reafirmació per part
de la Conferència Ministerial del 17 de desembre de
2007 en la qual es va adoptar un ambiciós «pla d'ac-
ció prioritari» de cinc anys, els objectius del qual són:

▪ aplicar reformes en el mercat energètic i l'har-
monització gradual dels marcs normatius dels
socis euromediterranis,

▪ subscriure polítiques energètiques més soste-
nibles, i

▪ millorar el clima de les inversions per assegurar
la diversificació de les fonts d'energia.

En nom de la racionalització de la política, l'EMEP hau-
ria d'estar integrat en la «Unió pel Mediterrani» pro-
posada recentment; d'aquesta manera seria un ele-
ment concret d'una associació estratègica regional,
en la qual es tindrien en compte les noves situacions
que destaquen actualment en el panorama energè-
tic de la Mediterrània.

La geopolítica del gas a la Mediterrània:
conclusió

La materialització més propera que s'ha donat fins al
moment de la creixent interdependència asimètrica

Amb els elevats preus de
l'energia i la carrera per l'accés
a les reserves, els venedors de gas
s’han sofisticat i,
en conseqüència, desitgen una
integració vertical en
la cadena de valors
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que caracteritza al panorama gasístic de la Mediter-
rània es va manifestar l’any 2007; va ser en una di-
ferència entre Espanya i Algèria que va tenir diverses
facetes. Tots dos països són els socis energètics
més propers de la Mediterrània, i fins ara han gaudit
d'una exemplar relació oferta-demanda. No obstant
això, les aspiracions de Sonatrach d'introduir-se en
el mercat espanyol i comercialitzar la seva quota del
gas transportat pel gasoducte Medgaz (3 bcm) es van
veure restringides per un aparent proteccionisme
d'Espanya. De fet, Repsol i Gas Natural, dues com-
panyies d'Espanya però que tenen una elevada pre-
sència en el mercat descendent algerià, van formar
un front d'oposició a la companyia de l'Estat algerià
sense cap pretext raonable. No obstant això, després
d'unes espinoses negociacions, el problema només
es va resoldre per donar pas a una altra amarga dis-
còrdia. Aquesta vegada es tractava de Sonatrach
que, després d'importants retards i augments de
costos, va decidir posar fi al contracte conjunt de les
dues empreses espanyoles per al desenvolupament
d'un projecte de GNL de 5.000 milions de dòlars a
Gassi Touil, fet que va derivar en un procediment
d'arbitratge internacional (encara pendent). Malgrat
els motius comercials i econòmics al·legats per la
part algeriana, el moment en què va prendre la deci-
sió va conduir inevitablement a interpretacions que
plantejaven que, com a mínim, aquesta actitud era una
represàlia, si no un fet amb motivacions polítiques. Així
les coses, la mesura d'Algèria de març de 2007 d'a-
nunciar públicament una decisió que havia pres dos
anys abans per revisar a l'alça el preu del gas que ven
a Espanya i el durador conflicte del Sàhara Occidental
s’interpreten com a possibles motius ocults després
d'aquesta diferència.
En tot cas, la crisi del gas hispanoalgeriana demos-
tra que, malgrat que segueix sent alguna cosa més
que un simple producte, el gas natural està demos-
trant a la Mediterrània que és menys que un factor d'in-
terdependència. Les relacions entre els consumidors
i els productors són cada vegada més complexes, a
causa principalment del canvi de dinàmica de l'e-

nergia i, concretament, del mercat del gas. Mentre pre-
tenen assegurar-se legítimament els subministra-
ments d'energia i cobrir la seva creixent demanda, els
consumidors europeus no estan tenint en compte
els interessos dels productors. Aquests, d'altra ban-
da, malgrat que són més dependents que mai dels
ingressos per exportació d'energia, presenten una
confiança cada vegada major i estan començant a mi-
rar més enllà dels interessos comercials immediats.
El panorama del gas a la Mediterrània reflecteix que,
malgrat que són interdependents en molts sentits, els
consumidors i els productors de la regió han de bus-
car noves vies per poder conservar aquesta interde-
pendència i esmenar la seva asimetria inherent. La UE
ha de crear importants associacions amb els seus pro-
veïdors del Sud per ajudar-los d'una manera més
eficient en les seves reformes polítiques i econòmi-
ques, i permetre'ls tenir accés al seu mercat i les se-
ves tecnologies. Els proveïdors, per la seva banda, han
d'adoptar uns marcs normatius més transparents i
mostrar una major obertura a l'alliberament polític i eco-
nòmica. Serà necessària alguna cosa més que un sim-
ple grapat «d’associacions energètiques estratègi-
ques»; potser el que es necessita és una Unió pel
Mediterrani?

Referències

DARBOUCHE, Hakim. «Russian-Algerian Cooperation
and the «gas OPEC»: What's in the Pipeline?».
CEPS Policy Brief 123. Brussel·les, 2007

HALLOUCHE, Hadi. TheGas ExportingCountries Forum:
Is it Really a Gas OPEC in the Making? Oxford
Institute for Energy Studies. Oxford, 2006

STERN, Jonathan. Gas-OPEC: A Distraction from
Important Issues of Russian Gas Supply to
Europe. Oxford Institute for Energy Studies. Oxford,
2007

YOUNGS, Richard. «Europe's External Energy Policy:
Between Geopolitics and the Market». CEPS
Working Document 278. Brussel·les, 2007.



Iñigo Moré

Fundador

remesas.org

Si el contingut d'aquest anuari estigués jerarquitzat per
la rellevància econòmica de l'assumpte que esmenta
cada article, ara estarien llegint un dels textos més
llargs. Aquest article estaria publicat en les primeres
pàgines i profusament il·lustrat. Potser ocuparia dues
vegades l'extensió de l’article dedicat a les inversions
estrangeres, multiplicant els dedicats a l'ajuda al des-
envolupament o al turisme. Fins i tot la seva rellevàn-
cia podria ser major si per valorar les remeses es
considerés el saldo que les remeses aporten a la ba-
lança corrent en lloc dels ingressos bruts que procuren.
Però ja veuen que aquest article ocupa el mateix es-
pai que la resta doncs la disposició dels articles no
està jerarquitzada per aquest motiu. I això que, en rea-
litat, les remeses creixen en dimensió des de l'edició
anterior. Aquest modest guany també està present en
les iniciatives institucionals sobre les remeses en el
Mediterrani que, per fi, han aparegut al llarg de 2007,
una de les veritables notícies de fons de l'any que va
acabar. Això sí, les remeses van entrar a l'agenda
oficial de forma molt modesta, incipient, però també
real. L'element principal es deu al fet que el passat
mes de novembre van tenir un moment de notable lu-
cidesa els països participants en la Primera Cimera
Euromediterrània sobre Migracions, celebrada a Por-
tugal. S’hi van acordar diverses mesures per facilitar
aquests fluxos, començant per abaratir el seu preu per
mitjà d'un increment de la competència, així com la
realització de diverses iniciatives d'anàlisi i estudi.
Sis mesos després, res d'això s'ha concretat enca-
ra, i no és més que un primer pas, però és espe-
cialment prometedor doncs comença a reconciliar les
institucions euromediterrànies amb la realitat sobre
la qual s'assenten.

I aquesta realitat és que, fins al moment, les remeses
dels immigrants a l'espai europeu, i no només euro-
mediterrani, només han estat objecte d'una molt es-
cassa atenció, molt allunyada de la seva importància
real tant per a les economies receptores com per al
procés europeu o euromediterrani en general. Quel-
com que deriva del desinterès europeu per les qües-
tions migratòries, cosa que, al seu torn, té el seu ori-
gen en un altre desinterès més profund, el demogràfic,
per no dir humà, en general.
Si un marcià tractés d'analitzar les relacions intraeu-
ropees o euromediterrànies arribaria ràpidament a la
conclusió que el factor principal és l'humà. No només
perquè el principal pilar de la Unió és la lliure circu-
lació de persones, juntament amb les mercaderies o
els capitals, sinó perquè les decisions fonamentals de
la Unió i de la Comissió es prenen sobre una base
demogràfica, començant pel pes polític que s'assig-
na a cada país membre.
El nostre marcià veuria clarament que a les riberes
del Mediterrani circulen mercaderies, inversions,
però sobretot persones. Per descomptat que no es
fixaria en els turistes, que han anat fent-se marginals
des de l'inici de l'era de la por al musulmà, sinó més
aviat en els immigrants. És clar que per a això hau-
ria d'analitzar la regió amb algun tipus de llamp còs-
mic capaç de proporcionar les estadístiques que
fins avui Brussel·les ha estat incapaç d'oferir-nos i
que només amb esotèrics procediments podem avui
estimar.
La realitat és que aquesta base demogràfica que de-
termina les decisions de la Unió Europea (UE) no exis-
teix. No hi ha un cens europeu, sinó tants censos com
països membres, cadascun amb les seves fonts i amb
la seva metodologia pròpies, per la qual cosa els re-
sultats no són comparables. Per exemple, Irlanda
elabora un cens convencional, mentre que Suècia té
un cens basat en els ciutadans que es registren,
semblant al padró espanyol. Àustria combina el re-
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L’any 2007 es va donar el primer pas de
la futura política europea de remeses
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EL CAPITAL D'INVERSIÓ EN EL SEU APOGEU ALS PAÏSOS MEDA

L'estudiMed Funds d'ANIMA representa l'esforç més important realitzat fins

avui per conèixer el sector mediterrani del capital d'inversió: des del Marroc

fins a Turquia, i des dels seus inicis durant la dècada de 1990 fins a la seva

fase de creixement actual.

Efectivament, els anys 2005-2008 han vist el capital d'inversió enlairar-se a

la regió (gràfic 21), una forta tendència en el si d'un sector que considera

els països MEDA un conjunt econòmic (25% dels fons identificats

s’adrecen a diversos països del Magreb i del Maixreq).

Quan no havia gairebé cap fons d'inversió a la regió (a part d'Israel) al prin-

cipi de la dècada de 2000, ANIMA va identificar 320 fons avui actius o en

procés de llançament. S'han registrat 139 fons fora d'Israel i 181 en aquest

país (taula 31). Aquests fons han recaptat al voltant de 31.000 milions de

dòlars des de 1990 –imports disponibles per invertir en empreses de la

regió–, entre els quals es van comptar 16.800 milions de dòlars entre 2005

i 2008 (11.200 milions de dòlars per als països MEDA, tret d’Israel).

Durant el mateix període, van veure la llum (fora d'Israel) 94 nous fons, és a

dir, un augment del 67% en relació amb els 15 anys anteriors. La meitat dels

fons estudiats van ser adquirits per societats establertes als països MEDA,

quan els seus homòlegs als Estats Units i els països del Golf van recaptar

respectivament 23% i 22% dels 31.000 milions de dòlars als quals

s'al·ludeix. Els fons establerts a Europa estan a la cua (3% del total dels

imports recaptats) i la tendència actual és la creixent implicació del Golf a

la regió (45 fons actius que gestionen 6.800 milions de dòlars).

El 35% dels fons són generalistes (multisectorials, amb una aproximació

basada en l'oportunitat) i el 31% s’adreça a les empreses de

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i d'innovació (sobre-

tot en el si de la indústria israeliana de capital risc, però no exclusiva-

ment). Quant a la fase d'inversió, la major part dels fons (fora d'Israel)

s'incorporen a la fase de desenvolupament d'una empresa i a les opera-

cions d’LBO. Una part creixent es dedica, no obstant això, a les fases ini-

cials de la vida de les empreses dels països MEDA –gairebé mil milions

de dòlars destinats a la posada en funcionament i al capital risc, sobre-

tot durant els primers anys.

Malgrat les importants diferències segons els països, el perfil tipus dels fons

és el següent:

• una mitjana de 105 milions de dòlars gestionats: un import en augment

i potser «massa» elevat per a la regió (existeixen cada vegada mésmega

fons);
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GRÀFIC 21 Fons creats i capitals recaptats per any, 1990-2007 (milions de dòlars)

Font: ANIMA

gistre amb una mostra, mentre que Alemanya afegeix
a aquests dos mètodes, el convencional.
El resultat és que la xifra de població europea és
una convenció, no una dada; és un acord basat en
la confiança que manca de qualsevol valor estadís-
tic, encara que sobre això es prenguin decisions com
la d'assignar subsidis o vots.
Això significa que la UE no sap quants ciutadans té ex-
actament, encara que el marge d'error d'aquest concepte
general resulti acceptable. El problema arriba quan
s'intenta desagregar aquesta xifra en els seus compo-
nents, que és on el marge d'error es pot disparar. Per
aquest motiu, la UE no publica una estadística dels
seus immigrants. Simplement Brussel·les no sap quants

ciutadans gaudeixen de la lliure circulació de persones
i, per descomptat, tampoc té un nombre precís de
quants estrangers té. No ho sap en sentit estadístic, és
a dir, amb dades homogènies per a tota la regió que
es renovin periòdicament i que sigui possible des-
agregar per nacionalitats o qualsevol altre concepte.
Si ignorem quants immigrants hi ha, tampoc sabem
quants ciutadans del sud del Mediterrani hi ha al
nord d'Europa.
Aquesta ignorància de la realitat té un profund impacte
polític del qual, de tant en tant, ens despertem de for-
ma violenta. Per exemple, descobrint que el fet de la
immigració no s'esgota amb la primera generació,
com s'ha pogut veure en els conflictes d'integració
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que va viure França en les seves banlieues el passat
any. Aquests francesos, nascuts a França, que cre-
maven cotxes apareixen a les estadístiques com a ciu-
tadans igual que els altres, quan és obvi que no ho
són per que no se’n senten. Si els apliquem el con-
cepte estadístic d'Estats Units serien euromagribins,
o euroafricans, cosa que permetria adquirir una idea
més clara de la seva importància. Però, és clar que
els estadístics francesos no pregunten per qües-
tions que puguin semblar racials, com si no existis-
sin, encara que aquests euromagribins creuin l'Estret
a l'estiu com els marroquins per a anar a veure les se-
ves famílies o els enviïn remeses o se sentin despla-
çats per la seva identitat.

Ignorem el pes que a Europa té la immigració enca-
ra que en tingui. Sabem que el primer grup d'immigrants
a gairebé tots els països europeus de certa dimensió
té el seu origen en la regió, marroquins a Espanya i
França darrere dels portuguesos, turcs a Alemanya jun-
tament amb els polonesos, albanesos a Grècia amb
altres importants grups com els tunisians a Itàlia. Però
es tracta d'una intuïció molt bromosa que no es pot
acompanyar de dades precises, perquè les institucions
encara no han arribat a la immigració, tot i que aques-
ta ja dugui dècades a Europa.
La conseqüència d'aquesta immigració, ja present
encara que només intuïda, són les remeses que irri-
guen el sistema europeu i euromediterrani, i que

Regió d’acollida País d’acollida Fons Capital recaptat

(nombre i %) (import, millons de dólars i %)

Euro-MENA Euromed 4 1% 463 1%
MEDA-11 14 4% 1.781 6%
MENA 44 14% 6.983 23%

MENA + emergentsª 4 1% 190 1%

Total Euro-MENA 66 21% 9.417 30%

Magreb Algèria 1 0,3% 2 0,1%
Algèria/ Marroc/ Tunísia 16 5% 1.579 5%
Líbia 2 1% 52 0,2%
Marroc 18 6% 846 3%
Tunísia 9 3% 64 0,2%

Total Magreb 46 14% 2.543 8%

Maixreq Egipte 10 3% 611 2%
Jordània 5 2% 432 1%
Líban 2 1% 36 0,1%

Síria 1 0,3%

Total Maixreq 18 6% 1.079 3%

Altres MEDAs Israel 181 57% 16.740 54%
Turquia 9 3% 1.218 4%

Total Altres MEDA 190 59% 17.958 58%

Total general 320 100% 30.997 100%

TAULA 31 Fons per regió i país d'acollida (enquesta ANIMA)

ª Fons destinats als països emergents en general, que manifesten un interès per MEDA en particular

• nou anys d'existència dels fons i una durada mitjana d'inversió per pro-

jecte de cinc anys;

• cartera amb una mitjana de sis empreses (xifra relativament baixa i que

s'explica pel fet que la majoria dels fons són recents);

• cost d'inversió relativament elevat de 7,4 milions de dòlars (1,9 milions

de dòlars pel que fa a la mitjana inferior). Aquest punt marca l'existència

d'un equity gap («absència de capital inversor») a les franges inferiors

(entre 0,1 i 2 milions de dòlars) i constitueix un problema per a nom-

broses petites i mitjanes empreses (PIME), i per a empreses molt petites;

• rendibilitat esperada dels fons (21%) a l'alçada de les esperances ali-

mentades pels inversors;

Amb la finalitat d'assegurar la repercussió duradora i productiva del cap-

ital d'inversió a la regió, ANIMA formula certes recomanacions:

• reforçar la regionalització del capital d'inversió (creació d'una asso-

ciació euromediterrània d'inversors en capital i multiplicació dels fons

regionals);

• facilitar el desenvolupament general de les PIME (classificació de les

empreses, fons de garantia, estructura d'arbitratge);

• reforçar el finançament destinat a les fases de posada en funcionament

(costos més reduïts, fons de capital risc, Business Angels («inversors

informals»);

• ampliar les oportunitats de sortides –especialment les ofertes públiques

inicials (OPI)– (desenvolupament del mercat de capitals, cooperació

entre places borsàries);

• promoure les millors pràctiques: responsabilitat social de les societats

de gestió, límit de les operacions purament especulatives (LBO de risc

i/o purament oportunistes).

Més informació:

Med Funds: panorama du capital investissement dans la région MEDA

www.animaweb.org/uploads/bases/document/AIN_Etude_MedFunds_Fr_

21-4-08.pdf
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constitueixen la seva característica més genuïna. Dic
això perquè també és l'única característica totalment
espontània perquè és un fenomen aliè a les institucions
en el seu origen (com vénen els immigrants), desen-
volupament (com arriben les remeses al sud) i fi. Les
remeses euromediterrànies existeixen perquè aques-
ta és la naturalesa de les relacions euromediterrànies.
Així sabem que el Marroc rep més remeses que inversió
estrangera i ingressos turístics (dels genuïns, amb ori-
gen en turistes estrangers, perquè el Marroc compta-
bilitza com a ingrés turístic els fons que porten els im-
migrants marroquins quan tornen de vacances al país).
I aquí s'acaben les nostres certeses, perquè el Mar-
roc és l'únic país del sud del Mediterrani que ofereix
una estadística seriosa sobre les remeses que rep.
En els altres, les remeses són una realitat tan evident
com l'emigració ho és a Europa, però igualment bro-
mosa quan es tracta d’avaluar-la, com demostra l'al-
tre gran pas que ha donat Europa sobre les remeses
l’any 2007. Es tracta d'un informe d’Eurostat, l'orga-
nisme europeu encarregat de la producció d'estadís-
tiques, sobre les remeses enviades fora i dins de la Unió,
on el total arriba ni més ni menys a 44.500 milions d’eu-
ros per a les enviades l’any 2006 (Eurostat, 2007).
D'aquests, la meitat tenen com a destinació països
aliens a la Unió i l'altra meitat són intraeuropees. No
obstant això, en un gest d'humor propi dels germans
Marx, l'informe no revela quins poden ser aquests
països que estan rebent les remeses, encara que sí
ens diu de quins surten. La seva lectura requereix, per
tant, grans dots de fe en les capacitats de l'autor i fins
i tot en els seus poders. Però això no significa que
el valor estadístic del document sigui anecdòtic. En
realitat, és la primera ocasió que un organisme ofi-
cial de la Unió posa una xifra a les remeses enviades
des de la Unió.
Fins i tot aquest notable volum podria quedar-se curt
si s'hi afegissin les dades de remeses que circulen

per circuits no oficials i que, per tant, no estan comp-
tabilitzades. El més rellevant de les remeses és la seva
destinació, que Eurostat sembla ignorar. La pràctica
totalitat va a països en desenvolupament. No als més
pobres del món, sinó més aviat a països de rendes
baixes o baixes/mitjanes. Aquesta concentració per-
met dir que les remeses són avui el principal canal
per transvasar recursos de la Unió Europea a aquests
països. En l'àmbit euromediterrani superen amb es-
creix les aportacions del Banc Europeu d'Inversions
o del programa MEDA i fins i tot la suma de tots els
instruments de la Unió. I per al principal flux d'in-
gressos que els països pobres perceben dels rics,
la Primera Cimera Euromediterrània sobre Migra-
cions, celebrada a Portugal el passat novembre, va
acordar fer tres coses concretes: un gran seminari so-
bre la transferència de fons i les oportunitats que
això pugui plantejar en l'àmbit dels microcrèdits, la
construcció d’un lloc web euromediterrani que pugui
centralitzar la informació sobre remeses així com ana-
litzar les possibilitats de donar suport financer als
emigrants que resideixen legalment a Europa per co-
finançar els seus projectes d'inversió en els seus pa-
ïsos d'origen.
No cal caure en la temptació de considerar gasiu
aquest programa davant de la importància de les
remeses. És només un primer pas cap a una futu-
ra política que preservi aquests fluxos i aprofiti les
oportunitats que ofereixen. Això sí, tampoc es pot
oblidar l'important treball que espera per posar-la
en marxa.

Referències

EUROSTAT, “Remittances flows to and from the EU”,
Methodologies and working papers, prepared by
Mustaq Hussain, 2007.

(en milers de milions d'euros)

Destinació ExtraUE IntraUE Total

Remeses dels immigrants 19,1 7,0 26,1

Compensació neta d'empleats 3,0 15,4 18,4

Total 22,1 22,4 44,5

TAULA 30 Remeses enviades des de la Unió Europea l’any 2006

Font: Remittance flows to and from the EU, Eurostat 2007.
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Importància econòmica del sector
agroalimentari

En aquests últims mesos els mitjans de comunica-
ció han redescobert el sector agroalimentari com un
sector econòmic de primera magnitud, que ocupa un
lloc estratègic en el seu doble vessant, alimentari i
energètic. Amb l'auge dels biocarburants i la volun-
tat europea d'assumir els compromisos de Kyoto, han
quedat vinculats el preu del petroli i dels cereals.
Els que sempre hem apostat per un sector agrari
necessàriament orientat al mercat, competitiu i dinà-
mic, que ocupa posicions de lideratge mundial, veiem
que les xifres ens emparen. La renda agrària s'ha
incrementat a la Unió Europea (UE) l'any 2007 un
4,7%, amb un augment en la producció vegetal d’un
8,6%. Al seu torn la indústria agroalimentària a la UE-
27, amb 870.000 milions d'euros de facturació el
2006, ocupa la primera posició del sector industrial
(14%), per davant de l'automoció o la química. I aques-
tes dades es tradueixen en 4,3 milions d’ocupacions,
i lidera el nombre de llocs de treball del sector indus-
trial comunitari.
A Espanya les xifres són similars: el valor de la pro-
ducció agrària el 2007 va superar els 40.000 milions
d'euros, amb un increment del 7% de facturació, als
quals cal afegir 5.600 milions d'euros en concepte
d'ajudes directes comunitàries a les rendes i als mer-
cats. Això es tradueix en un increment de la renda
agrària espanyola l’any 2007 aproximadament del
9,7%. A més, la indústria espanyola de productes ali-
mentaris i de begudes, factor clau en la dinamitza-
ció del sector agrari, també és la primera branca indus-
trial de tot el sector, i el 2006 va representar el 16,22%

de les vendes netes de producte i el 14,57% de l'o-
cupació industrial.
Al seu torn, a la ribera sud de la Mediterrània, l'agri-
cultura suposa entre l'11 i el 16% del PIB i entre el
25 i el 40% de l'ocupació, amb una productivitat baixa
per la seva tecnificació i capitalització limitada. Destaca
l'alta dependència de la importació de cereals per al
proveïment de productes alimentaris bàsics, a causa
d'un increment elevat de la població.

Aquestes xifres em serveixen per reflexionar sobre la
situació d'Espanya quan va ingressar a la UE, i em
sembla inevitable el paral·lelisme amb els països del
Magreb d'avui dia. Durant els 20 anys d'obertura a
l'exterior, l'agricultura espanyola ha estat un exemple
de capacitat d'adaptació; ha portat a terme un pro-
cés de modernització real per integrar-se en una eco-
nomia de mercat competitiva. Perquè, si bé és inne-
gable que l'obertura dels mercats ha suposat una
major pressió en els preus, els productes i els calen-
daris, la facilitat d’un millor accés a les entrades i les
noves oportunitats, en especial al mercat comunita-
ri, ha suposat un clar avantatge.

Marc internacional: ronda de Doha

I és en aquests moments, en plena negociació en
l'àmbit de l'Organització Mundial del Comerç (OMC),
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Economia i territori | Relacions comercials

El sector agroalimentari a
la Mediterrània: un pont entre
les dues ribes

Durant els 20 anys d'obertura a
l'exterior, l'agricultura espanyola
ha estat un exemple de capacitat
d'adaptació; ha portat a terme
un procés de modernització real
per integrar-se en una economia
de mercat competitiva
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des d'on no puc sinó estar a favor d'arribar a un acord
multilateral equilibrat, per una simple raó: considero
molt més gran el cost d'un no-acord.
Per al bon funcionament dels mercats, la seguretat
jurídica i unes clares regles de joc són les eines més
importants amb les quals podem comptar per a l'e-
volució i l’adaptació als diferents contextos inter-
nacionals.

Segons les perspectives de l'agricultura 2007-2013
elaborades per l'Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i l'Organització
de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació
(FAO), es preveu que el comerç mundial s'incrementi
per a tots els productes agraris bàsics, amb un crei-
xement d'importacions generalitzat en tots els països,
i es destaca el predomini de països emergents, com
la Xina. Aquest marc internacional dóna encara més
importància a la conclusió de les negociacions de
Doha.

Relacions UE-Magreb:
avançant amb reciprocitat

Han passat ja més de dotze anys des de la primera
conferència euromediterrània. Amb el naixement del
Procés de Barcelona assistim il·lusionats a una nova
manera d'entendre les relacions regionals. Ens pro-
posava un canvi decisiu en un ampli marc multilate-
ral de relacions polítiques, econòmiques i socials
entre quinze països aleshores membres de la UE i
dotze de la Mediterrània sud.
Malgrat el temps transcorregut, és evident que els
objectius d’aquell moment, a saber, crear un espai
comú de pau, estabilitat i desenvolupament dels
aspectes humans i la comprensió entre cultures,
adquireixen en l'actualitat una dimensió més gran i
més rellevant, si és possible.
I, això, tenint en compte que pocs projectes d'inte-
gració regional han mobilitzat segurament tantes ins-
titucions, funcionaris, observatoris o fòrums i que, al
seu torn, en aquests anys han succeït bastants can-

vis, tant a nivell de la UE com en el context polític
internacional. Des de la UE, podem destacar l'am-
pliació a nous estats membres, que ha modificat la
nova Associació Euromediterrània, amb els seus 37
membres actuals, o la posada en marxa de la Política
Europea de Veïnatge, que, amb un caràcter més bila-
teral, es configura com un instrument més de reforç
per aconseguir avançar en les relacions UE-Magreb.
Malgrat els avenços produïts en aquests anys, on
destaquen els acords comercials en el sector agroa-
limentari, que, per exemple, per al Marroc suposen
un important grau de liberalització, o els recursos
econòmics, aportats tant des de la UE com des
dels estats membres amb les seves ajudes de coope-
ració al desenvolupament (per exemple, els 5.300
milions d'euros invertits en el programa MEDA, en
el període 2000-2006 o els préstecs del Banc
Europeu d'Inversions-BEI), encara queda molt camí
per recórrer.
Cal incidir en els avantatges mutus d'una cooperació
agroalimentària entre els països de la conca medi-
terrània. És fonamental no perdre de vista la impor-
tància d'aconseguir un desenvolupament socio-
econòmic durador i equilibrat. Per a això comptem
amb un instrument fonamental, que és el propi mer-
cat, com ja ho recull la Declaració de Barcelona.
L'establiment gradual d'una zona de lliure comerç és,
al meu entendre, el millor aliat per avançar cap a una
zona de prosperitat compartida.

Potser sembla contradictori que des d'un estat mem-
bre clarament exportador de productes mediterranis,
i el principal mercat del qual és la mateixa UE, s'aposti
per la lliure circulació de mercaderies amb el Magreb.
Però aquesta associació té beneficis mutus per a tots
els seus participants. Per als països mediterranis de
la UE implica una estabilitat geoestratègica, un pos-
sible proveïdor de matèries primeres, el desenvolu-
pament del teixit industrial i la possibilitat d'exporta-
ció de tecnologia i inversions en les regions del sud.

L'establiment gradual d'una
zona de lliure comerç és el millor
aliat per avançar cap a una zona
de prosperitat compartida

És fonamental que la lliure
concurrència vagi acompanyada
d'unes garanties en sanitat
animal i vegetal es tracta de
definir unes regles de joc iguals
per a tots
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Al seu torn, per a la resta dels països de la conca
mediterrània sud, suposa un mercat potencial de con-
sum de productes; el desenvolupament de les seves
estructures agràries i del seu teixit agroindustrial i l'ac-
cés a les infraestructures i al coneixement.
Però no puc sinó incidir en un aspecte fonamental
per a les nostres produccions: la reciprocitat. És fona-
mental que la lliure concurrència vagi acompanyada
d'unes garanties en sanitat animal i vegetal, així com
de qualitat en el seu terme més ampli. Es tracta de
definir unes regles de joc iguals per a tots que satis-
facin les demandes del ciutadà europeu.

El mercat de la UE és, sens dubte, un objectiu que
s’ha d’assolir, però al mateix temps que les seves
bondats, té les seves exigències: per entrar-hi cal
acceptar-ne les normes de seguretat alimentària, però
també les seves regles socials i ambientals.

Singularitat del nostre sector agroalimentari:
patrimoni de la humanitat

Les mateixes característiques del sector agrari i la
indústria agroalimentària fan que siguin diferents d’al-
tres activitats econòmiques. La relació amb l'entorn
físic, en aquest cas especialment sensible i compli-
cat en el seu aspecte ambiental, social i econòmic,
fan del sector agroalimentari un instrument únic i espe-
cialment atractiu per a un desenvolupament econò-
mic equilibrat. En aquest marc les actuacions de par-
tenariat empresarial constitueixen un bon exemple de
col·laboració.
És important intercanviar les experiències en l'espai
rural mediterrani, compartir estratègies per aconse-
guir fixar població i dirigir inversions, com les efec-
tuades en sistemes de regadiu, per aconseguir un ús
més eficient de l'aigua i l'energia. Només per mitjà
d'un desenvolupament rural adequat es pot frenar l'è-
xode rural i l'emigració; un desenvolupament rural que
té en les seves arrels i la seva essència el millor
aliat. El món mediterrani és sinònim d'una cultura, un
paisatge, una manera de ser i entendre. Per això la
nostra dieta mediterrània, saludable i autèntica, supo-
sa una valuosa eina, un veritable Patrimoni de la
Humanitat.

És important intercanviar les
experiències en l'espai rural
mediterrani, compartir
estratègies per aconseguir fixar
població i dirigir inversions
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«Tot just començada, la temporada d'incendis de 2007
ja es presenta destructiva a Europa amb prop de
337.600 hectàrees de bosc cremades per incendis
en aquest principi d'agost, enfront de 358.500 en tot
l'any 2006, i amb "el pitjor" mes de juliol registrat des
del principi de la vigilància, és a dir, entre 1985 i
2005 segons els països». Aquest és el contingut del
comunicat de la Comissió Europea del 2 d'agost de
2007, confeccionat a partir de les dades del Siste-
ma Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals
(EFFIS).

Un pèssim balanç per a l’any 2007:
la canícula com a responsable

Més enllà de les considerables superfícies devasta-
des pel foc, a les quals fa referència l’esmentat co-
municat de la Unió Europea (UE), l'estiu de 2007 ha
tingut un balanç molt negatiu també en pèrdues de
vides humanes: cal lamentar prop d'un centenar de
morts en els països de l'àrea mediterrània, sobretot
a Grècia i a Itàlia meridional, on el foc ha estat es-
pecialment mortífer.
Aquesta situació excepcional, que contrasta enor-
mement amb un any 2006 que, per contra, havia es-
tat molt favorable, ha de relacionar-se amb una me-
teorologia particular: mentre que l’anticicló de les
Açores, desplaçat cap a l'est respecte a la seva po-
sició habitual, mantenia l'oest d'Europa sumit en plu-
ges torrencials, l'est i el sud d'Europa patien canícu-
les propícies per als incendis, inclosos països
tradicionalment poc acostumats als grans incendis

com Bulgària, Croàcia i Eslovènia (Rigolot, 2007). La
sequera i les onades de calor successives amb tem-
peratures rècord, associades a vents violents, ca-
lents i secs i, en menor mesura i segons el país, a l'ac-
tivitat criminal dels piròmans, semblen ser les principals
raons de la magnitud d'aquests incendis. En aques-
tes condicions, els bombers mobilitzats han tingut so-
vint grans dificultats per poder dominar el foc.

Tres països especialment afectats: Grècia,
Itàlia i Espanya

Els cinc estats europeus tradicionalment afectats
pels incendis forestals (Espanya, França, Grècia, Ità-
lia i Portugal) sumen de mitjana cada any 50.600 in-
cendis amb 493.000 ha cremades (estadístiques
per al període 1980-2006) (JRC-IES, 2007).
No obstant això, l’any 2007, només Grècia, Itàlia i Es-
panya van oferir un balanç de 495.000 ha cremades
en 21.000 incendis, cosa que els converteix en els
principals països afectats (segons dades oficials dels
tres països).
Considerant únicament Grècia, Itàlia i Espanya, el
gràfic 22 il·lustra l'evolució de les superfícies crema-
des en aquests tres països entre 1980 i 2007. El ba-
lanç per a l'any 2007 és 1,4 vegades superior a la mit-
jana observada en els últims 27 anys. Cal remetre's
a 1994 per tornar a trobar un nivell superior amb prop
de 632.000 ha. El gràfic 23 il·lustra l'evolució del
nombre d'incendis comptabilitzats en aquests tres
països entre 1980 i 2007. El nombre recollit per a 2007
representa una mica més del 75% de la quantitat
mitja d'incendis registrats en els últims 27 anys.

La temporada d’incendis de 2007 a Grècia

A Grècia, la canícula ha copejat tres vegades des de
juny, després de mesos de sequera, amb tempera-
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tures de més de 40°C, «rècord de calor mai assoli-
da des de fa 107 anys», segons fonts governamen-
tals gregues.
Els incendis de 2007 són els més devastadors que
Grècia hagi conegut mai: s'han cremat 270.000 ha
de bosc, s'han devastat almenys 250.000 oliveres i
han mort més de 40.000 caps de bestiar caprí i oví.
Aquest rècord és el pitjor des de fa 50 anys amb una
successió d'incendis forestals de gran envergadura
que no han abandonat el territori grec en tota la tem-

porada estival. Els incendis més destructius i mortí-
fers es van produir el 23 d'agost de 2007. Es van pro-
pagar ràpidament i van quedar fora de control durant
cinc dies. Van afectar principalment l'oest i el sud del
Peloponès, i el sud d’Eubea.
Cal lamentar també nefastes conseqüències ecolò-
giques. Concretament, els hàbitats naturals protegits
per la xarxa Natura 2000 s'han vist afectats en pro-
porcions que poden oscil·lar entre el 8 i el 50%. Al-
guns paratges de gran valor ecològic han sofert ter-

GRÀFIC 22 Superfícies (ha) cremades a Grècia, Itàlia i Espanya

Font: Dades estadístiques gregues: Directorate General for Development and Protection of Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods.; Dades estadístiques italianes: Corpo
Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole i Forestali, Dades estadístiques espanyoles: Direcció General per a la Biodiversitat, Ministeri de Medi Ambient.
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GRÀFIC 23 Nombre d'incendis forestals a Grècia, Itàlia i Espanya

Font: Dades estadístiques gregues: Directorate General for Development and Protection of Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods.; Dades estadístiques italianes: Corpo
Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole i Forestali; Dades estadístiques espanyoles: Direcció General per a la Biodiversitat, Ministeri de Medi Ambient.
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ribles danys, com Olímpia, els monts Taygetos i Par-
nonas, i els congosts de Selinunte i de Vouraikos. La
flora i la fauna local –especialment xacals i tortugu-
es– s'han vist àmpliament afectades, cosa que ha des-
truït en gran part la biodiversitat ja escassa de la re-
gió (WWF), 2007).
Així s'han registrat més de 3.000 incendis des de juny
fins a setembre per tot el país.
Com il·lustra el gràfic 24, (JRC-IES, 2007 i dades es-
tadístiques oficials gregues) el balanç de superfícies
incendiades és 7,6 vegades superior al que s’ha ob-
servat en els deu últims anys, i 6,2 vegades més ele-
vat que l’observat en els últims 27 anys. El nombre
d'incendis és també 1,7 vegades superior al que s'ha
observat en els últims deu anys i el doble del que s’ha
registrat aquests últims 27 anys.

Més enllà de les superfícies cremades, el balanç
humà i material és molt elevat: mai abans els incen-
dis havien causat tants morts a Grècia, on es comp-
tabilitzen avui tantes víctimes com a tot Europa l'any
2003: 79 persones han mort a causa dels incendis.
El foc ha destruït també 1.000 cases i uns altres
1.100 edificis, i n’ha danyat centenars més (Polyzoi-
dis, 2007).

La temporada d'incendis de 2007 a Itàlia

Itàlia també s'ha vist afectada per la canícula des de
juny. Associada al fenomen del «sirocco», fort vent ca-
lent i sec provinent del Sàhara, l'onada de calor ha
dessecat la vegetació a Sicília i a Calàbria.

Després d'un any 2006 particularment favorable (me-
nor nombre d'incendis i de superfícies cremades des
del principi de la dècada de 1970), 2007 torna a re-
prendre el nivell de fa deu anys amb un total de
141.341 ha cremades, 68.094 ha arbrades i 73.247
ha no arbrades, i no menys de 9.318 incendis in-
ventariats (JRC-IES, 2007 i dades estadístiques ofi-
cials italianes). Aquestes xifres representen, en rela-
ció amb 2006, un augment del 65% en el nombre
d'incendis i del 350% de superfície cremada. El grà-
fic 25 il·lustra que el balanç per a l'any 2007 de les
superfícies incendiades és 1,7 vegades superior al
que s’ha observat durant els deu últims anys i 1,2 ve-
gades superior al que s’ha registrat en els últims 27
anys. El nombre d'incendis sobrepassa en 20% la
quantitat dels deu últims anys, encara que segueix sent
un 10% inferior al dels últims 27 anys.

Entre les regions més afectades, destaquen Cam-
pania, Calàbria, els Abruços, Sardenya, Apúlia, les Mar-
ques, Laci, Sicília i Basilicata.
També en aquests casos són 18 les víctimes mortals
comptabilitzades. Sicília ha pagat un alt tribut amb un
total de 12 persones mortes en els incendis que han
devastat el sud de la Península.

La temporada d'incendis de 2007 a Espanya

En relació amb Grècia i Itàlia, en el cas d'Espanya es
pot observar un clar contrast entre l'Espanya penin-
sular que, després de diversos anys de sequera, s'ha
beneficiat del mes d'agost més plujós dels últims
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Nombre d'incendis i superfícies cremades
a Grècia
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GRÀFIC 25 Nombre d'incendis i superfícies cremades
a Itàlia

Font: Dades estadístiques italianes: Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole i
Forestali i informe JRC-IES, 2007

Font: Dades estadístiques gregues: Directorate General for Development and Protection of Forests
and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods i informe JRC-IES, 2007



cinc anys, i les illes Canàries (sobretot Gran Canà-
ria) que, per contra, han estat sotmeses a una inten-
sa canícula.
El balanç per a l'any 2007 apareix a primera vista fa-
vorable: 82.027 ha destruïdes, és a dir, 50% menys
que el 2006 i el nivell de danys més baix des de fa
deu anys; o també, com indica el gràfic 26, el 63%
del nivell mitjà dels últims deu anys i el 44% del que
s’ha observat en els últims 27 anys (JRC-IES, 2007
i dades estadístiques oficials espanyoles). El nombre
d'incendis representa per la seva banda el 44% del
nivell mitjà dels deu últims anys, i el 58% del dels 27
últims anys.

No obstant això, aquest balanç global, àmpliament de-
terminat per unes previsions meteorològiques molt fa-
vorables a l'Espanya peninsular amaga en realitat els
violents incendis que s'han concentrat a finals de ju-
liol i principis d'agost a l'arxipèlag canari, més con-
cretament a les illes de Gran Canària i de Tenerife.
Aquests dos incendis de gran magnitud constituei-
xen una veritable catàstrofe en el pla ecològic. Han
devastat més de 35.000 ha de bosc: de l'ordre de
20.000 ha a l'illa de Gran Canària, cosa que equival
a més d'un terç de la superfície de boscos i 15.000
ha a l'illa de Tenerife. Aquests incendis podrien pro-
vocar la desaparició d'una trentena d'espècies ani-
mals i vegetals en aquestes illes. El primer és d'ori-
gen criminal i el segon d'origen desconegut (dades
estadístiques oficials espanyoles). El relleu acciden-
tat d'aquestes illes i la meteorologia va limitar la ca-
pacitat d'intervenció terrestre i aèria, i els forts vents

van impedir qualsevol intervenció amb helicòpter. Tot
això va complicar no només el control dels incendis
sinó també l'evacuació de prop de 13.000 persones.

Alguns ensenyaments complementaris
de l'estiu de 2007

La importància de la solidaritat europea

L’any 2007, la solidaritat europea va funcionar al mà-
xim, sobretot a través del Mecanisme Comunitari de
Protecció Civil (http://ec.europa.eu/environment). 30
Estats participen en aquest mecanisme, posant en
comú recursos que podran ser posats a la disposi-
ció de països afectats per catàstrofes a qualsevol lloc
del món. Aquestes activitats estan coordinades per
la Comissió Europea que es recolza en el seu Cen-
tre de Control i Informació (MIC), amb seu a la Di-
recció General de Medi Ambient. Es tracta de l'ope-
ració d'assistència més important a un Estat membre
en el marc del Mecanisme Comunitari de Protecció
Civil des de la seva creació l’any 2001. Des del prin-
cipi de l'estiu, aquest Mecanisme ha gestionat un
total de 13 peticions d'assistència de sis països. D'a-
questa manera, com a mínim 11 països, entre els
quals es troba França, han participat activament
aquest any en la lluita contra els catastròfics incen-
dis que han devastat aquest estiu centenars de mi-
lers d'hectàrees als països del sud-est d'Europa, so-
bretot a Grècia i a Itàlia. Es van mobilitzar llavors tant
bombers com vehicles motobombes, avions i heli-
còpters per a lluitar contra el foc.
Aquestes crisis recorden la urgència que existeix
perquè Europa s'organitzi amb la finalitat de propor-
cionar una resposta operativa que permeti millorar la
protecció del seu territori i de les seves poblacions.

El paper indispensable de la prevenció

La prevenció ha d’ocupar també, i per sobre de tot,
el centre de les reflexions. La situació empitjora no
només amb les temperatures, que no deixen d'aug-
mentar, sinó també amb el desenvolupament so-
cioeconòmic i, en particular, amb l'èxode rural. Ja no
s'esbrossa. Els boscos, massa sovint insuficientment
explotats, es tornen particularment vulnerables als
incendis en convertir-se en altament inflamables i
combustibles. I, com a conseqüència, els incendis són
cada vegada més difícils de controlar. Molts països
han establert plans de prevenció, però pocs tenen la
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GRÀFIC 26
Nombre d’incendis i superfícies cremades
a Espanya

Font: Dades estadístiques espanyoles: Direcció General per a la Biodiversitat, Ministeri de Medi
Ambient i informe JRC-IES, 2007
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capacitat de posar aquests plans en funcionament o
de fer aplicar les legislacions en vigor (legislació so-
bre les obligacions d'esbrossar, per exemple). Llui-
tar contra la sequera per prevenir els incendis fores-
tals pot també formar part de les mesures que s'han
de propugnar, com han recordat l’any 2007 els mi-
nistres de Medi Ambient de la UE.

L'adaptació al risc de canvi climàtic i una major
consideració de la capacitat de resistència
al pas del foc

Els progressos en matèria de prevenció i de lluita con-
tra el foc han contribuït sobretot fins ara a reduir les
superfícies cremades; les estadístiques així ho de-
mostren. No obstant això, en els pròxims anys amb
el canvi climàtic podem ser testimonis d'una multi-
plicació d'incendis molt difícils de controlar com els
que s'han produït l’any 2007 a Grècia, Itàlia o l'arxi-
pèlag canari.

És important subratllar que més que les superfícies
cremades, la intensitat i la freqüència dels incendis
constitueixen elements agreujants. En efecte, un in-
cendi de baixa intensitat progressa i deixa illots de ve-
getació que permetran una regeneració més fàcil.
Per contra, un incendi molt intens, no només pot
afectar milers d'hectàrees, sinó que ho destrueix tot
al seu pas. Sabent que un arbre triga entre 25 i 30
anys a produir la seva primera llavor, si es produís un
nou incendi en aquest interval de temps, l'arbre es cre-
maria sense haver pogut reproduir-se. L'augment de
la freqüència dels incendis podria conduir a una de-

gradació irreversible del medi, i les zones boscoses
amenacen amb convertir-se en garrics i matolls (Ri-
golot, 2007).
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Tànger

El turisme i el patrimoni s'han fusionat a la Mediterrà-
nia tot aprofitant un entorn excepcional, propici per a
les vacances, l'oci i les activitats lúdiques. Aquesta pro-
fitosa unió entre la mobilitat del turisme i el patrimoni
cultural i natural és per descomptat beneficiosa per
a l’economia regional; no obstant això, no deixa de sus-
citar serioses preocupacions en l’àmbit ambiental.
En efecte, el desenvolupament del turisme en aques-
ta regió excepcional del món representa una activi-
tat amb múltiples facetes. D'una banda, és la realitat
constant i fructífera del període 2000-2007, a pesar
de les conseqüències de l’11 de setembre de 2001
i els seus nefasts efectes col·laterals per a la Medi-
terrània. De fet, el turisme encarna amb èxit un ex-
cel·lent mediador econòmic, social i cultural entre
les tres ribes. D'aquesta manera, contribueix a l’a-
propament entre els diferents mosaics culturals i èt-
nics que caracteritzen l’àrea mediterrània. Per a això,
el turisme ha sabut i ha pogut desafiar les dificultats
teològiques, socials i polítiques (efervescència als
Balcans, el conflicte de l'Orient Mitjà i els atemptats
terroristes periòdics en altres llocs). D’altra banda, l'è-
xit, encara que notable, està una mica entelat per
nombroses degradacions i atemptats al medi am-
bient (urbanització anàrquica, abocaments sòlids i
líquids, consum excessiu d'aigua). Com és evident,
el turisme sembla que devora les bases del seu pro-
pi potencial, o dit d'una altra manera, es nodreix cons-
tantment dels valors en què es basa.
I es pot comprendre que hi hagi opinions divergents
quant a la repercussió global del turisme. Els incon-
dicionals de la globalització sostenen que aquest és
precisament el preu normal que cal pagar per con-
solidar i refermar aquest èxit, socialment i econòmi-

cament benèfic per als pobles mediterranis. Els de-
fensors del medi ambient denuncien, en canvi, la co-
mercialització desmesurada d'un patrimoni que me-
reix en la seva totalitat ser declarat patrimoni de la
humanitat.

El Mediterrani: mar turístic, zona
d’efervescència i reserva d’esperança

El turisme, fidel a la seva imatge ambigua de revita-
litzador de les economies i «falsejador» de les cultu-
res, tranquil·litza i inquieta alhora. Potser encarna en
l’inconscient col·lectiu un sector malvolgut (activitat
perversa) però intensament desitjat (economia ren-
dible)?
No obstant això, es tracta actualment de l'únic sec-
tor en què les diversitats, les desigualtats, les diver-
gències i, fins i tot, les contradiccions més rellevants
s’eclipsen davant «Sa Majestat» el turisme. La pre-
disposició social –i la flexibilitat material de totes
aquestes dinàmiques i contradiccions– per expres-
sar-se, sinó en unitat, almenys en harmonia, demos-
tra que les solucions als altres problemes del Medi-
terrani efectivament existeixen. Francament, el que falta
és, abans de res, la voluntat política dels Estats de
la conca i, per tant, la de la comunitat internacional.
Ja és hora de deixar enrere, encara que pugui sem-
blar descortès, les visions consensuades de façana,
momificades en allò «políticament correcte», encara
que manifestament estèrils referents a experiències
i pràctiques del passat. Ha arribat, doncs, el moment
d’agitar les consciències sense violentar les sensi-
bilitats. És necessari dir alt i clar que el capitalisme
salvatge i el fanatisme cec constitueixen bombes de
rellotgeria amb efecte retardat per a la nostra regió
comuna i el seu futur.
Per això les activitats turístiques i hoteleres fascinen tant
per la seva importància i la seva diversitat com per la
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seva autenticitat i la seva rendibilitat. Tendeixen nota-
blement a consolidar el prestigi i la imatge de marca
de la destinació «Mediterrani». Prova d'això és que
aquesta destinació acapara la major part de les arri-
bades mundials del turisme: dels 989 milions d'arribades
del turisme internacional el 2007, la conca del Medi-
terrani ha aconseguit captar uns 300 milions d'arriba-
des i uns ingressos1 superiors a 250.000 de milions
de dòlars. Europa i la seva franja mediterrània es dis-
tingeixen per les seves gestes en matèria turística.
«Europa, major regió de destinació del món amb més
del 50% de totes les arribades de turistes internacio-
nals, va registrar el 2007 un creixement superior a la
mitjana i va assolir un total de 480.000 milions de tu-
ristes. Destinacions com Turquia (+18%), Grècia
(+12%) i Portugal (+10%) o Itàlia i Suïssa (ambdós
+7%) són la prova de l'efecte positiu de la reactiva-
ció sostenible de l'economia de la regió el 2007». (Or-
ganització Mundial del Turisme [OMT], 2008).
En tots els casos, aquest fabulós segment econòmic
té el mèrit d'amortitzar una variada gamma de xocs
polítics i de crisis econòmiques mal viscudes o mal
percebudes pels pobles del Mediterrani.

Fluxos turístics, mobilitat del turisme i
migracions de tipus econòmic

A nivell geopolític, el tancament de les fronteres de la
ribera nord constitueix una nota discordant en aquest
concert suposadament «harmoniós» per al desenvo-
lupament del diàleg intercultural i de l'acostament en-
tre els pobles. És també una traïció als ideals de la glo-
balització que prediquen la lliure circulació de les
persones, les mercaderies i els capitals.
No obstant això, a pesar d'aquests intercanvis desi-
guals, el turisme es pot considerar, i amb raó, una in-
terfície econòmica rendible i sociocultural, unificadora
dels seus triomfs lucratius i pacífics, en contrast amb
els actes de violència i les ruptures regionals d'ordre
social, polític i econòmic.
Malgrat alguns actes brutals i atemptats periòdics, la
importància i la qualitat de les activitats i de les in-
fraestructures turístiques desenvolupades al voltant
de la conca del Mediterrani constitueixen un des-
afiament a la miopia geopolítica del moment. Aques-
ta taula de salvació arriba en el moment oportú per
salvar el que encara es pugui, en una regió que perd

Regions Arribades Arribades Arribades Porcentatge Creixement Creixement
2000 2006 2007 2007 06/05 06/07

Món 682,0 846,0 898,0 100,0% 5,4% 6,1%

Europa 391,0 460,8 480,1 53,7% 5,0% 4,2%

Europa del Nord 42,6 54,9 56,0 6,2% 7,2% 2,0%

Europa Occidental 139,7 149,8 155,0 17,3% 5,0% 3,5%

Europa Central/Oriental 69,4 91,3 92,8 10,3% 4,0% 1,7%

Europa Sud/Mediterrani 139,3 164,8 176,3 19,6% 4,7% 7,0%

Àsia i Pacífic 110,6 167,8 185,0 20,6% 8,0% 10,2%

Àsia del Nord-est 58,3 94,3 104,2 11,6% 7,8% 10,6%

Àsia del Sud-est 36,9 54,0 60,4 6,7% 9,5% 11,8%

Oceanía 9,2 10,5 10,7 1,2% 0,4% 1,4%

Àsia del Sud 6,1 9,0 9,7 1,1% 11,9% 7,8%

Amèriques 128,2 135,7 142,2 15,8% 1,9% 4,8%

Amèrica del Nord 91,5 90,7 95,0 10,6% 0,9% 4,7%

Carib 17,1 19,4 19,3 2,1% 3,4% - 0,9%

Amèrica Central 4,3 6,9 7,7 0,9% 10,4% 11,1%

Amèrica del Sud 15,3 18,7 20,2 2,3% 2,4% 8,4%

Àfrica 27,9 40,9 44,2 4,9% 9,9% 7,9%

Àfrica del Nord 10,2 15,1 16,4 1,8% 8,4% 8,5%

Àfrica Subsahariana 17,7 25,9 27,8 3,1% 10,8% 7,5%

Orient Mitjà 24,4 41,0 46,4 5,2% 7,8% 13,4%

TAULA 32 Arribades de turistes internacionals per regions i subregions el 2000, 2006 i 2007

Font: OMT, gener de 2008.

1 Les dades sobre els ingressos del turisme internacional continuen essent parcials, ja que la major part dels països no han proporcionat xifres
sinó per als tres primers mesos de l'any. D’altra banda, perquè l'anàlisi sigui vàlida, és necessari tenir dades sobre els tipus de canvi respecte al
dòlar i sobre la inflació. Seria, per tant, prematur entrar directament en detalls. Les estimacions mundials i regionals s’analitzaran de manera exhaus-
tiva en el pròxim lliurament del baròmetre, que es publicarà el juny de 2008.



velocitat, minada per estancaments econòmics i des-
gavells polítics, en un clima d'inestabilitat crònic. La
mobilitat del turisme a la Mediterrània constitueix l'as-
pecte més destacat de les relacions nord-sud, fins i
tot si el moviment s'efectua actualment en sentit únic.
Per això, les relacions entre les dues ribes continu-
en sent atzaroses en el sentit sud-nord, atesa la ri-
gidesa de les polítiques antiimmigració.
El 2007 la Mediterrània apareix en el pla sociopolí-
tic com un nexe d'unió i, al mateix temps, com una lí-
nia de demarcació. Per tant, les migracions clan-
destines tendeixen a fer de contrapès a un turisme
en sentit únic.

«La Mediterrània rebia 58 milions de turistes el 1970
i 228 milions, el 2002. N’acollirà 396 el 2025, dels
quals 312 milions (prop del 80%) estaran concen-
trats al litoral» (www.tourisme-solidaire.org/2008/
med.asp). Per al 2007, les estimacions optimistes par-
laven de 300 milions de turistes, dels quals més de
240 milions es van allotjar en un litoral conegut per
la seva fragilitat i la seva raresa. S'estima en més de
mil quilòmetres la superfície de les platges mediter-
rànies purament turístiques envaïdes pel formigó el
2007. Aquesta conversió tan poc estètica del litoral
comença a plantejar problemes per a certs països eu-
ropeus de la Unió Europea (UE), com ara Espanya,
França, Itàlia, Grècia, que ja no dubten a recórrer a
la demolició de construccions «il·legals» o «perilloses».
És a dir, que la pressió molesta que exerceix el tu-
risme balneari de masses sobre la franja litoral cons-
titueix una amenaça gradual per al medi ambient.
D'altra banda, el turisme es desplega generalment a
la riba nord, especialment en els països llatins d'Eu-
ropa (França, 82 milions de turistes; Espanya, 63
milions, i Itàlia, 48 milions), segons les primeres es-
timacions. Aquesta primera destinació del món cons-
titueix alhora un focus «receptor i emissor» de turis-

tes i un espai geogràfic d'alts ingressos. En canvi, la
riba sud, zona receptora per excel·lència, es troba com-
pletament sota la influència europea, ja sigui des del
punt de vista turístic o econòmic. Els europeus re-
presenten entre el 50 i el 60% de la clientela turís-
tica de la ribera sud (Egipte, 56%; Marroc, 62%; Tu-
nis, 71% i Turquia, 47%).
A l’Orient Mitjà, l'any 2007 ha estat un any ombrívol
per a alguns països riberencs del Mediterrani. La
guerra del Líban (a més del conflicte «perpetu» pa-
lestinoisraelià), l'accés al poder a Gaza de Hamàs, el
conflicte kurd, els atemptats de Sharm al-Sheikh a
Egipte i l'atzucac de la guerra de l'Iraq han limitat se-
riosament els viatges a aquesta regió. Fins i tot es pot
pensar que aquesta situació inestable –a més de
l'agitació política als Balcans– ha contribuït a l'avanç
del turisme el 2007 al Magreb: 7,5 milions d'arriba-
des al Marroc (+14%), 7 milions a Tunísia (+8%) i
0,9 milions a Algèria (+6%). Egipte bat tots els rè-
cords amb 11 milions d'arribades (+22%).
No obstant això, Orient Mitjà en la seva globalitat re-
sisteix com pot les conseqüències dels seus nom-
brosos conflictes. «Suma 46 milions d'arribades de tu-
ristes internacionals i continua essent un dels èxits
turístics de la dècada fins avui, a pesar de les tensions
i les amenaces permanents. Aquesta regió s'està con-
sagrant com a destinació consolidada, ja que el nom-
bre de visitants augmenta allà molt més ràpid que el
total mundial. El 2007, Aràbia Saudita i Egipte es tro-
baven entre les principals destinacions en situació
de creixement». (www.veilleinfotourisme.fr).

El preu del triomf: greus amenaces per al
medi ambient

«El Mediterrani, mar interior de 2,9 milions de quilò-
metres quadrats, està vorejat per 30.000 quilòmetres
de costes d'importància desigual. Les més àmplies i
accessibles són cada vegada més objecte d'una for-
ta pressió demogràfica i urbana (èxode rural i urba-
nització rampant), que no cessen d'alimentar les di-
ferents activitats socioeconòmiques (activitats
industrials, turístiques i portuàries). Aquestes troben
en l'espai litoral equipaments adequats, sortides a l'ex-
terior i una mà d'obra qualificada i disponible» (Hilla-
li, 2003).
No obstant això, en l'informe fet públic el 2007, el
WWF va donar l'alarma i va fer posar en guàrdia res-
pecte al perill d'un desenvolupament turístic anàrquic
a la conca del Mediterrani. Tretze paratges identifi-
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Malgrat alguns actes brutals i
atemptats periòdics,
la importància i la qualitat de les
activitats i de les infraestructures
turístiques desenvolupades
al voltant de la conca del
Mediterrani constitueixen un
desafiament a la miopia
geopolítica del moment



cats per l'organització van ser incorporats a la llista
negra. En aquests paratges, la biodiversitat es veu se-
riosament amenaçada: gairebé la totalitat de les illes
(les Balears, Còrsega, Sardenya, Xipre...), els mars
regionals (mar d’Alborán, mar Egeu, mar Tirrè, mar Jò-
nic...), i el conjunt de les costes de les principals
destinacions turístiques està seriosament amenaça-
da. L'informe precisa també que «el turisme és una
important font de consum excessiu d'aigua. D'aquesta
manera, quan un espanyol utilitza 250 litres al dia, un
turista a Espanya utilitza una mitjana de 880 litres»
(WWF, 2007). Al Magreb, aquesta relació és apro-
ximadament de 150 litres al dia per a l'ús domèstic,
i de 500 per al turisme.
El Pla Bleu també prevé contra els excessos per raó
de la contaminació. La crida de Roma (desembre de
2007) a la iniciativa del president francès i dels caps
de Govern espanyol i italià, convida a formar una
«Unió Mediterrània» amb l'esperança de revitalitzar el
Procés de Barcelona que es remunta a 1995 (vegeu
el Conveni de Barcelona per a la protecció del medi
marí i de la zona costanera del Mediterrani). A priori,
això sembla constituir una doble funció juntament
amb l’esmentat procés. Aquesta orientació és confir-
mada a mitjan març de 2008 pels 27 estats de la UE.
Aquest protocol tracta sobre la gestió integrada de les
zones costaneres i els desafiaments del canvi climà-
tic en el Mediterrani. Segons el Programa de les Na-
cions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), el 80%
de la contaminació del Mediterrani està lligada a les
activitats terrestres. Els fets així ho demostren: el medi
ambient i el desenvolupament sostenible constituei-
xen cada vegada més l'actualitat del Mediterrani.
Durant aquestes trobades, «representants de totes les
parts contractants del Conveni (els 21 països ribe-
rencs del Mediterrani i la UE), membres de la Se-
cretaria (MEDU), Centres d'Actuació Regional (RAC),
ONG i altres institucions han intentat unir els seus es-
forços per aconseguir els principals objectius del
Conveni, per a una millor protecció, és a dir, con-
servació i desenvolupament sostenible del medi marí
i de la regió costanera del Mediterrani» (www.cop
15map.com/es/inicio.html).
Segons el PNUMA, el 2007, «la superfície de les
àrees marines protegides al Mediterrani era inferior
al 0,5% de la superfície total de la conca (4%, si hi
incloem el Santuari Pelagos). No obstant això, els ob-
jectius fixats pel Conveni sobre la Diversitat Biològi-
ca (CBD) són el 10% d'aquí a 2012. Els set països
de la UE als quals correspon (Xipre, Eslovènia, Es-
panya, França, Grècia, Itàlia i Malta) no han com-

plert amb els objectius del CBD, a pesar de tractar-
se de costes millor protegides». Per als països del sud
i est del Mediterrani, l'absència d'estadístiques fiables
no permet sinó estimacions aproximatives que donen
a entendre que la situació està lluny de ser satisfac-
tòria (www.plongeur.com/magazine/2008/01/17/con-
ference-aire-marine).

Patrimoni i turisme: un entorn de somni
envoltat per un medi de risc

El turisme, profundament arrelat a l'àrea mediterrània,
es revela com un enorme patrimoni, tant per a les po-
blacions d'acollida com per als turistes. És un mal ne-
cessari, fins i tot un mal vital. Per això, no cal perdre
de vista que «viatjar és saber viure, però també és una
necessitat per sobreviure. Necessitat econòmica per
als desafavorits, necessitat psicològica per als aca-
balats» (Michel, 2004). El turisme proporciona una
adequada confluència entre les necessitats i expec-
tatives dels visitants, d'una banda, i entre els equi-
paments i serveis oferts pels amfitrions, d’altra ban-
da. Aquest interès convergent, plasmat en una sinergia
rendible entre l'oferta i la demanda, fa del turisme una
activitat d'enteniment que no cessa de progressar i
desafia crisis econòmiques, tensions ètniques i con-
flictes ideològics.
Cal dir que la indústria turística està protegida, en la
seva conquesta dels espais, de les economies i de
les quotes de mercat, en definitiva, en el seu afany
d'arribar a l'èxit; per circumstàncies socials i històri-
ques estructurals que resulten més fortes que les cri-
sis i els actes de violència conjunturals. No és ne-
cessari recordar que el present, pensin el que pensin
els defensors de l'amnèsia històrica, adeptes dels
materialismes rendibles i sovint abusius, treu la seva
legitimitat i el seu fonament del passat. «Tota la his-
tòria dels descobriments científics i tecnològics des
de llavors [el Renaixement] mostra que mètode, ex-
periència i organització han suplantat la creativitat
pura, freqüentment artesanal, fundada en una visió
enaltida de l’ésser humà. Tot i això, els ulls dels po-
bles mediterranis són, abans de res, sentits que te-
nen potser més necessitat que uns altres d'emoció,
qualitat (o defecte), cosa que probablement va ex-
acerbar el Renaixement» (Reiffers, 1992). Emoció, sen-
sibilitat i sensació són sentiments que proporcionen
a la humanitat aquest caràcter particular segons el qual
fraternitat i amistat, hospitalitat i solidaritat tenen en-
cara un sentit sociable i antropocèntric capaç de
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contenir apetits feroços controlats per càlculs pura-
ment mecànics. Una part d'aquests materialistes aus-
ters, malalts de l'acumulació freda, es regalen una cura
terapèutica en aquesta «clínica a cel obert» anome-
nada Mediterrani. Comprenem com el turisme, acti-
vitat lúdica i festiva per excel·lència, troba un eco
prometedor en el context sociocultural i patrimonial
d'una combinació tripartida atractiva i captivadora: es-
pai, societat i patrimoni. Tot això amanit amb la cle-
mència del clima, la calor humana i la tranquil·litat del
mar. Hem inventat realment alguna cosa nova?

Conclusió

Què cal recordar sobre el desenvolupament del tu-
risme dividit entre optimisme i pessimisme? Que no
cal sorprendre's, actualment, de veure com aquest
sector modern es nodreix de factors socioculturals se-
culars (autenticitat patrimonial, pluralitat cultural, di-
versitat ètnica) i d'elements bionaturals propicis a la
vida a l'aire lliure (diversitat del paisatge, benignitat
del clima, mar en calma).
No obstant això, l'element «aigua» continua essent la
pedra angular de la qual dependrà el futur de l'acti-
vitat turística. L'espai litoral, certament escàs, cons-
titueix el segon factor que condiciona el turisme i re-
sulta alhora un element polaritzant (turisme sedentari)
i un vector repartidor (turisme itinerant). «Però per ven-
tura ens diran que aquesta Mediterrània plena d'his-
tòria, heterogènia, dividida, atreta cap al nord en la
seva part més rica, mereix encara ser considerada d'u-
na altra manera que com un objecte físic? Podrà
comptar més amb l’home i menys amb la naturalesa
per tornar a ser, si no el centre del món, almenys una
regió que construeix en part el seu saber, consolida
la seva economia i renova la seva cultura?» (Reiffers,
1992). Si és difícil respondre a aquesta pregunta
amb un «sí» franc o amb un «no» rotund, el que no cal
fer és perdre l'esperança humanista (o humanitària),
que creu en el valor potencial i real de les dones i dels
homes mediterranis. La raó per confiar resideix en el
fet que, durant mil·lennis, han avantatjat la humanitat

en èpoques fosques! Res no impedirà demà, si l'in-
terès comú arribés a cristal·litzar al voltant de projectes
d'interès general, el despertar de les consciències i
el sobresalt de les intel·ligències; el fet que l'espur-
na trigués a sorgir seria un contratemps desafortu-
nat, però això no significa en absolut la mort de la vo-
luntat i de l'enginyosa capacitat dels mediterranis de
fer-se càrrec de si mateixos.
Un altre tema, un altre interès; el conjunt dels elements
del patrimoni, ja estiguin dispersos o concentrats,
siguin materials o intangibles, antics o recents, cons-
titueix uns recursos o productes sensibles que cal ma-
nejar amb enorme prudència, discerniment i, sobre-
tot, amor, sense caure en un ecologisme estèril.
Perquè, atès el fet que aquests recursos es declinen
en valors alhora excepcionals, seculars i rars, també
s'exposen als riscos dels excessos lucratius, de les
especulacions abusives, de les indiferències selec-
tives i de les ignoràncies ruïnoses. D'aquí l'important
paper de la planificació meditada per arribar al des-
envolupament sostenible.
De fet, l'entorn turístic mediterrani s'inscriu en una du-
rada immutable que frega l'intemporal. El conjunt d'a-
quests elements contribueix a l'expansió de les va-
cances i de l'oci sense arribar mai a exposar la regió
als turments dels sobresalts o de la decadència lli-
gats a l'efecte de la moda. L'activitat turística medi-
terrània és una constant que resisteix als imprevistos
i desafia la conjuntura. Fem, doncs, el necessari per-
què sigui sostenible.
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Una nova magnitud del creixement urbà: fer que
funcioni per a les persones

El món encara ha d'assimilar una de les transforma-
cions crucials del segle XXI: la urbanització i el crei-
xement urbà als països en desenvolupament. El Fò-
rum Mediterrani de Població (Barcelona, 11/12 de
desembre de 2007), que es va centrar en les tran-
sicions demogràfiques, les desigualtats i el desen-
volupament, va brindar l'oportunitat d'estudiar les
tendències actuals i debatre sobre el que cal fer res-
pecte a l'inevitable creixement massiu en els pobles
i les ciutats dels països en desenvolupament.
Els augments previstos per a la població urbana mun-
dial queden il·lustrats de manera espectacular al grà-
fic 28, que reflecteix els increments absoluts que es
produiran en diferents regions del món entre 1950 i
2030 i és una clara demostració que la major part del
creixement urbà futur es produirà principalment en al-
guns dels països més poblats i pobres del món, so-
bretot a Àsia i Àfrica. De fet, en poc més d'una ge-
neració, les regions del món que es troben ara en
desenvolupament duplicaran la mida de la seva po-
blació urbana.
La magnitud del creixement urbà que s'acosta no té
precedents. Hi ha qui parla del creixement urbà i
dels barris de barraques d'Àfrica, Àsia i Amèrica Lla-
tina com si es tractés d'una simple repetició del pro-
cés que van travessar els països desenvolupats du-
rant la Revolució industrial, i això no és correcte! La
transició urbana dels països en desenvolupament
està comprimint el temps, ja que requereix poques dè-
cades per aconseguir el que els països industrialit-

zats van aconseguir en un segle o més. Hi ha algu-
na cosa encara més important: les enormes dimen-
sions demogràfiques que presenta actualment el
creixement urbà i de barris de barraques no tenen
comparació amb cap moment de la història.

Imprescindible: un canvi radical de
perspectiva de les polítiques

La transició urbana actual posseeix el potencial ne-
cessari per ser molt positiva amb vista a l'eradicació
de la pobresa i la sostenibilitat, o pot fer que es mul-
tipliquin la pobresa, la misèria humana i el deteriora-
ment ambiental. El que ocorri finalment dependrà de
les decisions que es prenguin ara. Molts dels res-
ponsables de la formulació de polítiques dels països
en desenvolupament han estat realment preocupats
pel procés d'urbanització. Els agradaria evitar-lo o, al-
menys, aconseguir que fos més lent, cosa que no fun-
cionarà donada la forma amb què estan convergint
les tendències demogràfiques i econòmiques al món
en desenvolupament. No obstant això, les actituds po-
sitives i proactives respecte al creixement urbà po-
drien donar lloc a una situació beneficiosa per a tots
en la qual es minimitzarien els problemes socials i me-
diambientals, s'augmentaria al màxim la capacitat de
les ciutats per atreure inversions i milloraria la quali-
tat de vida de tots.
Encara que la idea ha suscitat certa polèmica en el
passat, ara s'accepta que les ciutats tenen un potencial
de creixement econòmic, d'absorció de mà d'obra i
de reducció de la pobresa molt més gran que les zo-
nes rurals. A més, els avantatges de proximitat i con-
centració fan que resulti molt més senzill i barat pro-
porcionar serveis i recursos a la població urbana. De
fet, la reducció de la pobresa es dóna amb major ra-
pidesa en països en els quals la urbanització es pro-
dueix més ràpidament. Això ha portat un dels més
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grans experts del món en temes relacionats amb la
pobresa a afirmar que l'únic problema de la urbanit-
zació és que no es produeix amb la rapidesa suficient
(Ravallion, 2007).

Què està passant a la regió MENA?

Els països del sud i l'est de la regió d'Orient Mitjà i
Nord d'Àfrica (MENA) també es troben sumits en
una transició urbana massiva. De fet, segons dades
oficials de les Nacions Unides, la població d'aques-
ta regió patirà un augment d'aproximadament 85 mi-
lions d'habitants només en el període 2010-2030; el
gràfic 27 presenta proves irrefutables del creixement
urbà de nombrosos països d'aquesta regió. En ter-
mes absoluts, els països que destaquen per estar ex-
perimentant el major creixement urbà són Turquia i

Egipte, seguits pel Marroc i Algèria. A l'extrem opo-
sat, el Líban, Líbia i els Territoris Palestins han tingut
un creixement urbà molt més lent.
De la mateixa manera que en altres llocs, la política
oficial dels països de la regió MENA amb un ràpid crei-
xement urbà ha presentat una tendència a ser cada
vegada més negativa. Entre 1996 i 2005, el nombre
de països de la regió que desitjaven reduir la migra-
ció de zones rurals a zones urbanes es va disparar
del 50% al 100% (Nacions Unides, 2006). El que es-
tan manifestant en realitat els responsables de la for-
mulació de polítiques és que els agradaria detenir el
creixement urbà, cosa que creuen que es podria
aconseguir evitant la migració. No obstant això, ara
la major part del creixement urbà no es deu a la mi-
gració, sinó al creixement natural. És més, els esfor-
ços per detenir la migració de zones rurals a zones
urbanes poques vegades tenen èxit, a menys que s'a-

GRÀFIC 27 Creixement urbà en països del sud i l'est de la Mediterrània, 1950-2030 (en milers)
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doptin mesures extremes; això és senzillament per-
què la gent s'adona que té més oportunitats de mi-
llorar la seva vida a les ciutats. Però el fet és que les
actituds negatives respecte al creixement urbà fan que
la urbanització resulti problemàtica sense necessitat
i se suma als problemes socials i econòmics de la re-
gió en lloc d'ajudar a resoldre'ls.

El punt de partida: cobrir les necessitats de
refugi dels pobres

Una informació que poques vegades es té en comp-
te en els manuals de planificació urbana és el fet
que el grup social més ampli de qualsevol ciutat d'un
país en desenvolupament està format per gent po-
bra. De fet, els pobres solen ser majoria! Malgrat
això, les seves necessitats gairebé mai reben l'aten-
ció que mereixen, ja que la ciutat es planifica princi-
palment per als qui generen producció i els qui con-
sumeixen a gran escala. A més, malgrat les xifres
que representen, normalment s'eludeix els pobres
perquè s’hagin d'apanyar per si sols.
Això resulta especialment perjudicial en l'àmbit de
l'habitatge. En la majoria dels països en desenvolu-
pament, i també en nombrosos països de la regió
MENA, les actituds negatives dels responsables de
la formulació de polítiques cap als pobres de les zo-
nes urbanes fan que els resulti molt més difícil obte-
nir un habitatge segur en un veïnat acceptable. Atès
que no són ben acollits en cap lloc, i que no poden

competir en mercats del terra subjectes a inflació i
dominats per l'especulació, els pobres acaben in-
evitablement envaint i assentant-se d'una manera
precària en llocs inadequats (en la perifèria urbana
remota, en vessants molt pronunciades, en les ribe-
res dels rius i altres zones exposades a desastres na-
turals, en conques fluvials i en reserves ecològiques
o terres tòxiques).

La forma i els llocs en els quals es produeix el crei-
xement dels barris de barraques fan que la pobresa
urbana s'accentuï i es perpetuï inevitablement; im-
pedeixen que les persones tinguin accés a tot allò que
ofereixen les ciutats. Els assentaments descontrolats
dels pobres en llocs erronis afecten directament la
seva salut i la seva capacitat per accedir a qualsevol
mena de serveis. No adoptar una actitud proactiva res-
pecte a les necessitats dels pobres fa que resulti
molt més difícil aconseguir qualsevol millora de la
ciutat o de les condicions de vida de la seva pobla-

GRÀFIC 28 Creixement urbà per regions del món, 1950-2030 (en milions)
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ció. Només el fet de construir una carretera d'accés
o canals de conducció de l'aigua i d'aigües residu-
als requerirà gairebé amb tota seguretat la demolició
dels habitatges que ja existeixen una vegada establerts
els barris de barraques.

Crear una situació de benefici mutu

No obstant això, la falta d'un enfocament proactiu
respecte a l'habitatge dels pobres també té reper-
cussions transcendentals i duradores que van més
enllà de les vides i el benestar dels pobres en si. Di-
ficulta la millora de les infraestructures i els serveis
d'una ciutat i repercuteix en la qualitat del seu medi
ambient, cosa que, al seu torn, frustra els intents d'a-
treure inversions i, per tant, de crear llocs de treball
i millorar les condicions econòmiques i socials de la
població. En resum, no adoptar una actitud proacti-
va respecte a les necessitats del major grup social
acaba tenint repercussions negatives en el medi am-
bient urbà, en l'economia urbana i en la qualitat de
vida de tots.

La millora de l'accés dels pobres a la terra i a l'habi-
tatge exigeix voluntat política, visió de futur i reacti-
var la planificació a llarg termini (cosa que el model
neoliberal ha intentat enterrar) sobre la base d'una
bona informació i unes bones previsions per al pos-
sible creixement futur. També requereix col·laborar
amb associacions i organitzacions de pobres urbans
(OPU) pròximes, que amb freqüència han demostrat
saber més sobre com resoldre les seves necessitats
que els responsables de planificació i els polítics.
S'acostuma a dir que és difícil proporcionar terra als
pobres perquè no hi ha sòl urbà disponible. Els ex-
perts estan en total desacord amb aquesta afirmació.
El problema no és la falta de terra, sinó la disfuncio-
nalitat dels mercats i la falta de bones polítiques. Per
poder cobrir les necessitats dels pobres ha de mi-

llorar el funcionament dels mercats de sòl urbà. Amb
freqüència, la conseqüència de l'explotació i de la con-
nivència entre especuladors i polítics és que els po-
bres acabin pagant més que els altres per una par-
cel·la o per un cub d'aigua. Així doncs, la falta de
reglaments adequats i transparència fa que augmenti
la pobresa.

Siguem realistes respecte als habitatges
per a pobres

Les bones solucions són les solucions realistes. No
té sentit fer una exhibició de projectes relacionats amb
l'habitatge que no es puguin reproduir a gran esca-
la. El que sí es pot oferir d'una manera sostenible és
terra amb serveis mínims en què la gent pugui cons-
truir inicialment els seus habitatges, fins i tot si en un
principi es tracta de refugis precaris en què es va-
gin realitzant millores amb el pas del temps. Al con-
trari del que se sol pensar, la gent pobra compta
amb recursos, i amb les estructures de finançament
adequades gairebé totes les inversions es poden
pagar amb el temps.
Els problemes tècnics que plantegen aquestes so-
lucions no són insalvables. El major problema sorgeix
per la inèrcia dels sistemes polítics que estan orien-
tats a l'obtenció de resultats immediats dins dels lí-
mits dels mandats dels polítics. El que es necessita
en aquest cas és una visió a llarg termini i una revo-
lució en la mentalitat política per acceptar el creixe-
ment urbà com quelcom de beneficiós i, llavors, pre-
parar-s’hi adequadament.

Reduir la petjada ecològica de les ciutats

També calen actituds proactives per reduir la mida de
la petjada ecològica de les ciutats. En aquest sentit,
resulta crític l'ús sostenible de l'espai urbà. Són nom-
broses les mesures que es poden adoptar respecte
a l'espai urbà per millorar la sostenibilitat. La prime-
ra és programar el creixement urbà tenint en ment el
medi ambient, evitant la invasió de terres fràgils, limitant
l'expansió descontrolada i el consum d'energia i re-
duint al mínim la mida i l'impacte de la zona urbana.
Lamentablement, estudis recents demostren que la
densitat de les ciutats s'està reduint a tot el món, és
a dir, que les ciutats ocupen cada vegada més es-
pai, no només perquè hi hagi més gent, sinó també
perquè s'utilitza més espai per persona. Molt d'això
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té a veure amb la millora dels transports, sobretot amb
l'augment de l'ús dels automòbils. Les elits del món
en desenvolupament valoren molt la comoditat i la po-
sició social que brinden els vehicles particulars i uti-
litzen la seva influència per fer que els governs in-
verteixin en carreteres. Això fa que disminueixi en
gran mesura la seva capacitat per millorar els trans-
ports de masses i, atès que només una minoria té ac-
cés als automòbils, dóna lloc a una injustícia cada cop
més gran i alhora amplia la mida de la zona urbana.
La major part de la dispersió urbana dels països en
desenvolupament procedeix d'alguna cosa que ara
es denomina «periurbanització», que és bàsicament
un creixement desordenat i dinàmic de la perifèria
urbana que contribueix en gran mesura a la degra-
dació dels recursos naturals i a l'expansió urbana
descontrolada. A més d'estar alimentada simultà-
niament per l'especulació del terra, les necessitats
de terra dels pobres i les empreses globals que
busquen grans extensions de terreny barat fora dels
límits de la ciutat, la periurbanització està estimula-
da per l'absència d'entitats administratives que pu-
guin coordinar amb eficàcia els problemes socials,
econòmics i ambientals que afecten la ciutat i el seu
interior. El resultat és una ràpida i sovint inadequa-
da expansió de la zona urbana. És fonamental comp-
tar amb una entitat administrativa de la ciutat i la seva
àrea d'influència, que tingui visió de futur i sigui
participativa i pugui adoptar una perspectiva àmplia
dels problemes urbans.

Ciutats en un món en procés de globalització

Finalment, fins i tot les polítiques i orientacions ur-
banes més enginyoses no tenen sentit sense un su-
port financer sòlid. Les ciutats necessiten recursos
per planificar infraestructures i serveis, i han de ge-
nerar ocupació en una escala suficient per assegu-
rar l'aliment i el benestar d'una població que creix a
gran velocitat. Els últims anys, la influència conjun-
ta de la descentralització i la globalització ha apor-
tat a les ciutats, en particular a les més petites, no-
ves i apassionants oportunitats, així com majors
responsabilitats. No totes tenen la mateixa capaci-
tat per treure partit a aquest moment històric. La
bretxa que existeix entre responsabilitat i capacitat
pot ser molt més significativa precisament en ciutats
més petites i de mida mitjana.
En el context de les polítiques de descentralització
globalitzades, són les ciutats més petites les que

presenten una major flexibilitat i més espai per ma-
niobrar en preparar la manera, la direcció i les ca-
racterístiques d'un creixement urbà ràpid. Algunes
d'aquestes ciutats han fet bé a vendre els seus avan-
tatges comparatius o els que aporta la seva ubica-
ció, a ampliar les rendes i a reduir la pobresa en el
context de la competència econòmica globalitzada.
No obstant això, la majoria dels dirigents de les ciu-
tats no sol tenir cap coneixement sobre l'economia
de la ciutat que administra.

Identificar i comprendre els avantatges comparatius
i d’ubicació d'una aglomeració urbana i aprofitar-les
és un art que cada dia adquireix major importància.
Crear un clima estable que estimuli les inversions
del sector privat i el desenvolupament empresarial és
tan important a escala local com nacional. La sèrie
de coneixements que s'està adquirint sobre aquest
tema posa en relleu que un clima favorable per a les
inversions inclou recursos socials i ambientals.
Els governs locals eficaços que puguin demostrar que
ofereixen visió i capacitat administratives, a més de
transparència i bona governança, podran marcar la
diferència per atreure inversions i generar recursos
fiscals que es puguin utilitzar per millorar les condi-
cions de vida de tots. Això condueix a una situació
que resulta beneficiosa per a tothom. Demostrar que
es té capacitat per cobrir les necessitats de terra i ha-
bitatge dels pobres, a més d'una preocupació real per
l'ús sostenible de l'espai urbà, és un component im-
portant de la reputació de la ciutat i del seu atractiu
per a possibles inversors.

Ara és el moment!

La urbanització amb prou feines ha rebut de la comu-
nitat internacional l'atenció que mereix. Les organitza-
cions internacionals poden ajudar a legitimar els es-
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forços de les OPU i les aportacions que aquestes fan
per solucionar els problemes que sorgeixen dins de les
ciutats. També poden engegar una sòlida defensa de
canvis d'actitud i d'una millor gestió. Poden contribu-
ir a generar la motivació política i els recursos neces-
saris per a una planificació adequada, el que inclou in-
formació actualitzada i anàlisis, així com formació sobre
l'ús de tècniques i eines d'ordenació del territori.

El futur de la societat i del medi ambient del món en
desenvolupament depèn en gran mesura de les de-
cisions que es prenguin per ajudar a orientar el crei-
xement urbà massiu. Aquest és el moment d'actuar.
Intentar rectificar processos urbans insostenibles re-

sulta molt més complex i molt més car que fer les co-
ses bé des del principi.
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Situació socioeconòmica al Magreb

«Le partenariat euromaghrébin», diuen els participants
aquests dies, a finals de maig de 2008, a Skhirate, el
magnífic complex turístic costaner prop de Rabat i del
palau del rei del Marroc, és «le maillon fort de la rela-
tion euro-africaine». I no obstant això, la història del pro-
cés de construcció de les relacions euromediterrànies,
o transmediterrànies, ha estat fins ara molt més difí-
cil del que s’imaginava; la integració econòmica dels
països del Magreb entre ells, impulsada per la Unió
del Magreb Àrab (UMA), i amb la Unió Europea (UE),
encara no dóna els fruits esperats. La frontera entre
el Marroc i Algèria està tancada, les relacions entre
el Marroc, Tunísia i Líbia, són més complicades, qua-
si, que les relacions bilaterals entre cada país i la
Unió Europea. I no obstant això, els participants con-
vocats pel ministre de l’Alt Comissionat del Pla Mar-
roc 2030, M. Ahmed Lahlimi Alami, insisteixen en la
seva necessitat referint-se repetidament als «costos
del no-Magreb», a les oportunitats de desenvolupa-
ment que es perden per la manca de cooperació en-
tre els països del Magreb. D’aquí l’interès a llançar un
procés de treball sobre prospectiva que integri, a l’es-
cala del Magreb, els treballs realitzats o en curs de re-
alització al Marroc, a Algèria, a Tunísia, a Líbia i a
Mauritània, tots ells amb l’horitzó del 2030. Un treball
de reflexió i debat prospectiu realitzat conjuntament
per tots els països permetrà visualitzar escenaris de
futur de prosperitat compartida, identificar més cla-
rament els seus interessos compartits, més enllà de
les posicions concretes que avui tenen els països.

Però no són els polítics ni els alts funcionaris, afirma
Rachid Tlemçani, director de desenvolupament del grup
ONA, hòlding industrial i financer del Marroc, els que
faran possible la integració econòmica, ni tan sols
política del Magreb, els que facilitaran la relació amb
la UE, sinó les decisions de les empreses de localit-
zar-se en una o altra ciutat, de comerciar amb uns o
altres, i els fluxos migratoris. Al Marroc, on el govern
ha fet progressos evidents estabilitzant els principals
indicadors macroeconòmics, on estan en curs refor-
mes dels sistemes jurídics, financers, de regulació
social, es donen ja les condicions per fer possible un
procés de creixement econòmic accelerat, similar al
que han viscut recentment altres països tan diferents
com Xile o Corea del Sud, la Xina o Irlanda. Els plans
d’inversió en infraestructures, diu Rachid Tlemçani, són
estratègics, en aquests moments, per facilitar la im-
plantació d’empreses industrials, afavorir el turisme i
el comerç internacional. I les grans infraestructures no-
més es poden impulsar en un entorn de baixa demanda,
quan responen a lògiques d’oferta, a partir de visions
estratègiques de futur.
En efecte, els països del Magreb, especialment el Mar-
roc, i també Tunísia, han realitzat en els darrers anys
esforços importants per modernitzar les seves eco-
nomies i el clima d’inversió. S’han fet progressos no-
tables en l’estabilització dels preus, la reducció del
deute públic, la reforma del sistema financer, la mi-
llora de les infraestructures, la reforma de l’educació,
els processos de privatitzacions o el llançament del
turisme. El PIB ha crescut una mitjana del 5% des de
l’any 2001, tot i que encara és molt sensible al sec-
tor agrícola, que depèn excessivament de la clima-
tologia molt variable de la regió. La taxa de fertilitat,
situada en uns 2,5 fills per dona, continua evolucio-
nant a la baixa i s’espera que arribi a valors de 2 fills
per dona abans de 2015, moment a partir del qual
la població nacional ja no s’incrementa. El paper ac-
tiu de la dona en la societat, tant a través de la seva
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integració en el mercat laboral com en institucions,
partits polítics o organismes de govern, és clau en l’a-
venç de la modernització de les estructures socials
i culturals de la regió.
Marroc, a més, disposa d’una situació geogràfica es-
pecialment favorable, a cavall d’Àfrica i Europa. Els
organismes internacionals en valoren el clima d’es-
tabilitat política i social, i els inversors estrangers en
reconeixen el seu atractiu.
Els plans Vison 2010 (impuls de l’economia), Azur
2010 (impuls del turisme), Génie (formació de 10.000
enginyers abans de 2010 per alimentar els sectors
tecnològics), entre d’altres, han generat confiança en
els mercats internacionals. Espanya ha invertit entre
2006 i 2007 més de 1.500 milions d’euros al país,
sumant-hi ja 900 empreses implantades de les quals
més de 300 són a la regió de Tànger. El volum d’ex-
portacions espanyoles cap al Marroc s’ha triplicat
en el període 1995-2003, superant els 1.800 M€ l’a-
ny 2003 i convertint-se en el 3r client espanyol fora
de la UE, només per darrere dels Estats Units i Mè-
xic, i les importacions augmenten a raó del 15% anu-
al, essent ja el primer soci comercial del Marroc per
davant de França.

El consum de ciment al Marroc ha passat de 7,5 mi-
lions de tones l’any 2003 a 13 milions, l’any 2007, i
s’espera arribi a 20 milions, l’any 2012. Amb la crisi
de la construcció a Espanya, els grans grups espa-
nyols troben al Marroc un mercat, l’immobiliari, amb
un fort potencial. Fadesa, instal·lada al país des de
l’any 2000 i adjudicatària de la construcció de Gu-
elmim-Smara, un dels complexos turístics del pla
Azur a la Costa Atlàntica, davant les Illes Canàries,
- 450 M€, 650 ha, 8 hotels, 5.000 apartaments,
camp de golf i centre comercial - ha establert una jo-
int venture amb Addoha, empresa nacional especia-
litzada en habitatge social, per desenvolupar pro-
mocions de gamma alta. S’estima que el dèficit
immobiliari al Marroc es troba a la vora d’un milió
d’habitatges, amb una demanda anual de 40.000
habitatges nous. El metre quadrat de sòl a Tànger as-
soleix ja cotes de 2.000 €/m2.

Les infraestructures de transport

Un estudi recent del Banc Mundial (2006) sobre la
integració dels països del Magreb posa de relleu la
importància que tenen les infraestructures de trans-
port en el creixement de les relacions comercials en
aquests països. Un augment del 10% dels costos del
transport pot reduir un 20% el volum dels intercan-
vis; la duplicació del nombre d’aeroports del país
pot incrementar un 14% les importacions; la dupli-
cació de la longitud de la xarxa de carreteres pavi-

GRÀFIC 29 Taxa de creixement del PIB en volum i PIB per habitant (dòlars PPA a preus corrents)

Font: BAfD/OCDE Perspectives économiques en Afrique 2007. Càlculs dels autors del gràfic per les estimacions (e) i les previsions (p).
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Els països del Magreb han
realitzat en els darrers anys
esforços importants per
modernitzar les seves economies
i el clima d’inversió
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mentades per cada 100 km2 pot augmentar un 13%
el volum d’intercanvis comercials.
Al Marroc, el programa d’autopistes del govern té com
a finalitat la construcció de 1.500 km de vies d’alta
capacitat en l’horitzó de l’any 2010. Iniciat a finals dels
anys 80, el ritme de construcció d’autopistes ha pas-
sat d’uns 40 km cada any durant els 90, a més de
150 km anuals a finals de la dècada present, i se su-
peren en aquests moments els 800 km de vies ràpi-
des. Així, les principals ciutats del país estaran totes
elles connectades l’any 2010, des de Tànger fins a

Agadir, des de Casablanca fins a la frontera algeria-
na. La fórmula de finançament escollida ha estat el
peatge, pel fet que els recursos nacionals són limi-
tats; la mateixa fórmula, d’altra banda, que es va con-
cebre per al corredor del Mediterrani espanyol quan
es construí als anys 70. Val la pena recordar que
tant Espanya com França desenvoluparen aproxi-
madament el 40% de les seves xarxes d’autopistes
en períodes molt curts de temps, inferiors a 10 anys.
L’any 2006, els ferrocarrils marroquins transporta-
ven 23,5 milions de passatgers, un 12,2% més que

GRÀFIC 30 Comerç Espanya-Magreb (en milions d’euros)

Font: Iván Martín (2004). *Dades de 2002 i 2003 no definitius
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l’any anterior. El transport de mercaderies per ferro-
carril és sensiblement més important al Marroc que
a la resta de països del Magreb, principalment pel rol
que juga el transport de fosfats, que representa el 75%
dels 35,5 milions de tones transportades l’any 2006.
Des de finals de la dècada dels 80, l’Office National
des Chemins de Fer (ONCF), ha endegat un programa
de modernització de la xarxa ferroviària nacional, que
té 1.907 km de longitud, amb el condicionament de
vies, reforma d’estacions i electrificació d’alguns
trams. La companyia presenta comptes d’explotació
positius des de finals dels 90, la qual cosa facilita la
viabilitat de les inversions planejades. Es preveu la im-
plantació d’una nova xarxa d’alta velocitat, que co-
mençaria pel tram entre Tànger i Casablanca, i s’es-
tendria a continuació cap a Marràqueix i Agadir, i
cap a Fes i Oudja. L’objectiu és de construir 1.500
km de vies en 20 anys. Amb els estudis informatius
ja realitzats i un precontracte signat amb Alstom, el
tram Tànger – Casablanca hauria d’entrar en servei
l’any 2013, amb un cost estimat de 2.000 M€.

El mes de desembre de 2006 va entrar en vigor la re-
forma del sector portuari marroquí, que aclaraeix i
simplifica els tràmits necessaris per operar en un port
marroquí, i que introdueix la figura de competència en-
tre diferents ports del país. El 90% dels intercanvis co-
mercials del Marroc amb l’estranger es fa per via ma-
rítima. Amb 3.000 km de costa i una situació geogràfica
estratègica, la marina mercant marroquina manté un
lloc preponderant entre les flotes àrabs i africanes. Tot
i això, els costos del transport marítim al Magreb són
encara superiors als d’altres regions competidores,
principalment pels costos de manutenció portuària
- major nombre de serveis obligatoris - i tràmits dua-
ners més lents. Si bé a Estònia i Letònia, per exem-
ple, només és necessari un dia per superar el procés
duaner, al Marroc se’n necessiten 8.
Entre els 30 ports que té Marroc, 11 són d’activitat
portuària comercial internacional, i Casablanca con-
centra el 40% del tràfic de mercaderies nacional,
que és d’uns 70 milions de tones anuals. En clau es-
tratègica, el port de TangerMed es troba en cons-

Accès Cost Qualitat

Tráfic de Flota mercant total Cost noli CIF/FOB Índex de
contenidors (EVP) (en milers TRB) (% de les importacions) Percepció

Comercial de les
instal·lacions
dels ports

Algèria 354.724 862 9,3 -

Marroc 560.682 523 17,4 3,7

Tunísia 230.671 175 5,2 4,4

Est d’Àsia i Pacífic 102.039.032 1.766 9,9 4,2

Europa i Àsia Central - 1.011 4,5 3,6

Orient Mitjà i Nord
d’Àfrica 1.039.369 832 - 4,1

TAULA 33 Indicadors de transport marítim, 2004

Nota: Dada més recent disponible des de 2004. Per l’índex de percepció comercial, 1=pitjor i 7=millor. Font: WDI, 2005, Review of Maritime Transport 2005 i Estache & Goicoechea, 2005.

Accès Cost Qualitat

Transport Transport Transport Taxes Taxes Nombre Nombre Índex de
aéri, aéri, aéri, d’aterratje vinculades d’aeroports d’aeroports Percepció
passatgers càrrega sortides de i als de primera de primera Comercial
transportats (milions transport enlairament passatgers categoria categoria dels
(milions) de internacional diàries ($) transportats per milió per serveis de

tones registrades ($) d’habitants 100.000 km2 transport
per km) aéri

Algèria 3,2 21,44 48.531.862 734 125 0,53 0,71 -

Marroc 3,0 61,90 41.526 2.020 2.137 0,34 2,24 4,8

Tunísia 1,9 20,29 20.554 2.120 2.517 0,60 3,86 5,4

Est d’Àsia i Pacífic 203,3 13.730,1 2.078.864 1.168 1.942 0,33 1,69 0,0

Europa i Àsia Central 65,1 2.138,5 984.537 2.765 2.818 0,29 2,28 3,9

Orient Mitjà i
Nord d’Àfrica 34,0 1.103,5 357.602 884 2.236 0,69 2,08 4,9

TAULA 34 Indicadors de transport aeri, 2004

Nota: Dada més recent disponible des de 2004. Per l’índex de percepció comercial, 1=pitjor i 7=millor. Cost fa referència a un avió B767-300 dedicat a operacions internacionals. Font: WDI, 2005, Estache &
Goicoechea, 2005; ICAO, 2005.



trucció a la vora de l’estret de Gibraltar i substituirà
l’actual port de Tànger, que es reservarà per a escala
de creuers turístics i embarcacions d’esbarjo. A ban-
da d’acollir les línies de passatgers que creuen l’es-
tret – prop de 3 milions de viatgers anuals -, el port
funcionarà com a punt de repartiment de càrrega al
Mediterrani, com a port base i en competència amb
Algesires - 1r port de contenidors d’Espanya - amb el
qual s’han firmat acords de cooperació. A diferència d’Al-
gesires, TangerMed disposa de sòl disponible per al des-
envolupament d’activitats complementàries de logísti-
ca i industrials, que s’han urbanitzat sota fórmula de zones
franques. TangerMed és una de les peces clau en el pro-
grama de desenvolupament de la regió nord, que bus-
ca la implantació d’activitat industrial estrangera.

Els esforços de liberalització del sector aeri del Marroc
(2004-2005) han comportat una forta baixada de les
tarifes aeroportuàries, cosa que ha repercutit en un
augment ràpid de l’oferta de vols entre Europa i el Mar-
roc. AirEuropa, Clickair, AirNostrum a Espanya, Corsair
i AirHorizon a França, les companyies alemanyes LPU
i AirBerlin, i l’anglesa FirstChoice, han establert vols cap
a les principals ciutats del país; Ryanair ofereix desti-
nacions a Marràqueix, Fes i Tànger; l’enllaç Marràqueix-
Londres ha passat amb poc temps de 8 connexions
mensuals a més de 46. Davant d’aquesta competèn-
cia creixent, la companyia nacional Royal Air Marroc ha
emprès un procés de reestructuració corporativa, llan-
çant una filial de baix cost l’any 2004 amb el nom d'At-
las Blue. L’aeroport Mohammed V de Casablanca ha
estat ampliat i modernitzat fins a convertir-se en un
dels més grans d’Àfrica, amb funcions d’aeroport de con-
nexió al nord-oest del continent. Amb una capacitat per
a 11 milions de viatgers, té actualment un tràfic de 5,9
Mpax (ONDA, 2007) i ofereix connexions entre d’altres,
i a banda d’Europa, a Algèria, Mauritània, Senegal,
Egipte, Orient Mitjà, Síria i Turquia.
Efectivament, l’arribada de companyies de baix cost
és un factor important per a la dinamització de l’ac-

tivitat turística nacional, tant de les seves formes tra-
dicionals com d’altres de més avançades, inclòs el
turisme residencial i les estades de cap de setmana,
principalment per part de residents europeus que
busquen una qualitat de vida i un clima privilegiats a
costos assequibles. En aquest sentit, el sector resi-
dencial marroquí es desenvolupa fortament als vol-
tants de Marràqueix, especialment, però també a
Fes. El govern marroquí, sota el paraigua del pla Azur
està construint sis grans complexos turístics d’alt ni-
vell en diverses localitzacions del país, amb l’objec-
tiu d’obrir el mercat turístic a operadors estrangers,
diversificar l’oferta i la clientela. El pla preveu ampliar
la capacitat hotelera nacional en 80.000 noves ha-
bitacions i 170.000 llits suplementaris, i captar 10 mi-
lions de visitants anuals de cara a l’any 2010.
La reforma del sector dels transports als països del
Magreb està en marxa. L’extensió de les xarxes d’au-
topistes, la reestructuració dels serveis ferroviaris, els
projectes d’alta velocitat, la simplificació i agilitació dels
tràmits portuaris, la liberalització del cel magrebí, la pri-
vatització de les companyies nacionals de transports,
són actuacions que busquen una reestructuració del
sector que permeti millorar-ne la competitivitat, redu-
ir els costos i millorar els serveis. El Marroc és el país
que més ha progressat en aquest sentit, però també
Tunísia ha fet avenços importants, sobretot en el trà-
fic marítim. D’acord amb el Banc Mundial, la coope-
ració regional esdevé necessària a curt termini a tra-
vés d’una certa harmonització de les despeses de
trànsit i una reducció de les tarifes excessives, que aug-
menten els costos administratius dels intercanvis en-
tre els països del Magreb. Una xarxa integrada de
plataformes portuàries i aeroportuàries multimodals i
les seves connexions a les xarxes de transport terrestre
existents o previstes és un factor clau per promoure
les oportunitats d’intercanvi i d’inversió al Magreb.

Cal esperar que l’aprofundiment de les reformes es-
tructurals dels països del Magreb, el manteniment de
l’estabilitat política i social, el reconeixement dels
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No sembla anormal pensar que
els propers anys puguin dur un
canvi al Magreb cap a un procés
virtuós de desenvolupament
econòmic que situï els països de
la riba sud del Mediterrani en
el marc dels països emergents

Els costos del transport marítim
al Magreb són encara superiors
als d’altres regions
competidores, principalment pels
costos de manutenció portuària
i tràmits duaners més lents



B
al
an
ç

M
ed
. 2

00
8

27
7

magrebins residents a l’estranger com a actors del
desenvolupament nacional, l’avenç en el capítol dels
drets individuals i la continuació l’obertura cap a mo-
dels de govern més democràtics segueixin endavant
en l’horitzó de la implantació dels estatuts avançats
amb la UE. Si les llavors d’un futur prometedor sem-
blen estar plantades, no sembla anormal pensar que
els propers anys puguin dur un canvi al Magreb cap
a un procés virtuós de desenvolupament econòmic
que situï els països de la riba sud del Mediterrani en
el marc dels països emergents.
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L'ajuda al desenvolupament que Turquia presta a al-
tres països es remunta a la dècada de 1980. La seva
primera provisió oficial d'ajuda va tenir com a bene-
ficiària l'Àfrica Subsahariana que va patir una terrible
sequera l’any 1985; l'ajuda aprovada llavors pel go-
vern va ser de 10 milions de dòlars en aliments. Des
de llavors, la condició de Turquia ha anat canviant pro-
gressivament i el país ha passat de ser receptor d'a-
judes a ser donant net, terme que se li aplica perquè,
encara que rep i proporciona ajuda simultàniament,
desemborsa més del que rep.
En el si del Govern de Turquia treballen actualment
diversos actors en qüestions d'ajuda al desenvolu-
pament (vegeu gràfic 31). A més d'aquestes institu-
cions governamentals han iniciat la seva activitat en
els últims anys organitzacions no governamentals
(ONG), universitats i altres organitzacions benèfi-
ques, el camp d’actuació de les quals ha crescut a
bon ritme.
Mantenir la coordinació entre tots aquests agents
és molt important per evitar duplicacions i aconseguir
la màxima eficiència. El ministre d'Afers Exteriors és
el responsable de coordinar la política de les activi-
tats d'ajuda al desenvolupament de les institucions
governamentals, mentre que la coordinació tècnica
recau sobre la Turkish International Cooperation and
Development Agency (TIKA). La TIKA també pro-
porciona ajuda al desenvolupament a través de la
creació i aplicació de projectes i programes.
Pel que fa a l'ajuda humanitària, la Mitja Lluna Roja de
Turquia participa activament en la mobilització d'aju-

da d'emergència per als països o col·lectius que es
veuen afectats per desastres naturals o originats per
l'home. El seu homòleg en l'estructura del Govern
turc és el General Directorate of Emergency Mana-
gement, que treballa directament a les ordres del pri-
mer ministre. No obstant això, l'ajuda humanitària que-
da fora de l'àmbit d’aquest article, ja que no es
considera que formi part de l'ajuda al desenvolupament.

Sobre la TIKA

Antecedents

L'ajuda de Turquia al desenvolupament es va institu-
cionalitzar l’any 1992 amb la creació de la TIKA i
sota els auspicis del Ministeri d'Afers Exteriors. Aquell
període també va ser testimoni de la dissolució de la
Unió Soviètica i la desintegració de la República de
Iugoslàvia. Posteriorment, l’any 1999, la TIKA va pas-
sar a dependre del primer ministre per poder actuar
ràpidament i eficaçment. Aquest canvi va fer que l'a-
plicació dels projectes guanyés flexibilitat i que les ac-
tivitats de la TIKA es fessin més visibles, tant en el
pla nacional com internacional.
El flux d'ajuda es va proporcionar, en primer lloc, a pe-
tició de països socis a països veïns i propers, i a les
Repúbliques d'Àsia Central, unides a Turquia per es-
trets vincles històrics i culturals. El principal objectiu
de la TIKA era ajudar els països que s’acabaven d’in-
dependitzar en els seus esforços per situar-se al ni-
vell de l'economia de mercat i de la política global.
Aquest objectiu inicial ha canviat en els últims anys,
ja que la TIKA va ampliar cap als Balcans l'àmbit de
desenvolupament de les seves activitats per així po-
der atendre les demandes dels països d'aquesta re-
gió. En sentir la responsabilitat d’atendre les peticions
dels països en desenvolupament, la TIKA va passar
a ajudar també països de l'Orient Mitjà i Àfrica.

Societat i cultura | Desenvolupament i cooperació

Turquia: un donant emergent a
la Conca del Mediterrani
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A finals de 2007, la TIKA va arribar a tenir 22 ofici-
nes de coordinació de programes en 20 països i re-
gions, concretament a Afganistan (3), Albània, Azer-
baidjan, Bòsnia i Hercegovina, Etiòpia, Geòrgia,
Kazakhstan, Kosovo, Kirguistan, Macedònia, Moldà-
via, Mongòlia, Montenegro, Palestina, Senegal, Su-
dan, Tadgikistan, Turkmenistan, Ucraïna (Crimea) i
Uzbekistan. D’altra banda, la TIKA també treballa a
través de les ambaixades de Turquia o en col·labo-
ració amb la comunitat internacional de donants. Per
tant, el nombre de països els ciutadans dels quals es
beneficien dels projectes i programes de la TIKA ha
superat els 100 l’any 2007.

Enfocament

Amb l'ajuda al desenvolupament dels països socis,
la TIKA pretén facilitar el desenvolupament social i eco-
nòmic sostenible i alinear els seus projectes amb els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)
de les Nacions Unides. Un altre objectiu important de
l'agència és protegir activitats de creació de capaci-
tat en països socis mitjançant el desenvolupament dels
recursos humans.
En el seu esforç per proporcionar ajuda al desenvo-
lupament a països socis, la TIKA s'inclina per un en-
focament centrat en aquests països. Durant les fa-
ses de desenvolupament dels projectes s'estudien
amb molta cura les seves necessitats i prioritats.

Amb això, també s'espera i es fomenta que, per po-
der posar en marxa els projectes, els països socis re-
alitzin les seves pròpies aportacions. Aquestes po-
den ser dineràries o contribucions en espècie, i
acostumen a representar una petita part del pressu-
post del projecte. Amb aquest enfocament no només
s'aconsegueix la participació activa del país soci,
sinó que també s'assegura la propietat del projecte
quan aquest està ja finalitzat i lliurat. Per aquest mo-
tiu, els projectes es desenvolupen de manera que re-
sultin sostenibles i flexibles, ja que s'ajusten perfec-
tament a les circumstàncies dels països socis. A
més, la TIKA considera que durant l'etapa de des-
envolupament és important la coordinació amb la
comunitat internacional de donants per evitar dupli-
cacions i millorar-ne l'eficàcia.
Per emprendre els projectes i programes en els pa-
ïsos socis, la TIKA posa en pràctica diversos mèto-
des: proporciona ajuda per a la capacitació (institu-
cional i de recursos humans), envia experts, dóna
equips, finança projectes d'infraestructures i activitats
de construcció/renovació i amplia l'ajuda humanitària.

Avenços obtinguts l’any 2007

L'any 2007 va ser important per a l'ajuda de Turquia
al desenvolupament; no només es van realitzar aven-
ços en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupa-

GRÀFIC 31 Estructura organitzativa de l'ajuda al desenvolupament de Turquia
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ment, sinó que també es van produir importants can-
vis institucionals.

Ajuda oficial al desenvolupament de Turquia

L’any 2005, un decret del primer ministre va concedir
a la TIKA la coordinació tècnica de l'ajuda al desenvo-
lupament de Turquia i li va imposar el deure d’informar
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) sobre l'Ajuda Oficial al Desenvolu-
pament (AOD). En aquest mateix any, la TIKA va por-
tar a terme el primer estudi sobre l'any 2004, que in-
cloïa la recollida de dades de tots els agents que
participessin en l'ajuda al desenvolupament de Turquia.
Amb aquest estudi es va calcular que l’AOD de Turquia
l’any 2004 va ser de 339 milions de dòlars. A aques-
ta xifra li van seguir augments similars el 2005 i 2006,
anys en els quals els imports de l’AOD van ser de 601
milions de dòlars i 714 milions de dòlars, respectiva-
ment (vegeu gràfic 32). És important destacar que
aquestes xifres no inclouen els imports desemborsats
per agents no governamentals, per exemple ONG.
L'augment continuat de l’AOD de Turquia és princi-
palment per raó dels exhaustius mètodes de recolli-
da de dades aplicades per la TIKA. Cada any aug-
menta el nombre d'informes emplenats pels agents
que participen en l'ajuda al desenvolupament a Tur-

quia, i la TIKA utilitza aquestes dades per plasmar l'his-
torial real de l’AOD d'aquest país. No obstant això, no
es pot atribuir l'augment de l’AOD de Turquia única-
ment a aquesta recollida de dades; de fet, en termes
reals, el pressupost de les activitats d'ajuda al des-
envolupament presenta un augment real. El Govern
incrementa el pressupost de la TIKA any rere any i au-
toritza aquesta agència a utilitzar els fons assignats
en el marc dels compromisos adquirits per Turquia
en conferències internacionals de donants.
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GRÀFIC 32 AOD de Turquia en 2004-2006

GRÀFIC 33 Ràtio AOD/RNB dels membres de la UE i de Turquia l'any 2006

Font: Les dades dels donants corresponen a 2006 i s’han agafat del Development Cooperation Report 2007, OCDE. No es disposa de dades dels països membres de la UE no inclosos en el gràfic.
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Un dels indicadors més importants de l’AOD és la seva
participació en la Renda Nacional Bruta (RNB) d'un país.
Segons les Nacions Unides, per poder arribar als ob-
jectius de desenvolupament acordats a nivell interna-
cional per a l'any 2015, els països donants haurien de
desemborsar el 0,7% del seu RNB en concepte d’AOD.
No obstant això, ni tan sols els membres del Comitè d'A-
juda al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE que apor-
ten prop del 90% de l’AOD total mundial han arribat a
aquest nivell fins al moment; Turquia va arribar a la seva
xifra més alta l’any 2006 amb un 0,18%. Cal destacar
que aquesta ràtio és superior a l'objectiu a mitjà termi-
ni (0,17%) establert per la Unió Europea (UE) per a 2010
per als nous membres l'adhesió dels quals es produís
després de 2004. En el gràfic 33 es compara la ràtio
AOD/RNB de Turquia amb la dels membres de la UE.

A més d'aquesta consecució, s'ha posat de manifest
que les activitats de cooperació per al desenvolupa-
ment que porta a terme Turquia són compatibles
amb la UE. Aquest fet també va quedar reflectit a l’«In-
forme de 2007 sobre els Progressos de Turquia» de
la Comissió Europea en afirmar que «el nivell d'ali-
neació de Turquia [amb la UE] en l'àmbit de la polí-
tica de desenvolupament i humanitària és satisfactori».

Informe sobre l'ajuda de Turquia
al desenvolupament l’any 2006

Tal com s'ha esmentat anteriorment, cada any la TIKA
avalua el rendiment de l'any anterior. Va informar
l'OCDE sobre les dades de l’AOD de 2006 i les xi-
fres també es van analitzar en un informe publicat a
la fi de 2007, que en general es va preparar amb un
plantejament diferent.
Si es comparen els informes sobre l'ajuda de Turquia
al desenvolupament corresponents a 2005 i 2006 es
pot apreciar que aquest últim presenta diverses no-
vetats, entre les quals hi ha una anàlisi de les dades
de les inversions directes realitzades pel sector pri-
vat turc, altres operacions d'inversió del Banc Cen-
tral de Turquia i altres missions turques. L'OCDE de-

nomina aquest tipus de transaccions, que van arribar
els 1.000 milions de dòlars l’any 2006, «altres fluxos».
L'informe també inclou l'ajuda proporcionada als re-
fugiats a Turquia, on només l’any 2006 van arribar
57.942 refugiats per diversos motius que durant la
seva estada al país van veure cobertes les seves ne-
cessitats d'aliments i refugi. L'import total d'aquest ti-
pus d'ajuda va ser de 38,6 milions de dòlars. A l'in-
forme també s'analitza l’AOD de Turquia en el marc
dels ODM, cosa que representa la primera avaluació
que s'ha fet del treball realitzat per Turquia per assolir
aquests objectius. Les dades revelen que un 50,7%
de l’AOD de Turquia va contribuir als ODM.

Reunions de la Junta de Coordinació

En virtut de l'article 4 de la Llei 4668, de 2001, so-
bre l'organització i les obligacions de la TIKA, la Jun-
ta de Coordinació de les activitats de Turquia en ma-
tèria de cooperació per al desenvolupament s’ha de
reunir, com a mínim, un cop l'any. Els membres de la
Junta són funcionaris d'alt nivell dels ministeris par-
ticipants, sotssecretaris del Tresor, de Comerç Exterior
i de l'Organització de Planificació Estatal, la Presi-
dència d'Assumptes Religiosos, el Consell Turc d'In-
vestigacions Científiques i Tecnològiques (TUBITAK)
i la TIKA. Presideix la Junta el secretari d'Estat res-
ponsable de la TIKA. És possible convidar-hi altres
institucions del Govern que participen d'alguna ma-
nera en aquestes activitats i representants d'ONG,
sempre que s'accepti que no tenen dret a vot.
En primer lloc, la Junta avalua les activitats que la TIKA
ha portat a terme l'any anterior; a continuació, ofereix orien-
tació i consells per a l'any següent. S'avaluen els pro-
jectes completats prenent com a referència els princi-
pis establerts en la reunió de la Junta de Coordinació
de l'any anterior; els projectes nous i les obertures es
defineixen en virtut de la política exterior de Turquia i dins
dels límits de la seva capacitat i del seu pressupost.
L'any 2007, la Junta de Coordinació es va reunir el 27
de desembre i va ser presidida pel ministre d'Estat,
Mustafa Said Yazicioglu. Durant la reunió es van pren-
dre importants decisions, com la d'identificar regions i/o
països en els quals establir noves oficines, la reorga-
nització institucional a la TIKA i l'ampliació de l'àmbit dels
projectes i les activitats. En relació amb aquest últim punt
es va prestar especial atenció a les àrees en les quals
Turquia presenta avantatges comparatius i una expe-
riència considerable, i es va arribar a la conclusió que
aquestes àrees són el desenvolupament de tecnologies
de la informació, el denominat «govern electrònic», la
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bona governança, la iniciativa empresarial, les PIME, el
desenvolupament del sector privat, el subministrament
d'aigua apta per al consum i la transferència de tecno-
logia en l'àmbit de l'agricultura i la salut.

Avenços institucionals

L’any 2007 es van produir certs avenços institucionals
per millorar el funcionament de la TIKA. Seguint la po-
lítica del Govern batejada com a «Obertura cap a Àfri-
ca» (Opening-up to Africa Policy), la TIKA va obrir
oficines a Etiòpia i Sudan. Posteriorment, encara
que també l’any 2007, va obrir una oficina a Dakar
(Senegal). Igual que en altres casos, aquesta ofici-
na no limita la seva activitat als projectes destinats
al país en el qual està situada, sinó que actua com
a centre de coordinació regional que proporciona aju-
da a països pròxims. Després de la independència
de Montenegro, la TIKA va obrir una altra oficina a
Podgorica.

Relacions amb agents internacionals de cooperació
per al desenvolupament

Turquia forma part de la Declaració de París sobre l'E-
ficàcia de l'Ajuda al Desenvolupament. Un dels pilars
d'aquesta Declaració és l'harmonització de l'ajuda
dels donants als països receptors, cosa que no no-
més coincideix amb l'enfocament dels projectes de
la TIKA, sinó també amb les relacions que manté
amb les principals organitzacions internacionals en ma-
tèria de cooperació per al desenvolupament. Turquia
és membre de l'OCDE i actua en qualitat d'observa-
dor al CAD. Des del 2005, la TIKA envia temporal-
ment alguns dels seus experts a diverses divisions de
l'OCDE. A finals del 2007, es van arribar a destinar
temporalment 13 experts a l'OCDE. Aquesta expe-
riència ha contribuït a què els experts de la TIKA si-
guin conscients de les tendències que presenta el
desenvolupament a tot el món.
Com a donant incipient i observador davant el CAD,
Turquia va posar en marxa una reunió sobre diàleg po-
lític entre membres i no membres del CAD de l'OCDE;
la reunió es va materialitzar a Istanbul l’any 2006, i l’a-
ny 2007 es va celebrar a Seül una segona reunió or-
ganitzada per la República de Corea. Aquestes re-
unions són importants, ja que brinden l'oportunitat de
compartir experiències i comprendre els avantatges
comparatius dels donants emergents.
Una altra organització important en l'àmbit del des-
envolupament és el Programa de les Nacions Unides

per al Desenvolupament (PNUD). Les oficines que la
TIKA té a l'exterior de Turquia treballen en estreta col·la-
boració amb les delegacions del PNUD; ambdós po-
sen en marxa conjuntament nombrosos projectes en
diversos països i sectors. L'Organització de les Na-
cions Unides per al Desenvolupament Industrial
(ONUDI), un altre organisme de l'ONU, també és
soci de Turquia en la transmissió dels coneixements
tècnics i les experiències adquirides per aquest país
en l'àmbit de la tecnologia, la indústria alimentària, la
indústria tèxtil i altres activitats rellevants per al des-
envolupament industrial de països socis.

Turquia també és membre del Banc de Desenvolu-
pament Islàmic (IDB), amb el qual la TIKA coopera
per donar a conèixer l'experiència del país a altres
membres de l’IDB que ho sol·licitin. Aquesta tasca con-
sisteix principalment a facilitar i enviar experts de Tur-
quia als països membres de l’IDB a través d'aquest
i dels seus recursos financers.
En matèria de cooperació, la TIKA treballa amb do-
nants bilaterals a més dels donants multilaterals. Tur-
quia transmet els coneixements i l'experiència que ha
adquirit en el seu propi procés de desenvolupament
a altres països que estan en la seva mateixa situació.
Així doncs, es considera que les activitats de la TIKA
se situen en el marc de la cooperació Sud-Sud. A més,
la cooperació que porta a terme amb altres donants
bilaterals és un bon exemple de cooperació triangu-
lar en la qual un país en desenvolupament transmet
als altres els seus coneixements tècnics en un camp
determinat amb l'ajuda financera d'un donant establert,
és a dir, un donant del Nord.

Projectes destacats de 2007

L’any 2007, la TIKA va signar nombrosos projectes en
un àmbit molt ampli. Va proporcionar formació a prop
de 2.000 experts de diversos sectors, va construir i/o
va renovar 36 escoles, va contribuir a l'educació de
783 estudiants, va fer revisions mèdiques a més de
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200.000 persones, va obrir 40 pous d'aigua, va en-
gegar sis laboratoris d'informàtica, va contribuir a la
construcció de 9 carreteres i ponts, i va protegir la ce-
lebració d'un gran nombre d'actes culturals.
Entre els altres projectes i activitats són molt impor-
tants els relacionats amb la reconstrucció d'Afganis-
tan, país en el qual, com ja s'ha comentat, la TIKA
compta amb tres oficines (Kabul, Vardak i Mazar-i-
Sharif) i on la majoria dels seus projectes estan rela-
cionats amb la salut i l'educació. Prop d'un milió de per-
sones rep tractament mèdic cada any en els hospitals
construïts i/o dirigits per Turquia. La TIKA també cons-
trueix nombroses escoles i aules, en les quals conce-
deix molta importància a la matriculació de les nenes.
Respecte a la resta de països i regions, la TIKA va
finalitzar i va començar alguns projectes importants
l’any 2007. Per exemple, a Geòrgia es va comple-
tar un projecte destinat a protegir els boscos de
plagues, mentre que a Kirguistan es va posar en
marxa un altre projecte similar. Mitjançant aquesta me-
sura, s'eradicaran les plagues que afecten els bos-
cos de noguera i augmentarà la producció d'aquesta
fusta, cosa que amb el temps farà que creixin gra-
dualment els ingressos de les persones que viuen
a les regions afectades.

També es van portar a terme projectes a Àfrica, on
la TIKA ha iniciat les seves activitats recentment. L'o-
ficina de la TIKA a Dakar actua com a oficina de co-
ordinació per als països d'Àfrica Occidental i són
molts els experts d'aquesta zona que han rebut for-
mació professional a Turquia sobre serveis d'auto-
moció, electrònica, tèxtils i vigilància. L’any 2007,
també es va realitzar el desembors d'ajuda humani-
tària i la construcció d'hospitals per als desplaçats in-
terns de Darfur (Sudan).

Per a la TIKA també és important millorar els serveis
urbans en els països socis. En aquest sentit, la cons-
trucció de carreteres i ponts, així com de pous i sis-
temes de distribució de l'aigua en aquests països

I CONFERÈNCIA AFRICANA SOBRE DESENVOLUPAMENT HUMÀ – RABAT, 6/7 D'ABRIL

El Regne del Marroc, en col·laboració amb el Programa de les Nacions

Unides per al Desenvolupament (PNUD), va organitzar la I Conferència

Africana sobre Desenvolupament Humà, titulada «Cooperació de pro-

ximitat: reptes i perspectives».

El desenvolupament humà constitueix la primera condició per reduir la

bretxa entre el Nord i el Sud i impulsar l'augment de la igualtat, la justí-

cia i la seguretat. El compromís de la comunitat internacional es reflecteix

en l'adopció de la Declaració del Mil·lenni i els seus Objectius de

Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). A Àfrica, aquests ODM han creat

una nova dinàmica però, malgrat que s'han realitzat grans esforços, el

continent africà ha experimentat els progressos més lents. Per arribar als

ODM, és necessària no només la col·laboració Nord-Sud, sinó també la

cooperació Sud-Sud. En aquest context, la Conferència Africana sobre

Desenvolupament Humà es va concebre com una oportunitat per anali-

tzar el que s'ha aconseguit, realitzar intercanvis i compartir experiències

entre els participants, entre els quals es van incloure tots els països

africans, socis bilaterals (Alemanya, Bèlgica, Canadà, Xina, Corea del

Sud, Espanya, Estats Units, França, Índia, Itàlia, Japó, Mèxic, Pakistan,

Portugal i Regne Unit), alguns organismes de l'ONU ─la Comissió

Econòmica de les Nacions Unides per a Àfrica i la Conferència de les

Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament─, la Comissió

Europea i institucions regionals i financeres. L'objectiu de la Conferència

era l'adopció de mesures concretes de col·laboració entre els països

africans, amb una sèrie de projectes de cooperació triangular i Sud-Sud,

i la creació d'un mecanisme de coordinació i seguiment. ─

Els tres temes principals dels tallers van ser els següents:

- Creació de capacitat en el marc dels ODM relacionats amb la reduc-

ció de la pobresa: presentació d'experiències nacionals, amb espe-

cial atenció a les capacitats locals que s’han d'enfortir per assegurar

una millor planificació, i de projectes que s'ajusten als ODM.

- Igualtat de gènere: anàlisi de les iniciatives d'integració de la pers-

pectiva de gènere.

- Governança per a una distribució eficaç dels recursos.

En la declaració final de la Conferència, els ministres van reconèixer el

paper clau que ocupen les agrupacions i institucions regionals per

aconseguir els objectius de la integració regional i l'explotació òptima

dels recursos en els seus respectius àmbits. Per arribar a aquest objec-

tiu, els ministres que van participar a la Conferència van defensar la

creació d'una xarxa africana d'experts en desenvolupament humà i d'u-

nitats nacionals que s'ocupin de la coordinació de les xarxes nacionals

d'experts.

La II Conferència Africana sobre Desenvolupament Humà se celebrarà

l’any 2009 a la República de Gabon.

Més informació:

www.maec.gov.ma/cafdeh/EN/cont.asp

La construcció de carreteres
i ponts pous i sistemes de
distribució de l'aigua són bons
exemples de la cooperació de la
TIKA amb governs locals
i municipals
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són bons exemples de la cooperació de la TIKA amb
governs locals i municipals. Aquest tipus de coope-
ració fa que els projectes siguin sostenibles i, al ma-
teix temps, permet que la seva propietat quedi en mans
dels socis.
A més dels projectes d'assistència tècnica, la TIKA
va posar en marxa l’any 2007 projectes culturals.
Aquest any es va completar prop del 90% dels tre-
balls de construcció del projecte Turkish Monuments
Project (MOTAP) desenvolupat a Mongòlia, que in-
clou la creació d'una autopista de 45 quilòmetres i
la restauració dels monuments d’Orkhon, així com la
construcció d'un museu. El projecte s'acabarà a finals
de 2008 i s'espera crear un entorn d'actuació turís-
tica a Mongòlia. A més del projecte MOTAP, la TIKA
va contribuir a la restauració de molts artefactes cul-
turals i històrics dels països socis amb la finalitat de
preservar el patrimoni cultural comú del món.

Conclusió

Malgrat que la TIKA planifica els seus projectes anu-
alment, aquests normalment no es completen en no-
més un any, i aquest és precisament el motiu que, en
ocasions, resulti difícil fer la valoració d'un any, ja
que hi ha projectes que encara estan en curs en el
moment de realitzar l'avaluació. Així doncs, en lloc de

fer l'anàlisi d'un any seria millor fer anàlisis periòdiques
amb les quals resultés més fàcil veure totes les ten-
dències de l'ajuda al desenvolupament d'un país do-
nant. Així doncs, malgrat que aquest article se cen-
tra en els progressos assolits l’any 2007, la majoria
de les anàlisis s'han realitzat prenent com a referèn-
cia un determinat període de temps, amb la finalitat
de demostrar les tendències que presenta l'estratè-
gia de Turquia en matèria d'ajuda al desenvolupament.
És obvi que l’any 2007 es van produir canvis per a
la TIKA. L'àmbit i el nombre de projectes en els quals
ha participat s'han vist afectats positivament per
aquests avenços. Amb aquests progressos i amb
les activitats de la TIKA, la condició de Turquia com
a donant emergent i la seva comesa en l'àmbit inter-
nacional s'han fet molt més visibles.

Referències

COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES. Turkey 2007
Progress Report. p. 73. 2007. Accessible a:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_docu-
ments/2007/nov/turkey_progress_reports_en.pdf

TIKA. Turkish Development Assistance Report 2006.
Ankara, 2007. Disponible a: www.tika.gov.tr/
yukle/dosyalar/2007/Turkish%20Development%2
0Assistance%20Report_2006_2.pdf



Heba Nassar

Directora del Departament d'Economia

Facultat de Ciències Econòmiques i Polítiques,

Universitat del Caire

El creixement econòmic ha estat bastant sòlid a l'úl-
tima dècada. Tret dels Emirats Àrabs Units (EAU) i
Kuwait, pràcticament tots els països àrabs van acon-
seguir que el creixement mitjà del seu PIB per càpi-
ta durant el període 1995-2005 fóra positiu, cosa que
contrasta amb el declivi registrat al període 1980-
1995, quan el nivell de vida mitjà va descendir un 1%
anual. No obstant això, és obvi que a la majoria dels
països àrabs el creixement econòmic no podia assolir
el mateix ritme que la creixent taxa de desocupació
(Lawrence, 2006). Les taxes d'estalvi i inversió dels
països àrabs solen ser inferiors a les d'altres zones,
especialment Àsia Oriental, exclosos els països ex-
portadors de petroli. Les taxes d'estalvi relativament
baixes de la regió van estar acompanyades per un aug-
ment insignificant de l'1,1% en la taxa mitjana d'in-
versions durant la dècada de 1990. Aquest augment
es va concentrar a Algèria, Egipte, el Líban, Maurità-
nia, Marroc, Tunísia i els Emirats Àrabs Units (EAU).
Nombrosos estudis han reflectit que el motiu d'unes
taxes de creixement tan baixes a la majoria dels pa-
ïsos va ser el col·lapse de les inversions, a pesar de
l'augment mitjà de la productivitat total dels factors
(PTF) en un 1,3% anual durant la dècada de 1980
(Nabli, 2002). D'altra banda, l'acumulació i la pro-
ductivitat han demostrat anar en sentits oposats. Se-
gons Nabli (2002), el model de creixement de la dè-
cada de 1970 es va caracteritzar per nivells més
elevats d'acumulació acompanyats per una produc-
tivitat en declivi a moltes de les economies de la re-
gió. Aquest és el cas d'Egipte, que pràcticament va
duplicar la seva taxa d'acumulació de capital físic i va
superar el doble de la seva taxa d'acumulació de ca-

pital humà, però va haver de fer front a una reducció
de la PTF d'aproximadament un quart. Marroc i Algèria
també van duplicar la seva taxa d'acumulació, però
la seva PTF va passar de ser positiva (4,6% al Mar-
roc i 1,4% a Algèria) a ser negativa (Nassar, 2004).
No obstant això, l'activitat econòmica entre les eco-
nomies de la regió dels països d'Orient Mitjà i Nord
d'Àfrica (MENA) riques en recursos va rebre el 2006
un impuls important com a conseqüència dels anys
anteriors, en què s'havia produït una escalada dels
preus del petroli i majors fluixos d'ingressos provinents
de l'exterior. Fins a cert punt, l'aparició de més in-
gressos procedents del petroli l’any 2006 va brindar
l'oportunitat d'introduir un canvi a la despesa (del
consum a inversions en actius fixos) i de fer més in-
tensos els esforços per fomentar l'expansió de l'e-
conomia basada en el petroli cap a una altra que no
s’hi basa, amb la participació del sector privat intern.
Els ingressos addicionals també van abonar un mo-
viment cap al pagament del deute extern o intern, amb
el qual un gran nombre de grans economies liquida-
rien els seus saldos pendents. En el cas de les eco-
nomies pobres en recursos, els avenços aconsegu-
its a l'exterior van oferir la possibilitat d'estimular el
creixement de les exportacions de béns i d'altres flu-
xos d'ingressos fonamentals, inclosos el turisme i les
remeses. En termes generals, la «rotació del creixe-
ment» que s'està produint en el context de l'econo-
mia global (la translació del motor de creixement des
dels Estats Units cap a Europa, Japó i Àsia Oriental)
ha començat a oferir més suport al creixement d'e-
conomies diversificades.
En el conjunt de la regió MENA, les exportacions de
mercaderies van créixer un 28% l’any 2006, encara
que van caure per sota de l'expansió del creixement
registrada el 2004 i 2005, quan les exportacions van
llançar uns guanys del 38% a costa del mercat d'hi-
drocarburs. Per a la regió MENA, les importacions de
béns van avançar un 23% el 2006. Això, en combi-
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nació amb el rendiment de les exportacions, va resultar
en un superàvit comercial agregat del 24,6% del PIB
regional.
Els ingressos per turisme van augmentar fins al 14,5%
l’any 2006 des d'una taxa de creixement del 12,6%
el 2005. En retrospectiva, els resultats de la regió
MENA el 2006 mostren un sòlid rendiment, sobre-
tot si es té en compte l'empitjorament de les tensions
relacionades amb el conflicte que es vivia a l'Iraq i el
conflicte del Líban de mitjan juliol de 2006, on les pro-
metedores previsions per al turisme de 2006 es van
interrompre. Respecte als països esmentats ante-
riorment, els ingressos per turisme van augmentar fins
a arribar a representar el 8,1% del PIB del grup.

Al conjunt de la regió MENA, el compte corrent de
la balança de pagaments (BP) va millorar fins a re-
presentar gairebé el 21% del PIB, però els canvis de
posició del compte corrent van mostrar una àmplia
variació el 2006, amb un augment continu de les po-
sicions de superàvit per als països rics en recursos,
la qual cosa contrasta amb un deteriorament molt lleu-
ger en les economies pobres en recursos. Dominat
pels països exportadors de petroli, el superàvit de la
regió va augmentar d'aproximadament 90.000 milions
de dòlars a gairebé 290.000 milions de dòlars.
A més, la regió MENA va registrar el 2006 un aug-
ment dràstic dels fluixos d'inversió estrangera direc-
ta (IED) de gairebé un 40% durant l'any, amb el qual
ha assolit una xifra sense precedents de 24.400 mi-
lions de dòlars a més d'haver triplicat el nivell de
2004. Això es deu en part al fet que s'han tancat im-
portants acords de privatització i han augmentat les
inversions en el sector de l'energia. Els fluixos intrar-
regionals d’IED han augmentat no només en el sec-
tor de l'energia, sinó també en sectors com el de les

infraestructures, la propietat immobiliària i el turisme.
Malgrat les prometedores tendències anteriors, la
capacitat d'absorció de població activa segueix sent
limitada a la regió MENA, on es registra una de les
taxes de desocupació més elevades.
L'elevada taxa de desocupació juvenil de la regió
està molt lligada al deteriorament de les condicions
de l'educació. A pesar que la regió àrab va ser ca-
paç d'aconseguir un progrés considerable quant als
aspectes quantitatius de l'educació amb un augment
de les taxes de matriculació i la reducció de la dife-
rència entre sexes, el sistema educatiu a la regió
àrab encara s'enfronta a nombroses dificultats per
aconseguir un ensenyament superior de qualitat. La
majoria dels desocupats són persones amb un nivell
d'educació relativament bo i gent que busca la seva
primera ocupació. Els sistemes d'educació i forma-
ció dels països àrabs no aporten les competències
que necessita el mercat laboral. A Tunísia, la taxa de
desocupació dels joves d'entre 20 i 24 anys supera
el triple de la taxa dels qui tenen més de 40 i sobre-
passa el 40% entre els joves amb educació superior,
cosa que contrasta amb prop del 25% dels qui no-
més tenen l'educació primària (Informe sobre el Des-
envolupament Mundial, 2007).
La capacitat d'absorció de feina del sector industrial
de la regió àrab es limitava en general al 12%-14%
a causa de la seva alta intensitat de capital. La par-
ticipació limitada del sector industrial a l'ocupació
es podria atribuir a diversos factors, entre els quals
es troben la falta de diversificació de les exporta-
cions a la regió a favor del predomini de les indús-
tries del petroli i els carburants a la major part de la
regió àrab, la relativament baixa i limitada intensitat
del procés d'industrialització a la regió, que depenia
principalment d'estratègies de substitució de les im-
portacions, i les relativament escasses inversions es-
trangeres directes a la indústria de la regió àrab.
A més, ha disminuït la capacitat d'absorció de mà
d'obra per part dels governs i del sector públic, men-
tre que és limitada en el creixent sector privat de la
regió.

La migració, una perspectiva de futur per
als joves desocupats?

La migració àrab està sent testimoni de noves ten-
dències demogràfiques i socioeconòmiques. La si-
tuació demogràfica de la regió MENA varia conside-
rablement entre els països de la regió i entre la regió
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s'enfronta a nombroses
dificultats per aconseguir un
ensenyament superior
de qualitat



i els països europeus del nord de la Mediterrània. Men-
tre que aquests últims han completat la seva transi-
ció demogràfica, els països de la regió MENA enca-
ra estan patint nombrosos canvis demogràfics. La
població dels països europeus del nord de la Medi-
terrània és relativament més gran, mentre que la dels
països de la regió MENA és bastant jove.
En altres paraules, les característiques demogràfiques
dels països de la regió MENA del sud de la Medi-
terrània revelen una forta i previsible pressió migra-
tòria que cabia esperar i que sorgeix en països que
tenen unes expectatives pessimistes com a conse-
qüència de les elevades taxes de desocupació que
registra la regió MENA.

En general, la regió àrab es caracteritza per dos mo-
dels de migració: la migració intrarregional i l'exter-
na. En el context de la migració intrarregional, el ca-
ràcter complementari de l'oferta i la demanda de mà
d'obra d'emigrants àrabs dins de la regió es percep
normalment com un mecanisme de benefici mutu.
Malgrat que la migració va ser una important protecció
davant l'augment de la desocupació en tota la regió
MENA durant les últimes dècades, especialment en
les de 1970 i 1980, aquesta opció d'ocupació a l'es-
tranger sembla estar arribant a la seva fi per diversos
motius.
Amb la globalització es produirà un declivi de la de-
manda de treballadors qualificats. La majoria dels
llocs de treball creats a la regió àrab a les dècades
de 1970 i 1980 es corresponien amb activitats que
requereixen poca qualificació, com la construcció, la
venda al detall i el treball artesanal tradicional. El
descens de migració de treballadors no qualificats,
tant en l'àmbit de la migració externa com en el de la
migració intrarregional, unit a l'augment de migració
de treballadors qualificats ha derivat en conseqüèn-
cies adverses per als avantatges competitius dels
països àrabs que envien mà d'obra, tant en els seus
mercats locals com en els internacionals. D'altra ban-
da, el paper cada vegada més important que tenen
les empreses multinacionals ha donat lloc a una ca-
tegoria de treballadors culturalment diversos que són
compatibles amb tots els països en els quals opera

l'empresa. Aquests empleats es regeixen per siste-
mes diferents i a poc a poc arriben a distanciar-se
de les seves societats; els seus viatges per diferents
països vénen determinats per l'empresa per a la qual
treballen i no per les lleis tradicionals de la immigra-
ció. El paper que desenvolupen aquestes empreses
multinacionals en la migració que es produeix als pa-
ïsos àrabs és més important que el que desenvolu-
pen en altres parts del món, per raó de la naturale-
sa global de diversos sectors de la regió àrab com
són el comerç, el transport, les finances i el petroli.
La seva demanda de treballadors segueix les pautes
internacionals i, en conseqüència, la naturalesa i les
fonts de migració a aquests països s'ha dividit en mi-
gració de costosos treballadors estrangers qualificats
i migració àrab o asiàtica de treballadors menys qua-
lificats (Fares, 2003). La globalització conduirà tam-
bé a noves i diferents formes de migració, entre elles,
la migració que es produeix sense sortir del país d'o-
rigen. Algunes empreses han de recórrer a utilitzar mà
d'obra local en un clima que recorda la feina i la vida
dels països receptors. Amb això, depenen dels sis-
temes de comunicació, com en el cas de l'Índia. Així
doncs, la mà d'obra àrab s'enfronta a menys oportu-
nitats de migració cap als països del Golf no només
com a conseqüència de la disminució de les capa-
citats econòmiques, la finalització de la construcció
d'infraestructures i la substitució per població activa
nacional, sinó també per una orientació creixent cap
a una nova economia a les àrees de comunicació i
informació, la qual cosa redueix la necessitat de mà
d'obra no qualificada i augmenta la necessitat de co-
neixements altament específics que normalment no
ofereixen els ciutadans del país o dels països veïns
(Fares, 2003).
La regió s'enfronta els últims anys a noves formes de
migració, inclosa la migració in situ, segons la qual
algunes empreses contracten població activa local en
un entorn laboral similar al dels països receptors en
el qual es fa ús de sistemes de comunicació. A més,
la tecnologia ha contribuït a crear nous tipus de tre-
ball i ha sorgit la necessitat de realitzar més estudis
sobre els denominats «teletreballadors». Aquestes
tendències redueixen els avantatges de contractar tre-
balladors expatriats i també imposen esmenes a la le-
gislació local que regeix la migració.
A Europa, les elevades taxes de desocupació regis-
trades durant les dècades de 1980 i 1990, les pres-
sions sorgides per l'afluència des d'altres regions i pa-
ïsos del món (Turquia, Àsia) i la preocupació per
possibles afluències des de països de recent adhe-
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En general, la regió àrab es
caracteritza per dos models de
migració: la migració
intrarregional i l'externa



sió a la Unió Europea (UE) han contribuït a un en-
duriment de les restriccions a la migració als països
europeus.
És probable que les polítiques d'ocupació i migració
d'Europa se centrin en primer lloc als països que
han participat en l'ampliació recentment. La desocu-
pació a l'Europa Central i Oriental i als països bàltics
es composa en gran part per joves, que probablement
competiran en el futur per llocs de treball que re-
quereixin migrar, cosa que limitarà encara més l'es-
pai per a la migració a Europa des de la regió MENA.
També s'espera que amb una millora de les oportu-
nitats de desenvolupament de les activitats comer-
cials dels països «emissors» i un augment dels fluxos
financers i de capitals a través del Partenariat Euro-
mediterrani es pugui crear més creixement i més
llocs de treball als països emissors, que reduiran en
conseqüència la pressió de la migració als països «re-
ceptors» que són incapaços d'absorbir tal augment
de sol·licitants de feina (Nassar i Ghoneim, 2003).
En el cas de la migració egípcia a Europa, la qües-
tió radica a saber fins a quin punt es pot aconseguir
la substitució de migració per comerç.

Hi ha un argument important que defensa que per-
metre l'accés lliure dels productes industrials al mer-
cat de la UE, a més d'exposar la indústria de la regió
MENA a una major competència, potenciaria les
oportunitats de comerç i augmentaria la quota de
mercat de la regió MENA tant a la UE com al mercat
internacional, i podria arribar a ser un substitut de la
migració a mesura que se n'anessin creant més opor-
tunitats d'ocupació als països emissors. No obstant
això, la pràctica demostra que encara hi ha diversos
obstacles que impedeixen l'accés de nombrosos pro-
ductes de la regió MENA al mercat europeu i que, per
tant, redueixen les possibilitats de generar noves
oportunitats d'ocupació en substitució de la migra-
ció; alguns d'aquests obstacles són els elevats cos-
tos de transacció, uns serveis ineficaços, preus ele-
vats i una burocràcia i una gestió administrativa de
baixa qualitat. En segon lloc, la competència de la re-
gió de l'Europa Central i Oriental afecta l'accés de les

exportacions al mercat de la UE, especialment a Bul-
gària i Hongria, que van passar a ser membres de ple
dret de la UE el maig de 2004 i a les quals es va con-
cedir una superioritat competitiva respecte als països
de la regió MENA al mercat de la UE. En tercer lloc
es troben les normes antidumping. Dels països ter-
cers mediterranis (PTM), Turquia i Egipte van ser els
dos països afectats per les mesures antidumping de
la UE, que van repercutir en l'accés de productes egip-
cis al mercat de la UE en fer que augmentés el re-
buig dels exportadors a exportar al mercat de la UE.
Finalment, la UE està considerada com una font im-
portant de fluxos d’IED a la regió MENA. El Partenariat
pot ser útil per generar inversions a través de la seva
influència en les expectatives i amb la millora de la cre-
dibilitat de la reforma. Alguns aspectes negatius del
Partenariat dificulten la possibilitat d'augmentar els flu-
xos d’IED. D'una banda, la reducció dels obstacles
al comerç fa que disminueixin els incentius per a la
IED cap a l'interior. Amb l'eliminació dels aranzels i
altres obstacles a les importacions, les empreses
europees ja no tenen motius per produir a la regió
MENA. Situar-se en un país membre de la UE pro-
porciona accés lliure de drets a tots els països amb
els quals la UE ha signat acords de lliure comerç. Di-
versos països de la regió MENA no tenen acords
globals de comerç lliure amb tots els membres de la
regió i existeixen elevats costos de transacció i trans-
port que s'apliquen al comerç intrarregional.
Finalment, perquè el Partenariat Euromediterrani
aconsegueixi assolir l'objectiu de la UE de millorar les
condicions socioeconòmiques dels seus veïns del sud
i perquè es generin en conseqüència noves oportu-
nitats d'ocupació, han de donar-se dos factors:

• Primer: la capacitat de la UE per facilitar els
procediments i complir les seves promeses efi-
caçment.

• Segon: la capacitat dels països de la regió MENA
per fer front a les conseqüències de la liberalit-
zació i actualitzar el seu sector industrial amb la
finalitat de generar productes industrials compe-
titius que puguin entrar al mercat de la UE i al mer-
cat internacional en el seu conjunt (Fahmy, 2003).

Un primer pas consisteix a resoldre el desequilibri en-
tre els perfils dels que busquen ocupació i les neces-
sitats del mercat. S'han d'introduir programes d'ascens
per aconseguir el reciclatge competitiu necessari de la
mà d'obra. Reforçar l'esperit emprenedor del sistema
educatiu resulta necessari per permetre el canvi cap a
una mà d'obra especialitzada més diversificada. Amb
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l'assoliment d'aquests dos objectius s'espera aconse-
guir una població activa que sigui capaç de superar els
reptes interns per poder produir el tipus idoni de pro-
ductes exportables i, alhora, generar les competències
adequades que necessiten els països receptors en el
cas de la migració (Nassar i Ghoneim, 2003).
La integració de l'ocupació juvenil als plans i a les es-
tratègies de desenvolupament resulta fonamental per
aconseguir una política d'educació i ocupació orien-
tada cap als joves, la qual cosa s'aconseguirà mit-
jançant la participació dels propis joves i les seves
organitzacions en la formulació de les estratègies de
desenvolupament. La incorporació de l'ocupació ju-
venil a les estratègies de desenvolupament ha de
potenciar les polítiques del costat de la demanda
per generar noves oportunitats de feina per als joves.
El repte més important per a la regió MENA és crear
la demanda d’ocupació suficient per a una població
jove que augmenti a un ritme constant (Nabli, 2002).
En el pla regional, a la regió MENA es necessita una
millor coordinació de les polítiques de migració i de
planificació industrial, cosa que contribuirà a una as-
signació dels recursos més adequada. Així doncs, el pro-
jecte de la Zona de Lliure Comerç Panàrab (GAFTA)
hauria de tractar els problemes relacionats amb la
migració i la planificació industrial. En el cas de les re-
lacions comercials i de la migració Nord-Sud, els pa-
ïsos del sud haurien d'exercir pressió perquè s’accepti
el moviment de mà d'obra temporal, i així podria treu-
re profit del seu avantatge comparatiu en el comerç
de serveis, encara que sigui a l'estil d'un Acord Ge-
neral sobre el Comerç de Serveis (GATS) temporal.
Han de promoure’s les mesures per a la igualtat d'o-
portunitats respecte a una residència segura i la pro-
moció de drets socioeconòmics, civils i polítics, així
com la igualtat en la provisió de feina i educació o en
la participació política (Salt, 1998).
Cal aplicar polítiques de retorn i readmissió eficaces
en un marc de cooperació entre els països d'origen
i els països d'acollida amb la finalitat de posar en mar-
xa, si calguessin, acords de readmissió adequats de
caràcter bilateral o multilateral. L'ajuda al retorn hau-
ria d'incloure ajuda financera i d'organització ade-
quada, la provisió de la informació que calgués i me-
sures que contribueixin que els qui tornen puguin
tornar a integrar-se, per exemple, a través de la for-
mació professional (Salt, 1998).
La creació d'un sistema permanent de recollida de da-
des resulta fonamental per observar i analitzar a tra-
vés d'un projecte regional els fenòmens migratoris que
es produeixen entre països euromediterranis.

Vincular la cooperació per al retorn amb ajuda al des-
envolupament és una política necessària (OCDE,
SOPEMI, 2000). Els projectes conjunts de desen-
volupament d'ajuda als immigrants retornats i els acords
bilaterals de readmissió recolzaran l'aplicació d'acords
d'associació i cooperació subscrits entre la Comuni-
tat Europea i altres països de la regió. L’objectiu d'a-
quests acords és, en primer lloc, enfortir la integració
econòmica regional i, en segon lloc, garantir els drets
dels immigrants residents als països d'acollida. Malgrat
que cal fer més intens aquest últim objectiu segons el
Consell Europeu, la prevenció d'entrades irregulars
és una prioritat per a la majoria dels Estats, mentre que
la migració irregular pot ser una conseqüència indirecta
(no intencionada) d’aquestes polítiques (Salt,1998). Un
augment del control conduirà a més migració irregu-
lar, mentre que els projectes de desenvolupament dels
països d'origen poden ser un altre mitjà eficaç de llui-
ta contra la migració irregular.

Finalment, l'objectiu de la cooperació sostenible ha de
ser el diàleg i la cooperació amb els països d'origen i tràn-
sit. El diàleg hauria de situar la migració en un context
més ampli de polítiques exteriors i de comerç, vinculant-
la amb els debats sobre el comerç i el flux de capitals
a fi de crear un entorn adequat per a la cooperació re-
gional. El diàleg també hauria d'assegurar la coordina-
ció amb governs i la consulta a tots els interlocutors so-
cials respecte al treball, el desenvolupament i les polítiques
de migració. A més, hauria d'abordar la dimensió so-
cioeconòmica, així com la migració legal i la migració il·le-
gal, la qual cosa també inclou la migració en trànsit.
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REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGUIMENT DE LA CONFERÈNCIA EUROAFRICANA DE MIGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT

El 21 de juny de 2007 es va celebrar a Madrid la primera reunió de

seguiment de la Conferència Ministerial Euroafricana sobre Migració i

Desenvolupament, que havia tingut lloc el mes de juliol de l'any 2006, a

Rabat.

Durant la reunió, els participants (representants dels diferents països i

organitzacions internacionals, la Presidència del Consell de la UE i la

Comissió Europea) van intercanviar informació sobre els progressos

més significatius en matèria de política migratòria així com les accions i

els projectes en marxa. A més, van proposar prendre noves mesures

per millorar-ne la coordinació, incrementar la visibilitat del Procés i

reforçar l’execució del Pla d'Acció. Van convenir que les diferents ini-

ciatives multilaterals i nacionals en marxa mostren que el Procés de

Rabat, partint d'una aproximació regional, ha obert una nova via basada

en el partenariat i en el tractament equilibrat i global del procés migra-

tori, tenint en compte simultàniament els imperatius de desenvolupa-

ment i de seguretat; la coresponsabilitat i la solidaritat, amb vista a la

gestió concertada dels fluxos migratoris entre els països d'origen, de

trànsit i d'acollida. Van expressar la seva profunda convicció que les

migracions internacionals tenen efectes positius quan els fluxos estan

ben gestionats.

A més, els contribuents van fer referència a la Primera Conferència

Ministerial UE-Àfrica sobre Migració i Desenvolupament, celebrada a

Trípoli el mes de novembre de l'any 2006. Van destacar la concordança

entre els principis i els objectius d’ambdues iniciatives i van subratllar la

seva intenció d'augmentar-ne la coordinació i la col·laboració. Amb vista

a la segona Cimera Unió Europea (UE) – Àfrica, a Lisboa, el desembre

de l'any 2007, van plantejar considerar l'enfocament acordat a Rabat en

relació als assumptes de migració i de desenvolupament a la Cimera de

Lisboa.

Finalment van acordar celebrar la pròxima Conferència Ministerial la

segona meitat de l'any 2008, a París, durant la Presidència francesa de

la Unió Europea.

Més informació

Conclusions del comitè de seguiment de Madrid: www.maec.

gov.ma/migration/Doc/359_07_Comit__de_Seguimiento_ACTA_DE_

CONCLUSIONES_EN1.pdf

Implementació del Pla d'Acció de Rabat:

www.dialogueuroafricainmd.net/project
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Gemma Pinyol

Coordinadora Programa Migracions,

Fundació CIDOB, Barcelona

Els moviments de persones són una característica his-
tòrica fonamental a l’Orient Mitjà, i en els últims sei-
xanta anys –des del final de la Segona Guerra Mun-
dial, amb la creació d'Israel i la fi dels protectorats –
han afectat un nombre considerable de persones.
La regió ocupa, a més, el tràgic rècord de ser la re-
gió amb major densitat de refugiats del món. Un rè-
cord que adquireix dimensions especialment notables
quan es té en compte el reduït espai –bàsicament a
la zona de Gaza i a Jordània – en el qual es concentren
els prop de quatre milions de refugiats que Nacions
Unides protegia a la regió l’any 20071. La situació post-
invasió a l'Iraq, les hostilitats entre Israel i el Líban l’any
2006 o algunes de les accions de l'exèrcit d'aquest
últim país, confirmen la importància del fenomen de
les migracions forçades a la regió2. En general, els paï-
sos de la zona presenten percentatges de població
estrangera al voltant del 15%, i tant a Jordània com
al Líban i Síria, més de la meitat d'aquest percentat-
ge correspon a població refugiada.
En general, els refugiats i desplaçats han estat con-
siderats les víctimes «col·laterals» d'uns conflictes
que requerien d'una solució que no arribava; en mol-
tes ocasions han estat tractats com a moneda de can-
vi per arribar a acords i en d’altres s'ha construït un
discurs de suport a aquests més formal que real. En
els últims anys, no obstant això, s'ha constatat com,
progressivament, es convertia el refugiat i, especial-

ment el desplaçat, en un instrument d'inestabilitat
política. En el mateix Estat o en el veí, els actors en-
frontats semblen haver descobert les possibilitats
d'utilitzar els refugiats i desplaçats com a factors de
desestabilització, i convertir-los en víctimes d'una mi-
gració concebuda per ser forçada.

Líban: a voltes amb els desplaçats

Els bombardejos del sud del Líban l'estiu de 2006 són
un exemple d'aquesta utilització dels refugiats i des-
plaçats, com també ho són els atacs que el Govern
libanès va iniciar el maig de 2007 contra els camps
de refugiats palestins. En el cas dels desplaçats ira-
quians és evident que, a més de ser víctimes indivi-
duals i víctimes de la reubicació ètnica, han estat
instrumentalitzats com a factors per aprofundir la in-
estabilitat política del país.
Durant la denominada «Guerra de juliol» (o Segona gue-
rra libanesa) de l'estiu de 2006, l'exèrcit israelià avisava
amb antelació dels seus bombardejos als pobles li-
banesos, amb l'objectiu de permetre que la població
civil abandonés els pobles abans de ser atacats. Amb
aquestes maniobres, l'exèrcit israelià limitava el nom-
bre de baixes civils, alhora que generava un notable flux
de refugiats i, sobretot, desplaçats interns que este-
nien la duresa i brutalitat del conflicte més enllà de les
zones bombardejades. En finalitzar els 33 dies d'in-
tervenció militar, al voltant de 300.000 israelians ha-
vien abandonat les seves cases en territori fronterer, i
Nacions Unides estimava que prop de 700.000 liba-
nesos s'havien desplaçat de les seves cases, buscant
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A la recerca de la inestabilitat?
Refugiats i desplaçats a l’Orient Mitjà

1 Per la seva complexitat i les limitacions d'espai, aquest article deixa conscientment al marge altres moviments de refugiats i desplaçats existents
a l’Orient Mitjà. Malgrat la seva importància i interès, ni els casos d'Israel, Iran o Palestina són objecte d'estudi en aquest espai.
2 Les xifres de refugiats són sempre estimatives, cosa que suposa que, al marge dels refugiats que estan en camps o sota la protecció de l'Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), el nombre de persones que requereixen de protecció internacional no sempre
es coneix. Això mateix succeeix, encara en majors proporcions, en el cas dels desplaçats, que a més no compten amb la possibilitat de ser pro-
tegits per l’ACNUR, cosa que encara incrementa més la seva situació d'indefensió.



refugi en altres zones del país mentre uns altres 200.000
libanesos s'havien dirigit a territori sirià. El procés de
tornada d'aquests més de 900.000 desplaçats liba-
nesos va ser especialment complicat i lent, mentre
que els bombardejos havien afectat severament les in-
fraestructures libaneses i que la xifra de desplaçats sig-
nificava un 20% dels tres milions i mig de libanesos
residents al país. Si bé un mes després, a l'agost de
2006, Nacions Unides constatava que la major part dels
desplaçats libanesos havien tornat a les seves llars, la
veritat és que aquesta tornada no es produïa amb la
mateixa celeritat en algunes regions del país que a Bei-
rut i els seus voltants. La lenta tornada dels desplaçats
va posar de manifest, en qualsevol cas, la necessitat
d'un profund procés de reconstrucció nacional, en la
mesura que la majoria d'aquests tornaven a pobles
destrossats, terrenys agrícoles sembrats de mines,
cases inhabitables i nuls serveis bàsics com llum, ai-
gua potable o medicaments. D'altra banda, determinats
punts del sud del Líban continuaven deshabitats per
por a les bombes cluster que van quedar sense explotar
després de la contesa.

Encara visibles les conseqüències de 2006, el maig
de 2007 els atacs de l'exèrcit libanès als camps de
refugiats palestins van tornar a posar de manifest la
vulnerabilitat dels desplaçats i la seva instrumenta-
lització. Amb l'objectiu d'afeblir el grup islamista Fa-
tah al-Islam, al qual es responsabilitzava dels atemp-
tats a la propera ciutat d’Ain Alak, de majoria cristiana,
el camp de Nahr al-Bared (i en menor mesura el
d’Ain al-Hilweh) va ser bombardejat per l'exèrcit li-
banès. Fins a setembre de 2007, quan es van donar
per finalitzades les hostilitats, els prop de 30.000
refugiats palestins que residien en aquests camps van
ser utilitzats per a pressionar Fatah al-Islam i per in-
tentar afeblir el suposat suport que, des dels camps
de refugiats, es prestava a aquesta organització.

L'Iraq: la perpetuació de la inestabilitat

Malgrat que és un dels casos més recents, els des-
plaçats i refugiats libanesos són només una peça

més en el complex puzle dels moviments forçats de
població a l’Orient Mitjà. L'Iraq és, en l'actualitat, un
dels exemples més evidents de com la inestabilitat po-
lítica i social i la pervivència d'una violència genera-
litzada provoquen desplaçaments forçosos de po-
blació, i com aquests es consoliden com a instruments
per, precisament, aprofundir en aquesta inestabilitat.
L'existència de desplaçats interns i refugiats no és,
en el cas de l'Iraq, una novetat. Durant el règim de
Saddam Hussein, en les regions kurdes del nord i en
el sud xiïta, els moviments forçats i les fugides mas-
sives van ser habituals (només cal ressenyar les ope-
racions Anfal de 1987 i 1989), mentre que l'existència
de refugiats iraquians o iranians formava part de la po-
lítica de confrontació entre els règims d'Iran i d'Iraq.
Però la veritat és que la situació es va agreujar con-
siderablement després de la invasió de 2003. Segons
Nacions Unides, poc abans de la intervenció militar
que els Estats Units van liderar per acabar amb el rè-
gim baazista, al nord de l'Iraq hi havia prop de 800.000
persones, la majoria d'elles kurdes, uns 100.000 xiï-
tes, i un nombre reduït de kurds desplaçats al cen-
tre del país, mentre prop de 600.000 persones ha-
vien buscat refugi en els països veïns.
A l'actual Iraq, els refugiats i, principalment, els des-
plaçats, han adquirit una nova i dramàtica dimensió.
Una vegada finalitzada la guerra de 2003, han estat
molts els iraquians que s'han convertit en víctimes, per
activa i per passiva, del seu propi Govern. La inse-
guretat i la indefensió han obligat a grans volums de
població a desplaçar-se a la recerca d'un entorn més
segur i, en molts casos, culturalment afí. Segons Na-
cions Unides, el mes de novembre de 2007, uns qua-
tre milions de ciutadans iraquians havien estat obligats
a abandonar les seves cases, i la xifra continuava crei-
xent amb els 60.000 que, mensualment, es veien obli-
gats a fer-ho, especialment a causa de la violència con-
tinuada a les regions del centre i nord del país.
D'aquesta ingent xifra, la meitat havia buscat refugi en
els països veïns (un 95%, mentre que un 4% s'havia
desplaçat a Europa i la resta a Amèrica del Nord i Aus-
tràlia), alguns dels quals estan establint mecanismes
per protegir les seves fronteres i limitar el nombre de
refugiats que entren en els seus territoris.
Com indiquen les xifres de les diferents organitzacions
internacionals que treballen sobre el terreny, el nom-
bre de desplaçats a l'Iraq gairebé es va doblar des-
prés dels bombardejos de la mesquita de Samarra
el febrer de 2006. Aquest incident va ser un punt d'in-
flexió clau a partir del qual es van agreujar els atacs
entre grups xiïtes i sunnites, i es van consolidar els
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En general, els refugiats i
desplaçats han estat considerats
les víctimes «col·laterals» d'uns
conflictes que requerien d'una
solució que no arribava
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moviments de caràcter ètnic dels desplaçats. La ten-
dència general constata com la majoria de la pobla-
ció xiïta es desplaça des de Bagdad, Anbar i Salah
al Din a les regions meridionals de Najaf, Qadissya i
Karbala, en una ruta que els desplaçats sunnites em-
prenen en la direcció oposada. Altres grups minori-
taris, com els cristians o els sabeans/mandeans, tam-
bé fugen de les amenaces i les intimidacions, i molts
es dirigeixen a les regions kurdes del nord on, de ma-
nera autònoma, els grups kurds han establert uns
mínims de seguretat dels quals manca la resta del país.

De tornada, estabilitat i pau

Com es pot apreciar, de manera puntual en el cas del
Líban i de manera més estructural en el cas de l'Iraq,
en els anys recents es constata com els refugiats i,
especialment els desplaçats, s'han convertit en actors
involuntaris, alhora víctimes i protagonistes de la per-
petuació de la inestabilitat. Les complicades cir-
cumstàncies que acompanyen qualsevol flux de refu-
giats o desplaçats pren, a l’Orient Mitjà, un caràcter
especialment dramàtic, ja que es fa evident que l'e-
xistència d'aquestes poblacions vulnerables és un re-
sultat buscat i que es repeteix amb certa regularitat.

Actors governamentals, per activa o per passiva, i
grups opositors semblen haver descobert en els des-
plaçats un mecanisme per generar inseguretat i difi-
cultar la reconstrucció, ja que la seva instrumentalització
té més incidència que els atacs mortals a la població

civil. Les migracions forçades afecten un major nom-
bre de persones sense generar la mateixa condemna
internacional que si es parlés de víctimes mortals (qua-
tre milions en el cas de l'Iraq), i tenen uns efectes –de
reconstrucció urbanística però també social, econòmica
i política– que es perpetuen més enllà de la resolució
pacífica del conflicte. El lent procés de tornada de
prop d'un milió de ciutadans al Líban i els dos milions
de desplaçats (cal llegir persones sense llar, sense ga-
ranties de seguretat i sense accés a serveis bàsics per
assenyalar-ne alguns efectes) que existeixen actualment
a l'Iraq, fan adonar de la magnitud d’una part del dra-
ma humanitari que es viu avui a l’Orient Mitjà. La tor-
nada dels refugiats i dels desplaçats és un gran rep-
te pendent per a la regió, i és segurament el més
complex de resoldre, en la mesura que fer-ho implica
pacificar i estabilitzar una regió que, ara per ara, segueix
sent un polvorí inestable.
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Segons Nacions Unides, el mes
de novembre de 2007, uns quatre
milions de ciutadans iraquians
havien estat obligats
a abandonar les seves cases
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Migracions i Mediterrani tenen en comú alguna cosa
més que la inicial. Fa alguns anys, mentre es realit-
zaven excavacions a Antis, un jaciment al sud de
Sardenya -no lluny del lloc on, des de 2007, han co-
mençat a arribar vaixells amb immigrants il·legals, en
la seva majoria joves algerians-, els arqueòlegs van
trobar una estàtua del déu «Sardus Pater», que més
tard es dataria al segle IX aC. Segons la llegenda, tam-
bé aquest déu, tan venerat que fins i tot civilitzacions
posteriors van seguir rendint-li culte, havia arribat
des del Nord d'Àfrica.
Per tant, l'última ruta d'immigració il·legal al Mediter-
rani bé podria ser una de les més antigues. Per en-
tendre i preparar-se per al que està succeint actual-
ment, és de vital importància comprendre la història
de la regió, amb els seus milers d'anys de conflictes,
interacció i intercanvis culturals.
Els vaixells rumb a Europa a punt d’enfonsar-se pel
pes de la seva càrrega humana constitueixen un ex-
cel·lent material per a fotografies a la premsa i imat-
ges a la televisió. Aquestes tristes imatges inspiren
alhora temor i compassió, però ofereixen només una
visió molt limitada dels drames associats a les mi-
gracions a la Mediterrània.
El fet que la immigració il·legal sigui la principal via
d'accés a Europa és degut tant a les polítiques i les
condicions dels països europeus de destinació com
als factors d'expulsió existents en els països d'origen
d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. D'altra banda, enca-
ra que la majoria d'aquests immigrants il·legals no de-
sembarquen a Lampedusa, Sicília, les illes de l'Egeu

o les Illes Canàries, aquestes són les rutes que se-
guen un major nombre de vides humanes.
En realitat, la gran majoria dels immigrants en situa-
ció irregular arriben com a turistes, sobrepassen el
límit d'estada permès pel seu visat o utilitzen docu-
ments falsos. A continuació, mentre que alguns viuen
marginats en economies i societats que tot just els
ofereixen suficients beneficis econòmics o no eco-
nòmics per sobreviure, molts altres sí que troben una
feina remunerada i aconsegueixen enviar diners a les
seves famílies, que romanen als seus països d'origen.
Per tant, sembla que la canalització de la immigració
per les vies legals és el complement lògic per com-
batre el contraban de persones, la permanència il·le-
gal i l'ocupació a l'economia informal.
De fet, han començat a sorgir oportunitats arran de
la cooperació entre el Nord i el Sud. Senegal, Mar-
roc, diversos països llatinoamericans i Espanya han
posat en pràctica amb èxit programes d'aquest tipus,
mentre que Itàlia, Egipte, Tunísia i Sri Lanka han ad-
quirit experiència amb projectes pilot. Si bé aquesta
obertura de vies legals per a la migració econòmica
constitueix un enfocament prometedor, es veu pro-
fundament afectada per diversos factors d'expulsió
que van més enllà fins i tot dels acords d'acollida més
generosos i entre els quals s'inclouen la demografia,
l'economia, els llaços familiars, les xarxes de con-
tactes, la pressió dels coneguts, les qüestions hu-
manitàries i la persecució.
Un fenomen que va en augment i que és objecte de
gran preocupació és l'elevat nombre de menors, dins
del conjunt d'emigrants il·legals que es dirigeixen a
Europa, que emprenen sols el perillós viatge. Molts
d'aquests menors que emigren, ja sigui per la pres-
sió de les seves famílies o per decisió pròpia, s'en-
fronten a situacions d'explotació i discriminació ja
que, com a menors i immigrants, resulten doblement
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«Morir-se per arribar (i viure) a Europa».
La gestió de les migracions en el context
mediterrani

1 Aquesta contribució reflecteix les opinions personals de l’autor i no necessàriament les de l’OIM.



vulnerables. Concretament, Grècia, Itàlia i Espanya
experimenten aquest fenomen. A més de l'elevat cost
social, els països d'acollida poden sofrir greus con-
seqüències econòmiques. Itàlia ha informat que te-
nir cura de més de 7.000 menors va suposar una des-
pesa superior a 200 milions d'euros l’any 2007.
Sovint, la cooperació amb les famílies i els països d'o-
rigen resulta complicada. Els immigrants tracten d'a-
magar la seva identitat i les famílies esperen com a
mínim veure’s alliberades de la càrrega econòmica i,
sovint, que els joves rebin una educació gratuïta i en-
viïn ajuda en forma de remeses. Per tant, i malgrat que
freqüentment hi ha una gran diferència entre allò que
se n'espera i allò que realment s'obté de l'esforç de
l'emigració, la majoria dels intents de retornar els
menors a les seves famílies fracassen. Aquesta qües-
tió en particular podria tenir un efecte negatiu sobre
el conjunt dels prometedors avanços que estan te-
nint lloc en la cooperació internacional per a la ges-
tió de les migracions a la Mediterrània.
Un enfocament global i equilibrat de les migracions
requereix polítiques i mesures que s'ocupin d'una
gran varietat de reptes i oportunitats, entre els quals
s'inclouen la immigració legal i il·legal, els drets hu-
mans dels immigrants, les migracions i el desenvo-
lupament, el diàleg i la cooperació internacional, la in-
tegració i la tornada.
És necessari involucrar-hi totes les parts implicades,
a escala tant nacional com internacional. A escala na-
cional, hi haurien de participar tots els ministeris, el
treball dels quals estigui directament o indirectament
relacionat amb les migracions o tingui algun efecte
sobre aquestes, tals com els de Justícia, Interior, Tre-
ball, Comerç i Desenvolupament. La comunitat em-
presarial, els sindicats i la societat civil són veus clau
que s’han d'escoltar en un nivell bàsic. A escala in-
ternacional, s'han d'involucrar organitzacions que tre-
ballin en temes com el desenvolupament, el treball,
els drets humans, el comerç, la sanitat i la prevenció
de la delinqüència. La cooperació és fonamental per
evitar la manca de coherència i per assolir una ges-
tió eficaç de les migracions.
A escala mundial, s'han fet alguns progressos en el
diàleg sobre les migracions. El Diàleg Internacional so-
bre la Migració de l’OIM aplega més de 130 països
i organitzacions associades per a l'intercanvi d'expe-
riències i opinions i el desenvolupament d'un major grau
d'enteniment i cooperació en la gestió de les migra-
cions. L'ONU ha decidit incloure la migració interna-
cional i el desenvolupament en el seu programa anu-
al, i Bèlgica ha acollit la primera trobada mundial per

al diàleg intergovernamental a Brussel·les. Filipines i
Grècia han ofert les seves capitals per a la celebra-
ció d'aquest fòrum els anys 2008 i 2009.
L’OIM participa activament en la promoció de la co-
operació regional en matèria de migracions, per ex-
emple impulsant i facilitant el diàleg regional. Els pro-
cessos regionals i subregionals, tals com el Diàleg
5+5 sobre Migració a la Mediterrània Occidental,
poden oferir fòrums per als contactes informals, l'in-
tercanvi d'informació, l'anàlisi de temes relacionats amb
les migracions i la creació de capacitat a la regió.
Els debats entre els governs africans i europeus s'han
beneficiat recentment de la conferència de Rabat, així
com de les reunions de la Unió Africana (UA) i la Unió
Europea (UE) celebrades a Líbia i Portugal. Aques-
tes conferències han proporcionat punts de trobada
de gran utilitat per al debat entre Àfrica i Europa so-
bre les migracions, igual que el projecte «Across Sa-
hara», que promou el diàleg i la cooperació tècnica
entre Itàlia, Líbia i Níger. Un diàleg multiregional so-
bre immigració il·legal entre Àfrica, el Magreb i Eu-
ropa dirigit per l’OIM ha contribuït a desenvolupar una
cooperació en el camp tècnic.
Després dels esdeveniments de l’11 de setembre i da-
vant la constant amenaça del terrorisme a escala mun-
dial, la preocupació per la seguretat ocupa necessà-
riament un lloc destacat a les agendes polítiques
nacionals i internacionals, també en el context dels mo-
viments de població. La seguretat segueix sent una de
les consideracions principals en la gestió de les mi-
gracions tant a Europa com a escala internacional. No
obstant això, encara que es tracta d'un aspecte necessari
d'aquesta gestió, no s’ha de convertir en l'element cen-
tral del debat (encara que la mobilitat transfronterera i
la seguretat estiguin estretament relacionades). La im-
migració il·legal suposa una amenaça per a la segure-
tat i l'estabilitat en diversos sentits:

• En les seves formes més corrosives de tràfic i
contraban de persones, està vinculada a la delin-
qüència organitzada internacional. L'entrada d'im-
migrants per via il·legal redueix la capacitat dels
estats d’assegurar l'ordre públic, i el tràfic i el
contraban de persones a gran escala poden cor-
rompre i afeblir les institucions de l'estat. L’OIM
calcula que cada any es trafica amb unes 200.000
persones, dins d'Europa o per entrar al continent,
en la seva majoria dones i joves a les quals s'ex-
plota sexualment.

• D'altra banda, la immigració il·legal alimenta la
corrupció i les economies informals i redueix la
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cohesió social, cosa que, en el pitjor dels casos,
pot derivar en xenofòbia i racisme.

El desafiament a què s'enfronten els estats és com
protegir la societat i reduir la immigració il·legal sen-
se reprimir el moviment legítim i necessari i sense im-
posar severes restriccions als drets i a les llibertats
personals.
A més del desafiament cada vegada major de la in-
tegració i el diàleg necessari entre les diferents cul-
tures, l'aspecte demogràfic segueix sent fonamental
per entendre les qüestions subjacents, tant en les so-
cietats d'origen com en les de destinació (distinció
que, per cert, es torna cada vegada més difusa).

Les tendències demogràfiques, l'augment de la inte-
gració econòmica mundial i la bretxa entre els nivells
d'ingressos del món desenvolupat i del món en des-
envolupament garanteixen la continuïtat de l'emigra-
ció a Europa. Per assolir la llibertat, la seguretat i la
justícia a la UE i als seus països veïns, així com l'ob-
jectiu de la prosperitat i l'estabilitat a la regió, és ne-
cessari que la mobilitat no segueixi adoptant la for-
ma de migracions no reglades, amb els efectes
adversos i els desafiaments en matèria de seguretat
que comporten, sinó que transcorri per vies segures,
ordenades, humanes i productives.
Entre les qüestions en les quals s'ha d'arribar a un ma-
jor consens es troba la càrrega que han de suportar
els països d'origen i de trànsit com a conseqüència
de les importants pressions i fluxos migratoris. Amb
molta freqüència, aquests països mal equipats dete-
nen o readmeten a un gran nombre d'emigrants il·le-
gals que es dirigeixen a Europa. El mateix succeeix
en el cas dels països d'Europa Central i de l'Est. En
aquesta zona, la major càrrega d'immigrants il·legals
que intenten entrar a la UE recau sobre els països de
la frontera occidental de la Comunitat d'Estats Inde-
pendents (CEI) -Ucraïna, Bielorússia i Moldàvia-. Tur-
quia també segueix sent un dels principals països de
trànsit i de destinació.

Quan els immigrants il·legals entren als països de
trànsit i s'hi estableixen temporalment mentre intenten
arribar a la seva destinació, els serveis socials i de ben-
estar d'aquests països, sovint mancats de recursos,
es veuen sotmesos a molta pressió. Sovint, els països
de trànsit no tenen capacitat per repatriar aquests
immigrants ni per acollir-los. A més, els immigrants il·le-
gals acostumen a tenir feines informals mentre es tro-
ben als països de trànsit, cosa que impulsa el creixe-
ment de l'economia informal i la corrupció.
Per donar una resposta més adequada a aquests
nous desafiaments, l'organització ha obert recent-
ment oficines a Líbia i a les illes de Sicília i Lampe-
dusa. Un dels projectes que ha engegat l’OIM a Lí-
bia presta ajuda al Govern libi per donar una resposta
humana als desafiaments cada vegada majors que
planteja l'augment de les migracions il·legals i de
trànsit, per exemple ajustant les condicions d'acolli-
da dels emigrants il·legals a les normes internacionals
i oferint-los possibilitats per al retorn voluntari. Així,
fins a abril de 2008, més de 2.200 emigrants han re-
but ajuda per retornar al país.
Una gestió eficaç de les migracions requereix la crea-
ció de capacitat per fer que tots els països es trobin
en igualtat de condicions. Atesa la complexitat de la
gestió de les migracions, la creació de capacitat ha
de cobrir un ampli ventall de sectors i activitats trans-
versals de la formulació de polítiques. La manca de
capacitat per gestionar les migracions en alguns pa-
ïsos pot afeblir la capacitat de tota la regió per ma-
nejar de forma eficaç les qüestions relacionades amb
els moviments de població. Per tant, és fonamental
la col·laboració entre països amb diferents nivells de
capacitat. Si bé la UE ja ocupa un paper fonamental
en la prestació d'assistència tècnica i econòmica als
països amb els quals col·labora perquè millorin la
seva capacitat de gestionar les migracions -per mit-
jà de programes tals com els d'assistència finance-
ra i tècnica als tercers països en els àmbits de la mi-
gració i l'asil (AENEAS), Assistència Tècnica a la
Comunitat d'Estats Independents (TACIS), Assis-
tència Comunitària per a la Reconstrucció, el Des-
envolupament i l'Estabilitat als Balcans (CARDS),
mesures d'acompanyament financeres i tècniques
en el marc de la col·laboració euromediterrània
(MEDA), cooperació policial i judicial en matèria pe-
nal (AGIS) i cooperació administrativa en l'àmbit de
les polítiques d'asil, immigració i pas de les fronteres
exteriors (ARGO)-, calen més mesures.
Encara que tenim molts mecanismes i fòrums a la nos-
tra disposició, res és suficient quan es tracta de ges-
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tionar les migracions internacionals d'una manera
humana i eficaç. Els deserts d'Àfrica i les costes del
Mediterrani ja alberguen les tombes de massa emi-
grants, sovint anònims, que no van aconseguir arri-
bar a la seva destinació. Els càlculs parlen de milers
de víctimes en els últims anys.
A la seva arribada a Lampedusa -on l’OIM, l'Alt Co-
missionat de les Nacions Unides per als Refugiats
(ACNUR) i la Creu Roja italiana s'han establert de
forma permanent- molts dels supervivents afirmen
que no eren conscients dels veritables riscos que
comporta l'emigració il·legal o de les (escasses)
oportunitats reals d'emigració legal, la promoció de
la qual no interessa a aquells que hi trafiquen. La in-
formació -creïble, procedent d'una font neutral i ba-
sada en fets- és un element clau en la gestió de les
migracions i la prevenció de les dificultats. Tot i així,
en ocasions, els responsables de la formulació de
polítiques dels països d'origen es mostren poc pro-
clius a permetre que es mostrin aquestes realitats
als seus joves, ja que tot just poden oferir-los al-
ternatives. A mitjà o llarg termini, només el desen-
volupament sostenible reduirà les pressions fins a
un punt en el qual l'emigració constitueixi una op-
ció entre vàries per millorar les perspectives eco-
nòmiques individuals.
Les migracions també plantegen desafiaments a les
societats a les quals els immigrants han aconseguit
arribar, entre els quals es troben la tensió social, els
conflictes d'identitat i l'alienació provocada per una
integració insuficient. Amb l'augment del nombre
d'immigrants -i de països afectats per la immigració-,
la integració s'ha convertit en una qüestió fonamen-
tal per als responsables de la formulació de polítiques
en tots els àmbits. A Europa, hem vist com diversos
models han funcionat (mentre que uns altres han fra-
cassat). També en aquest punt caldrà invertir molt més
per impedir que les forces centrífugues incorporades
per la gran quantitat de nacionalitats, religions i cul-
tures diferents es facin més fortes que la cohesió que
encara caracteritza la majoria de les societats euro-
pees.
En el passat, en les tendències migratòries predo-
minaven els moviments únics i unidireccionals que es
traduïen en un assentament permanent en els països
de destinació. En conseqüència, els països de des-
tinació s'han centrat tradicionalment en la integració
dels immigrants amb la intenció d’encaminar-los cap
a l'obtenció de la nacionalitat. Per aquest motiu, al-
guns països només consideraven (i segueixen con-
siderant) la integració en aquests termes.

Encara que l'emigració permanent i a llarg termini
segueix tenint importància, actualment les migracions
internacionals són cada vegada més de tipus temporal,
circular i multidireccional. A mesura que augmenten
les migracions temporals i circulars, són més els pa-
ïsos que consideren aquest fenomen una prioritat
política. Avui dia, un immigrant típic bé pot néixer en
un país, rebre una educació en un altre, viure part de
la seva vida professional en un de diferent i jubilar-
se en un altre, i adquirir la ciutadania a qualsevol d'a-
quests llocs.

A cadascuna d'aquestes etapes, els immigrants po-
sen arrels, participen en la vida de la comunitat i dei-
xen una petjada permanent en les comunitats i les per-
sones amb les quals han estat en contacte,
experiències que també els canvien a ells mateixos.
Aquest tipus de migració els permet tenir múltiples
identitats i la sensació de pertànyer a diferents llocs
(transnacionalisme).
Aquest nou sentit de l'afiliació té repercussions di-
rectes en les polítiques governamentals en qües-
tions com la nacionalitat múltiple i el dret al vot dels
ciutadans no residents, sobretot a escala municipal.
En el passat, els països de destinació s'han centrat
tradicionalment en polítiques integradores orienta-
des a encaminar els immigrants cap a l'obtenció de
la nacionalitat. Actualment, malgrat això, els governs
d'alguns països d'origen comencen a inclinar-se cap
a la facilitació de les afiliacions múltiples, ja que ge-
neren beneficis per a la inversió i la creació d'ocupació
en el país d'origen (en utilitzar les remeses com a pos-
sibles palanques, amb els corresponents incentius)
i estan en relació amb la qüestió de les migracions i
el desenvolupament.
Una integració adequada ajuda els immigrants a con-
vertir-se en membres actius de la vida econòmica, so-
cial, cultural i política dels països d'acollida. Al seu torn,
això pot resultar beneficiós per als països d'origen,
ja que llavors els emigrants poden mobilitzar amb
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major facilitat el seu capital humà i econòmic per
contribuir al procés de desenvolupament.
Es pot considerar que la relació dels immigrants amb
la societat que els acull adopta diferents formes dins
de la següent gradació:

• molt poca interacció; fonamentalment, els immi-
grants són marginats o exclosos o es marginen
a si mateixos de la societat en la qual viuen i
treballen;

• s'espera que els immigrants es despullin de la
seva identitat cultural en integrar-se a la cultura
dominant;

• s'anima els immigrants a adoptar una nova iden-
titat nacional;

• es promou el manteniment i el desenvolupa-
ment de les cultures i les llengües dels immigrants
en un context multicultural, o

• es desenvolupen les identitats transnacionals i
dobles o múltiples; els immigrants viuen, tenen
la sensació de pertinença i participen de mane-
ra efectiva en dues o més societats, les dels països
d'origen i destinació.

Entre les preguntes clau sobre les quals reflexionar
i debatre s'han d'incloure les següents:

• Què significa actualment estar integrat satisfac-
tòriament?

• Quin nivell d'integració es requereix per a cada
categoria o tipus d'immigrant?

• Quines són les conseqüències per a la identitat
d'un país o una societat?

• Quines són les implicacions per a les polítiques
governamentals, relacionades per exemple amb
la llengua i l'accés als serveis socials, a l'educa-
ció i a l'assistència sanitària?

• Quins haurien de ser els valors fonamentals de
cada societat i mitjançant quin procés o pro-
cessos podrien definir-se millor?

• La diversitat i la identitat transnacional s'han de con-
siderar valors inherents que cal fomentar o simple-
ment realitats que no es poden passar per alt? Com
es poden aprofitar en benefici de les comunitats,
tant en els països d'origen com en els d'acollida?

Mentre que el model transnacional està guanyant
protagonisme com a conseqüència de la globalitza-
ció i de la interconnexió que aquesta implica, altres
societats estan optant per una major exigència en l'a-
daptació a la cultura dominant.
Fins i tot en els casos en els quals l'emigració és tem-
poral, segueix sent necessari un cert grau d'integra-

ció per assegurar que l'estada temporal sigui el més
productiva i beneficiosa possible. Quan els immi-
grants han triat una societat d'acollida però no han
estat triats per aquesta (és a dir, quan han entrat
sense permís o han sobrepassat el límit legal d'es-
tada), la integració segueix sent important per a l'es-
tabilitat social, la seguretat i la identitat nacional.
Mentre que, en alguns casos, els immigrants en si-
tuació il·legal estan integrats de facto, sobretot si te-
nen una ocupació i parlen la llengua local, alguns
països han adoptat mesures que permeten a deter-
minats grups d'immigrants il·legals regularitzar la seva
situació, en reconeixement a la seva contribució a l'e-
conomia nacional o, a l’inrevés, per evitar que segui-
xin sofrint l'explotació i la marginació i promoure així
una major integració.
Les conseqüències d'una integració econòmica de-
ficient dels immigrants són molt evidents. L'atur que
persisteix entre molts immigrants de segona i terce-
ra generació i l'augment de l'alienació, l'aïllament i la
frustració, alimentat sovint per una combinació de
relativa pobresa, oportunitats reduïdes de rebre una
educació i manca de xarxes de suport, poden deri-
var en tensió i disturbis socials. Amb freqüència
aquestes qüestions afecten no només els immigrants,
sinó també les comunitats més pobres i desfavorides
de la població local, per la qual cosa es requereixen
estratègies econòmiques i socials globals que im-
pliquin els governs en tots els àmbits, així com mol-
tes altres parts interessades, tals com ocupadors, co-
munitats locals i organitzacions de la societat civil.
Acceptar i respectar la diversitat és fonamental i són
necessaris esforços conjunts per a la creació de vin-
cles entre comunitats d'immigrants i de ciutadans
autòctons amb diferents cultures amb la finalitat de
desenvolupar l'harmonia i la cohesió social. Els cen-
tres educatius i els mitjans de comunicació ocupen
un paper especialment important en el foment de la
tolerància i l'acceptació mútua.
La immigració pot alterar la composició cultural i el
panorama econòmic de tota una regió, ciutat o co-
munitat d'un país d'acollida, a causa de l’augment de
la població o els costums, aptituds i creences parti-
culars dels diferents immigrants. Els immigrants i la
immigració poden aportar dinamisme, un augment
de la productivitat, riquesa cultural i diversitat. Mal-
grat això, les diferències culturals i religioses entre els
immigrants i la societat d'acollida també poden po-
sar en un primer pla valors enfrontats com la lliber-
tat d'expressió i la llibertat religiosa, cosa que pot de-
rivar en intolerància, discriminació i xenofòbia.
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També en aquest aspecte la regió de la Mediterrà-
nia segueix presenciant manifestacions preocupants
i corre el risc que s'adoptin enfocaments polítics
aparentment fàcils per reaccionar davant qüestions
immediates en comptes de buscar solucions a llarg

termini. A la llarga, malgrat això, l'única opció pacífi-
ca és dialogar i treballar. L'objectiu segueix sent que
les migracions i els emigrants, així com les societats
a les quals arriben, confirmin els seus valors de so-
cietats modernes i obertes.

PRIMERA CONFERÈNCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÀNIA SOBRE MIGRACIÓ (ALGARVE)

Els dies 18 i 19 de novembre es va celebrar a l’Algarve la Primera

Conferència Ministerial Euromediterrània sobre Migració. L'acord aprovat

recull els principis i objectius establerts en fòrums anteriors com la 8a i 9a

Conferència Euromediterrània de Ministres d'Afers Estrangers, celebrades

a Tampere i Lisboa, l'any 2006 i 2007 respectivament, i el que va donar

lloc a l'aprovació de la Declaració de Barcelona de l'any 95. L'acord

reconeix també les contribucions fetes per diferents iniciatives interna-

cionals sobre Migració i Desenvolupament, com la Conferència Ministerial

Euroafricana de Rabat i la Conferència Ministerial UE-Àfrica de Trípoli, que

es van celebrar l’any 2006, i el Diàleg de Nacions Unides a Nova York,

també l’any 2006.

El grup de ministres dels diferents estats de la Unió Europea i de la ribera

sud del Mediterrani va establir en el text, com a principi fonamental, el

reconeixement dels beneficis econòmics i socials que la immigració regular

pot significar tant pels països d'origen com pels de destinació i els de tràn-

sit. Així mateix, l'acord apunta la necessitat d'enfortir una gestió conjunta

amb responsabilitat compartida i des d'un enfocament més global i equili-

brat. Com a objectius més concrets, el text destaca la necessitat d'agilitar

els tràmits del procés migratori i promoure la immigració regular dintre de la

regió euromediterrània tenint en compte els respectius mercats de treball.

L'acord reconeix que, en aquest procés, és clau la protecció dels drets

humans dels migrants i assenyala la importància d'aspectes com la reunifi-

cació familiar i la integració social a partir de la participació dels immigrants

en la vida cívica, econòmica i cultural dels països receptors. D'altra banda,

el text evidencia la preocupació dels estats per la immigració il·legal i apun-

ta la necessitat de lluitar contra aquest fenomen des d'un enfocament mul-

tidimensional i de cooperació reforçada.

Per assolir aquests principis i objectius, els ministres es van comprometre a

implementar diferents mesures i accions concretes, que van dividir en els

següents camps de treball: migració legal, migració i desenvolupament,

migració il·legal, finançament i estructura d'implementació i seguiment. Pel

que fa al primer punt, el text recull el compromís de promoure les oportuni-

tats de migració regular, entenent que és globalment positiva i té un impacte

positiu en el desenvolupament, sempre que es tinguin en compte les neces-

sitats dels països d'origen, especialment en temes com la fugida de cervells.

En aquest sentit, el text recull diferents projectes, com l'establiment d'un

grup de treball dedicat a aspectes relacionats amb el mercat laboral, en el

qual figurarien representants de tots els socis euromediterranis i actors

socials rellevants, i que s'encarregaria de realitzar un estudi tècnic exploratiu

sobre les necessitats de mà d'obra migrant. Altres projectes són la promo-

ció de cursos formatius per als treballadors migrants a fi de millorar les

seves habilitats, i de cursos de formació professional i de llengua, que es

portarien a terme abans de la seva partida. També es va establir el compro-

mís de realitzar campanyes informatives dirigides als potencials emigrants

sobre la migració regular i les oportunitats laborals concretes en els països

receptors, així com el de promoure activitats per als nouvinguts, inclosa la

informació relativa als seus drets i a la importància de respectar els valors i

la legislació nacional.

Pel que fa al camp de la migració i el desenvolupament, els ministres es van

comprometre a treballar sobre les causes profundes de la migració, princi-

palment la pobresa, la desocupació i el desenvolupament desigual. En

aquest sentit, es va accentuar el compromís de promoure la inversió

estrangera directa per generar ocupació, establir mecanismes per facilitar

les transferències de les remeses dels immigrants i les oportunitats de

microcrèdits. Per assolir aquests objectius, es portaran a terme els

següents projectes: un seminari sobre la transferència de fons i les oportu-

nitats de microcrèdits, en el qual participaran totes les parts implicades; la

construcció d'un web euromediterrani que difongui informació sobre reme-

ses i els respectius procediments de transferència, incrementant-ne la

transparència i, d’aquesta manera, la competència i, finalment, l'estudi de les

possibilitats de suport financer als immigrants regulars residents a Europa

per cofinançar els seus projectes d'inversió en el país d'origen.

Pel que fa a la immigració irregular, els socis euromediterranis es van com-

prometre a promoure la cooperació i el capacity building a través de l'inter-

canvi d'experiències, bones pràctiques i formació regular, en relació al con-

trol de fluxos migratoris en les fronteres i a les tornades i readmissions. En

aquest sentit, es portaran a terme diversos projectes dirigits a millorar els

estàndards de seguretat en els documents de viatge dels estats membres

per reforçar la confiança en la seva utilització i es promouran cursos de for-

mació per als països de trànsit en aspectes com la detecció de falsos doc-

uments d'identitat i de viatge, els fluxos de partida i el reforçament de la

relació entre la lluita contra la immigració irregular i el respecte dels instru-

ments internacionals. Pel que fa al finançament de tots aquests projectes,

l'acord preveu que s'assegurarà, a partir dels recursos institucionals

disponibles per al suport del Partenariat Euromediterrani, altres instruments

financers de la Unió Europea i les contribucions dels estats membres que

participin en els projectes. Finalment, els ministres es van comprometre al

manteniment de trobades regulars entre els socis euromediterranis, a través

de l'establiment de grups de treball a escala d’oficials sèniors experts, per

implementar totes les accions i supervisar-ne el progrés.

Més informació:

Conclusions ministerials de la primera Conferència Euromediterrània sobre

Migració:

www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20071119Conclusoeseu

romed.htm
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Les conclusions de la Conferència Euromediterrània
de novembre de 2007, dedicada per primera vega-
da en la seva totalitat a les migracions, reflecteixen que
en aquest àmbit s'ha arribat a un consens sobre l'in-
terès mutu dels socis per facilitar la migració legal, de
forma temporal o circular. Les propostes ja es conei-
xien des d'una comunicació de la Comissió Europea
(CE) de maig de 2007 al Parlament Europeu, al Con-
sell i al Comitè Econòmic i Social, i al Comitè de les
Regions, i un informe de la Comissió Mundial sobre
les Migracions Internacionals (CMMI) de 2005. La
CE ha dissenyat dos esquemes de migracions circu-
lars des d'una perspectiva d'obertura de noves vies
per a les migracions legals establint una distinció se-
gons el lloc de residència principal o permanent del
migrant. Pot donar-se el cas que els migrants tinguin
la possibilitat d'exercir una activitat comercial, una
professió liberal, una activitat relacionada amb el vo-
luntariat o d'un altre tipus en els seus països d'origen
mentre conserven la seva residència principal en un
dels Estats membres de la Unió. Aquesta hipòtesi, se-
gons la CE, concerneix principalment els empresaris
que treballen a la Unió Europea (UE) i que desitgen
emprendre una activitat en el seu país d'origen (o en
un tercer país), així com els metges, els universitaris
i altres professionals desitjosos de protegir l'econo-
mia dels seus països d'origen exercint-hi part de la seva
activitat. L'altre esquema plantejat oferiria a persones
que resideixen en un tercer país l'oportunitat de ro-
mandre temporalment a la UE per treballar, estudiar
o rebre formació (o una combinació de les tres), amb
la condició que tornin a establir la seva residència i la
seva activitat principal en els seus països d'origen

una vegada finalitzat el període per al qual han estat
admesos. La circularitat es podria reforçar després del
retorn en forma de mobilitat privilegiada des de i cap
a l'Estat membre en el qual tinguessin la residència an-
teriorment, per exemple, mitjançant uns processos
d'admissió i readmissió més senzills (Comunicació
de maig de 2007 relativa a les migracions circulars i
a les associacions per a la mobilitat entre la UE i els
països tercers). Des d'aquesta perspectiva no es fo-
menta l'establiment o la residència permanent dels tre-
balladors o dels estudiants estrangers. Aquestes pro-
postes segueixen la mateixa línia que l'informe de la
CMMI (2005), que defensa una liberalització del mer-
cat mundial de treball en afirmar que «aparentment hi
hauria una convergència d'interessos entre els països
rics i pobres. En termes simples, els primers s'estan
quedant sense persones en edat de treballar, men-
tre que en els segons abunden. La lògica suggereix
que el resultat d'aquesta equació sigui un creixe-
ment de les migracions de mà d'obra autoritzada
dels països en desenvolupament cap als països amb
alts ingressos. Malgrat tot, això no és així. Gran part
de les migracions actuals entre regions pobres i re-
gions riques són irregulars». No obstant això, «en
molts països industrialitzats, l'opinió pública i políti-
ca vacil·la davant la perspectiva d'un augment de les
migracions. Aquests dubtes probablement seran ma-
jors quant als programes de migracions permanents».
D'altra banda, sembla que «els països en desenvo-
lupament esperen més beneficis de les migracions
temporals i circulars dels seus ciutadans que de la
seva partida permanent».
Seran aquests «nous» enfocaments la quadratura del
cercle en el difícil problema de la migració? A quin
preu? Tal com està plantejada, aquesta circularitat fa
que el retorn del migrant al país d'origen sigui una con-
dició essencial de l'obertura; si no es planifica la in-
tegració del treballador migrant en la societat d'aco-
llida, també es fomenten les tornades puntuals del
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migrant resident al país d'origen per contribuir al des-
envolupament de la seva societat. Els esquemes pre-
vistos són complexos i encara han de passar la pro-
va de la realitat. Amb freqüència s'assenyalen els
beneficis que comporta la tornada per al país d'ori-
gen i per al migrant des d'una perspectiva de des-
envolupament i cohesió social. Aquestes propostes
també reflecteixen la saturació real o suposada de la
capacitat d'integració de les societats europees. La
CE presenta aquests nous esquemes migratoris com
«una alternativa creïble a la immigració il·legal» (Co-
missió Europea, maig de 2007) i el Consell Europeu
ha insistit en la necessitat de «salvaguardes que evi-
tin la prolongació indeguda de l'estada i garanteixin
la tornada al país d'origen» amb la finalitat «d’evitar
que l'estada temporal es faci permanent» (Consell Eu-
ropeu de desembre de 2007).

Migracions euromediterrànies, principalment de
famílies i irregulars

La circulació de persones segueix sent un dels «pa-
rents pobres» del Procés de Barcelona, iniciat l’any
1995. Les mesures de liberalització o de facilitació
es fan esperar al mateix temps que diversos països
europeus reconeixen (amb més o menys coherència)
que no necessiten treballadors, que en necessiten
pocs o que en necessiten de qualificats i que la vo-
luntat de migrar cap al costat sud de la ribera es
manifesta i fins i tot es fomenta per alleugerir la pres-
sió sobre els mercats de treball saturats. Des del
punt de vista econòmic i demogràfic, són nombrosos
els factors que es manifesten a favor de les polítiques
d'acompanyament de la migració econòmica, però el
que predomina en el programa europeu són les pre-
ocupacions en matèria de seguretat.
La UE, com a mínim alguns dels seus Estats mem-
bres, manté fortes relacions migratòries amb els paï-
sos de la conca mediterrània, principalment amb els
països del Magreb i Turquia. El període batejat com
els «Trenta gloriosos» (1945-1973) es va corres-
pondre amb una forta onada d'immigració de mà d'o-
bra sol·licitada i parcialment administrada mitjançant
acords governamentals concrets, la destinació dels
quals eren els països del nord d'Europa. Els països
magrebins d'origen consideraven llavors l'emigració
com una cosa conjuntural i provisional. Des del punt

de vista dels responsables públics, permetia resol-
dre momentàniament el problema de l'atur en el con-
text de les independències, implicava transferència de
divises i oferia eventualment una oportunitat de for-
mació professional rendible per al país. Ni els països
d'origen ni els d'acollida havien previst que els tre-
balladors s’hi poguessin quedar. Quan s’hi van ins-
tal·lar, van arribar les famílies i van néixer els fills. Va
ser llavors quan va sorgir el problema de la integra-
ció amb les dificultats conegudes per tothom.
Les polítiques d'immigració dels principals països de
destinació han estat marcades des de llavors per un
interès a prevenir la immigració il·legal, per l'enduri-
ment de les condicions d'admissió, a la qual cosa s'han
agregat recentment les que afecten el reagrupament
familiar i la integració dels estrangers ja presents.

No obstant això, el fet és que l'emigració cap a Eu-
ropa es produeix, encara que hagi de ser d'una ma-
nera irregular. El començament del segle ha estat mar-
cat per un augment de la pressió migratòria d'origen
magrebí i subsaharià. A la vegada, els mitjans de co-
municació han mostrat imatges de morts al mar, d'ar-
restos, de detencions i de violència a les fronteres vin-
culades amb la utilització de rutes clandestines i amb
el dispositiu de seguretat aplicat a les fronteres me-
diterrànies. Alemanya, Bèlgica, França i els Països Bai-
xos i, recentment, Espanya i Itàlia, són els països de
destinació privilegiats; reben el 95% dels emigrants
algerians, prop del 85% dels marroquins, el 80%
dels tunisians, el 87% dels turcs davant del 25%
dels emigrants libanesos i el 15% dels egipcis (P. Far-
gues 2005). Com que permet l'accés a un permís de
residència de llarga durada per a nacionals de països
tercers1, el reagrupament familiar és per a tots els paï-

Des del punt de vista econòmic
i demogràfic, són nombrosos els
factors que es manifesten a favor
de les polítiques
d'acompanyament de la migració
econòmica, però el que
predomina en el programa
europeu són les preocupacions
en matèria de seguretat

1 Utilitzo aquí una categoria jurídica que depèn de l'ordre jurídic de la Comunitat Europea per designar qualsevol persona que no és titular de la
nacionalitat d'un Estat membre i, en conseqüència, no és ciutadà europeu.
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sos d'origen la via legal d'entrada més adoptada quan
la destinació és Alemanya (el 40% dels motius d'ad-
missió, en comparació amb menys del 20% per mo-
tius econòmics), França2, Suècia, Dinamarca, Itàlia
(57%) i Bèlgica3. La comparança d'aquestes xifres ens
fa reflexionar sobre la selecció i l'adequació dels mi-
grants admesos amb possibilitats d'inserció socio-
professional. Aquesta és una qüestió que en l'ac-
tualitat plantegen obertament diversos governs
europeus, amb França al capdavant, que defensen que
es tornin a equilibrar els motius d'admissió. L’any
2007, el president Sarkozy va expressar el seu de-
sig que la immigració econòmica representi, a la llar-
ga, el 50% dels fluxos d'entrada (www.premier-mi-
nistre.gouv.fr/information/actualites_20/seminairegouve
rnementalpourpresidence_57085.html), per a tots
els països d'origen.

Renovació dels programes de treballadors
migrants temporals o de temporada

Hi ha països com França, Espanya i Itàlia que con-
tracten treballadors de temporada o temporals pro-
cedents del Magreb (en el cas d'Itàlia, també proce-
dents d'Egipte) dins d'uns marcs més o menys
institucionalitzats. Itàlia ha adquirit el compromís
d'augmentar les quotes d'immigrants de temporada
en un 33% l’any 2008 (no obstant això, s'han abo-
cat serioses crítiques respecte a l'efectivitat d'aquest
acord; vegeu Bel Hadj Zekri, 2008). Espanya i el
Marroc han adoptat una perspectiva de cooperació
en matèria de contractació de treballadors de tem-
porada o temporals, a través de la cooperació entre
l’Agence nationale de promotion de l'emploi et des
compétences (ANAPEC) i el Ministeri de Treball i
Assumptes Socials d'Espanya. El mes de gener de
2007 es va realitzar una primera selecció de treba-
lladors agrícoles per a períodes d'entre tres i sis me-
sos; ANAPEC té previst enviar a Espanya prop de
12.000 treballadors l’any 2008. El 25 de juliol de

2007, Mauritània i Espanya van arribar a un acord per
a la gestió de fluxos migratoris laborals (només s'hau-
rien contractat 40 treballadors).
Aquests acords bilaterals inclouen compromisos
adoptats pels països d'origen per readmetre els seus
nacionals una vegada finalitzat el treball per al qual
se'ls hagi concedit l'autorització. L'acord de mà d'o-
bra de gener de 2007 entre Espanya i el Marroc
s'inscriu en el marc d'un programa finançat parcial-
ment per la UE (programa AENEAS), i un dels seus
objectius és millorar la capacitat de col·locació de l'a-
gència. Finalment, les condicions per a la contracta-
ció de mà d'obra han estat objecte de crítica, ja que
s'ha donat prioritat a les dones casades i amb fills.
Segons el director de l'agència marroquina, aquest
«públic objectiu» ha estat triat per «les seves neces-
sitats», s'entén, econòmiques, però una altra motiva-
ció és també la garantia que les mares de família mi-
grants no correran el risc de quedar-se més temps
de l'establert en el permís i tornaran de manera es-
pontània al seu país. De fet, segons el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials d'Espanya (Direcció Ge-
neral d'Immigració), quan es va iniciar el programa,
els anys 2004-2005, l'índex de tornada era del 45%,
mentre que l’any 2007 va arribar al 85%.

Un diàleg portat al més alt nivell

Els termes del Procés de Barcelona tradueixen un de-
sig de lliure circulació de persones en «un espai de
pau, estabilitat i prosperitat». En realitat, i a mode de
resum, després de prop de 20 anys, les migracions
legals procedents de la conca del Mediterrani han de
tenir visats i són, bàsicament, familiars o econòmiques,
encara que amb freqüència són il·legals i obtenen la
regularització posteriorment. Encara resulta necessària
una política d'immigració econòmica o, com a mínim,
orientacions coherents, a escala regional, que tinguin
en compte les necessitats i característiques dels res-
pectius mercats de treball; no obstant això, ja s'està

2 On, segons els informes recents de l'OCDE, la immigració familiar constitueix el 75% de les entrades de caràcter permanent en comparació
d'un 17% d'entrades amb finalitats econòmiques (el 10% correspon als refugiats); a Suïssa representa el 52% en comparació del 44% de la
immigració econòmica; a Dinamarca, el 23% de la immigració és econòmica davant d'un 57% que és familiar; a Suècia la immigració amb finali-
tats econòmiques és pràcticament inexistent, mentre que la immigració familiar constitueix el 60% dels fluxos i els refugiats, el 40%. A Portugal
és on s'assoleix el major equilibri entre migracions per motius econòmics i per reagrupament familiar, ja que cadascuna d'elles registra +/-48%.
Al Regne Unit, la immigració laboral constitueix prop del 55% dels fluxos, mentre que el reagrupament familiar registra +/-33%. Canviant de con-
tinent, el reagrupament familiar segueix sent el pilar de la política migratòria dels Estats Units, amb un 69% dels fluxos l’any 2002. Al Canadà va
representar un 64% en aquest mateix any.
3 Calcular la immigració familiar no resulta fàcil ja que, a diferència de França, Bèlgica no expedeix un permís de residència per al reagrupament
familiar; per conèixer les dades, és necessari comptabilitzar el nombre de visats expedits en el marc d'un reagrupament familiar, cosa que no sig-
nifica que s'emeti un permís de residència, ja que és necessari que la cohabitació sigui efectiva.



reflexionant sobre aquest tema i hi ha diverses pràc-
tiques nacionals (regularització-sanció-selecció) que
alimenten el debat europeu. Les negociacions en
curs durant la presidència francesa (juliol-desembre
de 2008) respecte al pacte europeu sobre les mi-
gracions podrien desembocar en orientacions co-
munes i/o en el reconeixement de la necessitat de di-
verses pràctiques.

Les conclusions de la Conferència Euromediterrània
de novembre de 2007 demostren que l'interès per la
gestió de les migracions econòmiques només s'ex-
plica des del punt de vista dels països de destina-
ció. Sembla que els responsables de la formulació de
polítiques prenen nota del potencial migratori iden-
tificat per diverses investigacions, pel que fa a fac-
tors demogràfics i a la situació dels mercats de tre-
ball en ambdues riberes (Fargues 2005). S'ha
manifestat una ferma voluntat de fomentar les vies le-
gals de migració i diferents categories de treballadors,
ja siguin temporals o circulars, i s'han acordat mesures
que s'haurien d'adoptar referent a això.
Aquestes conclusions aporten un matís positiu a les
conclusions del Consell d'Afers Generals que ex-
pressen «la importància de l'estreta cooperació i el
diàleg polític amb tercers països per a la gestió de
la migració, si escau, sobre la base dels marcs vi-
gents i les possibilitats existents, a fi d'oferir-ne un
plantejament global». S'ha decidit que el pròxim any
es creï un grup de treball format per representants
de tots els països euromediterranis i per interlocu-
tors socials (inclosos la patronal i els sindicats), la
tasca dels quals se centrarà en les necessitats dels
mercats de treball en qüestions migratòries. S'està
considerant crear a la regió una agència de col·locació
de treballadors que segueixi el model d’ANAPEC
amb el suport financer de la UE. S'han previst altres
mesures relacionades amb la formació i informació
dels treballadors, les persones que cerquen ocupa-
ció o els empresaris, així com la millora dels mitjans

de comunicació pel que fa a l'encreuament d'oferta
i demanda.

Un conat de circularitat?

Aquestes experiències de contractació de mà d'obra
temporal o de temporada amb treballadors originaris
del Magreb segueixen sent marginals i estan orienta-
des a treballadors amb poca o cap qualificació. L'ac-
cés al territori és legal i es donen facilitats per fer-ho,
però les condicions per a l'estada són estrictes; es ga-
ranteix la no discriminació a escala salarial, però la por-
tabilitat dels drets socials no està assegurada i la mo-
bilitat en el mercat de treball és nul·la. S'informa els
treballadors, i de vegades se'ls dóna formació, abans
de la seva partida o sobre el terreny (la qualitat del se-
guiment varia d'un acord a altre). La tornada al país i
el respecte de la resta de condicions per a l'estada
(no canviar de patró ni de lloc de residència i respectar
l'ordre públic) condicionen les oportunitats que es
produeixin noves contractacions en el futur.
Certament hi ha mobilitat, però es troba fortament li-
mitada pels poders públics i sota unes condicions que
permeten poques esperances d'integració en el país
d'acollida. A tall de comparança, les legislacions
aprovades recentment per diversos països europeus
per contractar treballadors qualificats garanteixen el
reagrupament familiar i faciliten l'accés a la residèn-
cia permanent. Les modalitats dels programes de
migració de treball desenvolupats amb el Magreb
s'orienten bàsicament cap a una mà d'obra poc qua-
lificada, la integració de la qual a llarg termini en el
mercat de treball no es fomenta a priori.
Amb aquestes modalitats és possible que apareguin
esbossos de migracions circulars i d'associacions
per a la mobilitat com els fomentats per la UE. En amb-
dós costats de la ribera, els responsables de la for-
mulació de polítiques pretenen deixar enrere un en-
focament merament utilitarista per endinsar-se en
una pràctica d'associació en la qual els fluxos mi-
gratoris contribuirien al desenvolupament de les eco-
nomies i societats tant d'origen com d'acollida i mi-
tigarien els efectes negatius de la migració il·legal.

Integració, drets i llibertat individual

Sigui el que sigui l'equilibri assolit entre l'oferta i la de-
manda de mà d'obra en els mercats de treball d'amb-
dós socis, no podrà, de cap manera, atendre les ne-

B
al
an
ç

M
ed
. 2

00
8

30
3

Les migracions legals procedents
de la conca del Mediterrani han
de tenir visats i són, bàsicament,
familiars o econòmiques, encara
que amb freqüència són il·legals
i obtenen la regularització
posteriorment
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LA SEGONA CIMERA UE-ÀFRICA

Els dies 8 i 9 de desembre de 2007 la segona Cimera Unió Europea (UE)

- Àfrica va tenir lloc a Lisboa, sota la presidència portuguesa de la Unió

Europea.

Les relacions entre la Unió Europea i Àfrica s’han desenvolupat tradi-

cionalment en dos grups regionals: entre la UE i els països africans que

formen part del grup ACP (Estats d'Àfrica, del Carib i del Pacífic) i els

situats a l’entorn del Mediterrani. Amb la primera Cimera UE-Àfrica del

Caire, l'abril de l'any 2000, es va iniciar un nou diàleg entre la UE i Àfrica

com a continent sencer amb la finalitat d'establir vincles tant a nivell polític

com institucional per trobar respostes als desafiaments comuns. Des

d’aleshores, les dues parts s’han reunit regularment a diferents nivells

(troiques ministerials, reunions entre ambdues comissions UE-UA, parla-

ments, etc.). No obstant això, a escala de caps d'Estat i de Govern aques-

ta mateixa Cimera de Lisboa ha estat la primera en set anys.

A part dels líders dels 27 estats membres de la UE i dels 53 estats africans,

és a dir, els 52 estats membres de la Unió Africana (UA) més el represen-

tant del Marroc (en ser l'únic país del continent africà que es manté fora de

la UA), hi van acudir, d'una banda, els presidents de la Comissió Europea i

de la Comissió Africana com a participants i, d’altra banda, com a obser-

vadors, els presidents del Parlament Europeu i del Parlament Panafricà

(PAP), els representants dels països candidats a la UE (Turquia, Croàcia,

Macedònia) així com de diversos països interessats en els esdeveniments i,

finalment, els representants de diferents organitzacions internacionals

(ACNUR -Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats-, Banc

Africà de Desenvolupament, ONUSIDA, FAO -Organització de les Nacions

Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació-, Lliga Àrab).

A la Cimera de Lisboa es va pretendre donar un nou pas endavant cap a

una nova associació política entre iguals en forjar una associació

estratègica entre la UE i Àfrica que reclama superar la visió antiquada i

limitada d'una relació primordialment de "beneficiari-donant" i obrir camí

per a respostes conjuntes als reptes en comú.

Amb aquesta finalitat, es van adoptar tres documents principals com a

marc global de referència durant la Cimera: a més de la declaració final,

els països participants van aprovar el document de l'associació estratègi-

ca Àfrica-UE i un pla d'acció concret durant el període 2008-2010. En el

document de l'associació estratègica Àfrica-UE, que té el seu origen en

l’”Estratègia Europea per a Àfrica” del Consell Europeu de l'any 2005, els

participants exposen els seus objectius generals així com les mesures i

els instruments per complir-los.

El primer pla d'acció per a la implementació de l'associació estratègica

Àfrica-UE representa l'enfocament en vuit àmbits d'associació de caràc-

ter prioritari durant el període inicial de 2008-2010, és a dir: pau i segure-

tat, governabilitat democràtica (democratic governance) i drets humans,

comerç i integració regional, objectius de desenvolupament del mil·lenni

(ODM), energia, canvi climàtic, migracions, mobilitat i ocupació, ciència,

societat de la informació i política espacial.

L'àmbit d'associació 'migracions, mobilitat i ocupació' pretén donar

respostes holístiques als desafiaments comuns, amb les particulars finali-

tats de crear més i millor ocupació al continent africà i de millorar la gestió

dels fluxos migratoris. A més, aquest àmbit d'associació assegura incor-

porar els assumptes de migració i d'ocupació com a parts essencials en

les estratègies per a la reducció de la pobresa, així com en altres estratè-

gies de desenvolupament nacional i de codesenvolupament a Àfrica.

La Declaració de la Conferència Ministerial de Trípoli i la Declaració de

Ouagadougou de 2004 i del pla d'acció sobre ocupació i la reducció de

la pobresa a Àfrica són les dues declaracions a les quals els socis fan

explícitament referència en la introducció. A la Conferència Ministerial UE-

Àfrica sobre Migració i Desenvolupament de Trípoli de l’any 2006, la UE

i Àfrica van adoptar per primera vegada una estratègia conjunta en forma

de la Declaració de Trípoli per respondre els reptes en comú i per incre-

mentar els beneficis de la migració internacional. En la mateixa

Conferència, el pla d'acció UE-Àfrica per a la lluita contra el tràfic d'éssers

humans, que forma part integral de l'estratègia conjunta, va ser aprovat

formalment.

Aquests tres documents es manifesten en les tres accions prioritàries del

setè àmbit d'associació: 1) la implementació de la Declaració de la

Conferència Ministerial de Trípoli; 2) la implementació del pla d'acció UE-

Àfrica per a la lluita contra el tràfic d'éssers humans; 3) la implementació

i el seguiment de la Declaració de Ouagadougou de 2004 i del pla d'ac-

ció sobre ocupació i la reducció de la pobresa a Àfrica.

Dins de la primera acció prioritària, els participants esmenten els objec-

tius, els resultats esperats, les accions previstes i els actors, així com el

finançament. Com a objectius subratllen els següents aspectes: facilitar

la mobilitat i el lliure moviment de persones a Àfrica i a la UE, així com mi-

llorar la gestió de la migració legal entre els dos continents; abordar les

causes de la migració i dels fluxos de refugiats; desenvolupar solucions

concretes per als problemes provocats pels fluxos migratoris il·legals o

irregulars; afrontar els problemes dels emigrants que resideixen a la UE o

en un país africà.

Per garantir el seguiment dels compromisos acordats, fer el balanç dels

progressos en la seva implementació i elaborar plans d'acció successius,

els líders africans i europeus van consolidar l'arquitectura institucional i els

instruments de diàleg. Així, cada tres anys, se celebrarà una cimera de

caps d'estat i de govern de forma alterna a Àfrica o a Europa, preparada

a escala ministerial. A més, s'enfortiran les relacions entre la UE i la UA a

través de reunions regulars a diferents escales. A causa d’això, les

troiques ministerials es realitzaran bianualment, les dues comissions i els

dos parlaments, així com els Consells Econòmics i Socials de la UE

(EESC) i la UA (ECOSOCC) reforçaran els seus vincles. Aquest enfoca-

ment a la UA, més ben dit, en la seva arquitectura institucional, és degut

al fet que la UA va evolucionar en ser l'interlocutor natural de la UE pel

que fa a qüestions continentals i en ser el soci institucional més important

de la Unió Europea. A més, les possibilitats per a la participació d'actors

no estatals i la societat civil seran ampliades.

El primer seguiment de la Cimera de Lisboa es portarà a terme el mes de

febrer de 2008 a Addis Abeba, Etiòpia. Al seu torn, la Presidència de la

UE va informar que la pròxima troica ministerial UE-AU tindrà lloc el 28

d'abril, a Luxemburg. A escala de caps d'estat i de govern, la pròxima

cimera està prevista per a l'any 2010.

Més informació:

Informació general:

http://ec.europa.eu/development/services/events/eu-africa-summit-

2007/index_en.cfm

Partenariat UE-Àfrica sobre migracions

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_action_pl

an_migration_en.pdf#zoom=100

Trobada UA-UE a Addis Abeba

www.africa-union.org/root/au/Conferences/2008/february/ea/PRESS_

RELEASE_AU-EU_MEETING_FINAL.doc
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cessitats i els drets dels migrants, com l'elecció d'u-
na estabilitat en la vida professional, social o familiar
en una de les riberes, cosa que en termes jurídics es
tradueix pel respecte de la vida privada i familiar o,
també, en una millora de les condicions de vida en
el país d'origen.
En principi, els objectius de les propostes de migra-
cions circulars semblen estar en línia amb els del
Partenariat Euromediterrani, que postula que la se-
guretat, la promoció d'intercanvis econòmics i la ges-
tió de la circulació de persones estan relacionades
entre si.
Es busca l'adequació, encara que la integració dels
treballadors quedi fora del debat, no es fomenti l'es-
tabliment a llarg termini de la mà d'obra no qualifica-
da i, per contra, sí que es fomenti la circulació dels
«cervells» cap al seu país d'origen. Efectivament, els
països en desenvolupament han manifestat el desig
que els seus nacionals qualificats retornin!

La Directiva europea 2003/109, relativa a l'estatut dels
nacionals de tercers països que siguin residents de
llarga durada a la UE, il·lustra la falta de perspectiva
comuna a la Unió respecte a la destinació que s'ha
de donar als nous migrants econòmics (els treballa-
dors altament qualificats seran objecte pròximament
d'una directiva específica). Harmonitza la concessió
de la condició de resident de llarga durada a qual-
sevol estranger que hagi residit de manera legal i in-
interrompuda en el territori d'un Estat membre durant
els cinc anys anteriors a la presentació de la petició
i dóna motiu a una obertura limitada de les facilitats
per a la circulació dins d'Europa amb finalitats eco-
nòmiques (en principi, la CE havia proposat un veri-
table règim de lliure circulació sobre el qual el Con-
sell no va arribar a un acord). L'adopció d'aquest
instrument es va acollir com el reconeixement per

part del conjunt dels Estats membres d'una neces-
sitat de consolidar els drets dels residents de països
tercers, amb vista a la seva integració, després d'un
període d'estada legal.
No obstant això, les estades que tinguin com a fina-
litat cursar estudis o rebre formació professional, o els
migrants que estableixin la seva residència exclusiva-
ment per motius de caràcter temporal, per exemple,
per prestar serveis d’au-pair o treballar com a tem-
porers, o com a treballadors per compte d’altres des-
plaçats per un prestador de serveis a l'efecte de pres-
tar serveis transfronterers, o com a prestataris de
serveis transfronterers, o mentre el seu permís de re-
sidència estigui limitat formalment, s'exclouen dels
períodes de residència que es tenen en compte per
a l'elegibilitat. De la mateixa manera, el Dret europeu
reconeix el dret al reagrupament familiar a qualsevol
nacional de països tercers que sigui «titular d'un per-
mís de residència expedit per un Estat membre per un
període de validesa superior o igual a un any, i que tin-
gui una perspectiva fonamentada d'obtenir un dret
de residència permanent» (Directiva 2003/86).

Assumir i aprofitar al màxim les necessitats
de migracions econòmiques des d'una
perspectiva d'associació

El debat sobre la migració legal a l'espai euromedi-
terrani s'ha tornat a obrir oficialment per assegurar una
millor gestió per part dels responsables públics. Els
mercats de treball europeus, com a mínim alguns, ne-
cessiten mà d'obra qualificada i no qualificada. Les
experiències recents en matèria de programes de
treball temporal demostren que els acords puntuals
a escala bilateral poden ser beneficiosos per a amb-
dues parts, malgrat que són susceptibles de millora.
Són les dones casades i mares de família candida-
tes reals a l'emigració? Implicarà la seva ocupació una
reducció real de la pressió migratòria? I la de les jo-
ves professionals sense lligams familiars? Fomentar
la tornada amb la finalitat de participar en el desen-
volupament econòmic del país implica excloure el
reconeixement progressiu dels drets i la integració en
el país d'acollida? En el cas dels migrants qualificats
s'admet una resposta negativa però, què succeeix amb
els altres? És necessari obligar els treballadors no qua-
lificats a retornar quan podrien estar en condicions
de participar en el mercat de treball?
Correspon als països mediterranis negociar millor
les condicions de les associacions, valorar l'aporta-

En principi, els objectius de les
propostes de migracions
circulars semblen estar en línia
amb els del Partenariat
Euromediterrani, que postula
que la seguretat, la promoció
d'intercanvis econòmics i la
gestió de la circulació de
persones estan relacionades
entre si
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ció dels seus migrants i defensar el respecte dels seus
drets. Per fer-ho, es troben en una posició estratègi-
ca favorable. La seva cooperació en matèria de migració
irregular i de readmissió és indispensable des del punt
de vista de la veïna Europa. La política de readmissió
que la Unió ha intentat desenvolupar amb els països
tercers d'origen o de trànsit no ha tingut un èxit real.
Per augmentar la seva capacitat de negociació, la
Unió ha afegit diferents dimensions al seu enfoca-
ment. Als seus veïns de l'Est (Antiga República de Iu-
goslàvia, Moldàvia, Rússia i Ucraïna) els ha ofert faci-
litats en qüestió de visats de curta durada (facilitats en
els procediments per a certes categories de persones).
Referent a això, no s'ha arribat a cap acord amb els pa-
ïsos del Sud. Això pot resultar paradoxal si es consi-
dera que aquests països tenen una necessitat major
de facilitats. Per altra banda, la qüestió és més profunda
que la mera necessitat d'uns ajustaments que puguin
afavorir l'obtenció de visats de curta durada.
La negociació hauria d'abordar també les estades de
major durada. La migració circular és un enfocament
interessant, però en l'àmbit euromediterrani ha d'in-
tegrar també les necessitats relacionades amb tre-
balladors escassament qualificats o no qualificats, i
amb la qüestió dels seus drets i llibertats.
En l'àmbit europeu, no s'ha negociat cap instrument
en aquest sentit, tret de la proposta de directiva marc
relativa a la fusió dels permisos de treball i de resi-
dència, l'objectiu de la qual és simplement facilitar els
procediments d'admissió.

Tot esperant que puguin produir-se aquests projec-
tes al Mediterrani, els projectes pilot realitzats amb
Cap Verd i Moldàvia en matèria d'associacions per
a la mobilitat, dirigits per la CE i amb el suport del Con-
sell, haurien de servir per arribar a alguna conclusió.
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Forum on Mediterranean Food Cultures, Roma

L'any 2007 va ser testimoni del llançament, promo-
gut per la Fundació Dieta Mediterrània, d'una proposta
estratègica per a un esforç multinacional guiat pels
Governs d'Espanya, Itàlia, Grècia i Marroc i obert a
tots els altres països mediterranis, per fer de la die-
ta mediterrània una candidata per a la Llista de Pa-
trimoni Cultural Immaterial de l'Organització de la
Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cul-
tura (UNESCO).
El 20 de febrer de 2007, a Eivissa, els ministres d'A-
gricultura i Pesca d'Itàlia i Espanya van presentar
una declaració conjunta per a promocionar interna-
cionalment la dieta mediterrània. El 16 de juliol de
2007, en un document presentat per Espanya al
Consell de ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió
Europea, la dieta mediterrània va ser destacada com
a «un component molt important del patrimoni cultu-
ral, social, territorial, ambiental i gastronòmic dels
països i pobles de la regió, i que històricament for-
ma part d'una manera de vida». Per a la ministra es-
panyola Elena Espinosa la dieta mediterrània «no és
ni una recepta ni un llibre de receptes», sinó «un
enorme capital» enriquit durant milers d'anys, en el qual
tradició i innovació coexisteixen en perfecta harmo-
nia per crear un estil d'alimentació més sa».
El 4 de febrer de 2008, a Saragossa, la sol·licitud es-
panyola va rebre el suport total de la 7a Conferència
de ministres d'Agricultura i Pesca de la Mediterrània
perquè la dieta mediterrània fos inscrita a la Llista de
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

La dieta mediterrània com a estil de vida
complet, així com a patrimoni cultural
immaterial

Aquesta proposta estratègica per fer de la dieta me-
diterrània una candidata per a inscriure a la Llista de
Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO va te-
nir la intenció d'identificar i de portar a terme una sè-
rie d'objectius i accions comunes per crear una mas-
sa crítica de consciència, experiència, recursos i
bona voluntat política necessaris per al desenvolu-
pament d'activitats conjuntes per reduir el cada cop
més ràpid deteriorament de l'estil de vida mediterra-
ni, mitjançant l'augment de la comprensió i cons-
ciència públiques dels beneficis socials, culturals i sa-
ludables de la dieta mediterrània com a expressió
d'un sistema cultural complet.
La dieta mediterrània com a estil de vida complet
posa de manifest la nostra identitat i diversitat cultu-
ral, proporcionant una mesura directa de la vitalitat de
la cultura en què està immersa.
La dieta mediterrània és una expressió de l'estil de vida
mediterrani en contínua evolució a través del temps.
La dieta mediterrània com a patrimoni cultural im-
material és transmesa de generació en generació, i
és constantment recreada per comunitats i grups en
resposta als canvis en el seu entorn i la seva histò-
ria. Proporciona un sentit d'identitat i de continuïtat
per al poble mediterrani.
Així, es va considerar que la diversitat de cultures gas-
tronòmiques mediterrànies, expressada per l'àmplia
varietat d'aliments de la dieta mediterrània, havia de
ser preservada i potenciada com a font per a un
desenvolupament sostenible efectiu a tota la regió
mediterrània.

Societat i cultura | Diàleg cultural

La proposta estratègica per proposar la
dieta mediterrània com a candidata per
a formar part de la Llista de Patrimoni
Cultural Immaterial de la UNESCO



La necessitat de preservar el patrimoni
cultural de les cultures gastronòmiques
mediterrànies mitjançant la salvaguarda de
la dieta mediterrània com a un excel·lent recurs
sostenible

Les diversitats de les cultures gastronòmiques medi-
terrànies, així com molts elements de la dieta medi-
terrània, estan actualment en perill d'extinció a causa
dels efectes de la globalització, la homogeneïtzació dels
estils de vida, la pèrdua de consciència, sentits, com-
prensió i apreciació, la qual cosa porta al deteriorament
del patrimoni mediterrani i a la falta d'interès entre les
generacions joves en el seu propi patrimoni.
A la conca mediterrània hi ha una consciència molt
estesa de la dimensió social, cultural, saludable i
econòmica de la gastronomia, compartida per tot el
poble mediterrani.
La dieta mediterrània és un excel·lent recurs, que no
ha estat encara del tot reconegut i exalçat al Par-
tenariat Euromediterrani, per assolir un desenvolu-
pament sostenible efectiu a la Mediterrània, tal com
va ser assenyalat a l'informe Estratègia Mediterrà-
nia per al Desenvolupament Sostenible, publicat
l’any 2005 pel Programa de la Nacions Unides per
al Medi Ambient (PNUMA): «Els models rurals i agrí-
coles mediterranis, que són l'origen de la identitat
mediterrània, estan sota creixent amenaça per la
predominança de models de consum importats.
Aquesta tendència es pot veure en particular pel de-
clivi del model dietari mediterrani malgrat els seus
reconeguts efectes positius sobre la salut. L’esce-
nari prospectiu per als efectes esperats de la libe-
ralització del comerç, el canvi climàtic i la falta de
polítiques rurals eficients ofereix un panorama pes-
simista en alguns països del sud i de l'est de la
Mediterrània, amb la perspectiva de desequilibris re-
gionals agreujats, degradació ecològica més pro-
funda i inestabilitat social persistent o acumulada…
Crear un entorn regional propici per ajudar els pa-
ïsos a desenvolupar polítiques i procediments efi-
cients per a l’etiquetatge i certificació de qualitat de
productes alimentaris mediterranis i promoure la
dieta mediterrània.»
La proposta per fer de la dieta mediterrània una can-
didata per inscriure a la Llista de Patrimoni Cultural
Immaterial de la UNESCO podria servir per intentar
reduir el creixent deteriorament de les cultures ali-
mentàries mediterrànies a causa de la pressió del pro-
cés de globalització i, en particular, amb la imminent
creació de l'Àrea de Lliure Comerç Euromediterrània.

La Declaració de Barcelona de 2007 sobre
la Dieta Mediterrània com a Patrimoni
Cultural Immaterial

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l'Ali-
mentació, el 16 d'octubre de 2007 a Barcelona, el
Comitè Científic de la Fundació Dieta Mediterrània va
publicar la Declaració de Barcelona sobre la Dieta
Mediterrània com a Patrimoni Cultural Immaterial
(vegeu requadre).

Cap a una definició comuna de «dieta
mediterrània» que sigui entesa, més que
com una dieta, com un sistema cultural

Els dies 4 i 5 de desembre de 2007, en la Univer-
sitat de Tuscia, Itàlia, com a part de la celebració ofi-
cial italiana del Dia Mundial de l'Alimentació, es va
celebrar la Conferència Internacional «Noves Fron-
teres a la Mediterrània per a la Seguretat Alimentà-
ria», coorganitzada amb el Centre Interuniversitari
Internacional per a l'Estudi sobre les Cultures Ali-
mentàries Mediterrànies (CIISCAM) i el Departa-
ment d'Ecologia i Desenvolupament Sostenible de
la Universitat de Tuscia, en cooperació amb l'Insti-
tut Nacional d'Investigació sobre l'Alimentació i la Nu-
trició (INRAN), el Forum on Mediterranean Food
Cultures, Biodiversitat Internacional i la Divisió de Nu-
trició i Protecció del Consumidor de l'Organització
de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimen-
tació (FAO). El CIISCAM va ser fundat a la Univer-
sitat de La Sapienza de Roma per la Universitat de
Calàbria, la Universitat de Gran Canària, la Univer-
sitat de Parma, la Universitat de Tuscia i la Universi-
tat de La Sapienza de Roma, amb l'objectiu d'estu-
diar i proposar les cultures alimentàries mediterrànies,
amb la seva àmplia varietat, com a un excel·lent pa-
trimoni cultural que ha de ser reconegut i realçat com
a recurs fonamental per a assolir un benestar nutri-
cional equilibrat per a tots a la Mediterrània, així
com per reduir el creixent deteriorament de la di-
versitat del patrimoni de les cultures alimentàries
mediterrànies.
En la conferència del CIISCAM, per reforçar el su-
port a la candidatura de la dieta mediterrània a la Llis-
ta de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO,
es va rellançar la Crida de Roma per a una Acció Co-
muna sobre l'Alimentació a la Mediterrània, publicat
l'1 d'octubre de 2005, com a document final del 3er
Forum on Mediterranean Food Cultures, «Diàlegs
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entre Civilitzacions i Pobles de la Mediterrània. Les
Cultures Alimentàries», celebrat del 29 de setembre
a l'1 d'octubre, a la Universitat de la Sapienza de
Roma. En aquesta ocasió, es va dirigir una sessió es-
pecífica al possible reconeixement per part de la
UNESCO de la dieta mediterrània com a patrimoni
cultural immaterial, en la qual va ser acordat per tots
els participants que la dieta mediterrània fos entesa,
més que com a dieta, com a un sistema cultural. Allà
també es va obtenir un consens estratègic cap a
una definició comuna de «dieta mediterrània» i sobre
la necessitat política de compartir amb equitat els seus
«beneficis» amb tots els països mediterranis.
A la Crida de Roma, entre d'altres recomanacions, es
van remarcar els següents punts clau:

• Reconèixer plenament «l'alimentació» com a un
element crucial en el desenvolupament de les
futures accions del Partenariat Euromediterrani,
per la seva dimensió central i transversal estra-
tègica a la Declaració de Barcelona, amb espe-
cial atenció a les tres dimensions socials, cultu-
rals i humanes del Partenariat Euromediterrani.

• Reconèixer completament «l'alimentació» com a
vehicle per aprendre sobre diversitat i transme-
tre coneixement de l'altre.

• Actuar conjuntament per a revitalitzar les capa-
citats locals de reduir el creixent deteriorament
de la diversitat del patrimoni de les cultures ali-
mentàries mediterrànies, així com reforçar la sos-
tenibilitat dels sistemes agroalimentaris de tots
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DECLARACIÓ DE BARCELONA SOBRE LA DIETA MEDITERRÀNIA

COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL

Reafirmant la Declaració de Barcelona sobre la Dieta Mediterrània de

1996 que expressa tant el consens de la comunitat científica interna-

cional sobre els beneficis d'aquesta dieta, com la necessitat de preser-

var les seves qualitats històriques i culturals per a futures generacions;

Assumint el seu paper com a òrgan consultiu independent i expert, a

tots aquells temes que requereixen opinió científica, i reafirmant la seva

intenció d'investigar i disseminar els valors de la dieta mediterrània i de

recolzar tota iniciativa que contribueixi a la seva salvaguarda i promoció;

Tenint en compte totes les contribucions científiques mundials dedica-

des al coneixement de la dieta mediterrània, i reafirmant la seva impor-

tància per a la promoció de la salut de la població i les seves propietats

preventives contra malalties cardiovasculars, alguns tipus de càncer i

altres malalties no contagioses;

Considerant que la dieta mediterrània ha estat reconeguda com a dieta

sana i nutricionalment equilibrada, basada en una àmplia varietat d'ali-

ments desitjables i produïts localment;

Considerant el que la dieta mediterrània representa per a la cultura i

benestar de tots els països mediterranis;

Tenint en compte que la dieta mediterrània promou la producció i el

consum locals d'aliments tradicionals mediterranis i que fomenta una

agricultura sostenible i permet la seguretat alimentària;

Considerant la contribució de la dieta mediterrània al diàleg intercultu-

ral, a la transmissió de coneixements i tecnologia, i a la revitalització

social i econòmica de comunitats mediterrànies;

Reconeixent el paper de la família, l'escola i la comunitat en la trans-

missió de valors i pràctiques culturals relacionats amb l'alimentació;

Considerant que, malgrat la seva creixent popularitat a tot el món, la dieta

mediterrània està en perill a tots els països de la regió mediterrània;

Reconeixent que la dieta mediterrània és un patrimoni cultural extraor-

dinari, que s'expressa en la diversitat de tradicions gastronòmiques, pai-

satges, creativitat culinària, trobades i celebracions;

Referint-se a la Declaració de Roma de 2005, en la qual la dieta medi-

terrània va ser destacada com un estil de vida complet que requeria

preservació i promoció urgentment; i on també es va acordar preparar

una proposta per a la seva inclusió a la Llista Representativa del

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, sota la

coordinació de la Fundació Dieta Mediterrània, en col·laboració amb la

majoria de països mediterranis;

Considerant la importància que envolta el Patrimoni Cultural Immaterial

tal com es va posar de manifest a la Recomanació sobre la Salvaguarda

de la Cultura Tradicional i Popular de la UNESCO l’any 1989, a la

Declaració Universal de la UNESCO sobre Diversitat Cultural l’any

2001 i especialment a la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni

Cultural Immaterial, aprovada per la Conferència General de la UNES-

CO l’any 2003;

El Comitè Científic, amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació de

2007, proclama la següent

DECLARACIÓ

1. Que la dieta mediterrània és un patrimoni viu que encara està sent

transmès de generació en generació.

2. Que la dieta mediterrània és contínuament recreada en resposta a

l'entorn a les diverses comunitats de la regió amb els seus respec-

tius matisos locals, que els envolta amb un sentiment d'identitat.

3. Que l'abandonament d'hàbits tradicionals saludables i l'aparició de

nous estils de vida associats a canvis socioeconòmics plantegen

importants amenaces per a la preservació i transmissió de la dieta

mediterrània a futures generacions.

4. Que la dieta mediterrània mereix i requereix múltiples i diverses ini-

ciatives científiques i culturals, centrades en la seva preservació, pro-

moció i transmissió.

5. Que s'acorda unànimement donar suport total a la candidatura de la

dieta mediterrània perquè sigui inclosa a la Llista Representativa del

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, ente-

nent-se que aquesta iniciativa determinarà la salvaguarda de la dieta

mediterrània, amb els seus consegüents beneficis sobre el benestar

de la població.

6. Que s'insta a governs, institucions, ONG, associacions professio-

nals, agències i organitzacions internacionals a subscriure la

Declaració i recolzar les nostres iniciatives dirigides cap a la candi-

datura de la dieta mediterrània per a la UNESCO.
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els països mediterranis i la seguretat alimentària
a tota la regió.

• Recordar que l'antiga paraula grega «diaita» sig-
nifica equilibri, estil de vida. Per tant, la dieta medi-
terrània és més que una dieta; és un model d'es-
til de vida complet en què l'activitat física
desenvolupa un paper important.

• Establir com a prioritat una definició cohesiva de
la dieta mediterrània tradicional (com per ser equi-
valent a l’alimentació mediterrània o la cultura ali-
mentària) perquè tots els països mediterranis pre-
sentin una estratègia i una perspectiva compartides.
La definició ha de fer referència a la dieta medi-
terrània tradicional com a mitjà per preservar el
patrimoni cultural. Els aliments principals inclosos
a la cistella alimentària són: abundant oli d'oliva i
olives, fruites, verdures, cereals (generalment sense
refinar), llegums, fruita seca i peix, quantitats mode-
rades de productes lactis (preferiblement formatge
i iogurt) i baixes quantitats de carn i productes
carnis. El vi amb moderació és acceptable quan
no contradigui normes religioses o socials. No
obstant això, la idiosincràsia del model no és només
una llista d'aliments, alguns tradicionals, sinó
que es refereix també a la sostenibilitat (sobretot
productes frescos, de temporada i cultivats local-
ment), així com a tècniques de preparació a par-
tir de receptes tradicionals i la manera i context
de menjar-les, que són també components clau
de la dieta mediterrània. Es posa èmfasi que la
dieta mediterrània és completa i normalment no
requereix cap tipus de suplement o enriquiment
excepte si està recomanat per motius mèdics i
excepte uns pocs nutrients (iodina i àcid fòlic).

• Tenir en compte que la dieta mediterrània tradi-
cional té implicacions sobre la salut a més d'im-
plicacions culturals i econòmiques. Per això,
tots els països mediterranis necessiten acordar
i contribuir al seu procés de preservació i pro-
moció. Per començar el procés, obtenir el suport
de la UNESCO per al reconeixement de la dieta
mediterrània com a part del Patrimoni Cultural
Alimentari és un objectiu inicial comú i compar-
tit que serà coordinat pel seu homòleg a Barcelona
com una extensió de la Declaració de Barcelona
de 1995, en col·laboració amb tots els repre-
sentants dels països mediterranis.

• Considerar que l'escenari global en què es troba
la complexa realitat de la Mediterrània, amb els

seus assumptes interdependents, requereix un
replantejament interdisciplinari i intercultural capaç
d'expressar un nou paradigma de desenvolupa-
ment per a la Mediterrània.

Una estratègia de preservació, a escala
nacional i internacional

L'estratègia de preservació, desenvolupada amb
aquest esforç conjunt multinacional d'Espanya, Ità-
lia, Grècia i el Marroc, hauria d’assolir mesures ne-
cessàries per assegurar la salvaguarda de la diver-
sitat del patrimoni de les cultures alimentàries
mediterrànies com a base indispensable per a la
conservació de la dieta mediterrània, entesa com a
un sistema cultural complet no separable. Aquestes
mesures haurien de tenir coherència interna i exter-
na i proveir un canal intercultural i intersectorial per-
manent de diàleg obert a través del qual els bene-
ficis de la dieta mediterrània haurien de ser mútuament
compartits per tots els pobles que viuen a la Medi-
terrània. Hauria d'acollir estudis científics i artístics
i investigacions per a una salvaguarda efectiva de la
dieta mediterrània com a patrimoni cultural immate-
rial. Aquesta estratègia de preservació hauria d'en-
fortir iniciatives educatives, projectes que augmen-
tin la consciència i les capacitats i entrenament en
la gestió del patrimoni cultural immaterial, per pre-
servar i avançar de manera efectiva en la transmis-
sió del patrimoni dietètic mediterrani durant aquest
difícil temps cap al futur.

Referències

Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Inmaterial: www.unesco.org/culture/ich/index.
php?pg=00006

Crida de Roma per a una Acció Comuna sobre
l’Alimentació a la Mediterrània: www.ciiscam.org/
materiali/02-PDF%20final%20Document%
20Rome%20Call%202005.pdf

Declaració de Barcelona sobre la Dieta Mediterrània
com a Patrimoni Cultural Inmaterial: www.fdmed.
org/doc/2007prensa.pdf

Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament
Sostenible: www.planbleu.org/publications/smdd_
uk.pdf
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Thierry Fabre

Assagista

Redactor en cap de La pensée de midi1

Com més empitjora la situació política, més èxit té el
discurs sobre el diàleg de les cultures! Curiosa pa-
radoxa la d'observar, des de l’11 de setembre de
2001, una acumulació de tensions, crisis i, fins i tot,
guerres, al mateix temps que prolifera un discurs
condescendent, si no tradicionalista. Com si una
cosa compensés l’altra o més aviat li respongués
amb una falsa simetria que cada vegada sona més
buida.
Per què aquesta fascinació pel diàleg de les cultu-
res i les civilitzacions? No deu ser que és una ma-
nera d'entabanar, d'escenificar tranquil·litat de cons-
ciència, que té almenys l'avantatge d'encobrir, de fer
l'efecte que realment s'ha fet alguna cosa quan res
posa seriosament en dubte l’statu quo i l'ordre esta-
blert? El diàleg de les cultures s'ha convertit també
en una nova poció màgica, una fórmula preparada, una
successió de paraules usades i buides que servei-
xen per aparentar. Aquest diàleg procedeix d'una for-
ma de metallenguatge que permet emmascarar allò
real, desviar la mirada davant l'aspror i la brutalitat de
les imposicions per la força que s'exerceixen amb to-
tal impunitat en l'àmbit polític.
En efecte, per als nombrosos responsables polítics
i institucionals es tracta d'ocupar el terreny i fer com
si el diàleg de les cultures fos el remei miraculós de
tots els mals que agiten les societats i alimenten les
grans passions col·lectives.
La primera exigència seria posar fi a aquesta logo-
màquia tradicionalista que reconforta l'immobilisme i
justifica la inèrcia. Es tracta de reintroduir el pensa-

ment, el debat i la polèmica a propòsit de les relacions
entre cultures, i particularment entre Europa i la Me-
diterrània o, per ser encara més precisos, entre Eu-
ropa i l'islam, ja que és aquí on es juga l'essencial, és
a dir, la qüestió de la guerra i la pau.
Certament, assistim aquests últims anys a una esca-
lada de grans dimensions, amb la proliferació d'atacs
terroristes, la crisi de les caricatures i les polèmiques
declaracions del papa a Ratisbona. A tot això s'afegeix
la proliferació de declaracions i actes antimusulmans
a Europa, i els primers afectats són els immigrants. Men-
trestant, a l'altra riba els discursos de violència i odi pe-
netren cada vegada més en les societats àrabs i mu-
sulmanes per a les quals «Occident», considerat com
un bloc únic, és el principal objectiu.
Davant aquesta situació, cada vegada més confusa
i fins i tot caòtica, la segona exigència seria intentar
articular millor les esferes o, en paraules del filòsof
Gilles Deleuze, els «escenaris», entre el que compe-
teix al món polític i el que competeix al món cultural
i artístic. No es tracta de cap manera de confondre
l'un i l'altre, que són diferents, ni de subordinar-ne un
a l'altre, ni d'instrumentalitzar-ne un amb l'altre. Hi ha
una certa complexitat i interaccions entre els conjunts
culturals i polítics, especialment en les relacions que
es tramen entre Europa i la Mediterrània.
Evidentment, no es tracta de presumir d'indiferent o
d'ànima càndida que només es preocupa per qües-
tions estètiques i artístiques, mentre que la realitat po-
lítica i militar crea fets consumats in situ i alimenta pas-
sions, incomprensions i forces de rebot cada vegada
majors. Els millors projectes culturals del món no po-
dran acabar amb els efectes devastadors produïts per
la guerra de l'Iraq, pels enfrontaments quotidians a Is-
rael i Palestina, o per la intervenció israeliana al Lí-
ban, que va destruir una part essencial de les in-

Societat i cultura | Diàleg cultural

Interrogants sobre el diàleg
de les cultures

1 Creador de les Trobades d’Averroes a Marsella. Investigador i coordinador científic de la xarxa d'excel·lència Ramses2. Com a editor, dirigeix la
col·lecció Bleu d'Edicions Actes Sud.



fraestructures d'aquest país. A més, no és ni la seva
raó d'ésser ni la seva vocació. Avui dia, els actors po-
lítics i les institucions fomenten una gran confusió en
referència al diàleg de les cultures i les civilitzacions.
Com si es tractés d'un remei miraculós, un suplement
espiritual que permetés oblidar la violència que s'exer-
ceix sobre el terreny.
No obstant això, una vegada establerta la distinció d'or-
dres, entre el que competeix a l'àmbit polític, cultu-
ral i artístic, es tracta de comprendre el que perilla en
les complexes interaccions entre els diferents «es-
cenaris», ja que són móns entremesclats.
En efecte, les passions polítiques connecten aquests
móns diferents i participen plenament en aquest «de-
sig de guerra» que s'afirma cada vegada més en l'es-
cena internacional i, especialment, a una i altra riba
del Mediterrani. La tercera exigència seria, doncs,
mirar de cara aquest desig de guerra per potser te-
nir una oportunitat de poder-lo vèncer.
Pel que concerneix l'islam polític i jihadista, el discurs
de guerra contra Occident fa temps que està explíci-
tament formulat. S'alimenta de les referències a la in-
vasió occidental, a l'ocupació dels territoris i als va-
lors occidentals àmpliament considerats decadents.
A aquests discursos jihadistes contra els nous croats,
responen discursos militaristes, molt apreciats pels
nord-americans i europeus neoconservadors, contra
el «feixislamisme», que legitima un recurs indispensa-
ble per força, davant d'una civilització que, segons Ber-
nard Lewis, només comprèn aquest llenguatge. Es trac-
taria de recuperar les virtuts de Mart i de l'afició a la
guerra per afrontar els perills que s'anuncien davant
l'ascens de l'islam i «la invasió» dels immigrats.
Aquests discursos alimenten a una i altra banda pas-
sions destructives i són l'avantsala d'accions temibles.
És que el cara a cara islam/Occident s'ha convertit
en l'única lectura possible del món? Entre aquests dos
blocs, als quals tot sembla separar, no existeix un món
intermedi que podria denominar-se Mediterrània?
Zona de contactes, de veïnatge i conflictes, pot la Me-
diterrània reobrir el camp d’allò possible i oferir una
nova configuració de les relacions entre aquestes
tres masses continentals que són Àfrica, Europa i
Àsia? Ampli camp d'interaccions en l’àmbit intel·lec-
tual i humà, econòmic i polític, simbòlic i religiós, pot
la Mediterrània reafirmar-se com un territori de me-
diació i com el lloc d'una possible superació de la fu-
tura confrontació?
Si el diàleg de les cultures i les civilitzacions té una
raó de ser, seria la de donar a la Mediterrània una ve-
ritable consistència com a món de significats comuns.

Què significa això?
Intentar donar a la Mediterrània contemporània cer-
ta consistència suposa reunir un determinat nombre
de condicions i multiplicar les iniciatives portadores
de sentit.

La condició principal és la mobilitat, que ha de distin-
gir-se de la migració. Les regles de circulació de per-
sones imposades actualment entre la riba sud i la riba
nord del Mediterrani són, en efecte, dràstiques i hu-
miliants. Quants projectes, especialment culturals, ofi-
cialment patrocinats i finançats, han fracassat lamen-
tablement per falta d'obtenció dels visats dels socis
implicats… Investigadors, artistes, universitaris, però
també agents institucionals o estudiants implicats en
projectes o xarxes que uneixen una riba amb l'altra, que-
den bloquejats sistemàticament. Si no s’espanya aques-
ta porta, que passaria, per exemple, per solucions sim-
ples com un passaport de la cultura i la investigació,
o per projectes de més envergadura, com un progra-
ma Averroes de mobilitat dels estudiants a ambdues
ribes del Mediterrani, res no serà possible. Aquesta és
la primera urgència. Els europeus que s'han acostu-
mat a un veritable dret de mobilitat haurien de ser
conscients dels efectes devastadors d'aquest mur in-
visible aixecat a la frontera sud d'Europa…
Donar a la Mediterrània una veritable consistència pas-
sa per multiplicar els llocs i les formes del coneixe-
ment mutu. Es tracta de fomentar la curiositat davant
les temptacions de la retirada inspirada en la por.
Una política del coneixement mutu a través de la in-
vestigació, que fomenti, per exemple, els «estudis
mediterranis» com a forma de les diferències que
superen la dualitat islam/Occident o Europa/islam. És,
per exemple, el que pretén la xarxa d'excel·lència en
ciències humanes Ramses2. No obstant això, cal
anar molt més lluny i construir una veritable Mediter-
rània de la investigació, especialment en ciències
humanes i socials, allà on les ferides de la memòria
i les fractures de la història es poden treballar i pos-
siblement superar.
Una política de coneixement mutu a través de la tra-
ducció. Es tracta de restablir, de manera contempo-
rània, el que antany va ser, entre el segle XVI i el XIX,
la lingua franca, aquesta llengua comuna de la Me-
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Avui dia, els actors polítics i les
institucions fomenten una gran
confusió en referència al diàleg
de les cultures i les civilitzacions
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diterrània que tant va afavorir els intercanvis. La llen-
gua comuna d'avui és la traducció! Es tracta de do-
nar a conèixer les obres i els textos, establir les ba-
ses i les referències d'una veritable comprensió mútua
de la cultura de l'altre. La Mediterrània podria consi-
derar-se un cercle obert a altres llocs i la traducció,
un agent d'enllaç que uneix les cultures entre si!
Quant costaria un immens programa de traducció en
totes les llengües d'Europa i la Mediterrània, compa-
rat amb el cost d'un carro de combat o d'un avió de
guerra?

Una política del coneixement mutu a través de la
imatge. El suport a la difusió de la cultura és el que
actualment té més impacte i no afecta només les
elits. Així, hauria de crear-se una veritable comunitat
d'imatges entorn de la Mediterrània. És el que pre-
tén, per exemple, l’INA (Institut Nacional de l'Audio-
visual), a través del projecte «Mémoires àudio-vi-
suelles de la Méditerranée» basat en imatges d'arxiu
de les televisions. No obstant això, aquí també cal-
dria anar més lluny; crear veritables fons de copro-
ducció, treballar en els continguts i en els programes,
per exemple per als nens, allà on la indústria audio-
visual no fa sinó seguir el corrent, i els canals de di-

fusió es multipliquen i deixen de preocupar-se pel sen-
tit creat.
Una política de coneixement mutu a partir de diferents
emplaçaments. La Comissió Europea i els països
socis del Procés de Barcelona han afavorit el naixe-
ment a Alexandria de la Fundació Anna Lindh, primera
iniciativa tan feblement dotada com àmpliament ci-
tada pels responsables polítics que desitgen que
sembli que s'ha assolit alguna cosa. No obstant això,
aquesta Fundació, que fins ara ha hagut de fer grans
esforços per fer-se un lloc, hauria de ser un punt de
referència per impulsar tota una xarxa de llocs trans-
mediterranis, cosa que encara no han assolit les se-
ves diferents xarxes nacionals. Han d'adoptar-se ini-
ciatives més importants en l'àmbit dels intercanvis
culturals i la formació dels actors de la mediació, allà
on les societats d'ambdues ribes del Mediterrani es-
tan cada vegada més imbuïdes de formes de reple-
gament i rebuig.
Donar vida, sentit i impuls a una Mediterrània crea-
dora, en l'àmbit de la música, el disseny, l'arquitec-
tura, la investigació, la literatura, el cinema o el do-
cumental… mentre que una Mediterrània destructora
i obscurantista apunta en l'horitzó i s'afirma com un
futur cada vegada més probable.
Les forces i els actors de la creació hi són, però ga-
irebé sempre estan paralitzats pel pes de la inèrcia
o asfixiats pel domini de les dictadures. Ja va sent hora
de fer titubejar aquest discurs relatiu a la seguretat
pública i obrir nous espais de paraula, debats i po-
lèmiques per inventar la Mediterrània del segle XXI,
lluny dels consensos dèbils i les complicitats de fa-
çana del diàleg de les cultures i les civilitzacions.

Es tracta de donar a conèixer
les obres i els textos, establir
les bases i les referències d'una
veritable comprensió mútua de
la cultura de l'altre



Fadma Aït Mous

Mohamed Wazif

Universitat Hassan II, Casablanca

Cèlebre com país de sol, el Marroc és també país de
festivals. Des de finals de la dècada de 1990, l'orga-
nització de festivals ha proliferat de manera espectacular.
A més de contribuir a la seva difusió internacional, l'ex-
pansió d'aquestes manifestacions evidencia els canvis
ocorreguts en aquest país mediterrani. L’any 2007, es
va registrar l'organització de més de 80 manifestacions
culturals i artístiques. Molts dels festivals creats cele-
bren la Mediterrània (Festival de les Dues Ribes, Fes-
tival Internacional de Volúbilis, Les Nits de la Mediter-
rània, Festival de les Cultures Immaterials Mediterrànies).
Més enllà dels desafiaments i els problemes del Par-
tenariat Euromediterrani (zona de lliure comerç, co-
operació en matèria de seguretat), i en un moment en
què sorgeixen per tot arreu projectes sobre «la unió me-
diterrània», aquestes manifestacions materialitzen el
diàleg i els intercanvis interculturals entre els pobles de
les dues ribes. La nova escena musical iniciada per la
joventut marroquina s'emmarca en aquest enfocament.

Panorama general del paisatge cultural
del Marroc

L'escena cultural marroquí reflecteix els canvis i les
aspiracions d'un país en plena transició. La dinàmi-
ca cultural actual és tributària del procés d'obertura
política, econòmica i social que experimenta el Mar-
roc. Durant l'anterior regnat del rei Hassan II, el nom-
bre i la importància dels festivals anuals eren limitats.
Els únics moments festius estaven sobretot dedicats
a la celebració de les festes nacionals (Festa del
Tron, Marxa Verda) i les cerimònies populars ances-
trals (elsMoussem) promogudes pel poder. En aquest

sentit, la política cultural dels primers anys de la in-
dependència va estar marcada per la instrumentalit-
zació de la cultura amb una visió nacionalista. L'Es-
tat de recent independència se centrava especialment
en la consolidació de les «constants nacionals», a sa-
ber, l'islam, la monarquia, l’arabitat i la unitat territo-
rial, ja que el nacionalisme és una identitat global
que privilegia la uniformitat cultural i exclou qualse-
vol diferència cultural. Per tant, l'esfera cultural esta-
va desproveïda de creativitat. De fet, era corol·lari
d'un patrimoni folkloritzat al servei del turisme i l'or-
dre establert. I encara que a partir de la dècada de
1970, la societat marroquina va veure néixer un mo-
viment cultural que gravitava entorn de clubs cine-
matogràfics, grups musicals (nass el ghiwane, Ouss-
man, lmchaheb) i revistes (lamalif, Anfass), el fet cert
és que predominava la cultura «oficial».
L'interès de l'Estat pels festivals ha augmentat consi-
derablement durant els últims anys, més concretament
després de l'entronització de Mohammed VI. Alguns
veuen en aquesta profusió un indici d'obertura vincu-
lat al nou regnat i altres llegeixen una necessitat tu-
rística (previsió de 10 milions de turistes a l'horitzó de
2010). De fet, el país està en plena transformació
(demogràfica, social i cultural) i el paisatge cultural mar-
roquí ha quedat completament alterat. Després dels
atemptats del 16 de maig de 2003 (perpetrats per 14
kamikazes islàmics contra blancs civils a Casablan-
ca), la importància atribuïda als festivals s'intensifica.
Els actors civils i polítics s'han adonat de la importància
de les manifestacions artístiques com a defensa con-
tra l'obscurantisme i el terrorisme. Per tant, la inver-
sió oficial en aquest sector es veu implicada en una
batalla acarnissada entre el poder i els islamistes ra-
dicals per apropiar-se l'espai públic.
En funció de la seva organització, es poden distingir
dos tipus de festivals al Marroc. Els festivals oficials
que organitzen els departaments governamentals
(ministeris) i els institucionals (entitats locals), així
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com els festivals no oficials, iniciats per una estruc-
tura associativa amb el suport del mecenatge. Una
part important dels festivals del Marroc s'organitza
«sota l'alt patrocini del rei».

Els actors oficials de la promoció dels festivals

El Ministeri de Cultura és l'autoritat tutelar del sec-
tor cultural i artístic del Marroc. Segons el decret pel
qual s'estableixen les seves atribucions, aquest de-
partament té per missió «elaborar i posar en pràcti-
ca la política del govern en el sector del patrimoni i
el desenvolupament cultural i artístic». La promoció
dels festivals depèn de la direcció de les arts encar-
regada «de desenvolupar i promoure els àmbits del
teatre, la música, (…), establir accions de foment i su-
port a la creació artística, així com garantir la seva di-
fusió i comercialització». Els àmbits d'intervenció són
diversos: música, dansa, teatre, videoart, còmic.
Els festivals constitueixen una activitat important del
Ministeri de Cultura. Respecte a això, organitza anu-
alment una vintena de festivals culturals i artístics de
dimensió nacional o internacional. Així mateix, con-
cedeix ajudes i subvencions als festivals no oficials.
Els criteris que utilitza el ministeri en la seva política
d'organització i subvenció dels festivals són: preser-
var i impulsar el patrimoni cultural, obrir-se a les al-
tres cultures i afavorir els artistes marroquins.
Paral·lelament al Ministeri de Cultura, altres actors ofi-
cials participen en l'organització dels festivals. Di-
versos departaments ministerials intervenen en aquest
sector mitjançant el suport i l'organització d'aques-
tes manifestacions (Ministeri de Turisme, Ministeri
d'Ensenyament Superior). A més de les wilayas i les
prefectures, les entitats locals i les assemblees elec-

tives (regió, ajuntament, municipi) també participen
activament en aquest sector; cada zona disposa del
seu propi calendari festiu. Participen també altres
institucions oficials: Oficina Nacional Marroquí de
Turisme, Centres Regionals d'Inversió, Institut Real de
la Cultura Amazigh.

L'aportació de la societat civil i el mecenatge

Al Marroc, la temporada de festivals d'estiu comen-
ça cap al mes de maig. En general, l'animació d'a-
questes manifestacions va a càrrec de les ONG lo-
cals i el sector privat. S'han creat diverses associacions
amb l'objectiu concret d'iniciar i promoure els festi-
vals en les seves respectives regions: Fòrum Casa-
blanca, Esprit de Fès, Alegria Chamalia, Fondation
des Festivals de Marrakech, etc. La creació de xar-
xes entre diversos actors locals constitueix una altra
forma d'organitzar festivals (exemple del Col·lectiu
d'Associacions de Nador i l'Associació Conte'Act
amb el suport de l'Agència de Desenvolupament de
la Regió Oriental per a la primera edició del Festival
de les Cultures Immaterials Mediterrànies). Els fes-
tivals més cèlebres reben el patrocini i la promoció
de personalitats pròximes als centres de decisió
(consellers del rei o exministres: A. Azoulay, H. Aou-
rid, M. Kabbaj, M. Bennaissa).
Entre les estructures actives a aquest nivell figura la
Fundació Esprit de Fès creada el 2006. Presidida per
M. Kabbaj, antic conseller del rei i actual Governa-
dor de Casablanca, compta amb el suport d'una àm-
plia xarxa de socis institucionals i privats. Aquesta
ONG participa en el desenvolupament i la difusió de
la ciutat de Fes a través dels seus múltiples festivals
(Festival de Fes de Músiques Sagrades del Món;

Festival Lloc Data

Festival de Dakka i dels Ritmes Tarudant 23-26 de maig

Festival Internacional del Llaüt Tetuán 25-27 de maig

Festival Nacional de Abidat R'ma Khouribga 1-3 de juny

Festival Madih Wa Samaa Moulay Idriss Zerhoun 7-9 de juny

Festival de la Música Andalusa Chefchaouen 21-24 de juny

Festival de la Música Garantí Oujda 28 de juny - 1 de juliol

Festival de Volúbilis Volúbilis 12-17 de juliol

Festival Ben Amar Moulay Idriss Zerhoun 15-22 de juliol

Festival Rawafid azawan El Aaiún 20 -29 de juliol

Festival Ahidous Ain Louh 3-5 d'agost

Festival El Aita Safi 10-12 d'agost

TAULA 35 Principals festivals organitzats pel Ministeri de Cultura l’any 2007
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Festival a la Ciutat; Les Trobades de Fes; Festival del
Malhoun i la Poesia Urbana; Festival Nacional de la
Cultura Amazigh...). El Festival de Músiques Sagra-
des ha revalorat la ciutat de Fes i l'ha consagrat com
una ciutat mundialment coneguda.

El patrocini dels festivals també incumbeix el sector
privat. En els cartells de les manifestacions apareixen
els noms de diferents empreses (bancs, societats,
mitjans de comunicació…) en qualitat de parts impli-
cades en l'organització. Durant l'estiu de 2007, els ope-
radors telefònics van prendre la iniciativa d'animar les
platges de diverses ciutats marroquines: «concert a
la platga de Méditel»; «Festival de la Platga de Maroc
Télécom»; «urbayan fever tour de Wana». Així mateix,
diverses ambaixades (França, Espanya, Bèlgica, Gran
Bretanya) i instituts i centres culturals estrangers (Ins-
titut culturel français, Cervantes, British Council…) do-
nen suport a diferents manifestacions al Marroc.

Importància i desafiaments dels festivals

Els festivals, com a vectors de desenvolupament
humà i econòmic, contribueixen a la difusió del Mar-
roc a escala internacional i a la promoció dels valors

humanistes universals. Diversos eslògans creats en
ocasió d'aquests festivals insisteixen en els principis
de diàleg, pau i tolerància. Aglutinar artistes marro-
quins i estrangers en aquestes manifestacions artís-
tiques simbolitza la importància d'aquests intercan-
vis interculturals i l'obertura cap a l'altre. Els festivals
s'inscriuen en una estratègia de turisme cultural que
subratlla la riquesa i la diversitat del patrimoni local
(artesania, gastronomia, arquitectura). Paral·lelament,
s'organitzen conferències i debats públics per refle-
xionar sobre el futur de les ciutats.
El Ministeri de Cultura s'esforça per «convertir aques-
tes manifestacions en una forma de dinamització cul-
tural i artística mitjançant la definició d'objectius pre-
cisos: l'obertura a altres cultures; la sensibilització dels
actors governamentals i no governamentals davant la
necessitat d'afavorir l'expressió de les potencialitats cul-
turals locals i regionals». Per la seva part, les associa-
cions desitgen celebrar la seva ciutat i la seva regió,
contribuir al seu desenvolupament i promoure la seva
difusió internacional. Amb la creació de nous llocs de
treball i infraestructures, els festivals modifiquen una di-
nàmica socioeconòmica que, si ve a tomb, revitalitza
la ciutat en el seu conjunt. L'exemple de la ciutat d’Es-
saouira és instructiu sobre això. Marginada durant molt
de temps, la ciutat es beneficia actualment dels efec-
tes positius del Festival de Gnawa i les Músiques del
Món que el 2007 va celebrar la seva 10a edició. L'è-
xit d'aquest festival i el seu renom internacional van im-
pulsar els organitzadors a iniciar altres festivals per
assegurar l'animació anual de la ciutat (Festival de l'A-
lisis, Festival de les Músiques Andaluses). Definint-se
com a promotora de la ciutat i el seu desenvolupament
sostenible, l'associació Essaouira Mogador, fundada el
1992, organitza aquests festivals i està presidida per

Festival Lloc Data

Festival Mawazine Ritmes del Món Rabat 18 - 24 de maig

Festival de la Música del Desert Merzouga 24 - 26 de maig

Bulevard des els Joves Músics Casablanca 31 de maig - 3 de juny

Festival de Músiques Sagrades del Món Fes 1- 10 de juny

Nits de la Mediterrània Tànger 2 - 8 de juliol

Festival Timitar Agadir 4 - 7 de juliol

Festival Nacional de les Arts Populars Marràqueix 11 - 15 de juliol

Festival Alegria Chefchaouen 12 - 14 de juliol

Festival Gnawa i Músiques del Món Essaouira 19 - 23 de juliol

Casa Music Casablanca 19 - 22 de juliol

Festival de les Cultures Immaterials Mediterrànies Nador 25 - 28 de juliol

Festival les Calèches Marràqueix 8 - 12 d'agost

Festival de Joves Talents de Gnawa Essaouira 18 - 21 d'agost

TAULA 36 Principals festivals no oficials l’any 2007

Els festivals, com a vectors de
desenvolupament humà i
econòmic, contribueixen a
la difusió del Marroc a escala
internacional i a la promoció
dels valors humanistes universals
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A. Azoulay (conseller del rei). Contribueix, entre d'al-
tres coses, a omplir el dèficit d'infraestructures que pa-
teix la ciutat i a rehabilitar els jaciments històrics.
D'altra banda, un dels principals desafiaments d'a-
questes manifestacions segueix sent la participació
dels ciutadans en els assumptes de la seva ciutat. Els
organitzadors reafirmen els eslògans de participació,
repartiment i ciutadania. Inviten els marroquins a sor-
tir al carrer per assistir als múltiples festivals, quan
abans s'acontentaven amb consumir passivament la pro-
ducció cultural oficial oferta per la televisió. Gratuïts i

organitzats a l'aire lliure, aquests festivals tenen una aflu-
ència de públic de totes les edats i classes socials. Re-
velen així l'emergència d'una cultura urbana i noves for-
mes de sociabilitat i reapropiació dels espais públics.

Festivals per a joves: Nayda o la moguda
marroquí

Els joves artistes ja tenen la seva etiqueta: Nayda (li-
teralment, dret, despert). A totes les ciutats marro-

REFORÇAR EL PAPER DE LA DONA A LA SOCIETAT

Un aspecte rellevant de l'any 2006 ha estat la celebració de la

Conferència Ministerial Euromediterrània per "Reforçar el paper de la

dona a la societat", els dies 14 i 15 de novembre, a Istanbul. Sota els

auspicis de la presidència finlandesa de la Unió Europea, i basada en

els seus compromisos internacionals, regionals i nacionals comuns, els

socis euromediterranis van acordar treballar en un marc d'acció comú

per reforçar el paper de la dona a les esferes política, civil, social,

econòmica i cultural, a més de combatre’n la discriminació.

La Conferència es va celebrar en concordança amb la Declaració de

Barcelona de 1995 i el Programa de Treball Quinquennal acordat

durant la Cimera Euromediterrània del X Aniversari, celebrada a

Barcelona l’any 2005. Es va establir, doncs, que els socis adoptessin

"mesures per assolir la igualtat de gènere, evitant tota forma de dis-

criminació i garantint la protecció dels drets de la dona", fent balanç

alhora de la Conferència Preparatòria de Rabat celebrada els dies 14 a

16 de juny de 2006. Prèviament les xarxes de societat civil de la

Fundació Anna Lindh, d’Euromesco i de Femise havien elaborat uns tre-

balls preparatoris sota els auspicis de la Comissió Europea.

Els ministres euromediterranis van remarcar que la participació iguali-

tària d'homes i dones a totes les esferes de la vida constitueix un ele-

ment crucial de la democràcia i van confirmar que només mitjançant la

inclusió de totes les persones i mitjançant una acció decidida, les

dones de la regió podran portar a terme les seves ambicions i aspira-

cions, i, per tant, contribuir a la consecució dels objectius subjacents de

la Declaració de Barcelona: l'assoliment d'una zona comuna de pau,

estabilitat i prosperitat compartides a la regió mediterrània. Aquest

objectiu, basat entre altres coses en la democràcia, el respecte als

drets humans i el desenvolupament sostenible, només es pot acon-

seguir garantint a totes les dones el ple ús dels seus drets.

A les conclusions acordades pels socis euromediterranis manifesten

que incorporaran els drets polítics, civils, socials, econòmics i culturals

de les dones als seus diàlegs, incloent el marc dels acords d'asso-

ciació, els plans d'acció de la Política de Veïnatge Europea i els pro-

grames i projectes de la Unió Europea. En aquest marc, els ministres

reconeixen la necessitat d'un enfortiment del diàleg i la cooperació

entre actors governamentals i no governamentals a tota la regió

euromediterrània. Això inclourà el foment del diàleg entre els parlamen-

taris al si de l'Assemblea Parlamentària Euromediterrània, així com amb

les organitzacions de la societat civil, les associacions de dones, els

joves, els sindicats i les associacions empresarials i professionals,

segons correspongui d’acord amb cada legislació nacional i la coope-

ració entre les administracions nacionals, regionals i locals.

A la declaració tots els socis euromediterranis es comprometen a

mobilitzar recursos financers per protegir la implementació d'aquest

Marc d'Acció. A més del finançament nacional, la Unió Europea pro-

porcionarà els recursos adequats per a la seva implementació tant a

escala nacional com regional, mitjançant l'assistència tècnica i financera

proporcionada a través de l'Instrument Europeu de Veïnatge i

Partenariat (ENPI), les contribucions bilaterals dels estats membres de

la UE, el FEMIP i altres instruments financers rellevants.

Per la qual cosa reconeixen que els convenis internacionals sobre drets

humans inclouen l'obligació de garantir la igualtat d'homes i dones a

l'hora de gaudir de tots els seus drets econòmics, socials, culturals,

civils i polítics i per això, els socis euromediterranis adoptaran aquest

enfocament holístic basat en les següents prioritats interdependents i

interrelacionades:

- els drets polítics i civils de la dona;

- els drets socials i econòmics de la dona, i el desenvolupament

sostenible;

- els drets de la dona en l'àmbit cultural i el paper de les comunicacions

i els mitjans de comunicació.

En aquesta resolució els socis euromediterranis, segons els compro-

misos comuns internacionalment acordats, treballaran amb l'objectiu de

reforçar el paper de la dona amb la integració del ple ús dels seus drets

i de les seves necessitats en tots els plans, projectes i altres activitats

rellevants del Partenariat Euromediterrani, i donant suport així mateix a

mesures concretes a favor seu.

Un aspecte rellevant en aquesta Conferència és la introducció d'un

mecanisme de supervisió, ja que els socis euromediterranis s'han com-

promès a treballar a favor dels objectius continguts en el document

durant els pròxims cinc anys. En aquest sentit, conviden el Comitè

Euromed a convocar, com a mínim una vegada a l'any, una reunió

Euromed ad hoc, a escala d'alts funcionaris experts, per tal de super-

visar la implementació de les mesures presents contingudes en aque-

stes conclusions i d'informar-ne la Conferència Anual Euromediterrània

de Ministres d'Afers Estrangers. L’any 2009 tindrà lloc una Conferència

Ministerial Euromediterrània de seguiment destinada a tractar les

diverses qüestions relatives al ple ús de tots els drets humans per part

de les dones i els progressos fets en la implementació d'aquestes

mesures.

Resum elaborat per Maria-Àngels Roque (IEMed)
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quines, grups de joves músics emergeixen i expres-
sen, a través de les seves actuacions artístiques, una
nova forma d'identitat. Diverses formacions musicals
han adquirit fama més enllà de les fronteres nacio-
nals (Hoba Hoba Spirit, Darga, Amarg Fusion, H-
Kayne, Bigg). Alguns observadors assimilen aques-
ta dinàmica cultural inèdita amb la moguda espanyola.
Més que un efecte de moda, és tot un moviment de
renovació cultural iniciat per les noves generacions.
Més enllà de la dimensió protestatària dels seus te-
mes, els actors de la moguda marroquí senten la vo-
luntat d'actuar i participar en la creació del Marroc del
futur. Es proclamen creadors d'un missatge com-
promès sobre la quotidianitat de la seva societat i els
problemes dels seus semblants (desigualtat social,
desocupació, immigració clandestina, etc.). Per a
ells, l'expressió artística és un mitjà per exhortar al can-
vi i una manera de fer política d'una altra manera. Di-
verses cançons aborden la corrupció, el drama dels
atemptats i el terrorisme. Durant les eleccions legis-
latives de setembre de 2007, els grups musicals van
participar en la campanya de mobilització incitant els
joves a participar a les eleccions.
Les premisses del moviment Nayda daten de finals
de la dècada de 1990 amb l'organització del Bule-
vard dels Joves Músics. Aquest festival, creat el
1999 per la Association d'Education Artistique et Cul-
turelle, reuneix cada any a Casablanca els seguidors
i els grups de la nova escena musical. És una de les
manifestacions musicals emergents d'Àfrica i del
món arabomusulmà. En la seva última edició, va con-
gregar més de 150.000 joves durant quatre dies. En
atenció a l'èxit obtingut com trampolí de joves artis-
tes, sorgeixen altres festivals inspirats en aquesta ex-
periència. L’any 2007, assistim al naixement del Fes-
tival les Calèches a Marràqueix que se suma al
Festival de Joves Talents Gnawa de Essaouira, a la
seva 4a edició.
Després d'una fase underground marcada per l'es-
tigmatització i l'acusació (cas dels 14 joves músics
empresonats el 2003), la nova escena musical del
Marroc passa a la fase de normalització. Actual-

ment, gaudeix d'un reconeixement oficial evident
(subvencions del Ministeri de Cultura i accés als
mitjans de comunicació públics). A més, la presèn-
cia de grups de joves s'imposa cada vegada més a
altres festivals (Mawazine, Festival Nacional de les
Arts Populars, etc.). No obstant això, alguns isla-
mistes i conservadors ataquen els organitzadors d'a-
questes manifestacions i desacrediten els joves ar-
tistes. Aquests detractors associen els festivals amb
una crida a la perversió i al desenfrenament i acu-
sen els joves músics d'occidentalització i de pèrdua
d'identitat.

Pel seu context, els seus actors i les seves ambicions,
Nayda es defineix com a moviment cultural ciutadà,
sorgit de la realitat del Marroc i en sintonia amb el seu
temps. Els seus iniciadors s'inscriuen en un procés
d'establiment d'una nova forma d'identitat marroqui-
na que transcendeix la ideologia nacionalista «clàs-
sica». La marroquinitat i el sentit patriòtic es recalquen
amb fervor (un àlbum cèlebre de Bigg, estrella del rap,
es titula «Marroquins fins a la Mort»). La reconstruc-
ció d'aquesta identitat passa per la reapropiació del
patrimoni nacional, relacionada amb l'obertura cap a
la cultura de l'altre. L'ús de dialectes (darija, amazigh)
s'exhibeix com un marcador d'identitat que valora les
llengües maternes que practiquen la majoria dels
marroquins. Les cançons i els noms de grups barre-
gen el darija amb llengües estrangeres. Fruit del mes-
tissatge artístic i cultural, la «Fusió» com a nou gè-
nere musical compost és molt apreciada pels joves.
Així, aquesta nova onada cultural, Nayda, dóna a co-
nèixer un Marroc plural que es mou al ritme dels fes-
tivals, la creació i les interaccions culturals.

Grups de joves músics
emergeixen i expressen, a través
de les seves actuacions
artístiques, una nova forma
d'identitat





Annexos
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Mapa A.1 Biodiversitat mundial, biodiversitat mediterrània i àrees protegides (2004)
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Elaboració pròpia. Fonts: WRI i UICN.
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Mapa A.2 Consum d’aliments a la Mediterrània (2001/03*)
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(*) Última dada disponible d’aquest període. Elaboració pròpia. Font: FAO.
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Mapa A.3 Refugiats iraquians per país i desplaçats interns a Iraq per regió
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Mapa A.4 Pesca: captures a la Mediterrània (2005)
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Elaboració pròpia. Font: FAO, Fishstat.
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Mapa A.5 Incendis a la riba nord de la Mediterrània (estiu 2007)

S
up

er
fíc

ie
cr

em
ad

a
20

0

10
0

50 25 5

20
0-

30
0

15
0-

20
0

10
0-

15
0

50
-1

00

25
-5

0

10
-2

5

0-
10

S
up

er
fíc

ie
fo

re
st

al

S
up

er
fíc

ie
ag

ríc
ol

a

S
up

er
fíc

ie
ar

tif
ic

ia
l

M
ile

rs
d’

he
ct

àr
ee

s
Ti

pu
s

de
su

pe
rf

íc
ie

(%
)

S
up

er
fíc

ie
to

ta
l

(t
ip

us
de

su
pe

rfí
ci

e
no

es
pe

ci
fic

at
)

95
,6

4,
2

0,
2

56
,8

42
,0

1,
2

85
,7

14
,2

0,
1

96
,7

2,
2

1,
2

74
,10,
1

25
,7

69
,9

29
,80,

3

84
,015

,8 0,
2

88
,2

0,
1

11
,7

62
,836

,2

1,
0

S
up

er
fíc

ie
cr

em
ad

a
al

P
el

op
on

ès
(3

0
d’

ag
os

t
de

20
07

)

E
la

bo
ra

ci
ó

pr
òp

ia
.

Fo
nt

:S
er

vi
ce

R
ég

io
na

ld
e

Tr
ai

te
m

en
td

’Im
ag

e
et

de
Té

lé
dé

te
ct

io
n

(S
E

R
TI

T)

Elaboració pròpia. Font: The European Forest Fire Information System (EFFIS).
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Mapa A.6 Principals fonts d’ingressos (2005)
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Mapa A.7 Disponibilitat hídrica (2007)

Disponibilitat d’aigua renovable (m3/hab/any)

Els hidròlegs estimen que la quantitat d’aigua necessària per produir aliments, fer funcionar la indústria, mantenir l’entorn i el consum domèstic, és
d’uns 1.700 m3 d’aigua per persona i any. Per sota d’aquest llindar els països estan en situació d’estrès hídric (uns 745 milions de persones a nivell
mundial, 41% de la població mediterrània). Quan la disponibilitat és inferior als 1.000 m3 es considera que la situació és d’escassetat hídrica (279
milions; 36%); i per sota de 500 m3 parlem d’escassetat absoluta (125 milions; 13%)..
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Elaboració pròpia. Fonts: Informe sobre desenvolupament humà, 2006, PNUD i FAO.

Mapa A.8 Aigües superficials, subterrànies i externes (2007)
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Mapa A.9 Conques compartides (2007)
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Elaboració pròpia. Fonts: Atlas of International Freshwater Agreements. PNUMA, 2002. Informe sobre desenvolupament humà 2006, PNUD i FAO.
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Mapa A.10 Consum d’aigua per sectors (2000)
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Elaboració pròpia. Fonts: Informe sobre desenvolupament humà 2006, PNUD i FAO.

Mapa A.11 Consum d’aigua i explotació de recursos (2000)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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Mapa A.12 Participació de les dones en els parlaments i governs (2007)
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Elaboració pròpia. Font: Inter-Parliamentary Union (IPU) www.ipu.org.
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Mapa A.13
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Elaboració pròpia. Font: www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm.

Índex de competitivitat turística (2008)
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Mapa A.14 Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) a la Mediterrània (2002-2006)
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Elaboració pròpia. Font: OCDE.
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Mapa A.15 Energia nuclear civil a la Mediterrània

Energia nuclear comercial

Sense
considerar la
construcció de
centrals

Considerant la
construcció de
centrals

Amb proposta
per construir la
primera central

Amb totes les
centrals
tancades

Amb centrals en
funcionament i
considerant la
construcció de
noves plantes

Amb centrals en
funcionament i
construint noves
plantes

Amb centrals en
funcionament

Marroc

Estudi de viabilitat amb Rússia
per construir una central a Sidi
Boulbra; i per construir una planta
dessaladora a Tan Tan amb Xina.
Converses d’alt nivell amb França
per a la construcció d’una central
a prop de Marràqueix
1 reactor d’investigació (2MW) a
Maâmora (Centre d’Estudis
Nuclears).

Tunísia

Procés d’avaluació sobre la
possibilitat de construir una central
(600 MW). Acord amb França
(2006) per a l’ús d’energia nuclear
per a la producció d’electricitat o
per a dessalinització.

Algèria

Reactors d’investigació a Draria
(1 MW) i Ain Oussera (15 MW).
Acord amb Xina (1996) per a la
construcció de 2 reactors
d’investigació. Acord
d’investigació i desenvolupament
amb Rússia (2007). Acord de
cooperació amb els EUA (2007)
per a l’intercanvi de coneixement
i desenvolupament de programes.
Acord de cooperació amb França
(2007) que podria conduir a la
construcció de la primera central.

Líbia

Acord amb França (2006) per la
energia nuclear civil.
Memoràndum d’enteniment
(2007) amb l’empresa d’energia
nuclear francesa AREVA per a la
construcció d’una central
destinada a la dessalinització.
Conjunt crític i reactor
d’investigació a Tajoura (supervisió
de l’AIEA).

Egipte

Proposta per a la construcció d’1
central (1.000 MW) en Al-Dabah
i estudis per a la construcció de
3 centrals (600 MW).
Acord de cooperació nuclear amb
Xina (2006). França i Espanya
han ofert a Egipte el seu know-
how en energia nuclear (2007).
2 reactors d’investigació (2 MW
i 22 MW) a Inshas (Inshas Nuclear
Research Center).

Jordània

S’espera comptar amb una central
en funcionament el 2015 per a la
producció d’energia i
dessalinització.
Converses amb Canadà per al
subministrament del reactor.
El 2007, Jordània s’uneix al Global
Nuclear Energy Partnership
(GNEP).

Síria

1 reactor d’investigació a Dar el-
Hadjar, proporcionat per Xina.
Acord amb Rússia (2000) per al
subministrament d’un reactor
d’aigua lleugera.
El setembre de 2007, Israel va
bombardejar unes suposades
instal·lacions nuclears d’ús militar
a Dayr az-Zawr.

Israel

Es considera la producció
d’energia nuclear per a fins civils.
Així, es preveu la construcció
d’una central (1.200 MW).
2 reactors d’investigació: un (5
MW) sota la supervisió de l’AIEA
(Soreq Nuclear Research Center)
i altre (70 MW) suposadament
d’ús militar. Israel no ha signat el
tractat de no proliferació.

Sèrbia i Montenegro

1 reactor experimental a Vinca
(Institute of Nuclear Science).

Turquia

El 2006, el Govern va anunciar
plans per a la construcció de 3
centrals (4.500 MW) operatives
el 2012-2015, l’ubicació de les
quals no s’ha decidit.
El 2008, l’Autoritat Turca d’Energia
Atòmica va llançar la convocatòria
d’oferta per a la primera central.
2 reactors d’investigació a
Cekmece (5 MW) i a Istanbul
(250 kW).

Croàcia

1 central conjunta amb Eslovènia
en funcionament a Krsko
(Eslovènia).

Albània

Proposta del Govern per construir
una central a Durres per a la
producció d’energia elèctrica per
al consum intern i l’exportació.

Grècia

1 reactor d’investigació (5 MW)
a Atenes i 1 reactor subcrític
(Universitat de Tessalònica).

Eslovènia

1 central conjunta d’Eslovènia i
Croàcia en funcionament a Krsko.
Possible construcció d’una unitat
addicional de 1.000 MW cap a
2020. 1 reactor d’investigació
(250 KW) a Ljubljana (Josef
Stefan Institute).

Itàlia

4 centrals clausurades després
del referèndum de 1987.
5 reactors d’investigació
operatius.
La companyia energètica ENEL
participa en la construcció de
centrals a França i Eslovàquia.
Reobert el debat sobre l’energia
nuclear.

Portugal

1 reactor d’investigació (1MW) a
Sacavém (Instituto Tecnológico e
Nuclear).

Espanya

8 reactors en funcionament
(7,6 GW).

França

59 reactors en funcionament
(64 GW).
11 reactors d’investigació en
funcionament.
Construcció d’un nou reactor
(1.630 MW) a Flamanville.

Reactors per a la producció d’energia comercial en funcionament
Reactors d’investigació en funcionament
Reactors en construcció
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Elaboració pròpia. Fonts: AIEA, www.iaea.org; Agència de l’Energia Nuclear, www.nea.fr; World Nuclear Association, www.world-nuclear.org i Nuclear Threat Initiative, www.nti.org
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Mapa A.16 Aglomeracions urbanes a la Mediterrània
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Elaboració pròpia. Font: UNPOP World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database. http://esa.un.org/unup/index.asp
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Mapa A.17 Estrangers dels països MEDA-10 residents a la UE (2000-2007*)
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Al gràfic de sectors es presenten individualment les nacionalitats que representen més del 10% dels estrangers MEDA-10 a cada país; les altres
nacionalitats s’inclouen a la categoria «resta».
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Elaboració pròpia. Fonts: Per AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PT i SE, dades de les oficines d’estadístiques nacionals. Per BG, CY, CZ, HU, LT, LV, PL, SI, SK, UK i
RO, dades de l’Eurostat. Per FR, estimacions de l’INSEE per a l’any 2005. Per LU, estimacions a partir de dades del STATEC 2002-2006, Última dada disponible per a cada
font. *Última dada disponible d’aquest període
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Gener de 2007

El Govern espanyol anuncia que el
procés de pau amb l'organització Eus-
kadi i Llibertat (ETA) està completa-
ment mort. Nikola Spiric, serbobosnià
i membre de la Unió de Socialdemò-
crates Independents (SNSD), es con-
verteix en primer ministre de Bòsnia i
Hercegovina, mentre que, a Sèrbia, els
ultranacionalistes del Partit Radical
Serbi guanyen les eleccions. L'assas-
sinat del periodista turc d'origen ar-
meni Hrant Dink, defensor dels drets
humans, commou a la població turca,
que surt als carrers per manifestar-se
contra el nacionalisme excessiu a Tur-
quia. Al Líban, els enfrontaments entre
partidaris i oponents del Govern deixen
diversos morts. Per primera vegada
des de la independència d'Algèria, el
1962, un president de l'Assemblea Na-
cional francesa visita Algèria. A Euro-
pa, Romania i Bulgària entren a formar
part de la UE i Eslovènia es converteix
en el dotzè país de la zona euro. Ale-
manya assumeix la presidència de torn
de la UE durant el primer semestre de
l'any i Hans-Gert Pöttering, líder del
Partit Popular Europeu i Demòcrates
Europeus (PPE-DE), es converteix en
el nou president del Parlament Euro-
peu, per un mandat de dos anys i mig.
Neix un nou grup d'extrema dreta al
parlament Europeu: el Partit Identitat,
Tradició, Sobirania.

Espanya

• El 2 de gener, José Blanco, secretari
d'organització del Partit Socialista Ob-
rer Espanyol (PSOE) declara que el pro-
cés de pau amb l'organització terroris-
ta Euskadi i Llibertat (ETA) no solament
està suspès, sinó completament mort. El
8 de gener, Arnaldo Otegi, líder de Ba-

tasuna, braç polític il·legal d'ETA, recla-
ma a ETA que mantingui el seu alto el
foc. El 9 de gener, ETA reivindica l'au-
toria de l'atemptat terrorista del 30 de
desembre de 2006 a l'aeroport de Ba-
rajas. El 13 de gener hi ha manifesta-
cions per la pau a diverses ciutats del
país, que són boicotejades pel Partit
Popular (PP), principal partit de l'opo-
sició, que havia estat molt crític amb el
procés de pau. El 15 de gener, el pre-
sident Zapatero demana disculpes da-
vant tot el país per haver afirmat, 24 ho-
res abans de l'atemptat de Barajas, que
el procés de pau millonaria.
• El 21 de gener es produeixen en-
frontaments entre grups de joves i la po-
licia al País Basc i a Navarra, després
de la decisió del Tribunal Suprem de
considerar com grups terroristes tres
moviments juvenils, Jarrai, Haika i Segi,
pels seus vincles amb ETA.

França

• El 3 de gener, un activista separa-
tista cors, Ange-Marie Tiberi, mor en
explotar la bomba que manipulava. La
policia deté tres homes, entre ells el
president de la Federació de Sindicats
d'Empresaris Agrícoles del departament
d'Alta Còrsega, Joseph Colombani. El 5
de gener, el ministre de l'Interior, Nico-
las Sarkozy, anuncia un programa d'in-
versions per a Còrsega de mil milions
d'euros al llarg de set anys.
• El 14 de gener, Nicolas Sarkozy és
elegit candidat a les eleccions presi-
dencials per la Unió per un Moviment Po-
pular (UMP), amb un 98% dels vots. La
participació arriba tan sols al 69%.
• El 22 de gener mor als 94 anys
Abbé Pierre, sacerdot, activista social
i fundador dels Companys d’Emaús,
que presten ajuda als més desafavorits
i exclosos.

Itàlia

• El 9 de gener s'obre una audiència
preliminar sobre la cooperació italo-
nord-americana en el segrest per part de
la CIA de l'imam Hassan Mustafà Os-
sama Naser (Abu Omar), ocorregut a
Milà el 2003.
• El 18 de gener, la fràgil coalició go-
vernamental del primer ministre italià Ro-
mano Prodi se situa prop de la ruptura
davant l'oposició de tres partits de la
coalició al pla de Prodi de renovar el fi-
nançament per a la participació d'Itàlia en
les operacions de l'OTAN a l'Afganistan.
• El 24 de gener, les autoritats euro-
pees de competència anul·len els càr-
recs contra el banc central italià, el Banc
d'Itàlia, acusat d'haver obstaculitzat les
ofertes de bancs estrangers per a l'ad-
quisició de bancs italians, després que
el Banc d'Itàlia modifiqués les seves re-
gles en matèria d'adquisicions.
• El 25 de gener, el Govern anuncia
noves mesures de liberalització econò-
mica, entre aquestes, la reducció del
temps necessari per obrir un negoci.

Eslovènia

• L'1 de gener, Eslovènia adopta l'eu-
ro com a moneda oficial, amb la qual
cosa es converteix en el dotzè país de
la zona euro i el primer dels deu països
incorporats a la UE el 2004 en adoptar
la moneda única.

Bòsnia i Hercegovina

• El 3 de gener, la presidència tripar-
tida del país nomena primer ministre a
Nikola Spiric, serbobosnià, membre de
la Unió de Socialdemòcrates Indepen-
dents (SNSD).
• L'11 de gener s'obre al Tribunal Pe-
nal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia

Cronologies

Cronologia dels principals conflictes
i esdeveniments polítics
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(TPII) el judici contra el general Dra-
gomir Milosevic, acusat de crims con-
tra la humanitat i violació de les lleis i
costums de la guerra. El 1994, durant
el setge de Sarajevo, era comandant del
Cos de Romanija de l'Exèrcit serbo-
bosnià.
• El 24 de gener, Christian Schwarz-
Schilling anuncia la seva dimissió com
Alt Representant de les Nacions Unides
a Bòsnia i Hercegovina.

Sèrbia

• El 21 de gener, se celebren elec-
cions per constituir un nou Parlament,
després de la sortida de la coalició go-
vernamental, l'octubre de 2006, del
partit liberal G17+, en senyal de pro-
testa contra la incapacitat del Govern
per detenir el general Ratko Mladic,
antic comandant de l'exèrcit serbo-
bosnià acusat de genocidi. Es tracta de
les primeres eleccions legislatives a
Sèrbia des de la independència de
Montenegro, el maig de 2006. Les elec-
cions confirmen el lideratge del Partit
Radical Serbi (SRS), ultranacionalista,
que obté 81 escons, enfront dels 130
dels tres partits o blocs democràtics
proeuropeus, el Partit Democràtic (DS),
el Partit Democràtic de Sèrbia-Nova
Sèrbia (DSS-NS) i el G17+. Els repre-
sentants de la UE havien incitat ober-
tament els electors a rebutjar els ultra-
nacionalistes del SRS i votar per partits
proeuropeus.
• El 26 de gener, l'enviat especial de
les Nacions Unides per a Kosovo, Mart-
ti Ahtisaari, presenta les seves recoma-
nacions sobre l'estatus definitiu de la
província als membres del grup de con-
tacte (Alemanya, Estats Units, França,
Itàlia, Regne Unit i Rússia), reunits a
Viena.
• El 29 de gener, el Govern acomia-
da l'inspector general de la policia i an-
tic advocat de drets humans Vladimir
Bozovic, qui atribueix el seu acomiada-
ment a les pressions que ha exercit so-
bre el Govern per capturar a Ratko Mla-
dic. Vladimir Bozovic és substituït per
Ljubinko Nokolic.

Montenegro

• El 18 de gener, Montenegro es con-
verteix en el membre número 185 del
Fons Monetari Internacional (FMI).

Albània

• El 12 de gener, després de diverses
setmanes de desacords entre el Govern
i l'oposició sobre la preparació de les
eleccions municipals, 12 partits polítics
signen un acord per celebrar les elec-
cions el 18 de febrer. L'acord posa fi a
la crisi provocada per l'anul·lació d'a-
questes eleccions, previstes inicialment
per al 20 de gener. El 13 de gener, el
Parlament albanès esmena la Constitu-
ció i la llei electoral per adequar aques-
tes eleccions a les normes europees.

Grècia

• El 10 de gener, milers de professors
i funcionaris fan vaga per protestar con-
tra els plans del Govern de privatitzar les
universitats. Els metges dels hospitals
públics, per la seva part, surten al car-
rer el 15 de gener per exigir una millo-
ra de les seves condicions de treball i
una reducció de la seva jornada laboral.
• El 12 de gener, un grup revolucionari
d'esquerres, Lluita Revolucionària, llan-
ça una granada contra l'ambaixada dels
Estats Units a Atenes per protestar con-
tra la presència de bases nord-ameri-
canes i de l'OTAN en territori grec, sen-
se que es produeixin ferits.

Xipre

• El 9 de gener, les autoritats de la
República Turca del Nord de Xipre
(RTNC) comencen a retirar el mur del
carrer Ledra, a Nicòsia, considerat per
la part grega de l'illa com un obstacle als
esforços de reunificació del districte
comercial de la ciutat.
• El 22 de gener, els ministres d'Afers
Estrangers de la UE decideixen accelerar
l'establiment de relacions comercials di-
rectes amb la RTNC.

Turquia

• El 19 de gener és assassinat, quan
sortia del seu despatx al centre d'Istan-
bul, el periodista turc d'origen armeni
Hrant Dink, defensor dels drets humans
i director del setmanari bilingüe turc-ar-
meni Agos. Hrant Dink havia estat de-
mandat diverses vegades per greuge a
la identitat turca, contemplat a l'Article
301 del Codi penal turc, per haver cri-
ticat la negativa de Turquia de reconèi-

xer el genocidi armeni, i ja havia rebut
amenaces de mort per part de naciona-
listes turcs. Milers de manifestants sur-
ten als carrers per protestar contra el
que consideren un nacionalisme exces-
siu. El 23 de gener, 50.000 persones as-
sisteixen al funeral del periodista assas-
sinat, on les autoritats turques havien
convidat personalitats polítiques i espi-
rituals armènies. El 25 de gener, són de-
tingudes cinc persones, i dos sospitosos
el 26 i el 31 de gener.

Síria

• El 10 de gener, les autoritats ne-
guen l'autorització a l'escriptor sirià Ak-
ram Bunni per viatjar a Brussel·les amb
motiu d'una reunió al Parlament Europeu
sobre la situació dels drets humans a Sí-
ria i les relacions entre Síria i la UE.
• El 27 de gener, Síria aprova una sè-
rie de lleis per promoure les inversions
estrangeres.

Líban

• El 23 de gener, milers d'opositors al
règim es manifesten a diverses ciutats
del país, convocats pel grup xiïta Hez-
bol·lah i el seu aliat cristià, el Moviment
Patriòtic Lliure de Michel Aun. En aques-
tes manifestacions es produeixen en-
frontaments entre opositors i partidaris
del Govern, que deixen tres morts i un
centenar de ferits. El 25 de gener, els
enfrontaments entre membres d'aquests
dos bàndols es reprodueixen a la Uni-
versitat Àrab de Beirut i s'estenen des-
prés a altres institucions veïnes, amb
un saldo de tres morts més. El secreta-
ri general d'Hezbol·lah, el xeic Hassan
Nasralah, fa una crida a la calma. El 31
de gener, The Herald Tribune afirma
que Iran i Aràbia Saudita estan portant
a terme esforços diplomàtics per posar
fi a la crisi política al Líban.
• El 25 de gener se celebra a París una
conferència internacional de donants
que reuneix un total de 7.600 milions de
dòlars per contribuir a la reconstrucció
del Líban, després de la guerra entre
Hezbol·lah i Israel ocorreguda entre ju-
liol i agost de 2006.

Jordània

• El 24 de gener, el Tribunal de Se-
guretat de l'Estat condemna tres ho-
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mes a penes d'entre 7 i 15 anys de pre-
só per haver planificat atemptats contra
objectius nord-americans a Jordània.

Egipte

• L'1 de gener, Ayman al-Zawahiri, nú-
mero dos de l'organització Al-Qaida,
acusa Egipte, Aràbia Saudita i Iemen de
col·laborar amb els Estats Units i Israel.
• El 13 de gener, membres de les for-
ces de seguretat detenen Huwaida Taha
Mitwalli, periodista de Al-Quds al-Arabi,
un diari editat a Londres, quan estava
realitzant un documental per a la cade-
na de televisió Al Jazira sobre la pràcti-
ca de la tortura a Egipte. L'endemà, el fis-
cal acusa Mitwalli de perjudici als
interessos nacionals i possessió i difusió
d'imatges falses sobre la situació inter-
na del país susceptibles d'afectar la dig-
nitat nacional. Aquesta detenció es pro-
dueix després de la difusió d'un vídeo
quemostrava les tortures que pateixen els
presos als centres de detenció egipcis.
• El 14 i el 24 de gener, les forces de
seguretat detenen respectivament a 6 i
7 membres dels Germans Musulmans,
en la que sembla una creixent campa-
nya de repressió contra l'organització
islàmica.

Líbia

• El 23 de gener, el Congrés General
del Poble, el més important òrgan le-
gislatiu i executiu de Líbia, efectua un
profund reajustament ministerial i sub-
stitueix els ministres d'Hisenda, Econo-
mia i Justícia.
• El 31 de gener, després de la cele-
bració del Consell de Ministres Àrabs
de l'Interior, a la ciutat de Tunis, el mi-
nistre de l'Interior libi, Salah Rajab, de-
cideix exigir un visat a tots els ciutadans
àrabs per a l'entrada al seu territori,
amb la intenció de lluitar contra la infil-
tració de terroristes i combatre la im-
migració clandestina.

Tunísia

• El 3 de gener, 12 sospitosos de for-
mar part d'un grup islamista moren en
enfrontaments amb la policia a la ciutat
de Soliman. Quinze persones són de-
tingudes. El 12 de gener, el ministre de
l'Interior i Desenvolupament Local, Ra-
fik Belhaj Kacem, declara que es trac-

tava de terroristes i insinua que podrien
tenir vincles amb extremistes islàmics a
Algèria.

Algèria

• El 10 de gener, França i Algèria afir-
men que necessitaran un termini addi-
cional per signar un tractat d'amistat,
destinat a reforçar les seves relacions.
Del 19 al 22 de gener, per primera ve-
gada des de la independència del país,
l’any 1962, un president de l'Assem-
blea Nacional francesa visita Algèria;
obligat per la polèmica sobre la colo-
nització, Jean-Louis Debré advoca per
l'acostament entre els dos països.
• El 28 de gener, el diari algerià Liberté
informa que el Grup Salafista per a la
Predicació i el Combat (GSPC) ha can-
viat el seu nom pel d'Organització d'Al-
Qaida al Magreb Islàmic.

Marroc

• El 4 de gener, l'agència de premsa
oficial MAP informa que la policia ha
desmantellat una xarxa terrorista amb
vincles internacionals, que pretenia re-
clutar i enviar voluntaris a l'Iraq.
• El 15 de gener, l'Alt Tribunal de Ca-
sablanca condemna dos periodistes,
Driss Ksikes i Sanaa al-Aji, a tres anys
de presó condicional per haver inclòs en
un article acudits sobre la sexualitat, l'is-
lam i la política.

Unió Europea

• L'1 de gener, Alemanya assumeix
per un període de sis mesos la presi-
dència de torn de la UE, amb la tasca
d’arribar a un acord sobre el contingut
de la Constitució europea.
• L'1 de gener, Romania i Bulgària pas-
sen a ser membres de la UE, que comp-
ta des d'ara amb un total de 27membres.
El 15 de gener són elegits formalment 35
europarlamentaris romanesos i 18 búl-
gars, amb la qual cosa el nombre de di-
putats del Parlament Europeu passa de
732 a 785. L'entrada de diversos euro-
diputats romanesos d'extrema dreta per-
met la creació d'un nou grup, el partit
Identitat, Tradició, Sobirania, que elegeix
com a líder a l'eurodiputat del Front Na-
cional francès Bruno Gollnisch.
• El 16 de gener, Hans-Gert Pötte-
ring, líder del Partit Popular Europeu i De-

mòcrates Europeus (PPE-DE), és ele-
git nou president del Parlament Europeu
fins a la finalització de l'actual legislatu-
ra, el 2009.
• El 26 de gener, Espanya i Luxemburg
acorden celebrar a Madrid una reunió mi-
nisterial dels 18 estats membres que
han ratificat la Constitució europea fins
avui, més Portugal i Polònia. Davant la
pressió d'Alemanya, la reunió no arriba
a fer-se.

Febrer de 2007

L'Organització d'Al-Qaida al Magreb
Islàmic fa explotar set bombes prop de
diferents comissaries de policia als vol-
tants d'Alger, amb un saldo de 6 vícti-
mes. Al Líban, la vigília del segon ani-
versari de la mort de l'exprimer ministre
Rafiq Hariri, tres persones moren en
explotar diverses bombes en dos au-
tobusos a la localitat cristiana de Ain
Alaq. L'enviat especial de les Nacions
Unides per supervisar les negociacions
sobre l'estatus definitiu de Kosovo pre-
senta el seu pla per a la província, que
és immediatament rebutjat pel presi-
dent serbi. El Tribunal Internacional de
Justícia declara que la matança de Sre-
brenica de 1995 ha de qualificar-se
de genocidi. A Itàlia, el president rebutja
la dimissió presentada pel primer mi-
nistre després d'haver perdut una vo-
tació al senat sobre una important qües-
tió de política exterior. A la fi de mes,
la coalició governamental aconsegu-
eix guanyar una moció de confiança al
senat. A Egipte, continua la campanya
de repressió que porten a terme les
autoritats des de fa diversos mesos
contra els Germans Musulmans, amb
el resultat de 73 membres de l'orga-
nització arrestats al mes de febrer. Els
ministres de Medi Ambient de la UE es
comprometen a reduir en un 20% les
emissions de gasos d'efecte hivernacle
fins al 2020.

Portugal

• L'11 de febrer, el 59,25% dels elec-
tors voten a favor de la despenalització
de l'avortament i la possibilitat d'avortar
fins a les deu setmanes d'embaràs. Mal-
grat que la participació en el referèndum
no arriba al 50%, el mínim necessari
perquè el resultat sigui vinculant, el pri-
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mer ministre José Sócrates declara que
l'avortament serà legalitzat.

Espanya

• El 12 de febrer, el Tribunal Suprem
redueix de 12 a 3 anys de presó la pena
de José Ignacio de Juana Chaos, antic
cap del «comando Madrid» de l'orga-
nització terrorista Euskadi i Llibertat
(ETA), que es manté en vaga de fam
des de fa 98 dies. El 24 de febrer, l'As-
sociació de Víctimes del Terrorisme
(AVT), pròxima al Partit Popular (PP),
principal partit de l'oposició, organitza
una manifestació a Madrid contra la de-
cisió del Tribunal, i demana la dimissió
del president del Govern, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, per haver obert ne-
gociacions de pau amb ETA.
• El 12 de febrer, el fiscal del Tribunal
Suprem Mariano Fernández Bermejo és
nomenat ministre de Justícia.
• El 15 de febrer comença el judici
contra 29 persones, en la seva majoria
de nacionalitat marroquina, acusades
d'estar implicades en els atemptats de
Madrid de març de 2004.

França

• El 8 de febrer, dos policies són acu-
sats d'omissió del deure d'auxili en el cas
dels dos joves musulmans electrocu-
tats en l'extraradi de París el desembre
de 2005, la mort dels quals va originar
una onada de disturbis a tot el país i la
declaració de l'estat d'emergència.
• El 19 de febrer, les dues cambres le-
gislatives, reunides en sessió conjunta,
aproven una sèrie d'esmenes a la Cons-
titució francesa, com la inclusió de l'abo-
lició de la pena demort i la possibilitat de
privar de les seves funcions al president
de la República per incompliment dels
seus deures manifestament incompatible
amb l'exercici del seu mandat.

Itàlia

• El 7 de febrer, el jutge Sante Spina-
ci ordena que el soldat nord-americà
Mario Lozano sigui jutjat el pròxim 17 d'a-
bril en relació amb la mort de l'agent
secret italià Nicola Calipari, mentre
aquest últim alliberava a una ostatge
italiana a l'Iraq. El Departament de De-
fensa nord-americà afirma que no lliurarà
el soldat a la justícia italiana.

• El 16 de febrer, la jutgessa italiana
Caterina Interlandi ordena jutjar el prò-
xim vuit de juny a 26 nord-americans, la
major part dels quals són agents de la
CIA, i cinc italians, en relació amb el
segrest i tortura de l'imam egipci Has-
san Mustafà Ossama Naser (Abu Omar)
el 2003. Abu Omar havia estat alliberat
l'11 de febrer després d'haver passat
quatre anys a la presó. El 28 de febrer,
el govern nord-americà anuncia que s'o-
posarà a qualsevol sol·licitud d'extradi-
ció dels agents de la CIA.
• El 21 de febrer, el primer ministre, Ro-
mano Prodi, presenta la seva dimissió
després de la derrota soferta per la co-
alició governamental en una important
votació al Senat sobre el suport d'Itàlia
a les operacions de l'OTAN a l'Afganis-
tan i l'ampliació de la base militar nord-
americana de Vicenza. El 24 de febrer,
el president, Giorgio Napolitano, rebut-
ja la dimissió de Prodi i el convida a
sotmetre el seu govern a una moció de
confiança a les dues cambres. El 23 de
febrer, Prodi aconsegueix el suport dels
nou partits de la coalició a un programa
polític de 12 punts innegociables, en-
tre els quals hi ha la presència militar a
l'Afganistan. Per aconseguir el suport
dels democratacristians de l'UDEUR, el
Govern es veu obligat a abandonar el
seu objectiu de legalitzar el matrimoni en-
tre dues persones del mateix sexe. El 28
de febrer, la coalició de Prodi guanya la
moció de confiança al Senat.

Malta

• El 27 de febrer, el govern maltès
presenta oficialment la seva sol·licitud per
incorporar-se a la zona euro a partir de
l'1 de gener de 2008.

Bòsnia i Hercegovina

• El 9 de febrer es constitueix el nou
Consell de ministres, presidit pel ser-
bobosnià Nikola Spiric, que havia estat
nomenat primer ministre per la presi-
dència tripartida el 3 de gener passat.
• El 16 de febrer, un tribunal bosnià
condemna Gojko Jankovic, líder d'una
unitat militar de la brigada Foca, que
formava part de l'exèrcit serbobosnià, a
34 anys de presó per crims contra la hu-
manitat.
• El 26 de febrer, el Tribunal Interna-
cional de Justícia declara que la ma-

tança de musulmans perpetrada el 1995
a la ciutat bosniana de Srebrenica res-
pon als criteris constitutius de genoci-
di. Es tracta de la primera vegada que
un Estat és jutjat per genocidi en virtut
de la convenció de les Nacions Unides
de 1948, aprovada després de l'holo-
caust nazi.

Sèrbia

• El 2 de febrer, l'enviat especial de les
Nacions Unides per supervisar les ne-
gociacions sobre l'estatus definitiu de
Kosovo, Martii Ahtisaari, presenta el seu
pla per a la província en dues confe-
rències de premsa celebrades a Bel-
grad i Pristina. Sense arribar a recoma-
nar la independència, el pla està més a
prop de les peticions albaneses que de
les sèrbies, i recomana, entre d'altres
punts, que Kosovo tingui competència
per negociar i concloure acords inter-
nacionals, així com el dret de presentar
la seva candidatura per formar part de
les organitzacions internacionals. Així
mateix, el pla preveu una presència ci-
vil i militar de la comunitat internacional
a Kosovo amb l'objectiu d'ajudar les au-
toritats locals a garantir la pau i l'esta-
bilitat a la zona. El pla, acollit de bon grat
per la part albanesa, és rebutjat pel pre-
sident serbi, Boris Tadic. El 21 de febrer,
les dues parts es reuneixen a Viena per
abordar aquesta qüestió.
• El 10 de febrer, dos albanesos mo-
ren durant una manifestació de 3.000
membres del grup independentista Ve-
tevendosja davant els edificis del poder
legislatiu a Pristina. Els manifestants re-
clamaven la celebració d'un referèndum
sobre la independència.
• El 16 de febrer, un tribunal de Bel-
grad condemna Milorad Lukovic, antic
comandant de la policia especial, i Ra-
domir Markovic, antic cap dels serveis
de seguretat de l'Estat, a 15 i 8 anys de
presó, respectivament, per temptativa
d'assassinat del ministre d'Afers Estran-
gers serbi, Vuk Draskovic, l'octubre de
1999.

Albània

• El 18 de febrer, el principal bloc
opositor, liderat pel Partit Socialista
d'Albània (PSS), guanya les eleccions
locals a la majoria dels 384 municipis
del país.
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Grècia

• El 5 de febrer, el govern del primer
ministre Kostas Karamanlis aconsegueix
superar una moció de desconfiança del
Vouli (Parlament unicameral).
• El 22 de febrer, tres policies resul-
ten ferits durant les manifestacions d'es-
tudiants i professors contra la privatit-
zació de les universitats.

Xipre

• El 15 de febrer, el govern grecoxi-
priota obre un concurs públic interna-
cional per a l'exploració de petroli i gas
al llarg de les seves costes. Turquia,
que preveu explorar les mateixes zones,
s'oposa a l'esmentat concurs i declara
que la part grega de l'illa no té dret a sig-
nar acords en nom de la República Tur-
ca del Nord de Xipre (RTNC).

Turquia

• El 2 de febrer, un vídeo en el qual es
pot veure uns policies tractant com un
heroi a l'assassí del periodista d'origen
armeni Hrant Dink causa una gran cons-
ternació entre la població turca. Qua-
tre policies que apareixen en el vídeo
són apartats de les seves funcions. El
5 de febrer, el ministre de l'Interior ces-
sa al cap de la policia secreta d'Istan-
bul, Ahmet Ilhan Guler, per no haver
comunicat la informació essencial que
havia rebut un any abans sobre la pla-
nificació de l'assassinat.
• Els dies 13 i 18 de febrer, l'exèrcit
turc llança una ofensiva contra els in-
surgents kurds a la ciutat de Tunceli i a
la província de Bingol.

Síria

• El 8 de febrer, l'Alt Comissari de les
Nacions Unides per als Refugiats, An-
tónio Guterres, es reuneix amb dife-
rents representants del govern sirià,
entre ells el vicepresident, Farouk Sha-
ra, el ministre de l'Interior, Bassam
Abdelmajied, i el viceministre d'Afers
Estrangers, Feissal Mikdad, i expres-
sa el seu reconeixement pel suport
de Síria als iraquians que fugen de la
violència del seu país, alhora que sol·li-
cita una major implicació internacional
per alleujar la greu crisi que afecta la
regió.

Líban

• El 8 de febrer, l'exèrcit libanès con-
fisca un carregament d'armes destinat
a Hezbol·lah, prop del port de Beirut.
• El 13 de febrer, tres persones per-
den la vida i 21 més resulten ferides a
causa d'una explosió en dos autobusos
a la localitat cristiana d’Ain Alaq, al nord
de Beirut i a pocs quilòmetres de la
ciutat natal de l'expresident del país,
Amín Gemayel, pare de Pierre Gemay-
el, el ministre d'Indústria que va ser as-
sassinat el novembre de 2006. Malgrat
l'atemptat, prop de 300.000 persones
es concentren el 14 de febrer al cen-
tre de Beirut per commemorar el segon
aniversari de la mort de l'exprimer mi-
nistre Rafiq Hariri. Durant la manifesta-
ció, el seu fill, Saad Hariri, líder del Mo-
viment del 14 de març, reivindica la
unitat del país.

Jordània

• El 21 de febrer s'elegeix per prime-
ra vegada un cristià, Aziz Massadeh, per
formar part del Consell d'Administració
del Front d'Acció Islàmica (FAI), el braç
polític dels Germans Musulmans i prin-
cipal grup de l'oposició.

Egipte

• El 15 de febrer són detinguts 73
membres dels Germans Musulmans,
dins la campanya de repressió que por-
ten a terme les autoritats des de fa di-
versos mesos contra la primera força
de l'oposició. El 28 de febrer, un tribu-
nal ordena congelar els comptes de 29
membres de l'organització sospitosos
de finançar-la.
• El 16 de febrer, l'Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) confirma la mort
d'una dona egípcia a causa de la grip
aviària de tipus H5N1, la qual cosa ele-
va a tres persones el nombre de morts
pel virus el 2007 a Egipte (13 des de
2006).
• El 22 de febrer, Abdel-Karim Nabil
Suleiman, detingut el novembre de 2006,
és condemnat a quatre anys de presó per
haver atacat l'islam i el president Moha-
med Hosni Mubarak en diversos articles
publicats en el seu bloc. Es tracta del pri-
mer «blocaire» condemnat per expressar
les seves opinions a Internet. Les orga-
nitzacions internacionals de drets hu-

mans denuncien aquest greu atac a la lli-
bertat d'expressió.

Líbia

• El 10 de febrer, el comissari europeu
encarregat de la immigració, Franco Frat-
tini, anuncia que Líbia té la intenció de
cooperar amb la UE per lluitar contra
l'arribada d'immigrants clandestins a Eu-
ropa, i que ha acceptat per primera ve-
gada l'entrada d'una delegació d'experts
de la UE per estudiar la possibilitat de re-
forçar la vigilància de la frontera sud del
país. Com a contrapartida, el comissari
anuncia que Trípoli tindrà un paper ac-
tiu dins la cooperació mediterrània.
• El 10 de febrer, després d'una reunió
de la Unió del Magreb Àrab (UMA), el
ministre d'Afers Estrangers libi, Moha-
med Abdel-Rahman Chalgam, anun-
cia que el seu país no té intenció d'exi-
gir visats als ciutadans de països àrabs,
però instaurarà permisos de treball i de
residència.

Tunísia

• El 17 de febrer, en una sèrie de ju-
dicis contra diferents joves acusats de
pertànyer a la ideologia salafista, un tri-
bunal condemna 11 membres d'un grup
islamista a tres mesos i mig de presó per
haver fet reunions sense autorització de
les autoritats tunisianes.

Algèria

• El 13 de febrer, una sèrie d'atemp-
tats a diverses ciutats de l'est d'Alger
provoca sis morts, entre els quals hi ha-
via dos membres de les forces de se-
guretat, i 30 ferits, en explotar set bom-
bes de manera gairebé simultània prop
de diferents comissaries de policia. L'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magrib Islàmic,
antic Grup Salafista per a la Predicació
i el Combat (GSPC), reivindica els
atemptats terroristes.

Marroc

• El 26 de febrer, dotze ministeris i or-
ganismes governamentals, entre aquests
el Ministeri de l'Interior i el de Justícia, i
nou organitzacions independents de de-
fensa dels drets humans adopten un
programa de cinc anys per promoure el
respecte dels drets humans entre la po-
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blació marroquina. El programa inclou
diferents projectes culturals i campany-
es de sensibilització per intentar canviar
la mentalitat de la societat, inclosos els
policies i els responsables religiosos.
Una comissió formada per representants
del Govern i de les associacions de drets
humans es reunirà un cop l'any per ava-
luar els avenços aconseguits.

Unió Europea

• El 8 de febrer, Joaquín Cortés es
converteix en el primer ambaixador dels
drets del poble gitano, un càrrec des del
qual haurà d'ajudar els estats membres
a millorar la situació econòmica i social
d'aquest col·lectiu i lluitar contra la seva
discriminació.
• El 14 de febrer, el Parlament Euro-
peu aprova l'informe de Giovanni Clau-
dio Fava sobre la suposada utilització de
països europeus per part de la CIA per
al transport i la detenció il·legal de pre-
sos. Espanya, Grècia, Itàlia i Portugal es
troben entre els catorze estats mem-
bres acusats d'estar implicats amb més
o menys intensitat en el cas.
• El 15 de febrer, els ministres de Jus-
tícia i Interior de la UE adopten una sè-
rie de regles relatives al trasllat de pre-
sos dins la Unió, que hauran de posar-se
en pràctica dins dels tres pròxims anys,
amb l'objectiu que els presos complei-
xin la seva condemna en els seus països
d'origen.
• El 20 de febrer, els ministres de Medi
Ambient de la UE es comprometen a re-
duir les emissions de gasos d'efecte hi-
vernacle en un 20% respecte a 1990,
d'aquí a 2020, i en un 30% en cas que
s’arribi a un acord internacional.
• El 21 de febrer, la Comissió Europea
imposa una multa rècord, per un import
de 992,2 milions d'euros, a cinc em-
preses de construcció d'ascensors, de-
clarades culpables d'haver constituït un
càrtel.

Març de 2007

Es produeixen diversos atemptats ter-
roristes a Algèria i Marroc. A Egipte,
s'aproven en referèndum diferents es-
menes constitucionals, criticades per
l'oposició i per les organitzacions de
drets humans. S'obre el judici contra
l'exprimer ministre de Kosovo, Ramush

Haradinaj, al Tribunal Penal Internacio-
nal per a l'antiga Iugoslàvia (TPII). Sèr-
bia insta les Nacions Unides a rebutjar
el pla proposat pel mediador Martti Ah-
tisaari per a la província de Kosovo. Les
autoritats grecoxipriotes procedeixen a
la demolició del mur de separació del
carrer Ledra, al centre de Nicòsia, fet que
suposa un pas positiu cap a la reunifi-
cació de l'illa. Per primera vegada des
de l'aïllament de Síria arran de l'assas-
sinat de l'exprimer ministre libanès Ra-
fiq Hariri, el febrer de 2005, un repre-
sentant d'alt nivell de la UE visita el
país. El 25 de març, Europa celebra el
50 aniversari de la firma del Tractat de
Roma. Durant la cimera celebrada a
Brussel·les, els estats membres de la UE
adopten una sèrie d'objectius vincu-
lants per a la reducció de les emissions
de gasos d'efecte hivernacle.

Portugal

• El 8 de març, després del referèndum
celebrat al mes de febrer, el Parlament
legalitza l'avortament en les deu prime-
res setmanes d'embaràs.

Espanya

• L'1 de març, el Govern accepta que
José Ignacio de Juana Chaos, antic cap
del «comando Madrid» de l'organitza-
ció Euskadi i Llibertat (ETA), compleixi
el final de la seva condemna en arrest
domiciliari. El 10 de març, milers de per-
sones es manifesten a Madrid per de-
manar la dimissió del president del Go-
vern, José Luis Rodríguez Zapatero,
convocats pel Partit Popular (PP), prin-
cipal partit de l'oposició. El 26 de març,
Juan José Ibarretxe, president del Go-
vern basc, declara com a imputat per un
presumpte delicte de desobediència
davant el Tribunal Superior de Justícia
del País Basc, per haver-se entrevistat
el mes de gener passat amb Arnaldo
Otegi, líder de Batasuna, el braç polític
il·legal de l’organització terrorista ETA.

França

• L'1 de març es dóna a conèixer un
nou tractament contra la malària, fruit
de la col·laboració entre Metges sense
Fronteres (MSF) i la companyia farma-
cèutica francesa Sanofi-Aventis dins el
marc de la iniciativa «Medicaments per

a Malalties Oblidades», posada en mar-
xa per MSF el 2003.
• L'11 de març, el president francès,
Jacques Chirac, anuncia que no torna-
rà a presentar-se com a candidat per a
un tercer mandat. El 16 de març, que-
den oficialment inscrits 12 candidats
per a les eleccions presidencials, des-
prés d'haver obtingut almenys 500 fir-
mes de representants polítics nacionals
o locals. El 22 de març, Nicolas Sarko-
zy dimiteix del seu càrrec com a minis-
tre de l'Interior per poder dedicar-se a
la campanya presidencial.
• El 22 de març, un tribunal de París
rebutja la demanda de tres organitza-
cions musulmanes contra el setmanari
satíricCharlie Hebdo, el qual acusaven
d'incitació a l'odi contra els musulmans
per la publicació de les caricatures del
profeta Mahoma aparegudes original-
ment en un diari danès.

Itàlia

• El 2 de març, la coalició governa-
mental de Romano Prodi guanya una
moció de confiança a la Cambra de Di-
putats (cambra baixa).

Eslovènia

• El 31 de març finalitza el mandat de
Mitja Gaspari com a governador del
Banc d'Eslovènia (el banc central eslo-
vè) sense que s'hagi arribat a un acord
sobre el seu successor, ja que la Cam-
bra de l'Estat (cambra baixa) no havia do-
nat la seva aprovació als candidats pre-
sentats pel president, Janez Dranovsek.

Croàcia

• El 6 de març, el Consell d'Estabilit-
zació i Associació entre la UE i Croàcia
celebra la seva tercera reunió. Després
de constatar que Croàcia continua com-
plint els criteris polítics de Copenha-
guen, el Consell precisa que encara han
de realitzar-se esforços constants quant
a les reformes i la seva posada en pràc-
tica en una sèrie d'àmbits importants,
com el sistema judicial, l'administració
pública i la lluita contra la corrupció. El
Consell mostra la seva satisfacció pel fet
que es mantingui la plena cooperació
amb el Tribunal Penal Internacional per
a l'antiga Iugoslàvia (TPII), si bé asse-
nyala que es requereixen millores addi-



A
nn

ex
os

M
ed

. 2
00
8

34
2

cionals en el que respecta al proces-
sament dels crims de guerra a Croàcia.

Bòsnia i Hercegovina

• El 28 de febrer, el Govern de la Re-
pública Srpska demana disculpes pels
crims comesos durant la Guerra de Bòs-
nia, entre 1992 i 1995, i insta a fer el ma-
teix a la Federació de Bòsnia i Hercego-
vina (antiga FederacióCroata-Musulmana).
• El 30 de març, la Cambra de Re-
presentants de la Federació de Bòsnia
i Hercegovina aprova el nou Govern,
presidit per Nedzad Brankovic, del Par-
tit d'Acció Democràtica (SDA).

Sèrbia

• El 5 de març s'obre al Tribunal Penal
Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
el judici contra l'exprimer ministre de Ko-
sovo, RamushHaradinaj, acusat de crims
de guerra i crims contra la humanitat per
fets comesos quan era comandant de
l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo (UCK),
durant la guerra separatista ocorreguda
a la província entre 1997 i 1999.
• El 10 de març, durant l'última reunió
entre dirigents serbis i de la majoria al-
banesa de Kosovo sobre el pla elabo-
rat per l'enviat especial de les Nacions
Unides, Martti Ahtisaari, Sèrbia rebutja
el pla i reclama a les Nacions Unides que
ho rebutgin també. Al terme de la reunió,
Ahtisaari declara que no existeixen es-
perances que les dues parts es posin
d'acord sobre l'estatus definitiu de la
província. El 26 de març, Ahtisaari sot-
met el seu pla al Consell de Seguretat
de les Nacions Unides. Els Estats Units
i el Regne Unit donen suport al pla i
Rússia, aliada de Sèrbia, el rebutja.

Montenegro

• El 12 de març, la UE i Montenegro
rubriquen un Acord d'Estabilització i As-
sociació, fet que suposa un pas impor-
tant cap a l'adhesió de Montenegro a la
UE. Per a poder procedir formalment a
la firma definitiva de l'acord, la UE de-
mana a Montenegro que adopti una
nova Constitució.

Albània

• El 12 de març, el primer ministre al-
banès, Sali Berisha, emprèn una remo-

delació del seu govern tres setmanes
després que els electors expressessin
el seu descontentament a les eleccions
municipals. Gazmend Oketa es con-
verteix en viceprimer ministre, mentre
que Ilir Rusmajli, exviceprimer ministre,
passa a ser ministre de Justícia.

Grècia

• El 8 de març, 20 persones resulten
ferides i 40 més són detingudes durant
una manifestació de més de 20.000 es-
tudiants i membres del personal uni-
versitari contra la privatització de les
universitats, feta davant el Vouli (Parla-
ment grec).
• El 12 de març, la Comissió Europea
porta Grècia davant el Tribunal de Jus-
tícia de les Comunitats Europees (TJCE)
per la no aplicació de la legislació eu-
ropea en matèria de transport i sacrifi-
ci d'animals.

Xipre

• El 8 de març, les autoritats grecoxi-
priotes procedeixen a la demolició del
mur que dividia en dos el carrer Ledra,
al centre de Nicòsia, i separava a la co-
munitat grecoxipriota de la comunitat
turca des de la invasió turca de l'illa. El
ministre d'Afers Estrangers grecoxipriota
emplaça a Turquia que faci també un
gest, i precisa que el pas no estarà obert
als civils mentre Turquia no retiri les se-
ves tropes de la zona. Tant la UE com
la República Turca del Nord de Xipre
(RTNC) es feliciten per aquesta decisió.

Turquia

• El 7 de març un tribunal ordena els
proveïdors d'accés a Internet que blo-
quegin l'accés al portal de publicació de
vídeos YouTube, després de la difusió de
vídeos considerats ofensius cap al fun-
dador de la República turca, Mustafà
Kemal Atatürk. El 9 de març, s'aixeca el
bloqueig després de la decisió del por-
tal nord-americà de retirar els vídeos.
• El 8 de març, 31 dones són arres-
tades per haver organitzat una mani-
festació il·legal en suport d'Abdul·lah
Ocalan, líder empresonat del Partit dels
Treballadors del Kurdistan (PKK), que fi-
gura a la llista europea d’organitzacions
terroristes. El 21 de març, la policia ar-
resta a més de 200 persones en dife-

rents concentracions no autoritzades,
durant les quals els kurds reclamaven la
seva independència amb ocasió de la
celebració de l'Any Nou kurd (Newroz).
• El 29 de març es reprenen les ne-
gociacions per a l'adhesió de Turquia a
la UE amb l'obertura del segon capítol,
referent a les empreses i la indústria.

Síria

• El 12 de març, Ellen Sauerbrey, aju-
dant del secretari d'Estat nord-americà
per a la Població, els Refugiats i les Mi-
gracions, viatja a Síria per reunir-se amb
el viceprimer ministre, Feissal Miqdad, i
amb representants de l'alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Refugiats,
amb l'objectiu d'abordar la qüestió dels
refugiats iraquians que es troben a Sí-
ria. El 14 de març, per primera vegada
des de l'aïllament de Síria arran de l'as-
sassinat de l'exprimer ministre libanès
Rafiq Hariri, el febrer de 2005, un re-
presentant d'alt nivell de la UE visita el
país: Javier Solana, l'Alt Representant
de la UE per a la Política Exterior i de Se-
guretat Comuna (PESC), es reuneix amb
el president, Bachar al-Assad, el vice-
president, Farouk al-Shara, i el ministre
d'Afers Estrangers, Walid al-Mu'allim.

Líban

• El 8 de març, els líders de diferents
faccions polítiques rivals difonen una
declaració conjunta en la qual manifes-
ten que continuaran les negociacions per
posar fi a l'actual crisi política que tra-
vessa el país.
• El 14 de març, les forces de segure-
tat arresten quatre sirians, membres d'un
grup radical palestí, en relació amb l'a-
temptat del 13 de febrer a la localitat cris-
tiana de Ain Alaq, al nord de Beirut, en el
qual van fer explosió dos autobusos.
• El 27 de març, el Consell de Segu-
retat de les Nacions Unides aprova la re-
solució 1748 (2007) per la qual es pror-
roga fins al 15 de juny de 2008 el
mandat de la Comissió Internacional In-
dependent d'Investigació sobre l'as-
sassinat de l'exprimer ministre libanès
Rafiq Hariri el febrer de 2005.

Jordània

• El 7 de març comença en el Tribu-
nal de Seguretat de l'Estat el judici con-
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tra tres jordans acusats d'haver planifi-
cat l'assassinat del president nord-ame-
ricà, GeorgeW. Bush, durant la seva vi-
sita a Jordània a finals de novembre de
2006.

Egipte

• El 19 de març, l'Assemblea del Po-
ble aprova una sèrie d'esmenes cons-
titucionals destinades, segons el Go-
vern, a millorar la lluita contra el
sectarisme i el terrorisme. Entre aques-
tes esmenes es troben la prohibició de
crear partits polítics basats en la religió,
el final de la supervisió de les eleccions
per part dels jutges i noves mesures
antiterroristes, que atorguen amplis po-
ders a la policia per efectuar detencions
i vigilar la comunicació entre persones
sospitoses. L'oposició i les organitza-
cions de drets humans acusen el Go-
vern de pretendre soscavar les llibertats
civils i polítiques i de promoure la viola-
ció dels drets humans. El 25 de març es
produeixen protestes al Caire contra la
celebració d'un referèndum sobre les
esmenes constitucionals, previst per a
l'endemà, que se salden amb la deten-
ció de 19 persones. El 26 de març se
celebra el referèndum, boicotejat per
l'oposició, i el 27 de març, el ministre de
Justícia, Mamduh Mur'i, anuncia que el
75,9% dels participants han votat a fa-
vor de les esmenes. La participació és
del 27,1%. El Consell Nacional de Drets
Humans, organisme governamental pre-
sidit per l'antic secretari general de les
Nacions Unides, Butros Butros-Ghali,
afirma que s'han produït nombroses ir-
regularitats durant l'organització i la ce-
lebració del referèndum, i critica algunes
disposicions d'aquesta reforma.

Tunísia

• El 28 de març es reuneixen a la ca-
pital tunisiana un centenar d'empreses
magrebines i europees pertanyents a
l'àmbit de la gestió ambiental, en el marc
d'una trobada de col·laboració sobre
«Oportunitats innovadores per a la con-
servació del medi ambient». Els partici-
pants reclamen la posada en marxa d'u-
na política ambiental comuna i eficaç,
amb l'objectiu de reduir els nefastos
efectes dels abocaments industrials i
de les emissions contaminants i garan-
tir un desenvolupament sostenible a la

regió. Així mateix, es comprometen a in-
tercanviar els seus coneixements i a
aprofitar les oportunitats de col·labora-
ció disponibles a la regió.

Algèria

• Els dies 3 i 4 de març, l'Organitza-
ció d'Al-Qaida al Magreb Islàmic comet
sengles atemptats terroristes, un a Me-
dea i l'altre a la província de Tizi Ouzou,
en els quals perden la vida deu algerians
i un rus.
• El 22 de març es tanca el major ju-
dici per frau de la història d'Algèria. Ra-
fik Jalifa, propietari del banc que porta
el seu nom, és condemnat en absència
a cadena perpètua.

Marroc

• El 5 de març, Mohamed ben el-Hadi
Messahel, d'origen tunisià, és condem-
nat a 15 anys de presó per pertinença
a una xarxa terrorista que recluta els
seus membres al Marroc per realitzar
atemptats planificats a Europa, en par-
ticular a França i a Itàlia.
• El 6 de març, el president del Govern
espanyol, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, es reuneix amb el seu homòleg mar-
roquí per abordar el projecte de cons-
trucció d'una via fèrria entre el Marroc i
Espanya, que passaria sota l'estret de
Gibraltar.
• L'11 de març, un atemptat suïcida
provoca quatre ferits en un cibercafè
de Casablanca. La policia deté un còm-
plice de l'autor, mort en l'atemptat.

Unió Europea

• L'1 de març s'inaugura oficialment a
Viena l'Agència dels Drets Fonamentals
de la UE, que substitueix l'Observatori Eu-
ropeu del Racisme i la Xenofòbia.
• Els dies 8 i 9 de març, a la cimera eu-
ropea celebrada a Brussel·les, els estats
membres de la UE aproven una sèrie
d'objectius vinculants a l'àmbit del clima
i l'energia: reduir un 20% les emissions
de gasos d'efecte hivernacle d'aquí al
2020 respecte als nivells del 1990; aug-
mentar un 20% l'ús d'energies renova-
bles dins el consum energètic total de
la UE d'aquí al 2020; arribar a un per-
centatge mínim d'un 10% de biocom-
bustibles respecte al consum total de ga-
soil i gasolina per al transport a la UE

d'aquí al 2020. Així mateix, el Consell Eu-
ropeu es mostra favorable al fet que la
UE es fixi com a objectiu reduir en un
30% d'aquí al 2020 les emissions de ga-
sos d'efecte hivernacle, sempre que al-
tres països desenvolupats es compro-
metin a arribar a reduccions d'emissions
comparables i que els països en des-
envolupament més avançats des del
punt de vista econòmic aportin una con-
tribució adaptada a les seves respon-
sabilitats i a les seves capacitats.
• El 25 de març, Europa celebra el 50
aniversari de la firma del Tractat de Roma,
pel qual es va crear en 1957 la Comu-
nitat Econòmica Europea (CEE). Després
de la cimera informal celebrada a Ber-
lín, s'aprova una declaració en la qual
Alemanya es compromet a arribar a un
acord sobre la Constitució europea.

Lliga Àrab

• Els dies 28 i 29 de març, la Lliga
Àrab celebra a Riad la seva dinovena ci-
mera. Els líders àrabs decideixen donar
un nou impuls a la proposta d'inter-
canviar «pau per territoris» presentada
el mes de març del 2002 pel rei sau-
dita Abdul·là ben Abdulaziz per posar fi
al conflicte àrab-israelià. El dirigent libi
Muammar al Gaddafi boicoteja la reu-
nió, mentre que el president tunisià,
Zine el-Abidine ben Ali, es troba re-
presentat pel primer ministre, Moha-
med Ghannouchi.

Abril de 2007

Tres atemptats suïcides, reivindicats per
l'Organització d'Al-Qaida al Magreb Is-
làmic, es cobren la vida de 33 persones
a Alger, mentre que al Marroc s'acon-
segueix impedir un altre atemptat. A Sí-
ria, el Partit Baaz i els seus aliats del
Front Nacional Progressista guanyen
les eleccions legislatives. A Egipte, les
organitzacions de drets humans de-
nuncien fraus en la celebració del re-
ferèndum de març, mentre en un tribu-
nal militar s'obre el judici contra 40
membres destacats del moviment dels
Germans Musulmans. El Parlament de
Kosovo aprova per majoria el pla de
l'enviat especial de les Nacions Unides
per a Kosovo, Martti Ahtisaari. A Turquia,
se fan manifestacions massives contra
l'elecció d'un islamista com a president
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del país. Abdul·là Gül, únic candidat en
competició, del governant Partit de la
Justícia i el Desenvolupament (AKP), no
obté els vots suficients per ser elegit a
la primera volta, i l'oposició reclama
eleccions anticipades. Al Líban, es pro-
dueixen tensions al Parlament durant
la sessió en la qual s’havia d’aprovar la
constitució d'un tribunal internacional
per jutjar els sospitosos de l'assassinat
de l'exprimer ministre Rafiq Hariri l’any
2005. Nicolas Sarkozy, de la Unió per
un Moviment Popular (UMP), i Ségolè-
ne Royal, del Partit Socialista (PS), es
classifiquen per a la segona volta de
les eleccions presidencials a França.
Els ministres de l'Interior de la UE apro-
ven la creació d'una força d'interven-
ció ràpida per ajudar els estats membres
que hagin de fer front a una afluència
sobtada d'immigrants clandestins.

Portugal

• El 10 d'abril, el president, Aníbal Ca-
vaco Silva, ratifica la llei per la qual es
legalitza l'avortament en les deu prime-
res setmanes d'embaràs, però recoma-
na que es prenguin mesures perquè l'a-
vortament continuï sent un últim recurs.
• El 26 d'abril, el secretari general de les
Nacions Unides, Ban Ki-moon, nomena
l'expresident portuguès Jorge Sampaio
com a Alt Representant de les Nacions
Unides per a l'Aliança de Civilitzacions.

Espanya

• El 8 d'abril, un portaveu de l'organit-
zació terrorista Euskadi i Llibertat (ETA)
declara en una entrevista publicada al
diari bascGara que l'organització man-
té el seu compromís per la pau i està dis-
posada a donar passos importants a fa-
vor de la no-violència, sempre que es
posi fi als atacs contra la nació basca.
A més a més, acusa de falta de volun-
tat política el president del Govern, José
Luis Rodríguez Zapatero.
• El 10 d'abril, la policia de les illes Ca-
nàries comunica que, per primera vega-
da, uns immigrants africans que intenta-
ven arribar a les costes espanyoles han
llançat còctels Molotov contra una patrulla
de vigilància marítima espanyola.
• El 27 d'abril s'obre el processament
contra tres soldats nord-americans per
l'assassinat del càmera espanyol José
Manuel Couso Permuy durant el bom-

bardeig de les forces nord-americanes
sobre l’hotel on s’alltjava a Bagdad, el
2003.

França

• El 22 d'abril, Nicolas Sarkozy, de la
Unió per un Moviment Popular (UMP),
obté el triomf a la primera volta de les
eleccions presidencials, per davant de
Ségolène Royal, la candidata del Partit
Socialista (PS).

Itàlia

• El 17 d'abril comença a Roma el ju-
dici en absència de Mario Lozano, un
soldat nord-americà acusat d'haver as-
sassinat l'agent secret italià Nicola Ca-
lipari quan aquest acabava d'alliberar
una ostatge italiana a l'Iraq, el mes de
març del 2005. El judici queda final-
ment posposat fins al 14 de maig.
• El 20 d'abril, el primer ministre, Ro-
mano Prodi, anuncia que no es pre-
sentarà a les eleccions legislatives de
2011. Els dies 21 i 22 d'abril, a inicia-
tiva de Romano Prodi, els Demòcrates
d'Esquerra (DS) i la Margarida, respec-
tivament primer i segon partit de La
Unió, coalició governamental, es fusio-
nen per crear un nou partit, el Partit De-
mocràtic (PD). Aquesta fusió pretén es-
tabilitzar la coalició governamental de
centre-esquerra.

Croàcia

• El 18 d'abril és arrestat el diputat
Branimir Glavas, que havia perdut la im-
munitat parlamentària l'octubre de 2006.
Un tribunal d'Osijek l'acusa de crims de
guerra per haver ordenat l'assassinat
de deu civils d'origen serbi el 1991.

Bòsnia i Hercegovina

• El 3 d'abril, la Cambra d'Apel·lació del
Tribunal Penal Internacional per a l'an-
tiga Iugoslàvia (TPII) redueix de 32 a
30 anys de presó la condemna de Ra-
dislav Brdjanin, exviceprimer ministre de
la República Srpska. El 4 d'abril, el TPII
condemna a Dragan Zelenovic, un an-
tic policia serbobosnià, a 15 anys de
presó per haver violat i torturat l’any
1992 dones bosnianes de confessió
musulmana, a la localitat de Foca, a l'est
de Bòsnia.

Sèrbia

• El 5 d'abril, el Parlament de Kosovo
aprova per majoria el pla de l'enviat es-
pecial de les Nacions Unides per a Ko-
sovo, Martti Ahtisaari, que recomana la
independència de la província sota su-
pervisió internacional.
• El 10 d'abril, un tribunal serbi en-
carregat de jutjar els crims de guerra
condemna quatre membres de la unitat
de policia paramilitar dels «Escorpins» a
penes de fins a 20 anys de presó per
l'execució sumària de sis civils musul-
mans d'origen bosnià el juliol de 1995,
prop de Trnovo. Els paramilitars van ser
arrestats després de la difusió a la te-
levisió sèrbia d'un vídeo casolà en el
qual es podien veure els assassinats.

Macedònia

• El 16 d'abril comença al Tribunal Pe-
nal Internacional per a l'antiga Iugoslà-
via (TPII) el judici contra l'exministre de
l'Interior, Ljube Boskovski, i Johan Tar-
culovski, un antic oficial de policia, per
la seva actuació durant els enfronta-
ments ocorreguts a començaments d'a-
gost de 2001 a la localitat de Ljubotno
entre les forces de seguretat macedò-
nies i rebels d'origen albanès, que van
costar la vida a deu albanesos.
• El 18 d'abril es crea un nou partit
polític, el Moviment Nacional Albanès per
Ilirida (LKSHI), que aspira a federalitzar
Macedònia en dues entitats.

Albània

• El 24 d'abril, el ministre d'Afers Es-
trangers, Besnik Mustafaj, presenta la
seva dimissió per motius de salut. El
primer ministre, Sali Berisha, proposa el
nomenament de Lulzim Basha, fins ara
ministre d'Obres Públiques, Transports
i Telecomunicacions.

Grècia

• El 7 d'abril, The Economist informa
que el Vouli (Parlament) ha rebutjat els
plans del Govern de reformar la Cons-
titució per permetre la creació d'univer-
sitats privades.
• El 28 d'abril, el primer ministre, Kos-
tas Karamanlis, destitueix el ministre
d'Ocupació i Seguretat Social, Savvas
Tsitouridis, per la seva responsabilitat
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en l'escàndol dels fons de pensions de
l'Estat.

Turquia

• El 5 d'abril, la delegació turca es re-
tira de les negociacions amb Gaz de
France per a la construcció d'un gaso-
ducte des del Caspi fins a Europa, en
senyal de protesta pel projecte de llei
francès sobre el reconeixement del ge-
nocidi armeni entre 1915 i 1923.
• El 14 d'abril, prop de 300.000 per-
sones es manifesten als carrers d'Anka-
ra contra la possible candidatura a les
eleccions presidencials de l'actual primer
ministre, Recep Tayyip Erdogan, el qual
acusen de soscavar la laïcitat de l'Estat
turc. El 24 d'abril, el governant Partit de
la Justícia i el Desenvolupament (AKP)
decideix presentar com a candidat a les
presidencials el viceprimer ministre i mi-
nistre d'Afers Estrangers, Abdullah Gül.
Malgrat que la seva dona porta vel, el
candidat promet que defensarà els prin-
cipis de la laïcitat. El 27 d'abril, Abdullah
Gül, únic candidat en competició a les
eleccions presidencials, no aconsegueix
la majoria de dos terços en la Gran As-
semblea Nacional necessària per ser
elegit a la primera volta, boicotejada pels
partits laics. Després de la votació, la
cúpula de l'exèrcit adverteix el Govern
que no dubtarà a intervenir si conside-
ra que la laïcitat es veu amenaçada. El
29 d'abril, a Istanbul, prop de 700.000
manifestants acusen el Govern de voler
instaurar un Estat islàmic i demanen la
retirada del seu candidat a la presidèn-
cia. Aquest mateix dia, el Consell d'Eu-
ropa adverteix a l'exèrcit que no ha d'in-
tervenir en la política. Els partits de
l'oposició reclamen la celebració d'e-
leccions generals anticipades.
• Al llarg de tot el mes han perdut la
vida 32 insurgents kurds i almenys 9
soldats, en diversos enfrontaments.

Síria

• El 22 i el 23 d'abril, el Partit Baaz i
els seus sis aliats del Front Nacional
Progressista guanyen les eleccions le-
gislatives, amb 172 escons d'un total de
250. Els 78 escons restants correspo-
nen a candidats independents.
• El 24 d'abril, un tribunal penal de
Damasc condemna l'advocat i defen-
sor dels drets humans Anwar al-Bunni

a cinc anys de presó per «difondre in-
formació falsa perjudicial per a l'Estat»,
així com una multa de 2.000 dòlars per
haver portat a terme activitats sense au-
torització prèvia al centre pel Desenvo-
lupament de la Societat Civil. Anwar al-
Bunni va ser detingut el maig de 2006
juntament amb altres signataris de la
«Declaració de Beirut-Damasc».

Líban

• El 3 d'abril, el president del Parlament,
Nabbi Berri, impedeix l'entrada als dipu-
tats progovernamentals amb l'objectiu
d'evitar la celebració d'una sessió per
aprovar la constitució d'un tribunal inter-
nacional encarregat de jutjar els sospito-
sos de l'assassinat de l'exprimer ministre
Rafiq Hariri, ocorregut el 2005. El Govern
de Fuad Siniora i la majoria parlamentà-
ria, liderada pel fill de Rafiq Hariri, Saad,
que dirigeix el Moviment del 14 de març,
acusen Nabbi Berri de protegir Síria, sos-
pitosa d'estar implicada en l'assassinat. Els
diputats progovernamentals escriuen a
les Nacions Unides per sol·licitar la cons-
titució d'aquest tribunal.
• El 23 d'abril, el segrest i assassinat
de Ziad Qablan, de 25 anys, i Ziad
Ghandour, de 12, tots dos vinculats al
Partit Socialista Progressista de Walid
Jumblatt, fan témer la volta de les ten-
sions sectàries al Líban.

Jordània

• El 2 d'abril, el Tribunal de Seguretat
de l'Estat condemna sis persones a pe-
nes de presó, entre elles tres iraquians,
un sirià i un libi, per haver planificat un
atemptat contra l'aeroport internacional
«Reina Alia» d'Amman, l'any 2006, en co-
ordinació amb Al-Qaida. Quatre d'ells
són condemnats a cadena perpètua.
• El 21 d'abril, els serveis de segure-
tat jordans confisquen les gravacions
de l'entrevista concedida a Al-Jazira pel
príncep Hassan bin Talal, oncle del Rei
Abdul·là II de Jordània. Segons Al-Jazi-
ra, les gravacions han estat confiscades
perquè contenien declaracions que po-
dien afectar les relacions entre Jordània
i alguns països amics.

Egipte

• El 10 d'abril, l'Organització Egípcia
dels Drets Humans i altres cinc orga-

nitzacions de drets humans afirmen que
la participació en el referèndum del 26
de març tan sols va aconseguir el 5%,
i no el 27% com va anunciar el Go-
vern. Així mateix, aquestes organitza-
cions denuncien fraus en la celebració
del referèndum.
• El 17 d'abril, les autoritats egípcies
confirmen la detenció de l'enginyer egip-
ci Mohamed Sayed Saber Ali, empleat
de l'agència nuclear egípcia, que està
acusat d'espionatge per a Israel.
• El 26 d'abril comença a un tribunal
militar el judici contra 40 membres des-
tacats del moviment dels Germans Mu-
sulmans, entre ells el número 3 de l'or-
ganització, Khayrat al-Shater. Estan
acusats de dirigir un grup il·legal, de
terrorisme i de blanqueig de diners.

Tunísia

• El 12 d'abril, un informe publicat a la
pàgina web del diari Al-Hayat, amb seu
a Londres, afirma que en aquests dos úl-
tims anys han estat detinguts prop de mil
tunisians en el marc de la lluita contra
el terrorisme. La majoria d'ells són joves
i estan acusats de pretendre unir-se a
la resistència iraquiana.

Algèria

• L'11 d'abril, tres atemptats suïcides
gairebé simultanis, reivindicats per l'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magreb Islà-
mic, provoquen 33 morts i 220 ferits a
Alger. El primer d'ells anava dirigit con-
tra les oficines del primer ministre i el mi-
nisteri de l'Interior, el segon contra una
central elèctrica del districte de Bab
Ezzouar i el tercer contra l'oficina de
policia d'aquest mateix districte.
• El 18 d'abril, la cadena de televisió
Al-Jazira informa que un grup d'oposi-
tors algerians exiliats a Londres, entre ells
diversos membres del Front Islàmic de
Salvació (FIS), que és il·legal a Algèria,
han anunciat la creació d'un nou partit
polític denominat Rachad. L'objectiu del
nou partit és canviar radicalment el rè-
gim polític d'Algèria.

Marroc

• Els dies 10 i 14 d'abril, tres terroris-
tes que planejaven cometre atemptats se
suïciden a Casablanca fent explotar la
càrrega que portaven, mentre que un
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quart és abatut per la policia abans de
poder detonar la seva càrrega. El 14
d'abril, l'agència de premsa oficial MPA
informa que el líder del grup ha estat
detingut. El 24 d'abril, el ministre de l'In-
terior, Chakib Benmoussa, anuncia el
desmantellament de dos grups terroris-
tes, responsables dels atemptats de Ca-
sablanca del mes de març passat, des-
prés de la detenció dels seus dirigents
i de 13 potencials kamikazes. El 25 d'a-
bril, el ministre anuncia el desplegament
de 25.000 soldats més a Casablanca.

Unió Europea

• El 19 i el 20 d'abril, durant el Con-
sell de Justícia i Assumptes d'Interior
celebrat a Luxemburg, els ministres apro-
ven una decisió marc per lluitar contra
el racisme, que defineix com a delictes
europeus, susceptibles d'una pena de
fins a tres anys de presó, la incitació a
l'odi racial o religiós i la negació de de-
terminats genocidis, com l'Holocaust.
• El 20 d'abril, els ministres de l'Inte-
rior de la UE aproven la creació d’«equips
d'intervenció ràpida a les fronteres» com-
postos per 450 guàrdies de fronteres,
per ajudar els estats membres que ha-
gin de fer front a una afluència sobtada
d'immigrants clandestins.

Maig de 2007

Nicolas Sarkozy es converteix en el nou
president de la República francesa,
mentre que Bachar al-Assad renova el
seu mandat com a president de Síria per
set anys més. A Sèrbia assumeix el po-
der un Govern proeuropeu, i a Algèria
guanya les eleccions l'Aliança Presi-
dencial, coalició progovernamental. A
Turquia, el primer ministre, Recep Tay-
yip Erdogan, anuncia la celebració d'e-
leccions anticipades per posar fi a la
crisi política. Per la seva banda, Abdu-
llah Gül retira la seva candidatura a la
presidència, mentre prossegueixen les
manifestacions contra la islamització
del país. Les Nacions Unides creen un
tribunal internacional per jutjar els res-
ponsables de l'assassinat de l'exprimer
ministre libanès Rafiq Hariri. A Síria
continua la repressió contra els defen-
sors dels drets humans. Itàlia i Egipte en-
tren a formar part del nou Consell de
Drets Humans de les Nacions Unides.

Portugal

• El 17 de maig, el jutge Rui Pereira és
nomenat ministre de l'Interior després de
la dimissió d'Antonio Costa.

Espanya

• El 2 de maig, Batasuna, el braç po-
lític il·legal de l'organització Euskadi i
Llibertat (ETA), declara que l'exclusió
dels seus simpatitzants de les eleccions
municipals perjudicaria el procés de
pau. El 16 de maig, el Tribunal Suprem
prohibeix la inscripció en el registre de
partits d’ASB (Abertzale Sozialisten Ba-
tasuna, Unió de Socialistes Patriotes),
a causa dels seus vincles amb Batasu-
na. A més a més de les seves 246 can-
didatures, 133 llistes electorals d'Ac-
ció Nacionalista Basca (ANV) també
són excloses de les eleccions municipals
del pròxim dia 27. El 19 de maig, 3.000
persones es manifesten a Pamplona
contra la impugnació de candidatures
separatistes. En el conjunt d'Espanya, el
Partit Popular (PP) i el Partit Socialista
Obrer Espanyol (PSOE) guanyen a la
majoria dels municipis.
• Entre el 10 i el 13 de maig, 815 im-
migrants il·legals desembarquen a les
illes Canàries.

França

• El 6 de maig, Nicolas Sarkozy, de la
Unió per un Moviment Popular (UMP),
obté el triomf a la segona volta de les
eleccions presidencials, amb el 53,06%
dels vots. Durant la cerimònia de tras-
pàs de poders, celebrada el 16 de maig
al palau de l'Elisi, el nou president de la
República afirma que la revitalització de
l'economia francesa serà una de les se-
ves prioritats. El 17 de maig, Nicolas
Sarkozy nomena primer ministre a Fran-
çois Fillon, que succeeix en el càrrec a
Dominique de Villepin. L'endemà es
constitueix el nou Govern, en el qual el
socialista Bernard Kouchner assumeix la
cartera d'Afers Estrangers i Europeus i
Rachida Dati, d'origen magribí, es con-
verteix en ministra de Justícia.
• El 30 de maig, 14 membres de l'a-
nomenat «FLNC (Front d'Alliberament
Nacional de Còrsega) dels Anònims»,
entre ells el seu presumpte líder, Antoi-
ne Marchini, són condemnats a penes
de fins a 12 anys de presó per diversos

atemptats comesos a Còrsega entre
2001 i 2002.

Itàlia

• El 12 de maig, milers de manifes-
tants protesten contra el projecte de llei
del Govern que pretén legalitzar el ma-
trimoni entre dues persones del mateix
sexe.
• El 17 de maig, l'Assemblea General
de les Nacions Unides elegeix Itàlia com
a membre del Consell de Drets Hu-
mans, per un mandat de tres anys.
• El 27 i el 28 de maig, la Casa de les
Llibertats, l'aliança de centre-dreta de Sil-
vio Berlusconi, que està en l'oposició a es-
cala nacional, guanya les eleccions mu-
nicipals en 14 de les 19 principals ciutats
del país. Berlusconi reclama la dimissió del
primer ministre, Romano Prodi.

Malta

• El 16 de maig, Malta rep el suport de
la Comissió Europea i del Banc Central
Europeu a la seva entrada en el grup de
països que utilitzen l'euro.
• A finals de maig, 27 immigrants sub-
saharians sobreviuen durant tres dies
agafats a unes xarxes de pesca mentre
les autoritats malteses i líbies discutien
a qui corresponia la responsabilitat de
socórrer-los. El 26 de maig, la marina ita-
liana rescata finalment els nàufrags, des-
prés del clamor de l'opinió pública.

Croàcia

• L'11 de maig, els caps d'Estat i de
Govern dels països del sud-est d'Euro-
pa es donen cita en la X Cimera del
Procés de Cooperació del sud-est d'Eu-
ropa (SEECP) per debatre sobre la for-
ma d'avançar en la cooperació entre la
regió. També assisteixen a la reunió el
president de la Comissió Europea, José
Manuel Durão Barroso, el comissari eu-
ropeu per a l'Ampliació, Olli Rehn, i una
representació de la presidència alema-
nya de la UE.

Bòsnia i Hercegovina

• El 9 de maig, la Cambra d'Apel·lació
del Tribunal Penal Internacional per a
l'antiga Iugoslàvia (TPII) confirma la con-
demna dels oficials de l'exèrcit serbi de
Bòsnia Vidoje Blagojevic i Dragan Jokic
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per crims contra la humanitat i violació
de les lleis i costums de la guerra, en re-
lació amb la matança de musulmans
bosnians de la regió de Srebrenica el ju-
liol de 1995. No obstant això, la Cam-
bra anul·la la condemna contra Blago-
jevic per complicitat en genocidi i redueix
la seva pena de 18 a 15 anys de pre-
só. El 25 de maig, Radovan Stankovic,
que complia condemna per crims de
guerra, s'escapa de la presó de Foca. El
seu va ser el primer judici transferit a un
tribunal nacional per alleugerir el treball
del TPII. El 31 de maig, Zdravko Tolimir,
un destacat comandant de l'exèrcit ser-
bi de Bòsnia perseguit per genocidi i al-
tres crims comesos a Srebrenica l’any
1995, és detingut a la frontera entre
Bòsnia i Sèrbia.

Sèrbia

• El 15 de maig, el Parlament dóna el
seu suport in extremis a un nou Govern,
format pels tres partits i blocs democrà-
tics proeuropeus: el G17+, el Partit De-
mocràtic (DS) i el Partit Democràtic de
Sèrbia-Nova Sèrbia (DSS-NS). El 23 de
maig, Oliver Dulic (DS) és nomenat pre-
sident del Parlament. El 16 demaig, el co-
missari europeu per a l'Ampliació, Olli
Rehn, declara que les negociacions so-
bre l'Acord d'Estabilització i Associació
es reprendran quan el nou Govern posi
en pràctica escrupolosament el seu pro-
grama de cooperació amb el Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iugos-
làvia (TPII). Les negociacions van ser
suspeses el maig de 2006 després que
el Govern serbi no aconseguís detenir al
general Ratko Mladic. El 16 de maig, un
portaveu del TPII afirma que, segons les
seves informacions, Mladic es troba a
Sèrbia. El 31 demaig, un portaveu del TPII
anuncia que Zdravko Tolimir, exgeneral
serbi d'origen bosnià, pròxim al general
Ratko Mladic, ha estat detingut a la fron-
tera entre Bòsnia i Sèrbia.
• El 23 de maig, un tribunal penal es-
pecial creat a Belgrad condemna a pe-
nes de fins a 40 anys de presó 12 per-
sones implicades en l'assassinat de
l'exprimer ministre Zoran Djindjic, el mes
de març del 2003.

Macedònia

• El 20 de maig, el Partit per a la Pros-
peritat Democràtica (PDP), el tercer

partit més votat entre la població d'ori-
gen albanès, decideix unir-se a la coalició
governamental. Aquesta decisió posa
fi al boicot del Sobranje (Parlament uni-
cameral) que va iniciar el mes de gener
passat el principal partit albanès, la Unió
Democràtica per la Integració (BDI). El
29 de maig, la pròpia BDI posa fi al boi-
cot parlamentari i torna oficialment a l'o-
posició del Sobranje després de la pro-
mesa del Govern que determinades lleis
només entraran en vigor si són recol-
zades pels albanesos.
• El 22 de maig, l'antic ministre i di-
plomàtic macedoni Srgjan Kerim és ele-
git president de l'Assemblea General
de les Nacions Unides en el seu sei-
xanta-dosè període de sessions, que
comença el setembre.

Albània

• El 4 de maig, el Partit Demòcrata
Cristià (PDK), que ocupa tan sols dos
escons a l'Assemblea del Poble, retira
el seu suport a la coalició governamen-
tal del primer ministre Sali Berisha.

Grècia

• El 7 de maig, la Comissió Europea
anuncia la suspensió del seu control
sobre el pressupost de Grècia, després
d’haver-se produït importants avenços
per a la reducció del dèficit.

Xipre

• El 3 de maig mor en un hospital de
Nicòsia el ministre de Defensa grecoxi-
priota, Nikos Symeonides. El 14 de maig,
el president, Tassos Papadopoulos, no-
mena per al lloc vacant Christodoulos
Pashiardis, exportaveu del Govern i sub-
secretari de Presidència.
• El 16 de maig, Xipre obté el suport
de la Comissió Europea i del Banc Cen-
tral Europeu a la seva entrada en el grup
de països que utilitzen l'euro.

Turquia

• L'1 de maig, el Tribunal Constitucio-
nal anul·la el resultat de la primera vol-
ta de les eleccions presidencials del 27
d'abril. El 2 de maig, el primer ministre,
Recep Tayyip Erdogan, anuncia la ce-
lebració d'eleccions anticipades el 22 de
juliol per posar fi a la crisi política que

va esclatar amb el nomenament del vi-
ceprimer ministre i ministre d'Afers Es-
trangers, Abdullah Gül, com a candidat
a les presidencials pel Partit de la Jus-
tícia i el Desenvolupament (AKP). El 6
de maig, Abdullah Gül retira la seva can-
didatura a la presidència després de la
decisió del principal partit de l'oposi-
ció, el Partit Republicà Popular (CHP),
de boicotejar de nou la primera volta
de les eleccions presidencials. Aquest
mateix dia, la Gran Assemblea Nacional
posa fi oficialment al procés d'elecció
presidencial. El 13 de maig, prop d'un
milió i mig de persones es manifesten en
Izmir (Esmirna) per defensar la laïcitat i
reclamar la unitat dels partits laics. L'ac-
tual president, Ahmet Necdet Sezer,
partidari de la laïcitat, el mandat del qual
finalitza el 16 de maig, es mantindrà al
seu càrrec fins a les eleccions legisla-
tives del 22 de juliol. El 31 de maig s'a-
prova una reforma constitucional, a la
qual s'oposa l'actual president, perquè
el president sigui elegit directament pels
electors, i no pel poder legislatiu, com
fins ara.
• El 5 de maig, dos partits laics de l'o-
posició, el Partit de la Mare Pàtria
(ANAP) i el Partit de la Justa Via (DYP),
decideixen formar un únic partit, el Par-
tit Demòcrata (DP), amb l'objectiu d'aug-
mentar les seves possibilitats d’acon-
seguir el 10% dels vots a les pròximes
eleccions legislatives, el mínim exigit per
obtenir representació a la Gran As-
semblea Nacional. Per la seva banda, el
CHP i el Partit Democràtic d'Esquerra
anuncien que formaran una aliança en
les pròximes legislatives per fer front a
l’AKP.
• El 12 de maig, l'explosió d'una bom-
ba en un atemptat terrorista en un mer-
cat d'Esmirna provoca ferides a 15 per-
sones. El 22 de maig, sis persones
perden la vida i un centenar resulten fe-
rides a causa d'un atemptat suïcida en
un centre comercial d'Ankara. El Partit
dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
nega qualsevol responsabilitat en
aquests fets.

Síria

• El 3 de maig, el ministre d'Afers Es-
trangers sirià, Walid al-Muallim, es reu-
neix amb la secretària d'Estat nord-
americana, Condoleezza Rice, amb
ocasió d'una conferència internacional
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sobre la seguretat a l'Iraq, que se cele-
bra a Sharm el Sheikh (Egipte). Es trac-
ta de la primera trobada entre tots dos
des de l'assassinat de l'exprimer Minis-
tre libanès Rafiq Hariri el febrer de 2005.
• El 10 de maig, un tribunal sirià con-
demna a 12 anys de presó el metge i de-
fensor dels drets humans Kamal Lab-
wani, per haver mantingut contactes
amb una potència estrangera per pro-
moure una agressió contra Síria, càr-
recs que en principi no figuraven a l'ac-
ta d'acusació. El doctor Labwani va ser
arrestat el 8 de novembre de 2005 al
seu retorn dels Estats Units amb el pre-
text que havia difós informació enga-
nyosa o errònia, una acusació que va ser
retirada el 2006 gràcies a la concessió
d'una amnistia general.
• El 13 demaig, dos signataris de la De-
claració de Beirut-Damasc, els escriptors
Michel Kilo i Mahmoud Issa, detinguts el
maig de 2006, són condemnats a tres
anys de presó per difondre informació
falsa, debilitar el sentiment nacional i in-
citar a la divisió religiosa i racial.
• El 27 de maig, l'actual president,
Bachar al-Assad, únic candidat a la pre-
sidència del país, és reelegit en un re-
ferèndum nacional per un nou període
de set anys, després d'obtenir el 97,62%
dels vots amb una participació del
95,86% de l'electorat.

Líban

• El 30 de maig, el Consell de Segu-
retat de les Nacions Unides aprova per
majoria simple la resolució 1757 (2007),
per la qual es decideix l'entrada en vigor,
a partir del pròxim 10 de juny, de l'acord
entre el Govern libanès i les Nacions
Unides sobre la creació d'un tribunal in-
ternacional encarregat de jutjar els au-
tors de l'atemptat que va causar la mort
a l'exprimer ministre Rafiq Hariri el febrer
de 2005, així com els autors d'una quin-
zena d'atemptats comesos des de 2004
al país. La resolució, adoptada amb deu
vots a favor i les abstencions de la Xina,
Indonèsia, Qatar, Rússia i Sud-àfrica,
s'aprova en virtut del Capítol VII de la Car-
ta de les Nacions Unides.

Jordània

• El 13 de maig es reuneixen a Petra
44 premis Nobel i personalitats, com
l'exsecretari general de les Nacions Uni-

des, Kofi Annan, i el viceprimer ministre
israelià, Shimon Peres, amb motiu del fò-
rum «Petra III: construir un món millor»,
el tercer organitzat conjuntament pel
Fons per al Desenvolupament del Rei
Abdul·là II i la Fundació per a la Huma-
nitat d’ElieWiesel, premi Nobel de la Pau
el 1986. Estudiants israelians, pales-
tins i jordans participen en els debats so-
bre els desafiaments als quals s'en-
fronten els joves en aquesta regió
copejada pels conflictes.

Egipte

• El 17 de maig, l'Assemblea General
de les Nacions Unides elegeix Egipte
com a membre del Consell de Drets
Humans, per un mandat de tres anys.
• El 24 de maig, el comitè de partits
polítics de laMajlis al-Xura (cambra alta)
aprova la creació del nou partit Hizb al-
Gabha al-Democrati (Partit del Front
Democràtic), fundat per Osama al-Gha-
zali Harb, antic membre de la secreta-
ria política del governant Partit Demo-
cràtic Nacional i redactor en cap del
diari Al-Siyassa Al-Dawliya.

Líbia

• El 29 de maig, el primer ministre bri-
tànic, Tony Blair, viatja a Líbia per abor-
dar amb el coronel Muammar al Gaddafi
les possibilitats d'estrènyer la seva co-
operació en matèria d'intel·ligència i llui-
ta antiterrorista.

Tunísia

• El 23 de maig, la cadena de televi-
sió Al-Jazira afirma que un tribunal de
primera instància de Tunísia ha con-
demnat tres tunisians a penes de 4 a 11
anys de presó per delictes de terroris-
me. Alhora, es presenta una acusació per
terrorisme i conspiració contra la segu-
retat interna del país contra 30 perso-
nes detingudes el gener durant uns en-
frontaments armats entre les forces de
seguretat i els islamistes, que van cos-
tar la vida a 12 activistes i vuit policies.

Algèria

• El 17 de maig, la progovernamental
Aliança Presidencial, formada pel Front
d'Alliberament Nacional (FLN), la Unió
Nacional Democràtica (RND) i el Movi-

ment de la Societat per la Pau (MSP),
obté la victòria a les eleccions legisla-
tives, amb un total de 249 escons. La
participació, del 36% és la més baixa
des de la independència del país, el
1962. Al-Qaida i altres grups i partits po-
lítics, com el Front de Forces Socialis-
tes (FFS) i els líders del Front Islàmic de
Salvació (FIS), declarat il·legal, havien re-
clamat un boicot de les eleccions. Els
islamistes del principal partit de l'opo-
sició sortint, el Moviment per la Refor-
ma Nacional (MRN), perden 40 dels
seus 43 escons.

Marroc

• El 21 de maig, el Rei Mohamed VI
nomena Ahmed Herzenni, un antic pres
polític, com a president del Consell Con-
sultiu deDrets Humans (un organisme pú-
blic), en substitució de Driss Benzekri,
també ex-pres polític, mort el dia anterior.
El Rei demana a Ahmed Herzenni que
s'esforci especialment a aconseguir l'a-
plicació del pla de promoció de l'educa-
ció per als drets humans, la Carta de la
Ciutadania i la cobertura mèdica per a les
persones que hagin estat víctimes de
violacions dels drets humans.

Unió Europea

• El 16 de maig, la cancellera Angela
Merkel, actual presidenta de la UE, i el
president francès, Nicolas Sarkozy, es
reuneixen a Berlín per abordar el futur del
Tractat Constitucional europeu. Tots dos
es mostren d'acord que siguin els par-
laments els que ratifiquin el nou tractat,
si bé Angela Merkel, al contrari que Ni-
colas Sarkozy, pretén conservar el mà-
xim possible del text original. El primer
ministre britànic, Tony Blair, s'uneix a la
postura de Nicolas Sarkozy d'elaborar un
tractat simplificat i reduït.
• El 16 de maig, la Comissió Europea
fa públiques una sèrie de propostes per
lluitar a escala europea contra la con-
tractació d'immigrants il·legals, entre les
quals s'inclouen condemnes penals per
a les empreses i els particulars que con-
tractin aquest tipus de mà d'obra.

Juny de 2007

Al Líban, els enfrontaments entre l'e-
xèrcit i activistes islamistes en els camps
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de refugiats palestins se salden amb la
mort de 172 persones, mentre continu-
en produint-se atemptats dirigits contra
els antisirians, com el que costa la vida
al diputat Walid Eido. Els familiars de les
víctimes de la matança de Srebrenica,
ocorreguda el 1995, presenten una de-
manda davant el Tribunal Suprem dels
Països Baixos contra les Nacions Uni-
des i l'Estat neerlandès per la seva res-
ponsabilitat a la matança. La UE reobre
les negociacions amb Sèrbia sobre l'A-
cord d'Estabilització i Associació. A Es-
panya, l’organització Euskadi i Llibertat
(ETA) anuncia formalment el final de l'al-
to el foc. Sota els auspicis de les Nacions
Unides, s'inicia la primera ronda de ne-
gociacions entre el Front Polisario, Al-
gèria, el Marroc, i Mauritània sobre el fu-
tur del Sàhara Occidental. A França, la
Unió per un Moviment Popular (UMP)
conserva la seva majoria a l'Assemblea
Nacional i entra en funcions un nou Go-
vern. A Egipte, el governant Partit De-
mocràtic Nacional (PDN) guanya les
eleccions parcials al Consell Consul-
tiu, criticades pels GermansMusulmans.
El president algerià manté al seu lloc el
primer ministre, Abdelaziz Belkhadem,
malgrat la seva dimissió. Una onada de
calor sense precedents provoca diver-
ses víctimes a Grècia.

Portugal

• El 21 de juny es promulga la llei que
legalitza l'avortament en les deu prime-
res setmanes de l'embaràs, que entra-
rà en vigor el pròxim 15 de juliol. La llei
estableix un període de reflexió obliga-
tori de tres dies per a les dones que vul-
guin avortar i concedeix els metges la
possibilitat de negar-se a practicar un
avortament per motius morals.

Espanya

• El 5 de juny, l’organització terrorista
Euskadi i Llibertat (ETA) trenca formal-
ment l'alto el foc, com a resposta a les
«detencions, tortures i persecucions»
per part del Govern, i davant la impug-
nació de les candidatures vinculades a
ETA a les darreres eleccions munici-
pals. El 6 de juny, José Ignacio de Jua-
na Chaos, antic cap del «comando Ma-
drid» d'ETA, torna a la presó després
d'haver estat en un hospital per motius
de salut. El 8 de juny, Arnaldo Otegi, el

líder de Batasuna, braç polític il·legalit-
zat d'ETA, ingressa a la presó després
de confirmar el Tribunal Suprem la seva
condemna de 15 mesos per un delicte
d'enaltiment del terrorisme comès el
2003. El 21 de juny, la Guàrdia Civil
troba un vehicle amb explosius i matrí-
cula de Portugal a Ayamonte, prop de
la frontera portuguesa.
• El 6 de juny, la Guàrdia Civil anuncia
la desarticulació de l'organització terro-
rista GRAPO (Grups de Resistència An-
tifeixista Primer d'octubre) i del seu braç
polític, el Partit Comunista d'Espanya
(reconstituït) (PCE-r), després de la de-
tenció a Barcelona de sis persones con-
siderades com els últims membres d'un
comando operatiu dels GRAPO.

França

• El 10 i el 17 de juny, la Unió per un
Moviment Popular (UMP) obté el triomf
a les eleccions legislatives i manté una
còmoda majoria a l'Assemblea Nacional
(cambra baixa), mentre que el Partit So-
cialista (PS) augmenta el seu nombre
d'escons. El gran perdedor d'aquestes
eleccions és el Moviment Demòcrata
(MoDem), el nou partit centrista de Fran-
çois Bayrou. El 19 de juny, el Govern pa-
teix una remodelació ministerial. El 26 de
juny, Bernard Accoyer és elegit president
de l'Assemblea Nacional.
• El 13 de juny es presenta un nou
projecte de llei sobre la immigració que
estableix que els no europeus que pre-
tenguin emigrar a França per reunir-se
amb les seves famílies hauran de de-
mostrar el seu coneixement del francès
i dels valors francesos abans d'aban-
donar el seu país d'origen. Així mateix,
els seus familiars residents a França
hauran de signar un contracte pel qual
es comprometen a integrar a la socie-
tat francesa els nouvinguts.

Itàlia

• El 6 de juny, La Unió, la coalició de
centre-esquerra del primer ministre Ro-
mano Prodi, aconsegueix salvar per un
curt marge diverses votacions decisi-
ves al Senat en relació amb la mala ges-
tió d'un escàndol bancari amb el qual
està vinculat el viceministre d'Econo-
mia, Vincenzo Visco.
• El 9 de juny, desenes de milers de
persones es manifesten als carrers de

Roma contra la visita del president nord-
americà, George W. Bush.

Malta

• L'1 de juny es troben els cadàvers de
18 immigrants en aigües de Malta.
• El 12 de juny, durant una reunió dels
ministres de l'Interior de la UE a Lu-
xemburg, el ministre maltès de l'Interior,
Tonio Borg, demana a la UE que estu-
diï la forma de repartir entre diversos
països europeus els immigrants resca-
tats en aigües de Líbia, davant l'aug-
ment dels naufragis en aquesta zona
de la Mediterrània. Els seus col·legues
europeus mostren poc entusiasme da-
vant la petició de Malta.

Croàcia

• El 12 de juny, el Tribunal Penal In-
ternacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
condemna a 35 anys de presó l'antic di-
rigent serbocroat Milan Martic per crims
contra la humanitat i violació de les lleis
i costums de la guerra, en relació amb
els crims comesos a Croàcia a princi-
pis de la dècada de 1990 contra croats
i altres civils no serbis.

Bòsnia i Hercegovina

• El 4 de juny, prop de 240 familiars de
víctimes de la matança de Srebrenica
de juliol de 1995 presenten una deman-
da davant el Tribunal Suprem dels Països
Baixos contra les Nacions Unides i l'Es-
tat neerlandès per la seva incapacitat per
evitar la matança, ocorreguda a una zona
que havia estat prèviament declarada per
les Nacions Unides com «segura» per
als civils i que es trobava sota la protec-
ció de cascos blaus neerlandesos.
• El 29 de juny, el Consell de Segure-
tat de les Nacions Unides aprova la re-
solució 1764 (2007) per la qual es con-
firma el nomenament del diplomàtic
eslovac Miroslav Lajcak com a Alt Re-
presentant de les Nacions Unides a Bòs-
nia i Hercegovina, en substitució de
Christian Schwarz-Schilling.

Sèrbia

• Del 6 al 8 de juny, durant la cimera
del G-8 celebrada a Heiligendamm (Ale-
manya), els membres del grup es mos-
tren dividits sobre el futur de la provín-
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cia de Kosovo. Rússia rebutja la proposta
del president francès, Nicolas Sarkozy,
de posposar fins d’aquí sis mesos l'a-
provació d'una resolució del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides a fa-
vor de la independència de Kosovo amb
l'objectiu de reprendre les negociacions
entre Sèrbia i les autoritats kosovars.
El 10 de juny, el president nord-ameri-
cà, GeorgeW. Bush, declara que els Es-
tats Units podrien reconèixer unilateral-
ment la independència de Kosovo si
Rússia bloqueja el procés de les Nacions
Unides. El 22 de juny, el president ser-
bi, Boris Tadic, anuncia que Sèrbia està
disposada a entaular noves converses
sobre l'estatus futur de Kosovo.
• El 13 de juny, després que la fiscal cap
del Tribunal Penal Internacional per a l'an-
tiga Iugoslàvia (TPII), Carla del Ponte,
mostrés la seva satisfacció per la co-
operació de Sèrbia amb el Tribunal, la UE
reobre les negociacions sobre l'Acord
d'Estabilització i Associació amb el nou
Govern del primer ministre Vojislav Kos-
tunica. El comissari europeu per a l'Am-
pliació, Olli Rehn, declara que les nego-
ciacions, que havien estat suspeses el
maig de 2006, no es tancaran fins que no
existeixi una cooperació plena per part
de Sèrbia, que condueixi a la detenció i
lliurament de tots els inculpats al Tribunal.
• El 24 de juny es crea un nou partit
polític, la Unió Democràtica dels Croats
(DZH), que pretén representar la mino-
ria croata del país.

Macedònia

• El 5 de juny, el Sobranje (Parlament)
aprova una llei per la qual s'estableix un
marc legal per a la cooperació amb el
Tribunal Penal Internacional per a l'an-
tiga Iugoslàvia (TPII).
• El 12 de juny, després de la decisió
del Partit per a la Prosperitat Democrà-
tica (PDP, albanès) de trencar el seu
boicot del Sobranje, un membre del
PDP, Abdurrahman Memeti, és nomenat
ministre d'Autonomia Local, en substi-
tució de Zoran Konjanovski.

Albània

• El 10 de juny, George W. Bush es
converteix en el primer president nord-
americà a visitar el país.
• El 20 i el 27 de juny, l'Assemblea
del Poble no aconsegueix posar-se d'a-

cord sobre el nomenament d'un nou
president per succeir l'actual, el gene-
ral Alfred Moisiu.

Grècia

• Durant el mes de juny, Grècia es veu
afectada per una onada de calor que en
algunes regions arriba a temperatures de
fins a 46 graus. Almenys 11 persones
perden la vida a causa de la calor, i dos
bombers moren en incendis forestals.

Xipre

• El 15 de juny, el Consell de Seguretat
de les Nacions Unides aprova la reso-
lució 1758 (2007), per la qual prorro-
ga el mandat de la Força de les Na-
cions Unides per al Manteniment de la
Pau a Xipre (UNFICYP) fins al 15 de de-
sembre de 2007 i exhorta les dues parts
a prendre noves mesures de confiança
mútua, com la recent obertura del pas
entre el nord i el sud de l'illa.

Turquia

• A principis de juny, Turquia situa
100.000 soldats al llarg de la frontera
amb l'Iraq, on els insurgents del Partit
dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
han instal·lat una sèrie de bases. El 3 de
juny, el secretari de Defensa nord-ame-
ricà reclama a Turquia que no envaeixi
el nord de l'Iraq.
• Entre el 4 i el 13 de juny, almenys vuit
policies paramilitars i vuit soldats perden
la vida en diversos atemptats ocorre-
guts en el sud-est del país. L'11 de juny,
els funerals de tres soldats morts en
enfrontaments amb rebels del PKK es
converteixen en una manifestació de
protesta contra el Govern per la seva in-
capacitat per fer front a la violència tur-
ca. El 12 de juny, el PKK, que figura a
la llista europea d’organitzacions terro-
ristes, afirma que cessarà els seus atacs
a Turquia si aquesta posa fi a la seva llui-
ta contra la insurrecció.
• El 15 de juny, el president laic sor-
tint, Ahmet Nacdet Sezer, reclama la
celebració d'un referèndum sobre la
proposta del Govern de reformar el sis-
tema d'elecció del president. La pro-
posta ja havia rebut el veto del president
el 25 de maig passat, però el 31 de
maig, la Gran Assemblea Nacional va
tornar a aprovar el projecte.

• El 26 de juny, la UE obre dos nous
capítols de les negociacions d'adhesió,
un referent a les estadístiques i l'altre al
control financer. L'obertura d'un tercer
capítol de les negociacions sobre la
unió econòmica i monetària, està blo-
quejada pels diplomàtics francesos.

Síria

• El 6 de juny, el primer ministre is-
raelià, Ehud Olmert, manifesta que de-
sitja entaular negociacions de pau di-
rectes i sense condicions prèvies amb
Síria.

Líban

• L'1 de juny, els enfrontaments entre
l'exèrcit libanès i el grup extremista Fa-
tah al-Islam al camp de refugiats pa-
lestins de Nahar el-Bared se salden
amb la mort d'un soldat i almenys vuit
activistes. El 3 de juny es produeixen al-
tres enfrontaments amb membres del
grup Jund al-Sham al camp de refu-
giats palestins de Ain el-Helue, i el 4 de
juny perden la vida dos soldats i dos mi-
litants de Jund al-Sham. El 6 de juny,
set combatents de Fatah al-Islam es
lliuren als líders de Fatah en Nahar el-
Bared. El 8 de juny, l'exèrcit libanès re-
prèn la seva ofensiva contra el cam-
pament de Nahar el-Bared després de
dos dies de treva. L'11 de juny són as-
sassinats dos membres de la Creu Roja
i un soldat libanès. El 21 de juny, el
ministre de l'Interior anuncia la derrota
de Fatah al-Islam i el final de l'operació
al camp de Nahar el-Bared. Al llarg del
mes, 172 persones van perdre la vida
en els enfrontaments.
• El 13 de juny, el diputat Walid Eido,
membre del moviment Corrent del Fu-
tur, el principal partit de la coalició go-
vernant antisiria, és assassinat en un
atemptat amb cotxe-bomba al districte
de Ragés, a Beirut. L'explosió mata a nou
persones més, entre elles el fill del di-
putat. El 14 de juny, el ministeri sirià
d'Afers Estrangers difon un comunicat
en el qual es nega qualsevol implicació
de Síria en l'atemptat.
• El 24 de juny, sis soldats de la For-
ça Provisional de les Nacions Unides al
Líban (FPNUL) són assassinats en un
atemptat amb cotxe-bomba entre les
ciutats de Marjayun i Jiam. L'atemptat no
és reivindicat per cap grup.
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Egipte

• El 4 de juny, les autoritats egípcies
anuncien l'alliberament de 130 mem-
bres de la Jihad islàmica que han signat
acords per renunciar a la violència.
Aquestes persones van ser detingudes
per activitats terroristes i antigoverna-
mentals, i havien estat mantingudes a la
presó sense càrrecs.
• L'11 i el 18 de juny, el governant Par-
tit Democràtic Nacional (PDN) obté 84
dels 88 escons en competició a les elec-
cions parcials a laMajlis al-Xura (Consell
Consultiu), que actua com a conseller de
l'Assemblea del Poble. El president, Hos-
ni Mubarak, nomena 44membresmés del
Consell. La participació a les eleccions
s'eleva al 23%, quan el 2004 tan sols va
aconseguir el 3%. L'11 de juny, els Ger-
mans Musulmans, el principal moviment
de l'oposició, denuncien les irregularitats
comeses en perjudici dels seus candidats,
als quals suposadament se'ls ha prohibit
fer campanya. El 16 de juny, The Eco-
nomist afirma que la policia ha envoltat
les oficines electorals als districtes on
els Germans Musulmans tenien possibi-
litats de guanyar. Prop de 800 membres
dels Germans Musulmans han estat ar-
restats des del començament de la cam-
panya de repressió posada en marxa pel
Govern a finals de 2006.
• El 26 de juny es coneix la condem-
na a cadena perpètua de Mohamed
Sayed Saber Ali, enginyer de l'agència
nuclear egípcia, acusat d'espionatge
per a Israel.
• El 28 de juny, el Govern prohibeix els
professionals sanitaris practicar l'ablació
del clítoris, tant en centres públics com
privats, després de la mort d'una nena de
12 anys durant una operació. Aquesta
pràctica era il·legal a Egipte des de 1997,
però seguia sent tolerada.

Tunísia

• El 7 de juny són detinguts a Lon-
dres i Milà set tunisians sospitosos de
prestar ajuda logística i financera a l'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magreb Islà-
mic i d'estar implicats a l'atemptat d'Al-
ger de l’11 d’abril passat.

Algèria

• L'1 de juny, el primer ministre, Ab-
delaziz Belkhadem, presenta la seva di-

missió arran dels resultats de les elec-
cions legislatives celebrades el mes de
maig passat. El 4 de juny, el president
Abdelaziz Bouteflika, nomena un nou
Govern però manté al seu lloc el primer
ministre. El 3 de juny, Abdelaziz Ziari,
membre del Front d'Alliberament Na-
cional (FLN), que forma part de l'Alian-
ça Presidencial, és nomenat president
de l'Assemblea Nacional (cambra baixa).
• Al llarg del mes de juny, 19 rebels i
6 soldats perden la vida en enfronta-
ments entre forces governamentals i l'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magreb Islàmic.

Unió Europea

• El 12 de juny, els ministres d'Agri-
cultura dels 27 estats membres deci-
deixen que el límit general del 0,9% de
presència accidental autoritzada d'or-
ganismes modificats genèticament
(OMG) s'aplicarà també als productes
ecològics. Fins ara, el límit autoritzat era
del 0,1%.
• Del 21 al 23 de juny, el Consell Eu-
ropeu arriba a un acord a la seva cime-
ra de Brussel·les sobre un tractat refor-
mat que haurà de substituir al Tractat
Constitucional, rebutjat el 2005 pels
electors francesos i neerlandesos. Una
conferència intergovernamental s'en-
carregarà de finalitzar el text d'aquí a fi-
nals de 2007. Mentre que la majoria
dels estats membres donen suport a la
postura de la Cancellera alemanya i ac-
tual presidenta de la UE, Angela Merkel,
de conservar el màxim possible de l'an-
tic tractat, França, Països Baixos, Polò-
nia, la República Txeca i el Regne Unit
pretenen realitzar modificacions signifi-
catives. Els 27 estan d'acord a eliminar
els símbols constitucionals de l'anterior
tractat, com la bandera i l'himne euro-
peus, i que el nou tractat haurà de ser
ratificat pels Parlaments en lloc de ser
sotmès a referèndum. Per satisfer Po-
lònia, es decideix no introduir la regla de
l'aprovació per doble majoria abans de
2017.

Juliol de 2007

Les cinc infermeres búlgares i el met-
ge palestí acusats d'haver encomanat in-
tencionadament el virus de la sida a
centenars de nens libis són extradits a
Bulgària després d'haver passat vuit

anys a la presó a Líbia. Així que arriben
a l'aeroport són indultats pel President
búlgar. A Turquia, el Partit de la Justí-
cia i el Desenvolupament (AKP), del
primer ministre Recep Tayyip Erdogan,
obté una aclaparadora victòria a les
eleccions legislatives anticipades. Ba-
mir Topi és elegit nou president d'Al-
bània. Esclaten nous enfrontaments en-
tre l'exèrcit libanès i activistes del grup
Fatah al-Islam al camp de refugiats pa-
lestins de Nahar el-Bared. Les nego-
ciacions entre les principals faccions
polítiques del Líban no aconsegueixen
posar fi a la crisi política en què es tro-
ba el país des de novembre de 2006.
L'advocat i defensor dels drets humans
tunisià Mohamed Abbou és alliberat
gràcies a una amnistia concedida amb
ocasió del 50 aniversari del naixement
de la República de Tunísia. L'u de juliol,
Portugal assumeix la presidència de
torn de la UE.

Espanya

• El 2 de juliol, la policia francesa deté
a la frontera amb Espanya tres pre-
sumptes membres de l’organització ter-
rorista Euskadi i Llibertat (ETA) en una
furgoneta que transportava 140 kg d'ex-
plosius. El 10 de juliol, la policia espa-
nyola deté a Santander Aritz Arginzoniz
Zubiaurre, presumpte membre de l'or-
ganització terrorista. El 26 de juliol, la po-
licia francesa deté tres presumptes
membres d'ETA, entre ells el cap logís-
tic, Juan Cruz Maiza Artola.
• El 4 de juliol, la Comissió Europea im-
posa una multa de 152 milions d'euros
al gegant de les telecomunicacions Te-
lefónica per abús de posició dominant.
• El 6 de juliol, el president del Govern,
José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia
que efectuarà canvis en el seu Govern,
i el 9 de juliol nomena tres nous minis-
tres per a les carteres de Cultura, Sa-
nitat i Habitatge.
• El 20 de juliol, el jutge de l'Audièn-
cia Nacional Juan del Olmo ordena a la
policia el segrest dels 400.000 exem-
plars de la revista satírica El Jueves per
la publicació d'una caricatura dels prín-
ceps d'Astúries que podria incórrer en
un delicte d'injúries a la Corona, con-
templat a la llei espanyola.
• El 31 de juliol, dos incendis destru-
eixen prop de 35.000 hectàrees de bosc
a Tenerife i Gran Canària.
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França

• El 27 de juliol, l'exministre d'Afers
Estrangers i exprimer ministre Domini-
que de Villepin és imputat per compli-
citat en denúncia calumniosa en relació
amb el «cas Clearstream». Aquest cas,
que es remunta a l'any 2004, va consistir
en l'intent de desacreditar diverses per-
sonalitats franceses, entre elles l'actu-
al president, Nicolas Sarkozy, a causa del
supòsit cobrament de comissions mi-
lionàries, a través de la societat de com-
pensació luxemburguesa Clearstream,
per la venda d'unes fragates franceses
a Taiwan.

Itàlia

• El 3 de juliol, la Comissió Europea in-
dica que Itàlia està incomplint el Pacte
d'Estabilitat, ja que no aconsegueix anar
reduint el seu dèficit pressupostari un
0,5% cada any.
• El 20 de juliol, La Unió, la coalició de
centre-esquerra del primer ministre, Ro-
mano Prodi, arriba a un acord amb els
principals sindicats sobre la reforma de
les pensions, que, entre d'altres punts,
inclou un augment de l'edat de jubilació
des dels 57 fins als 61 anys.
• El 21 de juliol, la policia deté a Pon-
te Felcino, prop de Perusa, l'imam Mus-
tafà el-Korchi i dos marroquins més,
sospitosos de mantenir vincles amb Al-
Qaida i d'utilitzar la mesquita per reclu-
tar i entrenar terroristes internacionals.
• Entre el 22 i el 23 de juliol, 500
immigrants il·legals arriben a l'illa de
Lampedusa.

Bòsnia i Hercegovina

• L'1 de juliol, el diplomàtic eslovac
Miroslav Lajcak substitueix formalment
Christian Schwarz-Schilling com a Alt
Representant de la Comunitat Interna-
cional a Bòsnia i Hercegovina. El 10 de
juliol, Miroslav Lajcak destitueix 36 ofi-
cials de policia d'origen serbi sospito-
sos d'estar implicats a la matança de
Srebrenica de juliol de 1995 i confisca
els seus passaports, així com els de 57
persones més. El 12 de juliol, 30.000
persones assisteixen als funerals de
465 víctimes de la matança de Srebre-
nica, 12 anys després dels fets.
• El 9 de juliol comença al Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iu-

goslàvia (TPII) el judici contra Rasim
Selic, antic comandant de l'exèrcit mu-
sulmà de Bòsnia i Hercegovina. Se l'a-
cusa de violació de les lleis i costums de
la guerra per assassinat, tortura i viola-
ció de presoners civils. El 17 de juliol,
el tribunal penal de Sarajevo condem-
na a 30 anys de presó Niset Ramic,
musulmà bosnià, per crims comesos
durant la guerra de 1992-1995 contra
la població sèrbia.

Sèrbia

• El 9 de juliol, en una entrevista con-
cedida al Financial Times, el primer mi-
nistre de Kosovo, el tinent general Agim
Ceku, insisteix que la independència de
Kosovo no es proclamarà de manera uni-
lateral sense el suport de la UE i els Es-
tats Units. El 10 de juliol, el secretari ge-
neral de les Nacions Unides, Ban
Ki-moon, adverteix que el retard en l'a-
plicació del pla de Martti Ahtisaari, enviat
especial de les Nacions Unides per a
Kosovo, podria tenir un impacte negatiu
per a la pau i la seguretat de Kosovo i de
la resta dels Balcans. El 30 de juliol, l'Alt
Representant per a la Política Exterior i de
Seguretat Comuna (PESC) de la UE, Ja-
vier Solana, designa a Wolfgang Ischin-
ger per representar la UE a les negocia-
cions sobre l'estatus futur de Kosovo.

Albània

• El 20 de juliol, l'Assemblea del Po-
ble elegeix president del país a Bamir
Topi, del Partit Democràtic d'Albània.
D'aquesta manera, l'Assemblea evita la
celebració d'eleccions anticipades, des-
prés de tres intents fallits al mes de juny
d’arribar a un acord sobre un candidat.
Bamir Topi, que assumirà les seves fun-
cions el 24 de juliol, succeeix el gene-
ral Alfred Moisiu.

Grècia

• L'1 de juliol, el primer ministre, Kos-
tas Karamanlis, anuncia que els milers
d'hectàrees de bosc destruïdes pels
dos últims grans incendis que van as-
solar el país seran reforestades.

Xipre

• El 10 de juliol es dissol formalment
la coalició tripartida que governava la Re-

pública de Xipre, després de la retira-
da del principal partit de la coalició, el
Partit Progressista dels Treballadors
(AKEL), a causa del rebuig dels altres
dos partits a donar suport a la candi-
datura a les eleccions presidencials del
secretari general d’AKEL, Dimitris Chris-
tofias. El 14 de juliol, el president, Tas-
sos Papadopoulos, nomena els substi-
tuts dels quatre ministres d’AKEL
dimissionaris.

Turquia

• El 2 de juliol comença el judici con-
tra 18 persones acusades d'estar im-
plicades a l'assassinat, el 19 de gener
passat, del periodista turc d'origen ar-
meni Hrant Dink, director del setmana-
ri bilingüe turc-armeni Agos.
• El 5 de juliol, l'organització interna-
cional de drets humans Amnistia Inter-
nacional publica un informe sobre Tur-
quia en el qual es reconeixen els avenços
en el sistema judicial, però es critica
que segueixi existint la tortura i la im-
punitat per als policies que la practi-
quen. Així mateix, Amnistia Internacional
acusa els tribunals turcs d'acceptar con-
fessions obtingudes sota tortura.
• El 5 de juliol, el Tribunal Constitu-
cional dóna la seva aprovació a les re-
formes constitucionals per permetre l'e-
lecció directa del president per part dels
electors, en lloc dels legisladors com
fins ara. El 22 de juliol se celebren elec-
cions legislatives anticipades, en les
quals el Partit de la Justícia i el Desen-
volupament (AKP) del primer ministre,
Recep Tayyip Erdogan, aconsegueix
341 dels 550 escons de la Gran As-
semblea Nacional (Parlament unicame-
ral). L’AKP aconsegueix el 46,58% dels
vots, enfront del 34,28% obtingut a les
eleccions generals de 2002. El Partit Re-
publicà Popular (CHP), principal partit
laic de l'oposició, aconsegueix 112 es-
cons (66 menys que el 2002), mentre
que el nacionalista i antieuropeu Partit
d'Acció Nacional (MHP) entra per pri-
mera vegada al parlament, amb 70 es-
cons. El 28 de juliol, el MHP anuncia que
no boicotejarà les pròximes eleccions
presidencials.

Síria

• El 26 de juliol, una explosió acci-
dental en un polvorí militar al nord del
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país provoca la mort de 15 soldats i fe-
rides a 50 més.

Líban

• El 12 de juliol esclaten nous enfron-
taments al camp de refugiats palestins
de Nahar el-Bared entre l'exèrcit libanès
i membres del grup islamista Fatah al-
Islam, malgrat que el Govern va anun-
ciar el maig que els activistes havien
estat derrotats. En dos dies de com-
bats moren deu soldats i dos civils re-
sulten ferits. El 15 de juliol, la infanteria
libanesa entra al campament i recupe-
ra algunes posicions.
• A mitjan juliol, les negociacions man-
tingudes a França entre les principals
faccions polítiques del país no aconse-
gueixen posar fi a la crisi política que tra-
vessa el Líban des de novembre de
2006.

Jordània

• El 30 de juliol, el Rei Abdul·là II ac-
cepta la dimissió dels ministres d'Aigua
i Irrigació i de Salut després de l'hospi-
talització de centenars de persones per
haver begut aigua de l'aixeta contami-
nada a Mafraq.

Líbia

• L'11 de juliol, el Tribunal Suprem con-
firma la condemna a mort de les cinc
infermeres búlgares i el metge palestí
acusats d'haver encomanat intenciona-
dament el virus de la sida a més de 400
nens libis. El 12 de juliol, Cecilia Sarko-
zy, dona del president francès, Nicolas
Sarkozy, viatja a Líbia per reunir-se amb
els sis condemnats i amb el líder libi, el
coronel Muammar al Gaddafi. El 17 de
juliol, l'Alt Consell Judicial commuta la
pena de mort per una condemna a ca-
dena perpètua, després que les famí-
lies de les víctimes retiressin la seva pe-
tició de pena de mort després d'arribar
a un acord de compensació pel qual re-
bran un total de 460 milions de dòlars
del Fons Internacional Bengasi, finan-
çat per la UE, els Estats Units, Bulgària
i Líbia. El 13 de juliol, Cecilia Sarkozy i
la comissària europea de Relacions Ex-
teriors, Benita Ferrero-Waldner, viatgen
a Líbia per intentar alliberar els con-
demnats. El 23 de juliol, Líbia accepta ex-
tradir-los a Bulgària a condició que els

nens siguin atesos en hospitals euro-
peus i que la UE ajudi Líbia a engegar
un programa de lluita contra la sida. A
més a més, Ferrero-Waldner promet
també l'accés dels productes agrícoles
libis als mercats europeus, ajudes eco-
nòmiques per restaurar el patrimoni libi
i la concessió de visats per viatjar a Eu-
ropa als ciutadans libis. El 24 de juliol,
les cinc infermeres i el metge arriben a
Sofia després d'haver passat vuit anys a
la presó a Líbia, i així que arriben són in-
dultats pel president búlgar, Georgi Par-
vanov. El 25 de juliol, Nicolas Sarkozy
viatja a Líbia per signar una sèrie d'acords
de cooperació en matèria de defensa, sa-
nitat, educació i energia nuclear civil.

Tunísia

• A principis de juliol, 20 subsaharians
moren ofegats en aigües tunisianes quan
intentaven arribar a l'illa italiana de Lam-
pedusa a bord d'una petita embarcació.
• El 2 de juliol, l'advocat i defensor
dels drets humans tunisià Bechir Essid
és elegit per àmplia majoria per a un
mandat de tres anys com a president del
Consell de l'Ordre Nacional d'Advocats
de Tunísia.
• El 24 de juliol, l'advocat i defensor
dels drets humans tunisià Mohamed
Abbou és alliberat gràcies a una am-
nistia concedida amb ocasió del 50 ani-
versari del naixement de la República de
Tunísia. Mohamed Abbou es trobava de-
tingut a la presó del Kef des del seu ar-
rest el mes de març del 2005, i havia es-
tat condemnat a tres anys i mig de presó
per haver denunciat per Internet la pràc-
tica de la tortura a Tunísia.

Algèria

• El 10 de juliol, el president francès,
Nicolas Sarkozy, després de reunir-se a
Algèria amb el seu homòleg algerià, Ab-
delaziz Bouteflika, viatja a Tunísia per
presentar el seu projecte d’«Unió Me-
diterrània», que pretén crear a la Medi-
terrània «un espai de solidaritat i de co-
operació»” els pilars del qual serien la
lluita contra la inseguretat, el desenvo-
lupament sostenible, la integració ener-
gètica, el codesenvolupament i la ges-
tió concertada de les migracions. Es
tracta del primer viatge del president
francès fora d'Europa des de la seva
elecció, el mes de maig passat.

Marroc

• L'11 de juliol, un tribunal de París
condemna vuit persones a penes d'un
a deu anys de presó pel seu suport als
dotze terroristes suïcides que van pro-
vocar la mort de 45 persones a Casa-
blanca el maig de 2003. La major part
d'ells són de nacionalitat francesa i se
sospita que estan vinculats amb el Grup
Islàmic de Combatents Marroquins
(GICM).

Unió Europea

• L'1 de juliol, Portugal assumeix la
presidència de torn de la UE, després
del primer semestre de presidència ale-
manya. La seva principal prioritat serà
concloure amb èxit la Conferència In-
tergovernamental (CIG), encarregada
de finalitzar el text del tractat de refor-
ma que haurà de substituir el Tractat
Constitucional. Així mateix, la nova pre-
sidència portuguesa pretén promoure
l'Estratègia de Lisboa, l’objectiu de la
qual és convertir la UE en l'àrea econò-
mica més competitiva del món, i millo-
rar les relacions entre la UE i Àfrica.

Agost de 2007

Abdullah Gül es converteix en el primer
president islamista de la història de la
Turquia moderna i Recep Tayyip Erdo-
gan renova el seu càrrec com a primer
ministre després de les eleccions de ju-
liol. A Grècia, el Govern declara l'estat
d'emergència davant la magnitud dels in-
cendis forestals, mentre milers de ma-
nifestants demanen la seva dimissió. Al
Líban, l'oposició prosíria arrabassa un
escó al Govern a les eleccions parcials
per cobrir els escons vacants al parla-
ment per l'assassinat de dos diputats
antisiris. A Egipte, continua la repressió
contra els Germans Musulmans.

Espanya

• Entre el 3 i el 14 d'agost s'incen-
dien diversos bancs i tribunals al País
Basc. El 24 d'agost, dos policies resul-
ten ferits lleus en un atemptat terroris-
ta de l’organització Euskadi i Llibertat
(ETA) davant la caserna de la Guàrdia
Civil de la localitat basca de Durango.
El 26 d'agost, el ministre de l'Interior, Al-
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fredo Pérez Rubalcaba, anuncia un acord
amb el seu homòleg portuguès per crear
un equip d'investigació comuna, format
per policies, jutges i fiscals, destinat a
detenir a membres d'ETA, que operen
cada vegada més des de Portugal.

França

• L'11 d'agost, el president, Nicolas
Sarkozy, es reuneix amb el seu homò-
leg nord-americà, GeorgeW. Bush, a la
residència estiuenca de la família Bush
en Kennebunkport (Maine, Estats Units).

Itàlia

• Durant la nit del 5 al 6 d'agost, un in-
cendi intencionat provoca danys en un
centre islàmic de Segrate. Durant la nit
del 15 al 16 d'agost es llancen tres ar-
tefactes incendiaris contra una mes-
quita a Abbiategrasso, el segon atac
contra la mesquita en un mes. El 21
d'agost, una carnisseria halal és des-
truïda a Chiari.
• El 16 d'agost, la guàrdia costanera
italiana rescata a més de 400 immi-
grants il·legals africans prop de l'illa de
Lampedusa.

Malta

• El 30 d'agost, 25 immigrants clan-
destins moren ofegats en aigües de
Malta en bolcar l'embarcació en la qual
viatjaven, davant la impotència de la tri-
pulació d'un remolcador grec que trac-
tava de socórrer-los, que només va po-
der rescatar a tres supervivents.

Eslovènia

• El 30 d'agost presenten la seva di-
missió els ministres de Sanitat, Transport
i Educació Superior, Ciència i Tecnologia.

Croàcia

• El 26 d'agost, Eslovènia i Croàcia
acorden recórrer al Tribunal Internacio-
nal de Justícia de l'Hagi per resoldre el
seu litigi fronterer.

Sèrbia

• Del 10 al 12 d'agost, després del
fracàs de les negociacions sobre el pla
de l'enviat especial de les Nacions Uni-

des per a Kosovo, Martti Ahtisaari, que
proposava una «independència super-
visada», els representants de la UE, Rús-
sia i els Estats Units (l’anomenada «troi-
ca») reprenen els esforços diplomàtics
per arribar a un acord de compromís
sobre l'estatus futur de la província de
Kosovo. El 30 d'agost, la reunió de la
«troica» amb els líders serbis i albane-
sos a Viena no aconsegueix arribar a
un acord davant la negativa de les dues
parts a cedir en les seves posicions.

Montenegro

• El 31 d'agost, Predrag Sekulic dimiteix
del seu càrrec com a ministre de Cultu-
ra, Esport i Mitjans de Comunicació.

Macedònia

• El 6 d'agost, el llançament de dues
granades prop d'un edifici del Govern
produeix danys sense importància. Les
autoritats qualifiquen aquest incident
d’«atac terrorista».

Grècia

• El 17 d'agost, el primer ministre, Kos-
tas Karamanlis, anuncia la celebració
d'eleccions anticipades el pròxim 16 de
setembre, diversos mesos abans del fi-
nal de la legislatura, l'abril de 2008, amb
l'objectiu de rebre un mandat clar dels
electors per emprendre les reformes
econòmiques i socials que pretén por-
tar a terme el Govern.
• El 25 d'agost, el primer ministre de-
clara l'estat d'emergència davant els in-
cendis forestals que assolen el país, i
que fins avui s'han cobrat la vida d'al-
menys 64 persones i han destruït prop
de 3.500 habitatges i 270.000 hectà-
rees de boscos i camps. Vint-i-un pa-
ïsos responen a la petició d'ajuda inter-
nacional de Karamanlis, entre aquests sis
països europeus i Israel. Es creu que la
major part dels incendis han estat pro-
vocats, per la qual cosa el 26 d'agost el
Govern ofereix una recompensa d'un
milió d'euros per a qualsevol informació
que pugui conduir a la detenció dels
piròmans. 32 sospitosos són detinguts
i set persones són portades davant la
justícia. El 29 d'agost, 10.000 persones
es manifesten als carrers d'Atenes per
criticar la manera com el Govern ha fet
front a la situació i la falta de vigilància

als boscos, que podria haver facilitat
l'actuació dels piròmans.

Xipre

• El 14 d'agost, els dirigents de les
dues comunitats xipriotes acorden re-
prendre les negociacions per sortir del
punt mort en què es troba el procés de
reunificació de l'illa.

Turquia

• El 6 d'agost, el president sortint, Ah-
met Necdet Sezer, renova el mandat de
Recep Tayyip Erdogan com a primer mi-
nistre i li encarrega formar un nouGovern
després del triomf de la seva formació, el
Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP), a les eleccions legislatives antici-
pades del darrer mes de juliol. El 9 d'a-
gost, Koksal Toptan, un moderat no isla-
mista de l’AKP, és elegit president de la
Gran Assemblea Nacional. El 28 d'agost,
el viceprimer ministre i ministre d'Afers
Estrangers, Abdullah Gül, de l’AKP, és
elegit president del país en la tercera vol-
ta de les eleccions en la Gran Assemblea
Nacional, boicotejades pel Partit Republicà
Popular (CHP), principal partit de l'opo-
sició. Amb 339 vots sobre els 550 dipu-
tats de la cambra, Gül es converteix en el
primer president islamista de la Turquia
moderna. A les dues primeres voltes, ce-
lebrades els dies 20 i 24 d'agost, Abdu-
llah Gül no va obtenir els dos terços dels
vots necessaris per ser elegit, mentre que
a la tercera volta era suficient amb la ma-
joria simple. El 29 d'agost, el president
dóna la seva aprovació al nou Govern.
• Al llarg del mes d'agost moren 12 sol-
dats i 36 insurgents en enfrontaments
entre l'exèrcit turc i activistes armats del
Partit dels Treballadors del Kurdistan
(PKK). El 7 d'agost, el primer ministre,
Recep Tayyip Erdogan, i el seu homò-
leg iraquià, Nuri al-Maliki, signen un pro-
tocol d'acord per combatre les bases del
PKK al nord de l'Iraq, que els rebels uti-
litzen per llançar atacs a Turquia.
• El 8 d'agost, l'ajuntament d'Ankara posa
en marxa un estricte pla de racionament
de l'aigua per fer front a una de les pitjors
sequeres de la història de Turquia.

Líban

• El 6 d'agost se celebren eleccions
parcials al Parlament, a Beirut i en el
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districte de Metn, per cobrir els llocs
vacants del ministre i diputat Pierre Ge-
mayel i de Walid Eido, membre del mo-
viment de Saad Hariri, els dos partida-
ris del corrent antisirià assassinats
respectivament el novembre de 2006 i
juny de 2007. L'escó per Metn que va
deixar vacant Pierre Gemayel —i que
ha de ser ocupat per un maronita (ca-
tòlic)— és obtingut per Camille Jury,
candidat de l'oposició prosiriana amb
el suport del general Michel Aun i mem-
bre de la Corrent Patriòtica Lliure (CPL).
Mohamed Itani, candidat de la majoria
governamental i membre del Corrent
del Futur de Saad Hariri, aconsegueix
mantenir l'escó per Beirut que ocupava
Walid Eido.
• El 24 d'agost, el Consell de Segu-
retat de les Nacions Unides aprova la re-
solució 1773 (2007) per la qual es pror-
roga el mandat de la Força Provisional
de les Nacions Unides al Líban (FPNUL)
fins al 31 d'agost de 2008.

Jordània

• El 21 d'agost, el viceprimer ministre
i ministre d'Hisenda, Ziad Fareiz, pre-
senta la seva dimissió arran del rebuig
del Govern a la seva proposta d'aug-
mentar el preu del petroli per cobrir el
dèficit pressupostari. El 26 d'agost, el mi-
nistre de Treball, Basim al-Salim, es fa
càrrec de les seves funcions de mane-
ra provisional.

Egipte

• El 20 d'agost, un tribunal de segu-
retat de l'Estat condemna a cadena per-
pètua quatre egipcis per la seva impli-
cació en l'atemptat suïcida comès en
un soc del Caire, que va costar la vida
a tres turistes estrangers l'abril de 2005.
Cinc persones més són condemnades
a penes de presó d'un a deu anys, men-
tre que quatre més són absoltes a fal-
ta de proves.
• Al llarg del mes d'agost continua la re-
pressió contra el principal grup opositor,
els Germans Musulmans, segons infor-
ma el Financial Times el 28 d'agost.

Líbia

• L'1 d'agost, Seif al-Islam, fill del líder
libi, el coronel Muammar al Gaddafi, de-
clara en una entrevista al diari Le Mon-

de que l'alliberament de les cinc infer-
meres búlgares i del metge palestí va o-
brir el camí per a la firma d'un important
acord armamentístic amb França. Aquest
mateix dia, el president francès, Nicolas
Sarkozy, afirma que no s'ha signat cap
acord sobre armes a canvi de l'allibera-
ment dels sis condemnats. El 3 d'agost,
el ministre francès de Defensa confirma
que s'ha signat un acord per a la ven-
da de míssils Milan a Líbia. El mateix
dia, Bulgària anuncia la condonació del
deute libi, que datava de l'època soviè-
tica, i l'ingrés d'aquests 57 milions de dò-
lars en el Fons Internacional Bengasi,
que prestarà ajuda a les famílies dels
nens libis contagiats amb la sida. El 7
d'agost, l'advocat del metge palestí,
Ashraf al-Hazuz, afirma que la confes-
sió dels fets que li imputaven es va pro-
duir sota tortura. El 9 d'agost, Seif al-Is-
lam confirma les acusacions de tortura
i declara que es van utilitzar descàrre-
gues elèctriques per torturar el metge
palestí.

Tunísia

• El 5 d'agost, Ahmed Ibrahim és ele-
git secretari general del partit opositor
Moviment de la Renovació, creat el
1993.

Marroc

• El 15 d'agost, un tribunal penal de
Casablanca condemna a vuit mesos de
presó el periodista Mustafà Hormata-
lah per haver publicat documents con-
fidencials sobre operacions antiterro-
ristes. L'editor del setmanari al qual
pertanyia el periodista, Al-Watan Al An,
és condemnat a sis mesos de presó
condicional.

Unió Europea

• El 2 d'agost, la Comissió Europea
anuncia la suspensió a falta de mitjans
de les patrulles de FRONTEX (l'Agèn-
cia Europea per a la gestió de la co-
operació operativa a les fronteres exte-
riors dels estats membres), que lluita
contra els fluixos d'immigració il·legal a
la mediterrània.
• El 9 d'agost, el Banc Central Euro-
peu (BCE) injecta un import rècord de
94.800 milions d'euros al mercat mo-
netari de la zona euro, per fer front a la

falta de liquiditat relacionada amb la cri-
si dels crèdits als Estats Units. L'ende-
mà, el BCE injecta uns altres 61.000 mi-
lions d'euros.
• El 27 d'agost, l’Agència dels Drets
Fonamentals de la UE constata un aug-
ment de la violència i els crims racistes
en almenys vuit dels 27 estats mem-
bres de la UE, entre aquests França.
Així mateix, l’informe destaca que la de-
sigualtat d'oportunitats professionals i la
discriminació ètnica segueixen sent pro-
blemes corrents a Europa.

Setembre de 2007

Mig centenar de persones perden la
vida a Algèria en diferents atemptats
reivindicats per l'Organització d'Al-Qai-
da al Magreb Islàmic. Al Líban, un nou
assassinat polític acaba amb la vida del
diputat de la majoria antisiriana Antoi-
ne Ghanem, mentre el Parlament ajor-
na l'elecció del president després del
boicot de l'oposició. Nova Democràcia,
el partit del primer ministre grec, Kos-
tas Karamanlis, guanya les eleccions
legislatives anticipades, en les quals,
per primer vegada des de la fi de la dic-
tadura dels coronels, el 1974, un par-
tit extremista entra al parlament. Al Mar-
roc, l'Istiqlal guanya les eleccions
legislatives, i el seu líder, Abbas el-Fas-
si, és nomenat primer ministre. Se ce-
lebra a Nova York la primera ronda de
negociacions entre serbis i albanesos
sobre el futur de la província de Koso-
vo. El president de la República Turca
del Nord de Xipre (RTNC), Mehmet Ali
Talat, i el president de la part grega de
l'illa, Tassos Papadopoulos, es reunei-
xen a Nicòsia per reactivar el procés
de pau sota els auspicis de les Nacions
Unides. Espanya pateix una sèrie d'a-
temptats reivindicats per l'organització
terrorista Euskadi i Llibertat (ETA).

Espanya

• L'1 de setembre, el ministre de l'In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anun-
cia la detenció de quatre presumptes
membres de l'organització Euskadi i Lli-
bertat (ETA) a Cahors, prop de Tolosa,
en una operació conjunta de les policies
francesa i espanyola. Entre ells es tro-
ba Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, el
presumpte expert en explosius d'ETA i
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sospitós d'estar implicat en l'atemptat
de l'aeroport de Barajas de desembre de
2006. Així mateix, la policia confisca ex-
plosius, armes i llançagranades. El 2 de
setembre, ETA fa explotar una bomba a
la carretera N-232, prop de Fuenmayor.
El 9 de setembre, l'organització asse-
gura que continuarà la seva campanya
de violència contra l'Estat espanyol, i
acusa el president del Govern, José Luis
Rodríguez Zapatero, de ser responsable
del fracàs de les negociacions de pau.
Aquest mateix dia, la policia evita un
atemptat a Logronyo. El 20 de setembre,
el president de la Confederació d'Em-
presaris de Navarra afirma que, des del
final de l'alto el foc, ETA ha multiplicat els
actes d'extorsió al País Basc i Navarra.
El 25 de setembre esclata una bomba
enfront d'una comissaria de policia a Za-
rautz, sense provocar cap ferit.
• El 8 de setembre es troben els ca-
dàvers de deu immigrants il·legals enfront
de les costes de Gran Canària.
• El 28 de setembre, Rosa Díez, fins
ara membre del partit en el Govern,
anuncia que abandona el Partit Socia-
lista Obrer Espanyol (PSOE) i crea un
nou partit polític, denominat Unió, Pro-
grés i Democràcia (UPD). UPD, sorgit
del moviment anti-ETA Basta ya, pro-
pugna un Estat central fort per fer front
a l'avanç dels moviments nacionalistes.

França

• El 18 de setembre, els alcaldes de
Cherbourg, Calais i Dunkerque, a la
costa nord del país, demanen ajuda al
Govern francès per fer front al gran
nombre d'immigrants il·legals que pre-
tenen viatjar al Regne Unit. El 20 de se-
tembre, l'Assemblea Nacional (cambra
baixa) aprova una polèmica esmena de
la nova llei d'immigració segons la qual
els estrangers no europeus que vulguin
reunir-se amb la família a França po-
dran ser sotmesos a proves d'ADN en
cas de dubte sobre els seus vincles fa-
miliars. Aquesta mesura s'introduirà amb
un període de prova de tres anys. Aquest
mateix dia, el president, Nicolas Sarko-
zy, expressa la seva intenció d'establir
quotes anuals d'immigrants.
• El 18 i el 19 de setembre, el presi-
dent Sarkozy presenta una sèrie de pro-
postes concretes per complir les seves
promeses electorals de fer més com-
petitiva l'economia francesa, contenir el

dèficit de la seguretat social i reduir la
mida de l'administració pública. Una de
les seves propostes més polèmiques,
que suscita grans protestes socials, és
la d'uniformar els règims de pensions i
posar fi al règim especial dels treballa-
dors dels sectors de l'electricitat, el gas
i els ferrocarrils.

Itàlia

• El 4 de setembre, el ministre de Sa-
nitat confirma l'existència d'una epidèmia
d'infeccions pel virus chikungunya, des-
prés de detectar-se 151 casos entre el
4 de juliol i el 3 de setembre prop de Ra-
venna, al nord-est del país. 11 pacients
han de ser ingressats a l'hospital i una
persona mor a causa del virus.
• El 13 de setembre, 1,3 milions d'i-
talians boicotegen la compra de pasta
per protestar contra el que les organit-
zacions de consumidors consideren
com un increment injustificat dels preus.
Els productors justifiquen l'alça per la
desastrosa collita de cereals, a causa de
la sequera de l’estiu passat.

Croàcia

• El 27 de setembre, el Tribunal Penal
Internacional per a l'antiga Iugoslàvia
(TPII) condemna els coronels serbis Mile
Mrksic i Veselin Sljivancanin, que for-
maven part de l'Exèrcit Popular Iugos-
lau (JNA), a 20 i 5 anys de presó, res-
pectivament, per crims de guerra
comesos el 1992 contra la població
croata a la regió de Vukovar, a Eslavò-
nia Oriental. El Tribunal absol el tercer
acusat. El primer ministre, Ivo Sanader,
critica la sentència.

Bòsnia i Hercegovina

• El 7 de setembre, en la seva prime-
ra sessió fora de l'Haia, el Tribunal Pe-
nal Internacional per a l'antiga Iugoslà-
via (TPII) es desplaça a Sarajevo per
prendre testimoni a Ali Ahmed Ali Ha-
mad, empresonat des de 1998, en el
marc del judici contra Rasim Delicun, un
antic comandant de l'exèrcit de Bòsnia
i Hercegovina.
• El 13 de setembre, The Guardian in-
forma que l'Alt Representant de la Co-
munitat Internacional a Bòsnia, Miros-
lav Lajcak, ha advertit Bòsnia que la
UE podria posar fi a les negociacions

d'adhesió si els responsables polítics
del país no es posen d'acord sobre la
creació d'una força única de policia
nacional.
• El 30 de setembre, el president de
la República Srpska, Milan Jelic, mor
d'una crisi cardíaca a l'edat de 51 anys.

Sèrbia

• El 6 de setembre, en una entrevista
concedida al Financial Times, el minis-
tre serbi d'Afers Estrangers, Vuk Jeremic,
adverteix la comunitat internacional que
la declaració d'independència de la pro-
víncia de Kosovo obriria la «capsa de
Pandora» i comportaria greus riscos per
a la seguretat en els Balcans. Així ma-
teix, es declara en contra de qualsevol
partició de la província.
• El 14 de setembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides apro-
va la resolució 1775 (2007), per la qual
es prorroga el nomenament de Carla
del Ponte com a fiscal cap del Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iu-
goslàvia (TPII) fins al 31 de desembre
de 2007.
• El 28 de setembre, el president i el
primer ministre serbis, Boris Tadic i Vo-
jislav Kostunica, es reuneixen a Nova
York amb els seus homòlegs de Koso-
vo, Fatmir Sejdiu i Agim Ceku, per en-
taular una primera ronda de negocia-
cions cara a cara sobre l'estatus futur de
Kosovo. A mitjan setembre, les dues
parts s'havien reunit per separat amb la
«troica», constituïda el mes d'agost pas-
sat per representants dels Estats Units,
la UE i Rússia.

Montenegro

• L'1 de setembre, tres individus agre-
deixen el director del diari Vijesti, el de
major tirada de Montenegro, quan sor-
tia del restaurant on el diari celebrava el
seu desè aniversari. El sindicat de pe-
riodistes de Montenegro denuncia
aquesta agressió que considera com
«una nova prova que la llibertat de prem-
sa està en perill».

Macedònia

• L'11 de setembre, el president, Bran-
ko Crvenkovski, nomena Viktor Dimovs-
ki, fins ara ambaixador a Sèrbia, com a di-
rector del Centre Nacional d'Intel·ligència.
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Albània

• L'1 de setembre, el primer ministre,
Sali Berisha, anuncia que Albània s'ha
convertit en el primer país del món sen-
se armes químiques.

Grècia

• El 16 de setembre, el partit conser-
vador del primer ministre Kostas Kara-
manlis, Nova Democràcia, obté el triomf
a les eleccions legislatives anticipades,
amb tres escons menys que a les ante-
riors eleccions. Per primera vegada des
de la fi de la dictadura dels coronels, el
1974, un partit extremista, la Unió Popular
Ortodoxa (LAOS), aconsegueix repre-
sentació en el Vouli (Parlament). El 19
de setembre entra en funcions el nouGo-
vern. El ministre d'Ordre Públic, Vyron Po-
lydoras, criticat per la seva mala gestió
dels incendis forestals dels mesos de ju-
liol i agost, que van costar la vida a unes
60 persones, es queda fora del Govern.
El 20 de setembre, l'exministre de Des-
envolupament Dimitris Sioufas és elegit
president del Vouli.

Xipre

• El 5 de setembre, el president gre-
coxipriota, Tassos Papadopoulos, i el
president de la República Turca del
Nord de Xipre (RTNC), Mehmet Ali Ta-
lat, es reuneixen a Nicòsia, sota els aus-
picis de les Nacions Unides, en la seva
primera trobada des de l'acord de juliol
de 2006, pel qual les dues parts es
comprometen a escometre les qües-
tions que els separen per reactivar les
negociacions de reunificació de l'illa.

Turquia

• El 5 de setembre, la Gran Assemblea
Nacional atorga la seva confiança al
Govern del primer ministre Recep Tay-
yip Erdogan.
• El 5 i el 25 de setembre, respecti-
vament, el ministre britànic d'Afers Es-
trangers, David Miliband, i el primer mi-
nistre italià, Romano Prodi, atorguen el
seu suport a l'adhesió de Turquia a la UE.
El 24 de setembre, el secretari d'Estat
francès d'Assumptes Europeus decla-
ra que el president francès, Nicolas Sar-
kozy, és partidari d'una «associació pri-
vilegiada» amb Turquia, en lloc de la

seva integració a la UE, i afegeix que Sar-
kozy no s'oposarà a les negociacions
d'adhesió mentre se segueixin contem-
plant les dues opcions.
• El 19 de setembre, el primer minis-
tre, Recep Tayyip Erdogan, expressa la
seva intenció de reformar la Constitució,
actualment en revisió, per permetre les
dones portar el vel a les universitats.
• El 28 de setembre, el ministre de
l'Interior, Besir Atalay, firma un acord de
cooperació amb el seu homòleg iraquià
per lluitar contra els membres del Par-
tit dels Treballadors del Kurdistan (PKK)
replegats al nord de l'Iraq. Al llarg del
mes de setembre, 46 soldats i 21 in-
surgents kurds perden la vida en en-
frontaments entre l'exèrcit turc i el PKK.
El 30 de setembre, després de l'assas-
sinat d'un dels seus dirigents, l'organit-
zació terrorista PKK mata 30 persones
a la província de Sirnak, al sud-est del
país.

Síria

• El 6 de setembre, avions de caça
israelians atenyen un suposat lloc d'em-
magatzematge de material nuclear al
nord-est de Síria. L'11 de setembre, el
representant permanent de Síria davant
les Nacions Unides acusa Israel d'haver
violat el seu espai aeri, amb una carta di-
rigida al Secretari General de les Na-
cions Unides, Ban Ki-moon.

Líban

• El 2 de setembre, l'exèrcit libanès
anuncia que ha pres el control del camp
de refugiats palestins de Nahar el-Ba-
red. Durant els enfrontaments del 2 de
setembre moren 5 soldats i 31 membres
de Fatah al-Islam, entre ells el seu líder
Shaker al-Abssi, mentre que a 24 acti-
vistes més són fets presoners.
• El 19 de setembre, el diputat antisi-
rià Antoine Ghanem, membre del partit
cristià Kataëb, mor en explotar el seu ve-
hicle al districte de Sin el-Fil, de majo-
ria cristiana. Cinc persones més per-
den la vida en l'atemptat i almenys 60
resulten ferides.
• El 25 de setembre, el Parlament es
veu obligat a endarrerir l'elecció del pre-
sident davant el boicot de l'oposició
prosiriana, inclòs Hezbol·lah, que impe-
deix que existeixi el quòrum de dos ter-
ços dels escons necessari a la primera

volta de la votació. El mandat de l'actu-
al president, el general Émile Lahoud, fi-
nalitza el proper 23 de novembre.

Jordània

• El 2 de setembre, el Rei Abdul·là II
aprova els canvis en el Govern del pri-
mer ministre Maruf Bajit.
• El 12 de setembre, el Tribunal de
Seguretat de l'Estat condemna 16 per-
sones a penes de 20 mesos a 5 anys
de presó per haver reclutat activistes
per lluitar contra l'exèrcit nord-americà
a l'Iraq.

Egipte

• El 13 de setembre, un tribunal del
Caire condemna a un any de presó qua-
tre editors de diaris, Ibrahim Issa, de
Al-Dustur, Wail al-Abrashi, de Sawt al-
Ummah, Adil Hamuda, de Al-Fagr i Abd-
al-Halim Qandil, de Al-Karama, per di-
famació contra el president Hosni
Mubarak i el seu fill Gamal Mubarak.

Líbia

• El 10 de setembre, Seif al-Islam, fill
del coronel Muammar al Gaddafi, anun-
cia el llançament d'un ambiciós projec-
te que pretén atreure el turisme ecolò-
gic i promoure el desenvolupament
sostenible a la regió costanera coneguda
per la Muntanya Verda.

Tunísia

• El 13 de setembre, coincidint amb el
primer dia del Ramadà, comença a eme-
tre la primera ràdio religiosa de Tunísia,
Zituna («Olivera»), patrocinada pel gen-
dre del president, Zine el-Abidine ben Ali.
• El 20 de setembre, la secretària ge-
neral del Partit Democràtic Progressis-
ta (PDP), Maya Jribi, i el seu predeces-
sor, Nejib Chebbi, director del setmanari
del PDP Al Mawkef, comencen una vaga
de fam per protestar contra l'amenaça
d'expulsió de la seva seu, segons ells
procedent del poder tunisià.

Algèria

• El 6 de setembre, un terrorista suïcida
fa esclatar el seu cinturó d'explosius al
costat de la mesquita de Al-Atik, a Bat-
na, 45 minuts abans de l'arribada del pre-



A
nn

ex
os

M
ed

. 2
00
8

35
8

sident, Abdelaziz Bouteflika. L'atemptat
provoca la mort a 22 persones i ferides
a un centenar. El 9 de setembre, un al-
tre atemptat acaba amb la vida de 30
guàrdies costaners a la ciutat de Dellys.
El 21 de setembre, un nou atemptat pro-
voca nou ferits, entre els quals dos fran-
cesos i un italià, en explotar una bomba
al costat d'un comboi de policia que
acompanyava uns treballadors estran-
gers a la regió de la Cabília. L'Organit-
zació d'Al-Qaida al Magreb Islàmic re-
ivindica els tres atemptats terroristes.

Marroc

• El 7 de setembre, el partit Istiqlal gua-
nya les eleccions a la Cambra de Re-
presentants (cambra baixa), amb un curt
avantatge sobre el conservador i isla-
mista Partit de la Justícia i el Desenvo-
lupament (PJD). El gran perdedor de les
eleccions és el principal partit de la co-
alició sortint, la Unió Socialista de For-
ces Populars (USFP), que aconsegueix
tan sols 36 diputats enfront dels 50 que
va obtenir fa cinc anys. Les eleccions es-
tan marcades per una abstenció rècord,
del 63%. El 19 de setembre, el Rei Mo-
hamed VI nomena primer ministre Abbas
el-Fassi, el líder de l'Istiqlal.
• El 26 de setembre, les manifesta-
cions contra l'alça del preu del pa pro-
voquen prop de 300 ferits i obliguen el
Govern a retallar l'augment dels preus,
vinculat a la carestia dels cereals.

Unió Europea

• L'1 de setembre, nou dels deu països
incorporats a la UE el 2004, entre ells
Malta i Eslovènia, s'uneixen al Sistema
d'Informació de Schengen (SIS).
• El 2 de setembre, el belga Gilles de
Kerchove és nomenat coordinador de la
UE per a la lluita contra el terrorisme.
• El 3 de setembre se celebra a Brus-
sel·les la primera conferència ministerial
dels països coberts per la Política Eu-
ropea de Veïnatge (PEV).
• El 18 de setembre, la UE firma una
sèrie d'acords per simplificar el proce-
diment de sol·licitud de visats per als ciu-
tadans d'Albània, Bòsnia i Hercegovina,
Macedònia, Montenegro i Sèrbia, que
entraran en vigor a partir de gener de
2008. A canvi d'aquests acords, els
cinc països es comprometen a reforçar
la seguretat a les seves fronteres i ac-

cepten una sèrie de procediments de re-
patriació dels seus ciutadans.
• El 30 de setembre, set estats mem-
bres de la UE, entre aquests França,
Itàlia, Portugal i Espanya, signen un
acord per crear un Centre d'Anàlisis i
Operacions contra el Trànsit Marítim
d'Estupefaents, amb l'objectiu de lluitar
contra el tràfic procedent de l'Amèrica
Llatina i Àfrica Occidental.

Octubre de 2007

Gairebé un any i mig després de la seva
independència, Montenegro adopta la
seva primera Constitució i firma un
Acord d'Estabilització i Associació amb
la UE. A Brussel·les i Viena continuen
les negociacions entre els represen-
tants serbis i kosovars. Es produeix el
primer intercanvi de cadàvers i preso-
ners entre Israel i el moviment fona-
mentalista Hezbol·lah des de la fi de la
guerra de juliol de 2006. L'exèrcit algerià
mata Hareg Zoheir, número dos de l'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magreb Islàmic.
Entra en funcions el nou Govern mar-
roquí, presidit pel primer ministre Abbas
el-Fassi, líder de l'Istiqlal. La Gran As-
semblea Nacional autoritza les incur-
sions de l'exèrcit turc al nord de l'Iraq per
combatre als rebels del Partit dels Tre-
balladors del Kurdistan (PKK). Més de
la meitat dels electors turcs aproven les
reformes constitucionals que permeten
l'elecció directa del president. A Espa-
nya, 21 persones són condemnades
pels atemptats terroristes de Madrid de
març de 2004. El Consell Europeu de
Lisboa aprova el text del nou tractat de
la UE.

Espanya

• El 4 d'octubre, 24 persones que par-
ticipaven a la ciutat basca de Segura a
una reunió de Batasuna, el braç polític
il·legal de l'organització Euskadi i Lli-
bertat (ETA), són detingudes per parti-
cipar a una reunió política il·legal. Els dies
5 i 6 d'octubre, milers de nacionalistes
bascos surten als carrers per protestar
contra aquesta detenció. El 6 d'octubre
es llancen còctels Molotov contra l'ofi-
cina d'un regidor i els jutjats de Pas-
satges. El 9 d'octubre, l'explosió d'una
bomba sota un vehicle a Bilbao provo-
ca ferides greus a l'escorta de José Car-

los Domingo Galíndez, un regidor del
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).
El 12 d'octubre es llancen còctels Mo-
lotov contra un jutjat de Durango, i el 18
d'octubre és incendiat el cotxe del pre-
sident de la gestora municipal d’On-
darroa, que dirigeix el municipi des de
les accidentades eleccions municipals
del 27 de maig.
• El 9 d'octubre comença a Madrid el
judici de 30 persones, principalment
marroquins i algerians, acusats de pla-
nejar un atemptat suïcida contra l'Au-
diència Nacional, on treballa el jutge
Baltasar Garzón, que des dels anys no-
ranta investiga les cèl·lules islamistes
existents a Espanya.
• El 16 d'octubre, el Govern mostra
la seva oposició a la proposta de Juan
José Ibarretxe, el president del Govern
basc, de celebrar un referèndum sobre
la possibilitat d'incrementar l'autonomia
del País Basc, per considerar-la in-
constitucional.
• El 31 d'octubre, l'Audiència Nacional
condemna 21 persones per la seva im-
plicació als atemptats terroristes de Ma-
drid de març de 2004, que van provocar
191morts i més de 1.800 ferits. Entre ells,
els marroquins Jamal Zugam i Othman el-
Gnaui i l'espanyol Emilio Suárez Tras-
horras són condemnats a 42.922, 42.924
i 34.715 anys de presó, respectivament.
7 dels 28 acusats són absolts, entre ells
l'egipci Rabei Osman Saied Ahmed, co-
negut com a «Mohamed l'Egipci», que
havia estat considerat com un dels autors
intel·lectuals dels atemptats i actualment
compleix condemna a Itàlia per perti-
nença a organització terrorista.

França

• L'1 d'octubre, un president francès
participa per primera vegada a les ce-
lebracions de la fi del Ramadà. Des-
prés de la seva visita a la gran mesqui-
ta de París, Nicolas Sarkozy declara que
l'islam forma part de França i que els qui
promouen la violència en nom de l'islam
no tenen res a fer en territori francès.
• El 17 d'octubre, el país pateix una
vaga de 24 hores en diversos sectors,
entre aquests els transports, que pro-
testen contra la intenció del Govern de
posar fi als règims especials de pensions
al sector públic.
• El 23 d'octubre, el Senat aprova la
nova i polèmica llei sobre la immigració,
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que ja va ser aprovada el setembre per
l'Assemblea Nacional.
• El 29 d'octubre presenta el seu in-
forme a la comissió per a la reforma
constitucional creada pel president Sar-
kozy i presidida per l'exprimer ministre
Edouard Balladur. L'informe proposa 77
esmenes a la Constitució de 1958, al-
gunes de les quals pretenen reforçar el
poder legislatiu enfront de l'executiu.

Itàlia

• Del 8 al 10 d'octubre, en un referèn-
dum organitzat pels principals sindicats,
més de cinc milions de treballadors i
pensionistes aproven l'acord sobre la re-
forma de les pensions i el mercat labo-
ral conclòs el 20 de juliol passat entre els
sindicats i el Govern. L'acord endarrereix
l'edat de jubilació dels 57 als 61 anys al
llarg del període de 2008 a 2013.
• El 14 d'octubre, Walter Veltroni, al-
calde de Roma i exministre, és elegit
com a líder del nou Partit Democràtic
(PD), nascut el mes d'abril passat de la
fusió de La Margarida i els Demòcrates
d'Esquerra (DS), els dos principals par-
tits de la coalició governamental La Unió,
del primer ministre Romano Prodi.
• El 25 d'octubre, un tribunal de Roma
arxiva el cas del soldat nord-americà
Mario Lozano, que havia estat acusat
de l'assassinat de l'agent secret italià
Nicola Calipari a l'Iraq el mes de març
del 2005, en estimar que l'afer no és de
la seva jurisdicció.

Malta

• L'1 d'octubre, l'advocada Katrine Ca-
milleri rep a Ginebra el Premi Nansen
2007, concedit per l'Alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Refu-
giats (ANCUR), pel seu treball a favor
dels sol·licitants d'asil.

Eslovènia

• El 21 d'octubre, l'exprimer ministre
conservador Lojze Peterle guanya la pri-
mera volta de les eleccions presidencials,
amb el 28% dels vots.

Croàcia

• El 12 d'octubre, el Sabor (Parlament
unicameral) aprova una resolució en la
qual condemna la sentència del Tribu-

nal Penal Internacional per a l'antiga Iu-
goslàvia (TPII) del 27 de setembre pas-
sat, per considerar que les penes im-
posades als implicats a la matança de
Vukovar són massa baixes. El 15 d'oc-
tubre, en una reunió de l'Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides, el primer
ministre croat, Ivo Sanader, acusa el
TPII de no haver respectat les Conven-
cions de Ginebra.

Bòsnia i Hercegovina

• L'1 d'octubre, un dia després de la
mort del president de la República
Srpska, Milan Jelic, el Govern nomena
el president de l'Assemblea del Poble,
Igor Radojcic, com a president provi-
sional de l'entitat autònoma.
• El 7 d'octubre es crea a Sarajevo un
nou partit, Llista Independent de Bòs-
nia i Hercegovina.
• El 19 d'octubre, l'Alt Representant
de la Comunitat Internacional, Miroslav
Lajcak, anuncia una sèrie de mesures
per simplificar la presa de decisions al
Govern central, després d'un nou fra-
càs de les autoritats en els seus intents
de crear una única policia nacional, que
és una condició prèvia per a la firma de
l'Acord d'Estabilització i Associació amb
la UE. Lajcak fixa l'1 de setembre com a
data límit per adoptar aquestes mesures,
després de la qual les imposarà ell ma-
teix en virtut dels poders que li confereix
el seu càrrec. El primer ministre de la Re-
pública Srpska, Milorad Dodik, qualifica
d'inconstitucionals aquestes mesures.

Sèrbia

• El 12 d'octubre, el ministre de Treball,
Ocupació i Política Social i encarregat de
la cooperació de Sèrbia amb el Tribunal
Penal Internacional per a l'antiga Iugos-
làvia (TPII) anuncia una recompensa d'un
milió d'euros per a qualsevol informació
que condueixi a la detenció del general
Ratko Mladic, un dels criminals de gu-
erra més buscats pel TPII.
• El 14 d'octubre, els representants
de Sèrbia i de la província de Kosovo
participen a la segona ronda de nego-
ciacions directes sobre l'estatus futur
de la província, celebrades a Brussel·les
sota els auspicis de les Nacions Unides.
El 22 d'octubre té lloc una tercera reu-
nió a Viena, en la qual la «troica» (Rús-
sia, Estats Units i la UE) presenta un

pla de 14 punts que no esmenta la in-
dependència de Kosovo però promet
als albanokosovars que Sèrbia no tor-
narà a restablir la seva presència física
a la província.

Montenegro

• El 15 d'octubre, amb ocasió d'una re-
unió dels ministres d'Afers Estrangers de
la UE a Luxemburg, Montenegro i la UE
signen un Acord d'Estabilització i As-
sociació, un pas important cap a l'ad-
hesió de Montenegro a la UE.
• El 19 d'octubre, 17 mesos després
de la declaració d'independència, el Par-
lament (unicameral) ratifica la novaCons-
titució de Montenegro, que és promulga-
da el 22 d'octubre. Els diputats proserbis
voten en contra de la Constitució.

Macedònia

• El 21 d'octubre, l'expresident del So-
branje (Parlament) anuncia la creació
del Partit dels Demòcrates Lliures (PSD),
el segon que s'escindeix de la Unió So-
cialdemòcrata de Macedònia (SDSM).
El 20 d'octubre, la fusió de tres partits
romanís dóna lloc a la creació del Par-
tit de les Forces Democràtiques Roma-
nís a Macedònia.

Grècia

• El 17 d'octubre, les autoritats pre-
senten un conjunt de noves mesures per
frenar la immigració il·legal, entre aques-
tes un augment de les patrulles marítimes.
• El 18 d'octubre, la Comissió Nacio-
nal de Correus i Telecomunicacions
(EETT), l'organisme regulador grec en
matèria de telecomunicacions, con-
demna la companyia de telefonia mòbil
Vodafone Grècia a pagar una multa de
19,1 milions d'euros per la seva impli-
cació en el cas de les escoltes telefò-
niques al primer ministre, Kostas Kara-
manlis, a alts càrrecs del Govern i de
l'exèrcit i a personatges del món dels ne-
gocis, durant els Jocs Olímpics d'Ate-
nes de 2004.

Turquia

• El 5 d'octubre, el ministre francès
d'Afers Estrangers, Bernard Kouchner,
s'entrevista amb el seu homòleg turc
amb l'objectiu de millorar les relacions
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bilaterals després de les declaracions del
president francès en les quals es mos-
trava partidari d'una «associació privile-
giada» amb Turquia en lloc de la seva ad-
hesió a la UE.
• El 7 d'octubre, 13 soldats moren en
enfrontaments amb activistes armats
del Partit dels Treballadors del Kurdis-
tan (PKK) a la província de Sirnak, al sud-
est del país. Milers de persones es ma-
nifesten per denunciar l'escalada de
violència. El 17 d'octubre, la Gran As-
semblea Nacional aprova les incursions
de l'exèrcit turc al nord de l'Iraq, des
d'on els insurgents del PKK llancen els
seus atacs contra Turquia. El 21 d'oc-
tubre, un grup d'insurgents kurds pro-
cedents de l'Iraq llança una embosca-
da contra l'exèrcit turc prop de Hakkari,
en la qual moren 12 soldats i vuit més
són fets presoners. Després d'aquesta
emboscada, l'exèrcit turc bombardeja
les bases del PKK al nord de l'Iraq i
mata 32 insurgents. El 24 d'octubre,
30 insurgents kurds són assassinats en
territori iraquià, i el 28 d'octubre moren
20 insurgents més. Les discussions
amb les autoritats iraquianes, els dies 24
i 25 d'octubre, no satisfan a Turquia,
que es nega a detenir les seves opera-
cions mentre no s'extradeixin a Turquia
els líders del PKK i es tanquin els seus
campaments.
• L'11 d'octubre, Turquia retira el seu
ambaixador davant els Estats Units des-
prés que el Comitè d'Afers Estrangers
de la Cambra de Representants nord-
americà (cambra baixa) adoptés el dia
anterior una resolució no vinculant que
qualifica de genocidi l'assassinat d'un mi-
lió i mig d'armenis entre 1915 i 1917,
sota l'Imperi Otomà. Els promotors de la
resolució decideixen endarrerir la vota-
ció en sessió plenària per evitar la rup-
tura de relacions amb Turquia.
• L'11 d'octubre, Aram Dink i Serkis
Seropyan, editors del setmanari en ar-
meni Agos, són condemnats a un any de
presó condicional per greuge a la iden-
titat turca. La condemna es refereix a la
publicació en aquest setmanari de les
postures sobre el genocidi armeni de
Hrant Dink, periodista de Agos assas-
sinat el mes de gener passat.
• El 21 d'octubre, en un referèndum na-
cional, el 68,95% dels electors voten a
favor de les reformes constitucionals,
que ja havien estat aprovades per la
Gran Assemblea Nacional però es tro-

baven bloquejades per l'actual presi-
dent. Aquestes reformes permeten l'e-
lecció directa del president per part dels
electors —en lloc de pel poder legisla-
tiu— i redueixen la durada del mandat
presidencial de set a cinc anys (reno-
vables) i la durada de la legislatura de
cinc a quatre anys.

Síria

• L'1 d'octubre, el president, Bachar al-
Assad, afirma que l'objectiu atès per l'a-
tac aeri israelià del 6 de setembre pas-
sat era un edifici militar en construcció,
i nega que el lloc fora utilitzat dins un su-
posat programa nuclear.

Líban

• El 12 d'octubre, el Tribunal Suprem
del Brasil rebutja l'extradició de Rana
Abdel Rahim Koleilat, a qui les autoritats
libaneses pretenen interrogar en relació
amb l'assassinat de l'exprimer ministre
Rafiq Hariri el febrer de 2005.
• El 15 d'octubre, per primera vegada
des del final de la guerra de juliol de
2006 entre el Líban i Israel, Israel i el mo-
viment Hezbol·lah intercanvien un pre-
soner i diversos cadàvers. Pel que sem-
bla, l'intercanvi ha estat negociat per
diplomàtics alemanys, amb l'ajuda del
Comitè Internacional de la Creu Roja
(CICR). Aquest intercanvi no inclou els
dos soldats israelians, el segrest dels
quals per Hezbol·lah va donar origen
als enfrontaments.
• El 22 d'octubre, el president del Par-
lament, Nabbi Berri, posposa la sessió
que s’havia de celebrar l'endemà per
elegir el successor de l'actual president,
Émile Lahoud, el mandat del qual fina-
litza el proper 24 de novembre.

Jordània

• El 7 d'octubre, el Tribunal de Segu-
retat de l'Estat condemna tres homes a
cinc anys de presó per haver planificat
un atemptat contra una empresa d'im-
portació de carn procedent d'Israel.

Egipte

• El 8 d'octubre, milers de persones es
manifesten a Al-Arish, al nord del Sinaí,
contra la falta de seguretat en aquesta
ciutat enfront dels atacs dels beduïns.

Durant la manifestació són saquejades
les oficines del Partit Democràtic Na-
cional (PDN), i uns 40 manifestants són
detinguts.

Líbia

• El 16 d'octubre, l'Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides elegeix Líbia
per formar part del Consell de Segure-
tat a partir de gener de 2008.

Tunísia

• El 20 d'octubre, els dos opositors
tunisians Maya Jribi, secretària general
del Partit Democràtic Progressista
(PDP), i Nejib Chebbi, fundador del par-
tit i director del setmanari del PDP Al
Mawkef, posen fi a la vaga de fam que
van començar el 20 de setembre per
protestar contra un procediment d'ex-
pulsió de la seu del seu partit, ordenat
segons ells pel poder tunisià.

Algèria

• El 7 d'octubre, l'exèrcit algerià mata
Hareg Zoheir, el número dos de l'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magreb Islà-
mic, en uns enfrontaments a l’est del
país. Zoheir estava considerat com el
cervell de la majoria dels atemptats suï-
cides comesos aquests últims mesos a
Algèria.

Marroc

• El 15 d'octubre, el Rei Mohamed VI
nomena un nou Govern, presidit per
Abbas el-Fassi, líder del partit Istiqlal,
guanyador de les eleccions. El 18 d'oc-
tubre, Al-Fassi declara que la prioritat del
seu Govern serà recollir suports inter-
nacionals per a la resolució del conflic-
te del Sàhara Occidental, que haurà de
basar-se en el principi de la integritat ter-
ritorial del Marroc. Així mateix, el nou
primer ministre preveu accelerar les re-
formes polítiques i institucionals.
• Del 22 al 24 d'octubre, el president
francès, Nicolas Sarkozy, realitza una
visita oficial al Marroc, en companyia de
diversos ministres i empresaris. Entre
d'altres qüestions, durant la visita s'a-
corda que tres empreses franceses par-
ticipin en la construcció d'una via fèrria
entre Tànger i Marràqueix. Així mateix, el
Rei del Marroc atorga el seu suport al
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projecte d'Unió Mediterrània del presi-
dent francès.

Unió Europea

• Els dies 18 i 19 d'octubre, durant
una cimera informal a Lisboa, els caps
d'Estat i de Govern de la UE aproven el
text definitiu del nou tractat de reforma
que haurà de substituir a la Constitució
europea rebutjada en referèndum pels
francesos i els neerlandesos. El nou sis-
tema de vot per doble majoria no entrarà
en vigor fins a 2017, com reclamava
Polònia. Tots els Estats membres, ex-
cepte Irlanda, sotmetran el nou tractat
a un procés de ratificació per via parla-
mentària.
• El 22 d'octubre, Microsoft anuncia
que no recorrerà la decisió del Tribunal
de Primera Instància de les Comunitats
Europees, que va resoldre mantenir la
multa imposada per la Comissió Europea
el mes demarç del 2004 per abús de po-
sició dominant. Així mateix, l'empresa
nord-americana afirma que comunicarà
als seus competidors, aplicant el preu
aprovat per la Comissió Europea, la in-
formació tècnica necessària per fer els
seus productes compatibles amb les
aplicacions de Microsoft.

Novembre de 2007

El Líban es queda sense president per
primera vegada des de la fi de la Gu-
erra Civil. El Marroc retira el seu am-
baixador a Espanya arran de la visita del
Rei Joan Carles a Ceuta-Melilla. Ko-
sovo rebutja la proposta sèrbia de con-
cedir a la província una àmplia autono-
mia dins les fronteres de Sèrbia. A
Eslovènia, Danilo Turk guanya la sego-
na volta de les eleccions presidencials.
Les eleccions legislatives a Croàcia i
Jordània se salden amb el triomf d'Ivo
Sanader i Nader Dahabi, respectiva-
ment. A Bòsnia i Hercegovina, el primer
ministre, Nikola Spiric, presenta la seva
dimissió en senyal de protesta contra les
mesures imposades per l'Alt Repre-
sentant de la Comunitat Internacional.
Es dissol el grup parlamentari europeu
d'extrema dreta Identitat, Tradició, So-
birania, després de la sortida de cinc di-
putats romanesos. La UE insta a Turquia
a derogar o esmenar l'article 301 del
Codi penal, que tipifica com a delicte el

greuge a la identitat turca, a la República,
a les institucions o als òrgans de l'Es-
tat. França es veu afectada per vagues
massives contra la reforma dels règims
especials de pensions.

Espanya

• El 3 de novembre es coneix que 10
dels 20 condemnats el mes d'octubre
passat en relació amb els atemptats ter-
roristes de Madrid de març de 2004 han
començat una vaga de fam per protestar
contra la durada de les seves condemnes.
• El 13 de novembre, els autors de la
caricatura que va provocar el segrest de
la revista El Jueves són condemnats a
una multa de 3.000 euros per un delic-
te d'injúries a la Corona espanyola. El 19
de novembre, dos nacionalistes catalans
són condemnats a pagar una multa de
2.700 euros cadascun per un delicte
d'injúries a la Corona després de cre-
mar diverses fotografies dels Reis d'Es-
panya durant una manifestació separa-
tista i antimonàrquica el mes de setembre
passat a Girona.
• El 19 de novembre, l'Església catò-
lica demana perdó per primera vegada
pel paper que va desenvolupar durant
la Guerra Civil (1936-39).

França

• Els dies 6 i 7 de novembre, el pre-
sident Nicolas Sarkozy realitza una visi-
ta oficial als Estats Units per reforçar la
cooperació entre els dos països després
dels seus desacords sobre la Guerra de
l'Iraq, el 2003.
• El 13 de novembre s'inicia una vaga
il·limitada, amb un seguiment massiu,
organitzada pels principals sindicats per
protestar contra la reforma dels règims
especials de pensions del sector pú-
blic. El 23 de novembre, els principals
líders sindicals accepten negociar amb
el Govern i posen fi a la vaga.
• El 15 de novembre, el Consell Cons-
titucional dóna el seu vistiplau a la po-
lèmica llei sobre la immigració aprova-
da pel Parlament. No obstant això, el
Consell suprimeix la disposició relativa
a la confecció d'estadístiques de po-
blació en funció dels grups ètnics, per
considerar aquesta pràctica com in-
constitucional.
• El 24 de novembre, el Front d'Alli-
berament Nacional de Còrsega-Unió

de Combatents (FLNC-UC) reivindica la
seva responsabilitat de 16 atemptats
recents contra edificis públics i llocs de
vacances de Còrsega.
• Del 25 al 27 de novembre, una nova
onada de disturbis sacseja l'extraradi
de París després de la mort de dos jo-
ves en circumstàncies confuses el dia
25. 130 policies resulten ferits, alguns
per armes de foc, i s'incendien diversos
cotxes a Tolosa.

Itàlia

• L'1 de novembre, arran d'una sèrie de
crims comesos per romanesos, el pre-
sident, Giorgio Napolitano, firma un de-
cret que autoritza els governadors pro-
vincials a expulsar del país a qualsevol
ciutadà europeu que es consideri una
amenaça per a la seguretat pública. El
7 de novembre, el primer ministre, Ro-
mano Prodi, i el seu homòleg romanès
decideixen crear una força de policia
conjunta. El líder de l'oposició, Silvio
Berlusconi, reclama que es tanquin les
fronteres als romanesos.
• El 18 de novembre, Silvio Berlusco-
ni anuncia la dissolució del seu partit,
Força Itàlia, que serà substituït per un
moviment més ampli.

Malta

• El 19 de novembre, Metges del Món
denúncia en un informe el tracte inhumà
i indigne que pateixen els migrants a
Malta, especialment pel que es refereix
a l'accés a la salut, i critica la política mal-
tesa de detencions sistemàtiques, que
poden arribar fins als 18 mesos.

Eslovènia

• L'11 de novembre, Danilo Turk acon-
segueix la victòria a la segona volta de
les eleccions presidencials, a les quals
s'havia presentat com a candidat inde-
pendent, però amb el suport de tres
partits opositors de centre-esquerra.
• El 19 de novembre, el Govern del pri-
mer ministre Janez Jansa guanya una
moció de confiança a la Cambra d'Es-
tat (cambra baixa).

Croàcia

• El 25 de novembre, la Unió Demò-
crata Croata (HDZ), el partit del primer
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ministre Ivo Sanader, guanya les elec-
cions legislatives, amb 66 dels 153 es-
cons del Sabor (Parlament unicameral).
El Partit Socialdemòcrata de Croàcia
(SPH), el principal partit de l'oposició,
obté 13 escons més que a les elec-
cions anteriors.

Bòsnia i Hercegovina

• L'1 de novembre, el primer ministre,
Nikola Spiric, presenta la seva dimissió
en senyal de protesta contra les mesu-
res imposades per Miroslav Lajcak, l'Alt
Representant de la Comunitat Interna-
cional, que pretenen facilitar el funcio-
nament del Govern central de Bòsnia,
minat per les rivalitats ètniques. El 12 de
novembre, la presidència col·lectiva del
país accepta la seva dimissió.
• El 7 de novembre, les autoritats bos-
nianes anuncien la detenció prop de
Banja Luka del general Novak Djukic,
perseguit per la seva implicació a la ma-
tança de 71 civils a Tuzla el maig de
1995.
• El 21 de novembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides apro-
va la resolució 1785 (2007), que auto-
ritza la prolongació del mandat de la
força europea de manteniment de la
pau a Bòsnia durant 12 mesos.

Sèrbia

• Continuen les negociacions direc-
tes entre les delegacions de Sèrbia i
de la província de Kosovo, sota els aus-
picis de les Nacions Unides: el 5 de
novembre a Ginebra, el 22 de novem-
bre a Brussel·les i el 26 de novembre,
a la sisena ronda de negociacions, a
Baden (Àustria). La delegació de Kosovo
rebutja la proposta sèrbia de concedir
una àmplia autonomia a la província dins
les fronteres de Sèrbia. El 28 de no-
vembre, la comunitat internacional re-
coneix que les negociacions directes
entre les dues parts han fracassat en el
seu intent d'arribar a un acord sobre
l'estatus definitiu de la província de Ko-
sovo.
• El 7 de novembre, la UE firma un
Acord d'Estabilització i Associació amb
Sèrbia, un pas important cap a l'adhe-
sió a la UE.
• El 17 de novembre, el Partit Demo-
cràtic de Kosovo (PDK), principal par-
tit de l'oposició, obté 37 escons a les

eleccions al Parlament de la província de
Kosovo, amb la qual cosa es converteix
en el partit amb la major representació
parlamentària. La participació a les elec-
cions no passa del 43%.
• El 28 de novembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, en la
seva resolució 1786 (2007), nomena al
belga Serge Brammertz com nou fiscal
en cap del Tribunal Penal Internacional
per a l'antiga Iugoslàvia (TPII), per un
mandat de quatre anys a partir de l'1 de
gener de 2008.

Macedònia

• El 7 de novembre, durant uns en-
frontaments prop de la ciutat de Teto-
va, la policia macedònia mata sis per-
sones, entre elles Ramadan Shiti, un
extremista wahhabita que havia esca-
pat d'una presó de la província de Ko-
sovo (Sèrbia). Segons la policia, aques-
tes persones formaven part d'un grup
criminal.

Albània

• El 14 de novembre, Ilir Rusmajli pre-
senta la seva dimissió com a ministre de
Justícia arran d'unes acusacions de cor-
rupció als serveis penitenciaris. El 9 de no-
vembre, el president, Bamir Topi, nome-
na Enkelejd Alibeaj com el seu substitut.
• El 22 de novembre, el president Topi
destitueix el fiscal general, Theodhori
Sollaku, a petició d'una comissió de
l'Assemblea del Poble, que el 5 de no-
vembre va concloure que Sollaku man-
tenia vincles amb el crim organitzat. El
president nomena al seu lloc Ina Rama,
la primera dona que ocupa aquest lloc.

Grècia

• L'1 de novembre, milers d'estudiants
i membres de la comunitat universitària
es manifesten als carrers d'Atenes con-
tra la privatització de les universitats i per
un millor finançament del sector educatiu
públic.
• El 18 de novembre, les autoritats de-
claren l'estat d'emergència al nord-est
del país, afectat per greus inundacions.

Turquia

• El 4 de novembre, el Partit dels Tre-
balladors del Kurdistan (PKK) allibera

els vuit soldats turcs que van ser se-
grestats el 21 d'octubre passat. El 5 de
novembre, el president nord-americà,
George W. Bush, promet al primer mi-
nistre turc, Recep Tayyip Erdogan, que
ajudarà Turquia a lluitar contra els in-
surgents del PKK, amb l'objectiu d'evi-
tar una incursió militar turca de gran en-
vergadura al nord de l'Iraq, que podria
desestabilitzar una de les poques zones
estables del país. El 13 de novembre, l'e-
xèrcit turc ataca les bases del PKK al
nord de l'Iraq. Al llarg del mes de no-
vembre moren nou soldats turcs i al-
menys sis insurgents kurds en diferents
enfrontaments.
• El 6 de novembre, la Comissió Eu-
ropea publica el seu informe anual so-
bre els avenços realitzats per Turquia a
les negociacions d'adhesió a la UE. En-
tre altres aspectes, l'informe demana a
Turquia accelerar les reformes, aug-
mentar els drets de la minoria kurda i de-
rogar o esmenar l'Article 301 del Codi
Penal, que tipifica com a delicte el greu-
ge a la identitat turca, a la República, a
les institucions o als òrgans de l'Estat.
• El 18 de novembre, el primer minis-
tre turc i el seu homòleg grec inaugu-
ren un gasoducte de 300 km que per-
metrà transportar gas natural del mar
Caspi cap a Europa i reduir la depen-
dència energètica del Vell Continent en-
front de Rússia. Es preveu que el ga-
soducte estigui completament acabat
per a 2012.

Síria

• El 27 de novembre, durant la confe-
rència internacional d'Annapolis (Estats
Units) sobre el procés de pau al Pròxim
Orient, Síria anuncia la seva intenció de
reprendre les negociacions de pau amb
Israel, suspeses des de l'any 2000.

Líban

• El 24 de novembre, data de finalit-
zació del mandat de l'actual president,
Émile Lahoud, el Líban es queda sen-
se president per primera vegada des de
la fi de la Guerra Civil de 1990. El 21
de novembre, la secretària d'Estat nord-
americana, Condoleezza Rice, demana
a Síria que deixi d'interferir en l'elecció
del president libanès i permeti la de-
signació d'un nou cap d'Estat sense
intimidacions.
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Jordània

• El 15 de novembre es crea un nou
partit, el Front Jordà Unificat (UJF).
• A les eleccions legislatives del 20
de novembre, el Front d'Acció Islàmica,
braç polític del moviment dels Germans
Musulmans i principal partit de l'oposi-
ció, passa de 17 a 6 escons, mentre que
els candidats independents progover-
namentals obtenen la majoria dels es-
cons. El 25 de novembre entra en fun-
cions un nou Govern, dirigit pel nou
primer ministre, Nader Dahabi. Els Ger-
mans Musulmans rebutgen el resultat
d'aquestes eleccions.

Líbia

• El 6 de novembre, el Financial Times
publica una gravació en la qual el número
dos d'Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri,
anuncia que el Grup Islàmic Comba-
tent Libi (GICL) s'ha unit a la seva xar-
xa terrorista.

Tunísia

• El 7 de novembre, Al-Jazira anuncia
l'alliberament de set presoners polítics,
entre ells quatre líders del moviment
il·legalitzat Ennahda, dos membres del
grup Ansar i un internauta. L'allibera-
ment és degut al vintè aniversari de l'ar-
ribada al poder del president, Zine al-
Abidine ben Ali.

Marroc

• El 2 de novembre, després de l'a-
nunci de la visita del Rei Joan Carles als
enclavaments espanyols de Ceuta-Me-
lilla, Marroc retira el seu ambaixador d’Es-
panya per “un període indefinit” i dema-
na a Espanya que anul·li la visita. Els
dies 5 i 6 de novembre, el Rei Joan Car-
les realitza el seu viatge a Ceuta-Melilla.

Unió Europea

• El 13 de novembre, el Tribunal de
Comptes Europeu rebutja aprovar els
comptes anuals de la Unió Europea per
tretzè any consecutiu. El Tribunal cons-
tata una disminució dels errors en els pa-
gaments de subvencions de la Política
Agrícola Comuna (PAC).
• El 14 de novembre es dissol el grup
parlamentari europeu Identitat, Tradició,

Sobirania després de la marxa de cinc
eurodiputats romanesos arran d'unes
declaracions de la seva companya ita-
liana Alessandra Mussolini sobre els im-
migrants romanesos a Itàlia.

Desembre de 2007

Dos atemptats terroristes amb cotxe
bomba a Alger, reivindicats per l'Orga-
nització d'Al-Qaida al Magrib Islàmic,
provoquen la mort d'almenys 72 per-
sones, entre elles diversos funcionaris
de les Nacions Unides. Els caps d'Es-
tat i de Govern dels 27 membres de la
UE signen el Tractat de Lisboa, que
atorga valor jurídic a la Carta de Drets
Fonamentals de la UE. Es confirma el
fracàs de les negociacions directes en-
tre serbis i albanokosovars, promogudes
per les Nacions Unides per intentar tro-
bar una solució política sobre l'estatus
definitiu de la província de Kosovo. La
UE decideix enviar a Kosovo una mis-
sió civil internacional quan es produei-
xi la declaració d'independència. Turquia
llança la major operació dels últims anys
contra les bases del PKK (que figura en
la llista europea d’organitzacions terro-
ristes) al nord de l'Iraq. Les negociacions
d'adhesió de Turquia a la UE continu-
en avançant, amb l'obertura de dos nous
capítols. Es redueix la tensió entre la UE
i Bòsnia i Hercegovina sobre la creació
d'una força de policia única; el primer
ministre reprèn les seves funcions i les
dues parts signen un Acord d'Estabilit-
zació i Associació. Síria deté uns 30
opositors polítics que formen part del
moviment de la Declaració de Damasc.
França suspèn les seves relacions di-
plomàtiques amb Síria per la crisi del Lí-
ban, on segueix augmentant la llista
d'assassinats polítics, amb l'atemptat
mortal contra François al-Hajj. A Croà-
cia, el ministre de l'Interior, Ivica Kirin,
presenta la seva dimissió després d'a-
parèixer en unes fotos caçant amb un
sospitós de crims de guerra en llibertat
condicional.

Espanya

• L'1 de desembre, dos guàrdies ci-
vils són assassinats a la ciutat costanera
francesa de Capbreton per dos pre-
sumptes membres de l'organització ter-
rorista Euskadi i Llibertat (ETA). Els

guàrdies civils efectuaven tasques ru-
tinàries de vigilància amb els seus ho-
mòlegs francesos. El 5 de desembre
són detinguts dos sospitosos. El 7 de
desembre, milers de persones es ma-
nifesten contra ETA a Madrid.
• El 19 de desembre, després de vuit
anys d'investigació, dirigida pel jutge
Baltasar Garzón, el Tribunal Suprem
condemna 47 persones a penes d'en-
tre 2 i 24 anys de presó pels seus vin-
cles amb ETA. Es tracta del major judi-
ci contra ETA de la història. En resposta
a la decisió del Tribunal, el 22 de de-
sembre es produeixen brots de violèn-
cia al carrer a Navarra. El 24 de de-
sembre, una bomba fa explosió al costat
de la seu del Partit Socialista del País
Basc a Valmaseda.

França

• El 12 de desembre, durant el primer
Consell de Modernització de les Políti-
ques Públiques, el president, Nicolas
Sarkozy, dóna a conèixer més d'un cen-
tenar de mesures que pretenen reduir el
nombre de funcionaris i el dèficit de
l'Estat per millorar la competitivitat del
país.
• El 13 de desembre, un tribunal de
París condemna a cadena perpètua el
nacionalista cors Yvan Colonna per l'as-
sassinat del prefecte de Còrsega, Clau-
de Érignac, el 1998.
• El 19 de desembre, Murad Benche-
llali, Reduane Jalid, Jaled ben Mustafà,
Nizar Sassi i Brahim Yadel, cinc france-
sos que van romandre detinguts a la
base militar nord-americana de Guan-
tánamo fins a la seva repatriació a Fran-
ça l’any 2004, són declarats culpables
de conspiració amb fins terroristes per
un tribunal de París. El tribunal absol el
sisè acusat, Imad Kanuni.

Itàlia

• El 6 de desembre, el primer ministre,
Romano Prodi, aconsegueix guanyar
per un estret marge una moció de con-
fiança al senat (cambra alta) sobre el de-
cret urgent que permet l'expulsió d'Ità-
lia dels ciutadans europeus que es
considerin una amenaça per a la segu-
retat pública. Alguns senadors d'extre-
ma esquerra membres de La Unió, la co-
alició governamental, s'oposen a la
mesura, que consideren racista.
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• Del 10 al 12 de desembre, els ca-
mioners bloquegen les carreteres, els
ports i les fronteres per exigir la millora
de les seves condicions de treball i pro-
testar contra l'augment del preu dels
combustibles. La protesta pertorba greu-
ment el proveïment d'aliments i de pe-
troli al país.
• El 15 de desembre, 20.000 perso-
nes es manifesten a Vicenza contra els
plans d'ampliació d'una base militar nord-
americana, situada prop de l'aeroport
de Dal Molin.

Eslovènia

• El 22 de desembre assumeix ofi-
cialment les seves funcions el nou pre-
sident, Danilo Turk.

Croàcia

• El 29 de desembre, el ministre de l'In-
terior, Ivica Kirin, presenta la seva di-
missió després de la publicació en els
mitjans croats d'unes fotos en les quals
apareix caçant amb el general Mladen
Markac, acusat pel Tribunal Penal In-
ternacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII)
per crims de guerra comesos el 1995
a la regió de Krajina. Aquest mateix dia,
el TPII declara que Mladen Markac, que
està en llibertat condicional des del mes
de desembre de 2004, ha incomplert les
clàusules del seu alliberament condi-
cional, i demana a Croàcia que proce-
deixi a la seva detenció.

Bòsnia i Hercegovina

• El 4 de desembre, després d'adop-
tar el Govern un pla d'acció per integrar
les dues forces de policia del país, di-
vidides per ètnies, la UE i Bòsnia i Her-
cegovina signen a Sarajevo un Acord
d'Estabilització i Associació, un primer
pas important cap a l'adhesió a la UE.
La reforma de la policia era un dels prin-
cipals obstacles per començar el pro-
cés d'adhesió. El 10 de desembre, Ni-
kola Spiric torna al seu lloc de primer
ministre, després d'haver dimitit el no-
vembre en senyal de protesta contra
les mesures imposades per l'Alt Repre-
sentant de la Comunitat Internacional a
Bòsnia, Miroslav Lajcak, que buscaven
facilitar el funcionament del Govern cen-
tral, minat per les rivalitats ètniques. El
seu nomenament com a primer ministre

és confirmat per la presidència conjun-
ta del país el 27 de desembre, i pel Par-
lament el 28 de desembre.
• El 9 de desembre, Rajko Kuzmano-
vic, de la Unió de Socialdemòcrates In-
dependents (SNSD), és elegit presi-
dent de la República Srpska, amb
gairebé el 42% dels vots. Kuzmanovic
succeeix a Milan Jelic, mort el setembre.
• El 12 de desembre, el Tribunal Pe-
nal Internacional per a l'antiga Iugoslà-
via (TPII) condemna a 33 anys de pre-
só a Dragomir Milosevic, ex comandant
del Cos de Romanija (SRK) de l'exèrcit
serbobosnià, per una sèrie de crims
contra els civils comesos durant el set-
ge de Sarajevo (1992-1995).

Sèrbia

• El 7 de desembre, després de 120
dies de negociacions bilaterals entre
les delegacions de Sèrbia i de Kosovo,
la «troica», creada el mes d'agost pas-
sat per intentar aconseguir un acord
sobre l'estatus futur de la província de
Kosovo abans del 10 de desembre de
2007, remet el seu informe final al Se-
cretari General de les Nacions Unides,
Ban Ki-moon, en el qual reconeix el fra-
càs de les negociacions directes. El
10 de desembre, milers d'estudiants
albanokosovars es manifesten a Pristi-
na per demanar la declaració d'inde-
pendència immediata i reclamar a la
comunitat internacional que reconegui
el nou Estat.
• El 14 de desembre, durant una reunió
a Brussel·les, els estats membres de la
UE acorden enviar a Kosovo una missió
civil, composta per 1.800 persones, el
mandat del qual consistirà a estabilitzar
la província després de la seva decla-
ració d'independència.

Albània

• El 2 de desembre, el Govern anun-
cia que les famílies de les víctimes del
règim estalinista d’Enver Hoxha (1945-
1985) rebran una indemnització el 2008.
• El 27 de desembre, l'Assemblea del
Poble (Parlament unicameral) vota a fa-
vor de la retirada de la immunitat par-
lamentària al ministre d'Afers Estra-
ngers, Lulzim Basha, sospitós d'estar
implicat en un cas de corrupció. El pro-
pi Basha va instar els diputats a retirar-
li la immunitat.

Grècia

• El 12 de desembre, Grècia es veu
afectada per una vaga en els sectors del
transport, la banca i l'Administració pú-
blica. Desenes de milers de persones es
manifesten a Atenes i a Tessalònica
contra les propostes del Govern per re-
formar el sistema de pensions.

Xipre

• El 14 de desembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides apro-
va la resolució 1789 (2007), per la qual
es prorroga fins al 15 de juny de 2008
el mandat de la Força de les Nacions
Unides per al Manteniment de la Pau a
Xipre (UNFICYP).

Turquia

• El 5 de desembre comença a Anka-
ra el judici contra l'editor Ragip Zarako-
lu per greuge a la identitat turca, en vir-
tut de l'Article 301 del Codi Penal. Se
l'acusa d'haver publicat una traducció al
turc del llibre deGeorge Jerjian titulat The
TruthWill Set Us Free («La veritat ens farà
lliures»), sobre el genocidi armeni sota
l'Imperi Otomà, entre 1915 i 1923.
• El 16 de desembre, Turquia llança la
major operació dels últims anys, amb
l'ajuda dels Estats Units, contra les ba-
ses de l'organització terrorista Partit dels
Treballadors del Kurdistan (PKK) al nord
de l'Iraq. Segons l'exèrcit turc, prop de
175 insurgents kurds moren en l'ope-
ració. L’atac, que pel que sembla tam-
bé costa la vida a una dona iraquiana,
és condemnat pel Govern iraquià, que
no havia estat consultat. El 18 de de-
sembre, 300 soldats turcs travessen la
frontera amb l'Iraq per enfrontar-se a
dos grups del PKK durant 24 hores. Els
dies 22, 23 i 26 de desembre es llan-
cen nous atacs aeris sobre el nord de
l'Iraq. 95 vehicles són incendiats a Tur-
quia per protestar contra aquestes ope-
racions. La policia deté 72 persones, la
majoria simpatitzants del PKK, en rela-
ció amb aquests incendis.
• El 19 de desembre, la UE obre dos
nous capítols de les negociacions d'ad-
hesió amb Turquia, referents a les xar-
xes transeuropees i als consumidors i la
protecció sanitària.
• El 29 de desembre, 19 persones
sospitoses de mantenir vincles amb Al-
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Qaida són detingudes a Aksaray, Ankara
i Istanbul. La policia confisca armes,
munició i passaports falsos.

Síria

• A principis de desembre, les autori-
tats detenen uns 30 opositors polítics,
entre ells el doctor Ahmad Tohme, Ja-
ber al-Shufi, Akram al-Bunni, el doctor
Fida al-Hurani i Ali al-Abdal·là, que l'1 de
desembre havien participat a Damasc en
el Consell Nacional de la Declaració de
Damasc, un moviment pel canvi demo-
cràtic a Síria.
• El 30 de desembre, en una visita al
Caire, el president francès, Nicolas Sar-
kozy, afirma que París no tornarà a en-
trar en contacte amb Damasc «mentre
no tinguem proves de la voluntat dels si-
rians de deixar elegir el Líban un presi-
dent de consens». Les autoritats siria-
nes neguen qualsevol implicació en
l'actual crisi del Líban. El president egip-
ci, Hosni Mubarak, fa una crida a Síria
perquè intervingui a fi que el Parlament
libanès pugui elegir un nou president.

Líban

• El 12 de desembre, el general Fran-
çois al-Hajj, cap d'operacions militars
del Líban, és assassinat en un atemptat
al districte cristià de Baabda, a Beirut. Al-
guns líders polítics antisirians acusen
Síria d'estar darrere d'aquest assassi-
nat. Síria condemna l'atemptat i assenyala
que l'assassinat beneficia Israel.

Egipte

• El 5 de desembre se celebra al Ca-
ire la vint-i-setena reunió del Consell
de ministres Àrabs d'Afers Socials. Els
ministres debaten sobre el desenvolu-
pament als països àrabs, la potenciació
de l'estratègia àrab de lluita contra la po-
bresa i el seguiment de l'aplicació de la
declaració àrab sobre els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM),
així com de la convenció àrab sobre els
drets de les persones discapacitades.
• El 5 de desembre se celebra al Cai-
re la novena reunió del consell de mi-
nistres àrabs de Medi Ambient, amb la
presència de representants d'organit-
zacions internacionals especialitzades
al medi ambient. La reunió està dedicada
al seguiment de l'estratègia àrab sobre

la degradació del sòl, la lluita contra la
desertificació i la conservació dels re-
cursos naturals.

Líbia

• El 9 de desembre, el president fran-
cès, Nicolas Sarkozy, anuncia la firma de
diversos contractes amb Líbia per un va-
lor de 10.000 milions d'euros, entre
aquests un sobre armament i un altre per
a la construcció d'un reactor nuclear ci-
vil. Del 10 al 15 de desembre, el líder libi,
el coronel Muammar al Gaddafi, realitza
una visita oficial a França. La secretària
d'Estat francesa d'Afers Estrangers i Drets
Humans denuncia la situació dels drets hu-
mans a Líbia. Del 17 al 18 de setembre,
el líder libi efectua una visita a Espanya.
• El 31 de desembre, The Guardian in-
forma que Líbia ha signat un acord amb
Itàlia que autoritza sis patrulleres italia-
nes, amb tripulació mixta dels dos pa-
ïsos, a operar en aigües líbies per llui-
tar contra el tràfic d'éssers humans i la
immigració il·legal.

Tunísia

• El 4 de desembre, la justícia tunisia-
na condemna a un any de presó el pe-
riodista Slim Budkhir, una de les veus
més crítiques enfront del Govern tuni-
sià, per altercat violent amb la policia. El
mes de novembre passat, Boudkhir es
va posar en vaga de fam durant més
d'una setmana per denunciar la negati-
va de les autoritats a concedir-li un pas-
saport per viatjar a l'estranger.
• El 29 de desembre, dos islamistes tu-
nisians són condemnats a mort per in-
tent de cop d'Estat. Vuit islamistes més
són condemnats a cadena perpètua,
set més a 30 anys de reclusió, i 13 a pe-
nes d'entre 5 i 20 anys de presó per per-
tinença a organització terrorista, altera-
ció de l'ordre públic i entrenament
paramilitar. Els condemnats afirmen que
s'han obtingut les seves confessions
per mitjà de la violència.

Algèria

• A principis de desembre, el presi-
dent francès, Nicolas Sarkozy, realitza
una visita oficial a Algèria, on firma un
acord de col·laboració per ajudar a des-
envolupar el programa algerià d'ener-
gia nuclear.

• L'11 de desembre, dos atemptats
amb cotxe bomba, reivindicats per l'Or-
ganització d'Al-Qaida al Magreb Islàmic,
causen almenys 72 morts a Alger. La
segona bomba explota al costat d'unes
oficines de les Nacions Unides, al barri
residencial d’Hydra, i provoca la mort
de 17 funcionaris de les Nacions Unides.

Marroc

• El 28 de desembre, el tribunal anti-
terrorista de Salé condemna set perso-
nes a penes d'entre 1 i 15 anys de pre-
só per la seva implicació en els atemptats
de Casablanca de maig de 2003.

Unió Europea

• El 8 i el 9 de desembre, set anys des-
prés de la seva primera cimera celebra-
da al Caire, els països europeus i africans
es donen cita a Lisboa per establir una
cooperació estratègica basada en la pau,
la seguretat, el bon govern, els drets hu-
mans, el comerç i el desenvolupament. El
primer ministre britànic, Gordon Brown,
boicoteja la cimera per protestar contra
la presència del president de Zimbabwe,
Robert Mugabe, molt criticat per les vio-
lacions dels drets humans al seu país.
• El 12 de desembre, a Estrasburg,
els presidents del Parlament Europeu,
Hans-Gert Pöttering, del Consell, el pri-
mer ministre portuguès, José Sócrates,
i de la Comissió, José Manuel Durão
Barroso, signen i proclamen solemne-
ment la Carta de Drets Fonamentals de
la UE. Aquesta Carta havia estat apro-
vada a Niça el 7 de desembre de 2000,
però no tenia llavors valor jurídic. El 13
de desembre, els caps d'Estat i de Go-
vern dels 27 estats membres de la UE
signen el Tractat de Lisboa, en el qual
es fa referència a la Carta de Drets Fo-
namentals, la qual cosa la converteix en
un instrument jurídicament vinculant.
• El 21 de desembre, els països que
es van incorporar a la UE el 2004, a
excepció de Xipre, passen a ser mem-
bres de l'espai Schengen.

Gibraltar i Sàhara Occidental

Gibraltar

• L'11 d'octubre, el Partit Socialde-
mòcrata de Gibraltar (GSD) aconse-



gueix un quart mandat consecutiu en
obtenir el 49,33% dels vots a les elec-
cions legislatives anticipades.

Sàhara Occidental

• El 17 d'abril, el Financial Times afir-
ma que un informe de les Nacions Uni-
des no publicat, que data de 2006, re-
vela la violació sistemàtica dels drets
humans al Sàhara Occidental, adminis-
trat pel Marroc.
• El 30 d'abril, el Consell de Segure-
tat de les Nacions Unides aprova la re-
solució 1754 (2007), que prorroga fins
al 31 d'octubre el mandat de la Missió
de les Nacions Unides per al Referèn-
dum del Sàhara Occidental (MINUR-

SO) i exhorta el Marroc i el Front Poli-
sario que obrin negociacions directes,
per primera vegada en 32 anys, sobre
el futur del territori disputat per les dues
parts des de 1975.
• El 18 i el 19 de juny, els represen-
tants del Front Polisario, Algèria, Marroc
i Mauritània es reuneixen a Nova York per
celebrar una primera ronda de nego-
ciacions, sota els auspicis de les Nacions
Unides, sobre el futur del Sàhara Occi-
dental. Les converses estan presidides
per l'enviat personal del Secretari Ge-
neral de les Nacions Unides, Peter van
Walsum. Marroc està representat pel
ministre de l'Interior, Chakib Benmussa.
• El 10 i l'11 d'agost se celebra a Nova
York una segona ronda de negocia-

cions. Marroc i el Front Polisario es mos-
tren d'acord que el statu quo és ja in-
acceptable.
• El 31 d'octubre, el Consell de Se-
guretat de les Nacions Unides aprova la
resolució 1783 (2007), per la qual es
prorroga el mandat de la MINURSO fins
al 30 d'abril de 2008.
• Del 14 al 20 de desembre, el Front
Polisario celebra el seu dotzè congrés
a Tifariti, 370 km a l'est de L'Aaiun. El
congrés reelegeix Mohamed Abdelaziz,
president de la República Àrab Sahra-
uí Democràtica, com a secretari gene-
ral del Polisario, un lloc que ocupa des
de 1976. Aquest mateix dia, Abdelaziz
nomena el Govern proposat pel primer
ministre, Abdelkader Taleb Oumar.
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Al llarg de l'any 2007, el futur del Go-
vern del primer ministre Ehud Olmert es
veu amenaçat i desacreditat, d'una ban-
da, per l'informe provisional de la Co-
missió Winograd publicat a l'abril, que
estima que hi va haver errors en la seva
gestió de la guerra del Líban l’any 2006
i, d'una altra, pels casos de corrupció
en els quals estan implicats diversos
membres del Govern, inclòs Ehud Ol-
mert. Les crides a la dimissió del pri-
mer ministre s'incrementen, tant en el
si de l'opinió pública israeliana com
del seu propi partit Kadima, i diversos
membres del partit dimiteixen del seu
càrrec. A la crisi política que sofreix el
Govern s'afegeix l'escàndol que afec-
ta el president israelià Moshe Katsav,
processat judicialment per diversos càr-
recs, com assetjament sexual i violació.
El mes de gener, és declarat incapaç
temporalment, abans de dimitir el mes
de juliol. Shimon Peres es converteix
oficialment en el novè president d'Israel.
Als territoris ocupats, les violències in-
terpalestines entre els partidaris de Fa-
tah, el partit del president palestí Mah-
moud Abbas, i de Hamàs, guanyador
de les eleccions legislatives de gener
de 2006, prossegueixen l’any 2007. El
mes de febrer, el president Abbas i el
president de l'oficina política de Hamàs
amb seu a Damasc, Khaled Meshal,
signen l'acord de la Meca, que estableix
l'alto el foc i condueix a la creació d'un
Govern d'Unió Nacional el març. Els
governs europeus i nord-americà de-
claren que es reuniran amb els mem-
bres del nou gabinet no afiliats a Ha-
màs, mentre que Israel rebutja qualsevol
diàleg amb el nou Govern d'Unió. No-
més Noruega anuncia que reconeixe-
rà el nou Govern i reprendrà la seva
ajuda financera. Després d'una calma
relativa, durant el mes de maig i juny

s'intensifiquen de nou les violències
interpalestines, causant centenars de
morts, molts d'ells civils. A mitjan juny,
la guerra entre les dues faccions ri-
vals se salda amb una presa de con-
trol de Hamàs sobre la franja de Gaza,
que separa de fet els Territoris Pales-
tins en dos blocs, i deixa Cisjordània
sota el control de Fatah. Com a res-
posta, el president Mahmoud Abbas
destitueix el Govern d'Unió Nacional,
estableix un gabinet d'emergència i
il·legalitza les forces executives de Ha-
màs i les seves milícies. La UE i els Es-
tats Units reconeixen immediatament el
Govern d'emergència i el mes de juny
anuncien el final de l'embargament
econòmic i polític contra l'Autoritat Na-
cional Palestina, imposat el mes de
març de 2006 després de la victòria de
Hamàs a les eleccions legislatives. El
mes de juliol, es constitueix un nou
Govern palestí a Cisjordània, amb el
suport d'Occident. A partir de juliol,
s'acceleren les negociacions entre l'Au-
toritat Nacional Palestina i el Govern is-
raelià sobre un «acord de principi» i
Israel adopta diverses mesures per re-
forçar el partit Fatah del president Mah-
moud Abbas enfront de Hamàs, com
ara la fi del seu bloqueig econòmic
contra l'Autoritat Nacional Palestina i
l'alliberament de centenars de preso-
ners palestins i militants de Fatah. Du-
rant la Conferència de Pau a l’Orient
Mitjà, celebrada a Annapolis el no-
vembre, sota els auspicis del presi-
dent nord-americà George W. Bush,
ambdues parts es comprometen a con-
cloure un acord de pau d'aquí a finals
de 2008. Una delegació de la Lliga
Àrab participa en aquesta conferèn-
cia. El desembre, un comitè directiu
format per negociadors palestins i is-
raelians es reuneix a Jerusalem per

iniciar les negociacions sobre la con-
clusió d'un acord de pau. En una re-
unió celebrada el desembre, els do-
nants internacionals de Palestina
prometen concedir 7.400 milions de
dòlars a l'Autoritat Nacional Palestina
a Cisjordània.
Malgrat la crisi política interna en els ter-
ritoris ocupats i l'alto el foc decretat
entre Israel i les faccions palestines el
mes de novembre de 2006, els en-
frontaments entre l'exèrcit israelià i les
faccions palestines a la franja de Gaza
prossegueixen al llarg de l'any 2007. El
març, per primera vegada des de l'en-
trada en vigor de l'alto el foc, el braç mi-
litar de Hamàs, Izz al-Din al-Qassam,
llança un atac contra Israel i aquest
respon amb un llançament de coets. El
mes de febrer i el mes d’abril, Israel
captura militants palestins buscats a
Nabulus i Jenin. A l'abril, l’exèrcit is-
raelià, per primera vegada des de l'al-
to el foc de novembre de 2006 i la
seva retirada de la franja de Gaza, llan-
ça una incursió militar a la franja de
Gaza, prop de la ciutat de Beit Ha-
noun. El mes de maig, l'exèrcit israelià
realitza incursions a Cisjordània i cap-
tura diversos representants polítics de
Hamàs, com el ministre d'Educació
Nasir al-Din al-Sha’ir. El mes de se-
tembre, davant del llançament continu
de coets, Israel declara la franja de
Gaza «territori hostil» i adopta formal-
ment una política destinada a limitar
la circulació de mercaderies cap a la
franja de Gaza, així com el proveïment
de carburant i electricitat, amb la fina-
litat d'asfixiar el Govern de Hamàs. Les
mesures israelianes agreugen la crisi
humanitària que afecta els habitants
de la franja de Gaza des de la victòria
de Hamàs a les eleccions legislatives
de gener de 2006.

Cronologies

Cronologia Israel-Palestina



A
nn

ex
os

M
ed

. 2
00
8

36
8

Gener de 2007

Israel

• El 9 de gener, els comitès de Re-
sistència Popular, un dels grups mili-
tants palestins que havia segrestat el
soldat israelià Gilad Shalit el juny de
2005, anuncien que aquest últim gau-
deix de bona salut i que serà alliberat a
canvi de l'alliberament de presoners pa-
lestins.
• El 16 de gener, el Ministeri de Jus-
tícia anuncia que s'iniciarà una investi-
gació criminal contra el primer ministre
Ehud Olmert en el marc de l'assumpte
de la privatització del Banc Leumi l’any
2005, en l'època en què Ehud Olmert
era ministre de Finances.
• El 17 de gener, dimiteix el tinent ge-
neral Dan Halutz, cap de l'Estat Major del
Tsahal (les Forces de Defensa israelia-
nes), que és des de fa mesos objectiu
de crítiques sobre l'actuació de l'exèr-
cit israelià durant la guerra del Líban l’a-
ny 2006. El 22 de gener, el tinent ge-
neral Gaby Ashkenazi, director general
del Ministeri de Defensa, és nomenat per
substituir-lo.
• El 25 de gener, la Kneset vota la de-
claració d’«incapacitat temporal» del
president Moshe Katsav per un termini
de tres mesos, perquè pugui respondre
a les acusacions de violació, assetja-
ment sexual, abús de poder i corrupció.
La presidenta de la Kneset, Dalia Itzik,
ocupa provisionalment el càrrec.
• El 28 de gener, Raleb Majadele, di-
putat israelià d'origen àrab i membre
del partit laborista, és nomenat ministre
sense cartera. És el primer àrab musul-
mà que forma part d'un gabinet israelià.
El ministre de Defensa i líder del partit
laborista Amir Peretz havia declarat el 10
gener que desitjava que Raleb Majade-
le fos nomenat ministre de Ciències i
Tecnologia, Cultura i Esport.

Palestina

• El 3 de gener es reprenen les accions
violentes interpalestines entre partidaris
de Hamàs i de Fatah a la franja de Gaza,
i moren cinc palestins. El 3 de gener a
la nit, representants d'ambdues faccions
es reuneixen a Khan Yunis i accepten re-
tirar els combatents dels carrers i alli-
berar els militants segrestats. L'endemà,
esclaten noves accions violentes a Ja-

baliya, Gaza. El coronel Mohamed Gha-
yeb, comandant de les Forces de Se-
guretat Preventiva sota el control de Fa-
tah, i sis dels seus guardaespatlles són
assassinats per la Força Executiva, for-
ça de seguretat paral·lela sota el co-
mandament del ministre de l'Interior i
de Seguretat Nacional, Said Siyam,
membre de Hamàs. El 4 de gener, el pre-
sident Mahmoud Abbas, procedent de
Fatah, i el primer ministre de Hamàs, Is-
mael Haniyeh, es reuneixen en presèn-
cia de mediadors egipcis. Decideixen
retirar els grups armats rivals dels car-
rers de Gaza. El 6 de gener, el president
Abbas anuncia que declararà il·legal la
Força Executiva si no s'integra imme-
diatament en les forces de seguretat pa-
lestines sota el seu comandament. El
president Mahmoud Abbas nomena Mo-
hamed Dahlan, antic cap de les Forces
de Seguretat Preventiva a Gaza, co-
mandant general dels serveis de segu-
retat palestins. Les negociacions del 21
i 22 de gener a Damasc, Síria, entre el
president Mahmoud Abbas i el presi-
dent de l'oficina política de Hamàs, Kha-
led Meshal, no aconsegueixen posar fi a
les rivalitats interpalestines i formar un go-
vern d'unitat. El 25 de gener, comencen
novament els enfrontaments, malgrat les
crides a la calma del president Abbas i
el primer ministre Haniyeh. Moren, com
a mínim, 30 palestins, entre ells diversos
civils. El 30 de gener, les dues faccions
es posen d'acord sobre una treva.

Negociacions de pau

• L’11 de gener, en una entrevista con-
cedida a Reuters, el president de l'ofi-
cina política de Hamàs, Khaled Meshal,
declara que Israel és una «realitat i que
sempre existirà un Estat anomenat Is-
rael», abans d'afegir que Hamàs no re-
coneixerà formalment Israel abans de
la creació d'un Estat palestí, format per
la franja de Gaza, Cisjordània i Jerusa-
lem Est, i el respecte del dret dels re-
fugiats palestins de tornar a casa seva.
• El 14 de gener, la secretària d'Estat
nord-americana Condoleezza Rice s'en-
trevista amb la ministra d'Afers Exteriors
israeliana, Tzipi Livni, i proposa crear un
Estat palestí provisional amb fronteres
temporals. Aquesta proposta és rebut-
jada l'endemà pel president palestí Mah-
moud Abbas, en la seva trobada amb
Condoleezza Rice, i afegeix que només

un acord de pau global podria resoldre
el conflicte. Durant la seva visita, Con-
doleezza Rice promet un major com-
promís dels Estats Units en el procés de
pau a l’Orient Mitjà.
• El 18 de gener, Israel anuncia que
alliberarà 100 milions de dòlars d'in-
gressos fiscals que es devien a l'Auto-
ritat Nacional Palestina per concedir-
los al president Mahmoud Abbas.

Conflictes entre les parts

• El 4 de gener, les Forces de Defen-
sa israelianes llancen una incursió a Ra-
mallah, maten quatre palestins i en se-
gresten uns altres quatre. El 29 de gener,
les Brigades dels Màrtirs d’al-Aqsa, afi-
liades a Fatah, i la Jihad islàmica co-
meten un atemptat suïcida a una fleca
d’Eilat, que causa la mort de tres israe-
lians. És el primer atemptat suïcida a
Israel des d'abril de 2006. El portaveu
de Hamàs a Gaza, Fawzi Barhoum, de-
clara que aquest atemptat és la res-
posta natural a les operacions militars
d'Israel a la franja de Gaza. El 30 de
gener, les forces aèries israelianes bom-
bardegen un túnel situat a l'est de la
franja de Gaza.

Febrer de 2007

Israel

• El 9 de febrer, a la sortida de la pre-
gària del divendres a la mesquita d’Al
Aqsa, uns creients es manifesten con-
tra les obres que s'estan realitzant prop
de la mesquita. Quan la policia israelia-
na intenta dispersar els manifestants,
esclaten enfrontaments entre palestins
i israelians. Les obres destinades a re-
construir un pont que s'havia esfondrat
l’any 2004, són considerades una ame-
naça per molts palestins, que pensen
que Israel vol destruir la mesquita d’Al
Aqsa per reconstruir el temple jueu.
Quinze policies i 17 palestins resulten
ferits, i 17 palestins són detinguts. El 12
de febrer, l'alcalde de Jerusalem anun-
cia contra tot pronòstic que les obres se
suspenen.

Palestina

• L’1 de febrer, es trenca la treva de-
cidida el 30 de gener, quan els com-



A
nn

ex
os

M
ed

. 2
00
8

36
9

batents de Hamàs ataquen un comboi
de camions que transporten armes des-
tinades a la Guàrdia Presidencial a la
franja de Gaza. Cinc persones moren
i 30 més resulten ferides en els sub-
següents enfrontaments armats. El 2
de febrer, els combats s'intensifiquen.
Moren 17 persones, quatre d'elles nens,
quan les forces de Fatah ataquen la
Universitat Islàmica, afiliada a Hamàs,
i els combatents de Hamàs ataquen
un lloc de control de Fatah. El president
Mahmoud Abbas fa una crida a la cal-
ma. El 4 de febrer, els carrers de Gaza
recuperen una certa tranquil·litat, cosa
que permet els palestins proveir-se. El
6 de febrer, el president Mahmoud Ab-
bas i el president de l'oficina política de
Hamàs amb base a Damasc, Khaled
Meshal, es reuneixen a la Meca per in-
vitació del rei d'Aràbia Saudita. El 8 de
febrer, signen un acord per formar un
nou Govern d'Unió Nacional. Segons
l'acord, Hamàs segueix negant-se a re-
conèixer explícitament Israel i només
accepta «respectar» els acords de pau
anteriors, signats per l'Organització per
a l'Alliberament de Palestina (OLP).
Per primera vegada, Hamàs es com-
promet a respectar i posar en pràctica
la proposta de pau «pau per territoris»,
aprovada per la Lliga Àrab el mes de
març de 2002 per posar fi al conflicte
araboisraelià.

Negociacions de pau

• El 18 de febrer, la secretària d'Es-
tat Condoleezza Rice s'entrevista per
separat amb el president palestí Mah-
moud Abbas i el primer ministre israe-
lià Ehud Olmert, abans d'una reunió co-
muna entre ambdues parts a Jerusalem
celebrada el 19 de febrer. Les dues
parts es comprometen a tornar-se a
veure aviat i insten els Estats Units a
comprometre's més en el procés de
pau a l’Orient Mitjà.

Conflictes entre les parts

• Del 24 al 27 de febrer, l'exèrcit israelià
llança una operació a la ciutat de Na-
bulus destinada a capturar militants bus-
cats. El 25 de febrer, s'imposa un toc de
queda quan els soldats israelians pro-
cedeixen a un registre porta a porta. El
26 de febrer, mor un home i el seu fill
resulta ferit.

Març 2007

Israel

• L’1 de març, el supervisor de l'Estat
Micha Lindenstrauss ordena l'obertura
d'una investigació criminal contra el pri-
mer ministre Ehud Olmert sobre un cas
de corrupció, que es remunta a l'època
en què era ministre de Comerç i d'In-
dústria (2003-2005).
• El 8 de març, el diari Haaretz publi-
ca un informe secret, presentat pel pri-
mer ministre Ehud Olmert davant la Co-
missió Winograd, instaurada el mes de
setembre de 2006 per investigar la ges-
tió del Govern i l'exèrcit en la guerra del
Líban els mesos de juliol i agost de 2006.
Segons l'informe, els preparatius de la
guerra contra Hezbol·lah havien comen-
çat quatre mesos abans que aquest úl-
tim segrestés dos soldats israelians, cau-
sa oficial de l'esclat de la guerra.

Palestina

• El 12 de març, el corresponsal de la
BBC a la franja de Gaza, Alan Johnston,
és segrestat per homes armats prop de
l'ambaixada d'Egipte a la franja de Gaza.
El segrest no és reivindicat. El 16 de
març, John Ging, director de l'Oficina
d'Obres Públiques i Socors de les Na-
cions Unides per als Refugiats de Pa-
lestina (UNRWA), escapa per poc a
una temptativa de segrest a Gaza.
• El 15 de març, Fatah i Hamàs formen
un Govern d'Unió Nacional per substi-
tuir el Govern format el mes de març de
2006 pel primer ministre Ismail Haniyeh,
procedent de Hamàs. El 17 de març, el
Consell Legislatiu Palestí dóna la seva
confiança al nou Govern amb 83 vots
contra 3. El nou Govern està format en
la seva majoria per ministres procedents
de Fatah i ministres independents. Ismail
Haniyeh manté el seu càrrec de primer
ministre. Israel declara immediatament
que no negociarà amb aquest nou Go-
vern, ja que no respecta les tres condi-
cions internacionals establertes el mes
de gener de 2006 pel quartet, a saber,
renunciar a la violència, reconèixer l'Es-
tat d'Israel i respectar els acords pa-
lestinoisraelians existents. Els governs
europeus, per la seva banda, declaren
que mantindran contacte amb els mem-
bres del Govern no pertanyents a Ha-
màs. El 18 de març, els Estats Units

declaren que també es reuniran amb
alguns membres del Govern, però que
no reprendran el finançament directe al
Govern. Noruega anuncia que reconei-
xerà el nou Govern i que reprendrà la
seva ajuda financera.

Negociacions de pau

• L’11 de març, el president palestí
Mahmoud Abbas i el primer ministre is-
raelià Ehud Olmert es reuneixen a la re-
sidència d'Ehud Olmert a Jerusalem, en
presència de la secretària d'Estat Con-
doleezza Rice. Mahmoud Abbas i Ehud
Olmert prometen a la secretària d'Estat
nord-americana que mantindran con-
verses cada quinze dies.

Conflictes entre les parts

• El 7 de març, l'exèrcit israelià captu-
ra 18 presumptes militants durant una
incursió a les oficines dels serveis d'in-
formació militar de l'Autoritat Nacional
Palestina, prop de Ramallah.
• El 19 de març, les Brigades Izz al-
Din al-Qassam, braçmilitar deHamàs, rei-
vindiquen la seva responsabilitat en els
tirotejos llançats prop de la frontera en-
tre la franja de Gaza i Israel, que fereixen
un civil israelià. És el primer atac reivin-
dicat pel grup des de l'alto el foc vigent
des de novembre de 2006. El 28 de
març, l'exèrcit israelià llança atacs d’arti-
lleria a la franja de Gaza, dirigides a mi-
litants palestins sospitosos de preparar
un atac. És la primera vegada des de
l'alto el foc de novembre de 2006 que Is-
rael respon amb un llançament de coets.

Abril de 2007

Israel

• El 10 d'abril, la policia interroga du-
rant quatre hores el primer ministre Ehud
Olmert, en el marc d'una investigació
de corrupció en la qual està implicat el
seu assistent personal. El 22 d'abril, el
ministre de Finances Abraham Hirch-
son se suspèn a si mateix de les seves
funcions durant tres mesos, a l'espera
dels resultats de la investigació de la po-
licia sobre les al·legacions de malver-
sació de fons.
• El 22 d'abril, la Kneset decideix per-
llongar la suspensió temporal de les
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funcions del president Moshe Katsav
fins a la fi del seu mandat presidencial
el següent 15 de juliol. Moshe Katsav és
objecte d'una investigació per violació,
assetjament sexual i abús de poder.
• El 30 d'abril, la Comissió Winograd,
creada el mes de setembre de 2006
per analitzar i treure conclusions de la
guerra libanoisraliana de 2006, lliura el
seu informe provisional, que conclou
que hi ha errors en la gestió de la guer-
ra del Líban i designa, entre altres, el pri-
mer ministre Ehoud Olmert com a res-
ponsable, acusant-lo de manca de judici,
responsabilitat i prudència. L'informe
també apunta amb el dit el ministre de
Defensa Amir Peretz i el tinent general
Dan Halutz, que havia dimitit del seu
càrrec de cap de l'Estat Major de les For-
ces de Defensa israelians el mes de
gener.

Palestina

• El 5 d'abril, el cònsol general del
Regne Unit a Jerusalem es reuneix amb
el primer ministre Ismail Haniye, mem-
bre de Hamàs, per debatre la destina-
ció d’Alan Johnston, corresponsal de la
BBC segrestat el 12 de març a la fran-
ja de Gaza. És la primera trobada entre
un funcionari europeu i un ministre de
Hamàs des de la formació del nou Go-
vern d'Unió Nacional el mes de març.
• El 10 d'abril, el Departament d'Estat
nord-americà anuncia que l'Administra-
ció del president nord-americà George
W. Bush concedirà una ajuda d'aproxi-
madament 60 milions de dòlars a les for-
ces de seguretat controlades pel pre-
sident de l'Autoritat Nacional Palestina
Mahmoud Abbas, després que el Con-
grés renunciés a bloquejar aquests fons.

Negociacions de pau

• L’1 d'abril, el primer ministre israelià
Ehud Olmert, en una declaració públi-
ca, convida el rei d'Aràbia Saudita Ab-
dullah ibn Abdul Aziz i els altres líders
àrabs a reunir-se amb ell. Al març, en el
marc de la XIX Cimera celebrada a Arà-
bia Saudita, la Lliga Àrab havia llançat
novament la proposta de pau «pau per
territoris». El 18 d'abril, els ministres
d'Afers Exteriors àrabs es reuneixen al
Caire i decideixen que Egipte i Jordània
es reuniran amb Israel per estudiar una
possible trobada més àmplia.

• El 8 d'abril, Fawzi Barhoum, portaveu
de Hamàs, anuncia que els grups mili-
tants palestins implicats en el segrest del
soldat israelià Gilad Shalit el mes de
juny de 2006, han enviat a les autoritats
israelianes, a través de mediadors egip-
cis, una llista amb els noms d'uns 450
presoners palestins, per als quals de-
manen l'alliberament a canvi del del sol-
dat israelià.
• El 15 d'abril, el president palestí Mah-
moud Abbas i el primer ministre israe-
lià Ehud Olmert es reuneixen a Jerusa-
lem per tractar, entre altres coses,
l'aixecament de les restriccions sobre la
llibertat de circulació dels palestins i de
béns, així com qüestions de seguretat.

Conflicte entre les parts

• El 4 d'abril, per primera vegada des
de l'alto el foc de novembre de 2006,
tropes israelianes penetren a la franja de
Gaza, a uns 500 m de l'est de la ciutat
de Beit Hanoun. L'objectiu de l'opera-
ció consisteix a impedir el llançament de
coets per part dels militants palestins.
Mor un palestí durant l'operació.
• El 10 d'abril, el Shin Bet, Servei de
Seguretat Interior d'Israel, anuncia que
ha capturat a la ciutat de Qalqiliya deu
militants de Hamàs sospitosos d'estar
preparant un atemptat per a les festes
jueves a Tel Aviv.
• Els dies 21 i 22 d'abril, les forces is-
raelianes entren a Jenin i Nabulus, Cis-
jordània, per capturar militants pales-
tins. Nou palestins moren en els
enfrontaments. En resposta, el 24 d'a-
bril, les Brigades Izz al-Din al-Qassam,
el braç armat de Hamàs, llancen diver-
sos coets des de la franja de Gaza.

Maig de 2007

Israel

• L’1 de maig, en resposta a les críti-
ques de la Comissió Winograd sobre la
gestió del Govern i l'exèrcit israelià en
la guerra del Líban l’any 2006, dimiteix
el ministre sense cartera Eitan Cabel,
membre del partit laborista. Declara que
ja no vol formar part d'un Govern lide-
rat per Ehud Olmert. El 2 de maig, la vi-
ceprimera ministra i ministra d'Afers Ex-
teriors Tzipi Livni, membre del partit
Kadima, anuncia que ha aconsellat Ehud

Olmert que dimiteixi. El 2 de maig, di-
miteix el líder de Kadima a la Kneset,
Avigdor Yitzhaki, i declara que el primer
ministre ja no gaudeix de la confiança del
seu partit ni del seu país. El 3 de maig,
més de 100.000 manifestants reunits a
la plaça Rabin de Tel Aviv demanen la
dimissió del primer ministre.
• El 6 de maig, B’Tselem i el Centre per
a la Defensa de l'Individu, dues orga-
nitzacions israelianes de drets humans,
publiquen un informe conjunt titulat «Ab-
solutament Prohibit», en el qual acusen
els membres del Shin Bet d'haver tor-
turat presoners palestins, en violació
d'una decisió del Tribunal Suprem que
prohibeix aquesta pràctica.
• El 10 maig, en incompliment del dret
internacional, el Consell de la ciutat de
Jerusalem anuncia que es construiran
tres noves colònies a Atarot, Ramot
Allon i Walaja, ocupades per Israel l’a-
ny 1967. L'objectiu d'aquestes cons-
truccions és unir les colònies de Jeru-
salem amb les colònies establertes a
Cisjordània.
• El 28 de maig, durant les eleccions
primàries del partit laborista, Amir Peretz,
ministre de Defensa i actual líder del
partit, només obté el 22% dels vots en-
front del 35,6% que obté l'antic primer
ministre Ehud Barak i el 30,1% d’Ami
Ayalon, antic responsable del Shin Bet.
La segona volta tindrà lloc el 12 juny.

Palestina

• El 9 de maig, la cadena de televisió
àrab Al-Jazira difon un vídeo procedent
del grup radical Jaish Al Islam (l'Exèrcit
de l'Islam) i mostra el carnet de prem-
sa del corresponsal de la BBC Alan
Johnston, segrestat el 12 de març a la
franja de Gaza. El grup demana al Reg-
ne Unit que alliberi el religiós Omar Mah-
moud Abu Omar, jordà detingut des de
2002, que corre el risc de ser extradit
a Jordània on ha estat condemnat en la
seva absència per terrorisme. El grup
està disposat a pagar pel seu allibera-
ment, així com pel d'altres presoners.
• L’11 de maig, després d'un desple-
gament per part de Fatah de 3.000
agents de seguretat a la franja de Gaza
sense comunicar-lo a Hamàs, comba-
tents pertanyents a aquest últim res-
ponen amb atacs a l'edifici de la segu-
retat nacional i tirs a les barreres a la
carretera de Fatah. El 13 de maig, Baha
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Abu Jarad, figura important de les Bri-
gades dels Màrtirs d’al-Aqsa, afiliades
a Fatah, és assassinat, cosa que pro-
voca enfrontaments entre les dues fac-
cions rivals. El 14 de maig, dimiteix el
ministre de l'Interior Hani Talab Abd-
al-Rahman al-Qawasmi, membre inde-
pendent del Govern. A la nit, ambdues
faccions decreten un alto el foc. Els
dies 15 i 16 de maig, 20 palestins mo-
ren a la franja de Gaza, malgrat l'alto el
foc. Els homes armats de Hamàs ata-
quen un campament de la Guàrdia Pre-
sidencial prop de la terminal de Karni,
i maten set guàrdies. El 16 de maig,
augmenta la violència i moren almenys
16 palestins. Els partidaris de Hamàs
ataquen la residència del general Ras-
hid Abu Shbak, responsable de la Uni-
tat de Seguretat Preventiva de Fatah i
maten sis dels seus guardaespatlles.
Les negociacions entre el president
Mahmoud Abbas de Fatah i el líder de
l'oficina política de Hamàs amb seu a
Damasc, Khaled Meshal, fracassen en
l'intent de posar fi a l'espiral de violèn-
cia. El 18 de maig, es produeixen tiro-
tejos entre els militants de Hamàs tan-
cats a la Universitat Islàmica de la ciutat
de Gaza i les forces de Fatah, parape-
tades al Ministeri d'Afers Exteriors, si-
tuat prop d'allà. El 19 de maig, els egip-
cis obtenen un alto el foc. El mateix dia,
moren 22 membres de Hamàs i mem-
bres de seguretat de Fatah. També mo-
ren sis civils.

Conflicte entre les parts

• El 15 de maig, militants de Hamàs
llancen diversos coets sobre la ciutat is-
raeliana de Sderot, que arriben a una es-
cola i una casa, i resulten ferides una dot-
zena de persones. El 16 de maig, com
a resposta, un helicòpter israelià ataca
un camp d'entrenament de Hamàs prop
de Rafah i mata quatre combatents del
moviment Hamàs. Els dies 17 i 18 de
maig, l'exèrcit israelià llança atacs aeris
contra objectius de Hamàs a Gaza, en
els quals moren deu persones i una dot-
zena resulten ferides, mentre que els
tancs i la infanteria israeliana entren pel
nord de la franja de Gaza. El 20 de
maig, Israel llança un atac aeri sobre la
casa de Jalil Al Haya, diputat del Con-
sell Legislatiu Palestí, al barri de Saja-
iya, i mata set membres de la seva fa-
mília. El 21 de maig, per primera vegada

des de novembre de 2006, una dona is-
raeliana és assassinada per un coet llan-
çat sobre Sderot, on estan reunits l'Alt
Representant de Política Exterior i de Se-
guretat Comuna de la UE (PESC) i la mi-
nistra d'Afers Exteriors Tzipi Livni. La
resposta israeliana costa la vida a cinc
palestins, quatre d'ells membres de la Ji-
had islàmica. El 24 de maig, l'exèrcit is-
raelià realitza diverses incursions a Cis-
jordània, durant les quals captura
diversos polítics de Hamàs, com el mi-
nistre d'Educació Nasir al-Din al-Sha’ir,
alguns diputats de Hamàs i quatre al-
caldes. El 27 de maig, mor un altre ci-
vil israelià colpit per un coet llançat per
Hamàs. Israel respon amb un atac aeri
sobre la franja de Gaza.

Juny de 2007

Israel

• El 12 de juny, Ehud Barak, exprimer
ministre, guanya la segona volta de les
eleccions al líder del partit laborista amb
un 51,2% dels vots enfront del 47,7%
obtingut per Ami Ayalon. El 18 de juny,
succeeix l'actual viceprimer ministre i
ministre de Defensa Amir Peretz.
• El 13 de juny, Shimon Peres, mem-
bre del partit Kadima, és escollit presi-
dent d'Israel per la Kneset (òrgan le-
gislatiu unicameral). El 28 de juny, l'actual
president Moshe Katsav, immers en pro-
cessos judicials, accepta declarar-se
culpable d'algunes acusacions menors
a canvi que s'arxivin els processos per
violació. Així mateix, Moshe Katsav ac-
cepta presentar la seva dimissió, i ho fa
el 29 de juny. La seva dimissió es farà
efectiva el 2 de juliol.
• El 15 de juny, el Consell de Seguretat
de les Nacions Unides adopta la Reso-
lució 1759 (2007) que prorroga durant
sis mesos el mandat de la Força de les
Nacions Unides d'Observació de la Se-
paració (FNUOS), situada en els Alts del
Golan.
• El 25 de juny, per primera vegada des
del segrest del soldat israelià Gilad Sha-
lit el mes de juny de 2006 per les Bri-
gades d’Izz al-Din al-Qassam, braç mi-
litar de Hamàs, l'Exèrcit de l'Islam i els
Comitès de Resistència Popular, s'e-
met un enregistrament seu de veu. En
aquest enregistrament, Gilad Shalit de-
clara que la seva salut es deteriora.

Palestina

• L’1 de juny, el lloc web al-Ekhlaas pu-
blica un vídeo de l'Exèrcit de l'Islam en
el qual es pot veure Alan Johnston, cor-
responsal de la BBC segrestat el mes
de març. Des del seu segrest, és la pri-
mera prova concreta que està viu. Alan
Johnston declara en el vídeo que el trac-
ten bé i demana al Regne Unit que alli-
beri els presoners, especialment el cler-
gueOmar Mahmood AbuOmar, detingut
al Regne Unit des de 2002. El 25 de
juny, apareix en un nou vídeo amb un cin-
turó carregat d'explosius a la cintura.
Alan Johnston declara que els seus rap-
tors el faran explotar si intenten allibe-
rar-lo per la força.
• El 9 de juny, esclaten nous enfron-
taments entre els partidaris de Hamàs
i els de Fatah a la franja de Gaza. L’11
de juny, malgrat un nou alto el foc, mo-
ren nou persones. El 12 de juny, mem-
bres de la Guàrdia Presidencial de Fa-
tah ataquen la casa del primer ministre
Ismail Haniyeh, membre de Hamàs, en
el camp de refugiats de Shati prop de
la ciutat de Gaza. En resposta, Hamàs
ataca diversos punts de control de Fa-
tah i declara el nord de Gaza «zona mi-
litar tancada». El 13 de juny, Hamàs
consolida el seu embargament sobre
gran part de la franja de Gaza, després
d'haver destruït, entre altres, les oficines
de Fatah a Khan Yunis. El 13 de juny a
la nit, Hamàs controla el nord de la fran-
ja de Gaza i la ciutat de Gaza, tret de la
residència presidencial i les casernes ge-
nerals de les forces de seguretat na-
cional a al Suraya. Quinze persones mo-
ren el mateix dia. A Cisjordània, una
dotzena d'activistes de Hamàs són de-
tinguts per les forces de seguretat pa-
lestines, lleials al president Mahmoud
Abbas. El 14 de juny, Mahmoud Abbas
destitueix el Govern d'Unió Nacional
constituït al març i decreta l'estat d'e-
mergència. Els Estats Units aproven im-
mediatament la decisió de Mahmoud
Abbas. El 15 de juny, Hamàs pren de-
finitivament el control de la franja de
Gaza, i separa de fet els Territoris Pa-
lestins en dos blocs, ja que Cisjordània
segueix sota el control de Fatah. El 17
de juny, Mahmoud Abbas constitueix un
gabinet d'emergència, presidit per Sa-
lam Jalid Abdullah Fayyad. Per decret,
declara il·legals les Forces Executives de
Hamàs i les seves milícies. Hamàs qua-
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lifica el Govern d'emergència d'il·legí-
tim. El 18 de juny, la UE i els Estats
Units anuncien el final de l'embargament
econòmic i polític contra l'Autoritat Na-
cional Palestina, imposat el mes de març
de 2006 després de la victòria de Ha-
màs a les eleccions legislatives. El 24 de
juny, Israel accepta descongelar 350
milions de dòlars en ingressos fiscals i
el 25 de juny, el primer ministre Ehud Ol-
mert es reuneix amb el president Ab-
bas, el president egipci Hosni Mubarak
i el rei Abdullah II de Jordània a Sharm
el-Sheikh. Anuncia que alliberarà 250
membres de Fatah empresonats en pre-
sons israelianes.

Conflictes entre les parts

• El 27 de juny, per posar fi al llança-
ment de coets sobre Israel des de la
franja de Gaza, l'exèrcit israelià llança una
sèrie d'atacs a la franja de Gaza, amb un
saldo d'almenys 12 morts.

Negociacions de pau

• El 27 de juny, el Quartet per a l’O-
rient Mitjà, compost pels Estats Units, la
UE, les Nacions Unides i Rússia, anun-
cia el nomenament de l’exprimer minis-
tre britànic Tony Blair com a enviat es-
pecial del Quartet per a l’Orient Mitjà.

Juliol de 2007

Israel

• El 2 de juliol, dimiteix l'actual president
d'Israel, Moshe Katsav, processat judi-
cialment, entre altres causes, per viola-
ció i assetjament sexual. El 15 de juliol,
Shimon Peres es converteix oficialment
en el novè president d'Israel. Durant el
seu discurs d'inauguració, declara que
lluitarà contra la discriminació envers els
ciutadans israelians no jueus.
• El 2 de juliol, el Tribunal de magistrats
de Jerusalem, condemna Mordechai Va-
nunu a sis mesos de presó per violació
de les condicions del seu alliberament
sota paraula. El Tribunal l’acusa, entre al-
tres coses, d'haver tingut contactes amb
periodistes estrangers i d’haver intentat
sortir del país. Mordechai Vanunu havia
complert una pena de presó de 18 anys
per divulgar secrets nuclears israelians
abans de ser alliberat l'abril de 2004.

• El 4 de juliol, la Kneset aprova una re-
forma ministerial. Haim Ramon, mem-
bre del partit Kadima, es reincorpora al
gabinet com a viceprimer ministre. Roni
Bar-on, fins aleshores ministre de l'In-
terior, és nomenat ministre de Finan-
ces, en substitució d'Abraham Hirch-
son, implicat en un assumpte de
corrupció i que havia dimitit a l'abril.

Palestina

• El 4 de juliol, el corresponsal de la
BBC a la franja de Gaza, Alan Johnston,
segrestat el 12 de març per l'Exèrcit de
l'Islam, és alliberat com a conseqüència
de les pressions de Hamàs, que havia
detingut diversos membres de l'Exèrcit
de l'Islam i assetjat les seves oficines a
la ciutat de Gaza.
• El 13 de juliol, el gabinet d'emer-
gència de Salam Jalid Abdullah Fayyad,
constituït el 14 de juny, dimiteix i és
substituït per un nou Govern, la com-
posició del qual és gairebé idèntica a la
del gabinet d'emergència. Salam Jalid
Abdullah Fayyad es manté en el càrrec
de primer ministre.

Negociacions de pau

• L’1 de juliol, Israel transfereix més de
100 milions de dòlars al Govern mode-
rat del president Mahmoud Abbas a
Cisjordània, posant fi al seu bloqueig
econòmic contra l'Autoritat Nacional Pa-
lestina, que haurà durat prop d'un any i
mig. El 3 de juliol, Israel i el Govern del
president Abbas reprenen les negocia-
cions sobre les qüestions de seguretat.
El 8 de juliol, Israel accepta alliberar
250 presoners palestins. El 20 de juliol,
255 presoners són alliberats, principal-
ment membres de Fatah. El 15 de juliol,
Israel proclama una amnistia per a 190
militants, la majoria membres de les Bri-
gades dels Màrtirs d’al-Aqsa, afiliades
a Fatah.
• El 16 de juliol, el president nord-ame-
ricà George W. Bush preconitza l'orga-
nització, a la tardor, d'una conferència de
pau a l’Orient Mitjà, sota la presidència
de la secretària d'Estat Condoleezza
Rice, i en la qual hi participarien repre-
sentants dels palestins, israelians i els pa-
ïsos veïns favorables a la creació d'un Es-
tat palestí. Així mateix, promet una ajuda
de 190 milions de dòlars al president
de l'Autoritat Nacional Palestina.

• Els dies 23 i 24 de juliol, el nou re-
presentant del Quartet, Tony Blair, re-
alitza la seva primera visita a la regió, pas-
sant per Jordània, Israel i Cisjordània.
• El 25 de juliol, segons el diari Haa-
retz, Ehud Olmert proposa a Mahmoud
Abbas negociacions per arribar a un
acord de principi sobre la creació d'un
Estat palestí, que inclou el 90% de Cis-
jordània, la construcció d'un túnel que
uneixi Cisjordània amb Gaza i un con-
veni per a Jerusalem Est, que permeti els
palestins considerar aquesta part de la
ciutat com la seva capital.
• El 25 de juliol, una delegació de la Lli-
ga Àrab, encapçalada pel ministre d'A-
fers Exteriors egipci, Ahmed Aboul Ghet,
i el jordà Abdelelah Al-Khatib, fa una vi-
sita històrica a Israel, per promoure la
proposta de pau de la Lliga Àrab «pau
per territoris». Els dos ministres es re-
uneixen amb el primer ministre Ehud Ol-
mert i la ministra d'Afers Exteriors Tzipi
Livni, i exigeixen un calendari concret
de negociacions amb els palestins res-
pecte de la creació del seu futur Estat,
i demana a Israel que no deixi passar
aquesta ocasió.

Conflicte entre les parts

• Durant el mes de juliol, prosseguei-
xen els enfrontaments entre Hamàs i Is-
rael a la franja de Gaza, amb incursions
israelianes gairebé diàries. El 5 de juliol,
tancs israelians entren a Gaza i maten
almenys sis membres de les Brigades
d’Izz al-Din al-Qassam, braç militar de
Hamàs.

Agost de 2007

Israel

• El 7 d'agost, la policia expulsa per la
força 30 colons jueus i un centenar dels
seus seguidors de la ciutat d'Hebron, on
ocupaven il·legalment un edifici aban-
donat des de 2006, incomplint una de-
cisió del Tribunal Suprem. El 8 d'agost,
The Times informa que l'exèrcit israelià
ha condemnat 12 soldats a un mes de
presó, per haver-se negat a participar en
l'operació.
• El 14 d'agost, amb un 73,2% dels
vots a la primera volta, Benjamin Neta-
nyahu és reelegit com a líder del partit
de l'oposició Likud.
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• El 16 d'agost, el sotssecretari d'Es-
tat nord-americà per a Assumptes Po-
lítics, Nicholas Burns, signa un acord
amb Israel, segons el qual li concedeix
una ajuda militar de 30.000 milions de
dòlars per un període de deu anys a
partir de 2008. Aquest import repre-
senta un augment del 25% de l'ajuda mi-
litar nord-americana a Israel.

Palestina

• El 8 d'agost, el president Mahmoud
Abbas viatja a Egipte, on es reuneix amb
el president egipci Hosni Mubarak. Al fi-
nal de la reunió, declara que no negociarà
amb Hamàs, mentre no renunciï al seu
embargament sobre la franja de Gaza. El
14 d'agost, després de les crítiques a la
política de boicot de Hamàs expressades
pel primer ministre italià, Romano Prodi,
i unComitè d'Afers Exteriors del Parlament
britànic, la ministra d'Afers Exteriors is-
raeliana, Tzipi Livni declara que la comu-
nitat internacional cometria un greu error
si dialogués amb Hamàs.
• El 19 d'agost, milers de palestins re-
sidents a la franja de Gaza es veuen
sumits en la foscor després de la deci-
sió de la UE de suspendre el finança-
ment del subministrament de carburant,
cosa que obliga l'única companyia d'e-
lectricitat local a tallar el corrent. La UE
declara que prosseguirà amb els paga-
ments després d'assegurar-se que Ha-
màs no utilitza els diners per a altres fi-
nalitats. El 21 d'agost, la UE reprèn el
finançament.

Negociacions de pau

• L’1 d'agost, la secretària d'Estat nord-
americana Condoleezza Rice i el se-
cretari de Defensa nord-americà Robert
Gates viatgen a Aràbia Saudita, on es re-
uneixen amb el príncep Saud al-Faisal bin
Abdul Aziz, ministre d'Afers Exteriors.
Després de la seva trobada, el príncep
anuncia que Aràbia Saudita no exclou la
possibilitat d'assistir a la Conferència
de Pau a l’Orient Mitjà, proposada pel
president nord-americà GeorgeW. Bush
a l'abril. El mateix dia, Condoleezza Rice
s'entrevista amb el primer ministre is-
raelià Ehud Olmert, que es declara dis-
posat a negociar un acord de principi so-
bre la creació d'un Estat palestí, en
previsió de la conferència internacional
impulsada pel president nord-americà,

que ha de celebrar-se d'aquí a finals
d'any. L'endemà, per primera vegada
des de l'abús de poder militar dels isla-
mistes de Hamàs a Gaza, Condoleezza
Rice viatja a Ramallah, on el president pa-
lestí Mahmoud Abbas declara que està
disposat a negociar un acord de princi-
pi amb Israel, com a etapa intermèdia. El
6 d'agost, per primera vegada en set
anys, els líders palestins i israelians es
reuneixen als Territoris Palestins. Al final
de la reunió, que dura tres hores, cele-
brada en un hotel de Jericó, un portaveu
israelià declara que la reunió ha estat molt
constructiva, sense que per això s'hagin
abordat les qüestions essencials del
conflicte. El 28 d'agost, els dos líders es
reuneixen a la residència oficial d'Ehud
Olmert a Jerusalem, on prossegueixen les
discussions sobre un acord de principi.

Conflictes entre les parts

• El 20 d'agost, un míssil israelià mata
sis militants de Hamàs i en fereix un al-
tre prop d'un camp de refugiats de Bu-
reij a la franja de Gaza. El 21 d'agost, les
tropes israelianes maten militants de la
Jihad islàmica al sud de la franja de
Gaza, i dos nens palestins moren en
una altra operació de les forces arma-
des israelianes.

Setembre de 2007

Israel

• El 5 de setembre, el Tribunal Su-
prem decideix per unanimitat que el tra-
çat del mur de separació perjudica el po-
ble de Bilin i ha de modificar-se. En els
últims 30 mesos, cada divendres es
produeixen protestes prop del mur que
separa els habitants de les seves terres.
El Tribunal conclou que el traçat actual
no té per objecte la seguretat. No obs-
tant això, no es retornen totes les terres
de Bilin als seus propietaris.
• El 6 de setembre, l'organització de
drets humans, Human Rights Watch
(HRW), publica un informe que afirma
que els atacs aeris israelians indiscri-
minats durant la guerra del Líban l’any
2006, són els causants de la major part
de les pèrdues civils del bàndol libanès.
Amb això, HRW desmenteix les acu-
sacions segons les quals, Hezbol·lah
hauria utilitzat la població civil per pro-

tegir-se. 900 civils libanesos van per-
dre la vida durant aquesta guerra que
va durar 34 dies. El mateix dia, les For-
ces de Defensa israelianes declaren
que l'informe presenta diverses in-
exactituds i insisteix què l'exèrcit ha res-
pectat les normes internacionals i els
drets humans.
• El 24 de setembre, el fiscal general
MenachemMazuz ordena a la policia que
obri una investigació criminal contra el pri-
mer ministre EhudOlmert sobre les al·le-
gacions de corrupció immobiliària.

Palestina

• El 7 de setembre, les forces de Ha-
màs detenen quatre líders d'alt nivell de
Fatah a la franja de Gaza, després d'uns
enfrontaments violents amb els segui-
dors de Fatah que intentaven fer la pre-
gària del divendres a l'exterior de la mes-
quita d’Al Qatiba. A l'agost, Hamàs havia
prohibit les pregàries a l'aire lliure, con-
siderades polititzades.

Negociacions de pau

• A principis de setembre, el repre-
sentant del Quartet, Tony Blair, emprèn
la seva segona visita a la regió de l'Orient
Mitjà. El 23 de setembre, Tony Blair i al-
tres representants dels membres del
Quartet es reuneixen a Nova York, on
aproven la pròrroga del mecanisme d'a-
juda d'emergència de la UE, instaurat
després de l'arribada al poder de Hamàs
el mes de març de 2006.
• El 10 de desembre, el president pa-
lestí Mahmoud Abbas i el primer minis-
tre israelià Ehud Olmert es reuneixen a
Jerusalem. L’11 de setembre, l’Interna-
tional Herald Tribune informa que Mah-
moud Abbas i Ehud Olmert han accep-
tat posar en marxa un equip de
negociadors i crear vuit comitès minis-
terials conjunts per treballar sobre temes
comuns com les comunicacions, la se-
guretat i la cooperació econòmica.
• El 20 de setembre, la secretària d'Es-
tat nord-americana Condoleezza Rice es
reuneix amb el president Abbas i el pri-
mer ministre Ehud Olmert.

Conflictes entre les parts

• L’11 de setembre, la Jihad islàmica i
els comitès de Resistència Popular llan-
cen un coet sobre la base militar israe-
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liana de Zikim, on resulten ferits 69 re-
clutes israelians i provoquen un contra-
atac israelià. El 19 de setembre, davant
el llançament continu de coets, Israel
declara la franja de Gaza «territori hos-
til» i adopta formalment una política des-
tinada a limitar la circulació de merca-
deries cap a la franja de Gaza, així com
el proveïment de carburant i electricitat,
amb l'objectiu d'asfixiar el Govern de
Hamàs. Els dies 26 i 27 de setembre,
l'exèrcit israelià efectua una sèrie d'atacs
aeris, així com una incursió terrestre al
nord de la franja de Gaza, que se salda
amb 12 palestins morts, dos d'ells civils.

Octubre de 2007

Israel

• El 8 d'octubre, el primer ministre
Ehud Olmert declara davant la Kneset
que té la intenció de dedicar l'any 2008
a buscar la pau amb els palestins. Afe-
geix a més que ha desenvolupat una
bona relació de treball amb el president
palestí Mahmoud Abbas en el transcurs
de les seves últimes reunions.
• El 9 d'octubre, el primer ministre
Ehud Olmert és interrogat durant cinc
hores per la policia a la seva residència
de Jerusalem, en el marc d'una investi-
gació sobre la privatització del Banc
Leumi l’any 2005, quan era ministre de
Finances.
• El 15 d'octubre, després de la pu-
blicació d'un informe molt crític, Ehud Ol-
mert anuncia que el Govern augmenta-
rà a 373 milions de dòlars anuals l'ajuda
pública en favor dels supervivents de
l'Holocaust.
• El 18 d'octubre, dos dies després del
viatge del president rus Vladimir Putin a
Iran, on declara que no permetrà un
atac militar contra Iran, el primer minis-
tre Ehud Olmert realitza una visita sor-
presa a Rússia per debatre amb el pre-
sident rus el programa nuclear iranià.
• El 21 d'octubre, Yuval Diskin, res-
ponsable del Servei de Seguretat Inte-
rior Shin Bet, declara davant el gabinet
ministerial que militants palestins de
Tanzim, facció del moviment Fatah, ha-
vien planificat l'assassinat del primer mi-
nistre Ehud Olmert el 6 de juny, durant
el seu viatge a Jericó per reunir-se amb
el president palestí Mahmoud Abbas.
La reunió s'havia anul·lat i s'havia trans-

ferit aquesta informació a l'Autoritat Na-
cional Palestina, que havia procedit a la
detenció de tres sospitosos.

Palestina

• El 12 d'octubre, el primer ministre
de Hamàs, Ismail Haniyeh, declara que
l'administració de la franja de Gaza per
part de Hamàs és temporal i que les
negociacions de reconciliació amb Fa-
tah es reprendran aviat.

Negociacions de pau

• L’1 d'octubre, les autoritats israelia-
nes alliberen 57 presoners palestins,
tots ells residents a Cisjordània. El 2
d'octubre, són alliberats 29 presoners
procedents de la franja de Gaza.
• El 3 i el 26 d'octubre, el president pa-
lestí Mahmoud Abbas i el primer minis-
tre israelià Ehud Olmert, es reuneixen a
Jerusalem. Ehud Olmert promet que Is-
rael no causarà una crisi humanitària a
la franja de Gaza, malgrat la seva in-
tenció de realitzar talls de corrent per
contrarestar els atacs des de la franja de
Gaza.
• Del 14 al 17 octubre, la secretària
d'Estat nord-americana Condoleezza
Rice viatja a Israel, als Territoris Pales-
tins ocupats i a Egipte per assentar les
bases d'una conferència de pau a l’O-
rient Mitjà, patrocinada pels Estats Units,
prevista per a finals de novembre o prin-
cipis de desembre a Annapolis, Estats
Units. El 15 d'octubre, durant la seva re-
unió amb el president Mahmoud Ab-
bas, Rice insta els palestins a reduir les
diferències amb Israel sobre una de-
claració de principis comuna més enllà
de la conferència. El 17 d'octubre, Mah-
moud Abbas acusa Israel d'impedir qual-
sevol progrés per arribar a aquesta de-
claració comuna.

Conflictes entre les parts

• El 7 d'octubre, els Comitès de Re-
sistència Popular llancen un coet Kati-
usha des de la franja de Gaza a Israel,
que aterra a Netivot, 11 km a l'est de
Gaza. El 23 d'octubre, l'exèrcit israelià
llança un míssil sobre el vehicle de Mu-
barak al-Hassanat, alt membre dels Co-
mitès de Resistència Popular pertany-
ent al Ministeri de l'Interior dirigit per
Hamàs, que mor a l'acte.

• El 28 d'octubre, com a resposta als
continus llançaments de coets sobre
Israel des de la franja de Gaza, Israel
anuncia que ha començat a reduir el
proveïment de fuel a Gaza i que ha tan-
cat un dels dos passos fronterers per on
entren els aliments i els medicaments.

Novembre de 2007

Israel

• El 3 de novembre, més de 100.000
persones es congreguen al centre de Tel
Aviv en memòria de l’exprimer ministre
Itzhak Rabin, assassinat l’any 1995.
• El 29 de novembre, la policia israe-
liana anuncia que no disposa de sufi-
cients proves per processar el primer mi-
nistre Ehud Olmert en l'assumpte de la
privatització del Banc Leumi l’any 2005,
quan era ministre de Finances.

Palestina

• El 2 de novembre, per primera ve-
gada des de la presa de poder de Ha-
màs a la franja de Gaza al juny, el pre-
sident Mahmoud Abbas es reuneix amb
una delegació de Hamàs a Ramallah.
Deixa clar que no es tracta del principi
d'un diàleg formal amb Hamàs. El 7 de
novembre, Hamàs convoca la primera
sessió del Consell Legislatiu Palestí des
de juny, en la qual hi participen 35 de
132 diputats, set d'ells per videoconfe-
rència des de Cisjordània. El 12 de no-
vembre, els enfrontaments ocorreguts a
la ciutat de Gaza entre seguidors de
Fatah, que celebren el tercer aniversa-
ri de la mort del seu líder Yasser Arafat,
i seguidors de Hamàs, se salden amb la
mort d'almenys sis palestins.

Negociacions de pau

• El 27 de novembre, a iniciativa del
president nord-americà George W.
Bush, té lloc a Annapolis, Estats Units,
una conferència per rellançar el procés
de pau a l’Orient Mitjà i assentar les ba-
ses d'una negociació per a un acord de
pau definitiu i la constitució d'un Estat
palestí. De la conferència es desprèn una
declaració de principis en la qual amb-
dues parts es comprometen a arribar a
un acord de pau d'aquí a finals de 2008.
A més de la delegació palestina i israe-
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liana, uns 50 estats i organitzacions par-
ticipen a la conferència, com els repre-
sentants del Quartet i els del Comitè de
Seguiment de la Lliga Àrab, creat el
mes de març per rellançar la iniciativa de
pau del rei saudita Abdullah Bin Abdu-
laziz «pau per territoris», que es remun-
ta a 2002. Després d'incloure a l'ordre
del dia de la conferència la qüestió dels
Alts del Golan, Síria accepta enviar una
delegació de baix nivell, encapçalada
pel viceministre d'Afers Exteriors Faisal
Mekdad. El 28 de novembre, la secre-
tària d'Estat Condoleezza Rice anuncia
el nomenament del general James Jones
com el seu enviat especial per a la se-
guretat a l’Orient Mitjà.

Desembre de 2007

Israel

• El 2 de desembre, un tribunal de Je-
rusalem condemna a cadena perpètua
Hamdi Qoraan, membre del Front Po-
pular per a l'Alliberament de Palestina
(FPLP), per l'assassinat del ministre de
Turisme israelià Rehavam Zeevi l'octu-
bre de 2001.
• El 4 de desembre, el Ministeri d'Ha-
bitatge i Construcció publica peticions
d'oferta per a la construcció de 307 ha-
bitatges a Har Homa, barri situat al sud-
est de Jerusalem, considerat colònia pels
palestins. El 7 de desembre, la secretà-
ria d'Estat nord-americana Condoleezza
Rice posa en guàrdia els israelians que
aquestes noves construccions poden
malmetre el procés de pau rellançat a An-
napolis el mes de novembre.
• El 7 de desembre, The Guardian in-
forma que el ministre de Seguretat Pú-
blica, Abraham Dicter, ha anul·lat un viat-
ge al Regne Unit previst per al mes de
gener de 2008, a causa d'una ordre de
detenció per crim de guerra emesa con-
tra ell, pels seus actes durant una in-
cursió aèria israeliana a Gaza el mes de
juliol de 2002 que va causar la mort de
diversos civils palestins, nou d'ells nens.
Abraham Dicter era llavors cap del Shin
Bet, Servei de Seguretat Interior.

• El 14 de desembre, el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides adop-
ta la resolució 1788 (2007) que pror-
roga durant sis mesos el mandat de la
Força de les Nacions Unides d'Obser-
vació de la Separació (FNUOS), situa-
da als Alts del Golan.

Palestina

• El 14 de desembre, oficials de la se-
guretat de Hamàs capturen Omar al
Ghoul, assessor del primer ministre Sa-
lam Jalid Abdullah Fayyad, quan es di-
rigiria a la franja de Gaza per assistir al
funeral de la seva mare.
• El 17 de desembre, 68 estats i orga-
nitzacions es reuneixen a París on es
comprometen a aportar una ajuda finan-
cera als palestins per valor de 7.400 mi-
lions de dòlars, molt més del que el Go-
vern de Mahmoud Abbas havia sol·licitat
per finançar un programa de reforma al
llarg de tres anys. Hamàs qualifica aques-
ta ajuda de «declaració de guerra».

Negociacions de pau

• El 2 de desembre, el primer ministre
israelià Ehud Olmert declara davant el
seu gabinet que Israel no està obligat per
l'objectiu d’Annapolis a arribar a un acord
de pau amb els palestins d'aquí a finals
de 2008 i afegeix que qualsevol progrés
en el procés de pau dependrà de la ca-
pacitat dels palestins de frenar els seus
militants. El 3 de desembre, Israel ac-
cepta alliberar 429 presoners palestins
a fi de reforçar el diàleg polític amb el
president palestí Mahmoud Abbas i el
seu Govern a Cisjordània. La majoria
dels presoners formen part de Fatah i no-
més 20 presoners són originaris de la
franja de Gaza. El 12 de desembre, un
comitè directiu format per negociadors
palestins i israelians es reuneix a Jeru-
salem per iniciar negociacions sobre la
conclusió d'un acord de pau abans de
finals de 2008, segons el que es va
convenir a la conferència d’Annapolis
el mes de novembre. El 27 de desem-
bre, Mahmoud Abbas i Ehud Olmert es
reuneixen a Jerusalem.

Conflictes entre les parts

• L’11 de desembre, soldats i tancs is-
raelians penetren a la franja de Gaza i
s'enfronten amb militants palestins prop
de les ciutats de Khan Yunis i Rafah.
Moren sis militants palestins, membres
dels Comitès de Resistència Popular i de
la Jihad islàmica. En resposta, els militants
palestins llancen set coets i quatre obu-
sos de morter sobre Israel i fereixen una
dona prop de Sderot. Els dies 17 i 18
de desembre, Israel llança diverses in-
cursions aèries sobre la franja de Gaza
i mata 17 palestins, gairebé tots mem-
bres de la Jihad islàmica. El 18 de de-
sembre, el periodista Suleiman al-Shafi
de la cadena de televisió israeliana Chan-
nel 2 anuncia que el primer ministre de
Hamàs, Ismail Haniyeh, afirma que té la
capacitat d'interrompre el llançament de
coets a condició que Israel posi fi al blo-
queig i l'assassinat de palestins. El 23 de
desembre, el primer ministre descarta
qualsevol negociació sobre un alto el
foc amb Hamàs, i afegeix que Israel està
en guerra amb les faccions militants de
la franja de Gaza i que les operacions an-
titerroristes prosseguiran durant mesos.
El 28 de desembre, dos soldats israe-
lians són assassinats en el seu moment
de descans per militants de la Jihad is-
làmica a la colònia de Kiryat Arba, prop
de la ciutat d'Hebron. També moren dos
palestins en l'intercanvi de tirs.

Fonts:

AFP (Agencia France-Presse)
Agence Europe
All Africa
Amnistia Internacional
Keesings
Le Figaro
Le Monde
Les Echos
News Press
Comunicats de premsa
de la Comissió Europea
Premsa canadenca
Reporters sense Fronteres
Reuters



A
nn

ex
os

M
ed

. 2
00
8

37
6

La cronologia que es presenta a conti-
nuació recull els esdeveniments més
rellevants que han tingut lloc durant
l’any 2007 en relació amb el Procés
de Barcelona.

Gener de 2007

3 de gener de 2007
Presidència alemanya
Brussel·les: S'elabora per primera ve-
gada un programa de 18 mesos per a
les tres presidències successives (ale-
manya, portuguesa i eslovena) i per al
període comprès entre el gener de 2007
i el juny de 2008. Els principals temes
del programa són: la continuació de la
reforma i el procés constitucional de la
UE, l'aplicació de l'Estratègia de Lisboa
per al creixement i l'ocupació i la millo-
ra de l'espai comú de llibertat, segure-
tat i justícia. Les prioritats de la presi-
dència alemanya de la UE són la lluita
contra el terrorisme internacional i la
delinqüència transfronterera, la gestió
de la migració i la cooperació amb pa-
ïsos tercers en relació amb assumptes
d'interior.
www.eu2007.d'en//The_#Council_#Pre
sidency/Priorities_#Programmes/in
dex.html

11 de gener de 2007
Reunió ministerial
Dresden: En una reunió informal, els mi-
nistres d'Interior de la UE anuncien la
seva intenció de treballar en estreta
col·laboració amb els països d'origen i
trànsit situats a les fronteres oriental i me-
ridional de la UE sobre aspectes rela-
cionats amb la migració. A aquest efec-
te, estudiaran la possibilitat de crear
acords d'associació entre Estats mem-
bres individuals i tercers països en ma-

tèria de migració i desenvolupament.
Així mateix, valoraran la millor manera
d'aprofitar les repercussions positives de
la migració circular i temporal entre la UE
i tercers països.

16 de gener de 2007
Pesca
Roma: La Comissió Europea accepta de
bon grat les mesures adoptades per la
Comissió General de Pesca del Medi-
terrani (CGPM) per promoure la pesca
i l’aqüicultura sostenibles a la regió. La
Comissió millora l'aplicació de les me-
sures vigents, fomenta el desenvolupa-
ment de l’aqüicultura per a la repro-
ducció, continua donant suport als
projectes regionals i desenvolupa noves
iniciatives perquè la cooperació en ma-
tèria de gestió de la pesca al Mar Ne-
gre sigui més intensa.
www.gfcm.org/gfcm

18 de gener de 2007
Líbia
Estrasburg: En una resolució sobre la
condemna i l'empresonament per part de
Líbia de cinc infermeres búlgares i un
metge palestí, el Parlament Europeu rei-
tera la seva radical oposició a la pena de
mort i recorda que la UE considera que
la seva abolició contribueix amillorar el res-
pecte de la dignitat humana; el Parlament
convida les autoritats líbies a adoptar les
mesures que siguin necessàries per re-
visar la condemna a mort, amb la qual
cosa es donarien les condicions prèvies
necessàries per a la continuació de la
política de compromís comú.

24 de gener de 2007
Pla d'Acció per al Líban
Brussel·les: S'adopta el Pla d'Acció de
la Política Europea de Veïnatge (PEV) per
al Líban, cosa que significa que s'ha

completat el procés. Els plans d'acció
es negocien i s’acorden amb cada país
de la PEV en virtut de les seves neces-
sitats i la seva capacitat, així com de
l'interès del país i de la UE; aquests
plans estableixen reformes econòmi-
ques i prioritats a curt i mitjà termini.
http://ec.europa.eu/world/enp/part
ners/enplebanonen.htm

25 de gener de 2007
El Líban
París: El president del Consell Europeu
i ministre d'Afers Exteriors d'Alemanya,
Frank-Walter Steinmeier, afirma davant
la Conferència Internacional de Donants
que la comunitat internacional està de-
mostrant que desitja ajudar la gent del
Líban en un moment difícil i participar en
la creació d'un futur de pau, estabilitat
i prosperitat. L'Alt Representant de la Po-
lítica Exterior i de Seguretat Comuna
(PESC) de la UE, Javier Solana, subratlla
que el Líban no pot enfrontar-se sol als
seus reptes econòmics i recorda que la
UE és el principal col·laborador en la
reconstrucció del país.

Febrer de 2007

10/11 de febrer de 2007
EuroMed Audiovisual
Berlín: El Programa Euromed Audiovi-
sual celebra la seva primera conferèn-
cia. Els 12 projectes finançats pel pro-
grama informen sobre el seu primer any
d'activitat. La conferència, a la qual as-
sisteixen representants de la UE i de
les autoritats nacionals al capdavant del
sector audiovisual en els deu països i ter-
ritoris MEDA brinda una valuosa opor-
tunitat per aprendre més sobre el fi-
nançament de pel·lícules del Mediterrani
meridional i per debatre sobre la crea-
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ció d'indústries tècniques i mercats i lo-
calitzacions per al rodatge de pel·lícu-
les al sud.
www.euromedaudiovisuel.net

12 de febrer de 2007
Procés de pau
Brussel·les: L'acord assolit per formar un
govern palestí d'unitat nacional i la si-
tuació al Líban són alguns dels aspectes
debatuts pels ministres d'Afers Exteriors
de la UE en la seva última reunió. Els mi-
nistres acullen positivament l'acord assolit
per a la formació d'un govern palestí d'u-
nitat nacional i reiteren que la UE està pre-
parada per treballar amb un govern legi-
timat que adopti una plataforma que
reflecteixi els principis del Quartet.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsD
ata/docs/pressdata/en/gena/92758.pdf

13 de febrer de 2007
Migració
Madrid: «Europa està vivint la urgència
migratòria més important de la seva his-
tòria i ha de brindar ajuda financera ur-
gent a les autoritats que suporten la
major pressió, especialment, aquelles
situades a les fronteres meridionals de
la UE», afirma el Comitè de les Regions
(CdR) en el seu informe. L’informe re-
comana la creació d'un instrument fi-
nancer específic destinat a les zones
que registren els nivells d’immigració
més elevats, com Ceuta i Melilla, les
illes Canàries, el sud d'Itàlia, l’illa de
Lampedusa i Malta.

13 de febrer de 2007
Diàleg cultural
Estrasburg: El president de la Comissió
Europea, José Manuel Barroso, afirma
davant el Parlament Europeu que «el
pluralisme cultural i religiós és un sòlid
valor d'Europa». També expressa l'opi-
nió que la diversitat cultural és una de
les fonts que nodreix la força d'Europa
i la seva capacitat per promoure els
seus valors i interessos, a la qual cosa
va afegir que aquest diàleg s'ha d'ali-
mentar adequadament. «Tenim la inten-
ció de fer que l'any que ve, que és l'A-
ny del Diàleg Intercultural, sigui una
oportunitat per a aquest diàleg», afirma.

15 de febrer de 2007
Justícia i Interior
Brussel·les: La migració, el racisme i la
xenofòbia, l'enfortiment de l'Agència Eu-

ropea per a la gestió de la cooperació
operativa a les fronteres exteriors
(FRONTEX), així com la creació de l'A-
gència Europea de Drets Fonamentals,
són alguns dels punts de l'ordre del dia
de la reunió del Consell de Justícia i In-
terior. En concret, els ministres de l’In-
terior desitgen reforçar encara més l'A-
gència Europea FRONTEX i cooperar
estretament en qüestions de migració
amb els països d'origen i trànsit.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/jha/92800.pdf

27 de febrer
Fundació Anna Lindh
Alexandria: En el marc dels seus pro-
grames de formació, la Fundació Anna
Lindh presenta els primers recursos mul-
tilingües on line per a la formació i l’a-
prenentatge sobre la diversitat cultural i
religiosa. La base de dades presenta
tots els materials desenvolupats per al
Programa Euromediterrani de Formació
del Professorat, a més dels materials
seleccionats pels socis i els resultats de
projectes conjunts entre centres d’en-
senyament. El seu objectiu és millorar el
coneixement mutu sobre la diversitat cul-
tural i religiosa, promoure el respecte
mutu i, al mateix temps, servir com a pla-
taforma de noves idees i nous materials.

Març de 2007

1 de març de 2007
Pla d'Acció UE-Marroc
Barcelona: La comissària de Relacions
Exteriors i de la PEV, Benita Ferrero-
Waldner, presenta un paquet d'ajuda
de 654 milions d'euros proposat per al
Marroc durant el seminari «El Marroc i
la UE: cap a un estatut avançat de l'As-
sociació Euromediterrània», organitzat
per l'Institut Europeu de la Mediterrània
(IEMed). Aquesta ajuda bilateral està
destinada a donar suport a l’aplicació del
Pla d'Acció UE-Marroc. El Marroc ha
iniciat un procés de reforma molt ambi-
ciós a partir de la seva pròpia visió de
la modernització i el desenvolupament.
www.iemed.org/activitats/2007/uemar
roc/auemarroc.php

6 de març de 2007
Acord de pesca UE-Marroc
Brussel·les: La Comissió Europea ac-
cepta de bon grat la ratificació de l'A-

cord d’Associació en el Sector Pesquer
(AAP) per part del Regne del Marroc.
L’AAP UE-Marroc és un acord mixt que
cobreix sis categories de pesca i en vir-
tut del qual es permet la pesca pelàgi-
ca i la pesca demersal i pelàgica litoral
amb vaixells la categoria dels quals es
trobi entre l'artesanal i la industrial.
http://ec.europa.eu/fisheries/presscor
ner/press_#releases/archives/com05/co
m05_37en.htm

6 de març de 2007
Pla d'Acció UE-Egipte
Brussel·les: Durant el Consell d'Asso-
ciació UE-Egipte s'adopta el Pla d'Ac-
ció de la PEV pel qual s’estableix el pro-
grama per als propers tres i fins a cinc
anys en matèria de cooperació. El Con-
sell estableix vuit subcomitès i un grup
de treball que faran un seguiment de
l'aplicació del Pla d'Acció. La comissà-
ria Benita Ferrero-Waldner afirma que l’a-
dopció del Pla d'Acció situa Egipte en-
tre els socis que mantenen una relació
més estreta amb la UE.
www.delegy.ec.europa.eu

16 de març de 2007
Ocupació
Berlín: Es debaten per primera vegada
aspectes sociopolítics i laborals de l'àm-
bit del Partenariat Euromediterrani en el
marc d'una conferència organitzada per
la presidència alemanya de la UE, jun-
tament amb la Fundació Friedrich Ebert.
En la conferència «Ocupació i diàleg so-
cial en el marc del Partenariat Eurome-
diterrani» els representants de sindicats
i associacions patronals dels països i
governs euromediterranis del nord i del
sud s’uneixen en els debats a experts i
funcionaris de la Comissió Europea.

17 de març de 2007
APEM
Tunis: El diàleg intercultural entre Europa
i el món islàmic forma part de l'ordre
del dia de la 3a sessió plenària anual de
l'Assemblea Parlamentària Euromedi-
terrània (APEM), que estudia i adopta un
informe sobre l’aplicació d’un codi de
conducta en la lluita contra el terroris-
me. El president Pöttering centra el seu
discurs en el diàleg entre els pobles
dels països fronterers del Mediterrani.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
plenarysessions/defaulten.htm
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22/23 de març de 2007
FEMIP
París: La Conferència de la Facilitat Eu-
romediterrània d'Inversió i Partenariat
(FEMIP) sobre «Les transferències fi-
nanceres dels emigrants a l'espai euro-
mediterrani: una palanca per al desen-
volupament», organitzada conjuntament
pel Banc Europeu d'Inversions i la Fe-
deració Bancària Europea, té com a ob-
jectiu aprofundir en l'intercanvi d’expe-
riències i conscienciar sobre els
problemes existents a través del diàleg
interactiu amb els millors experts en
aquests assumptes.
www.eib.org/projects/regions/med/con
ference/index.htm

28 de març
Bancs centrals euromediterranis
València: Governadors i representants
d'alt nivell de tot l’Eurosistema assistei-
xen al quart seminari euromediterrani,
així com els seus homòlegs dels bancs
centrals d'Algèria, l'Autoritat Nacional
Palestina, Xipre, Egipte, Israel, el Líban,
Líbia, Malta, el Marroc, Síria i Turquia. El
seminari se centra en l’evolució econò-
mica i financera recent dels països del
Mediterrani, en la política fiscal del marc
socioeconòmic d'aquests països i en
l’avenç recent i les perspectives per al
comerç euromediterrani.

30/31 de març de 2007
Ministres d'Afers Exteriors de la UE
Bremen: Se celebra una reunió informal
dels ministres d’Afers Exteriors de la
UE. No obstant això, en aquestes re-
unions no es prenen decisions formals;
a més, els temes de l’ordre del dia es-
tan limitats amb la finalitat de destinar
molt més temps a estudiar els proble-
mes en profunditat i en un ambient re-
laxat. Els ministres debaten sobre el
desenvolupament futur de la PEV i se
centren en part en els recents avenços
del procés de pau de l'Orient Mitjà, el
nou govern palestí de coalició i la ini-
ciativa de pau de la Lliga Àrab.

30/31 de març de 2007
Migració
Tunis: EuroMeSCo i l'Associació d'Es-
tudis Internacionals organitzen un semi-
nari sobre «Drets dels migrants: de les
convencions internacionals vigents a una
Carta Euromediterrània». Els tres temes
que es debaten en la reunió de Tunis són

l'aplicació de legislacions que garantei-
xin els drets dels migrants, el paper del
Partenariat en la seva protecció i l'ela-
boració d'una carta del migrant.

Abril de 2007

2 d'abril de 2007
Educació
Torí: Un informe de la Fundació Europea
de Formació (ETF) titulat «Integració del
gènere en l'educació i l'ocupació» planteja
una anàlisi crítica de les polítiques d'inte-
gració del gènere i la seva eficàcia a la UE,
en organitzacions internacionals i en tres
Països Socis: el Marroc, Jordània i Turquia.
Els capítols sobre aquests països pre-
senten informació detallada sobre la po-
sició que ocupen les dones en l'educa-
ció i el treball i estudien la participació de
les dones, el seu percentatge de llicen-
ciades i la seva taxa d’analfabetisme.
www.etf.europa.eu

14 d'abril de 2007
Economia
Washington: L'elevat creixement eco-
nòmic de la regió d'Orient Mitjà i el Nord
d'Àfrica (MENA) va acompanyat d’una
forta creació de llocs de treball i d’un
descens de l'atur en els últims anys. No
obstant això, aquesta actuació ha de
comptar amb el suport de reformes es-
tructurals més profundes, segons un in-
forme del Banc Mundial sobre les ten-
dències i les perspectives econòmiques
de la regió. La publicació gira entorn
dels mercats de treball i l'ocupació. L'in-
forme destaca que «la transformació
més important que ha afectat la pobla-
ció activa de la regió MENA en els úl-
tims anys és la creixent presència de
dones treballadores».

19 d'abril de 2007
Energia
Atenes: Se celebra la segona Confe-
rència Fotovoltaica Mediterrània per a es-
tudiar les noves tendències i el poten-
cial de desenvolupament d'electricitat
solar des de les costes meridionals a les
costes septentrionals del Mediterrani.
Més de 300 delegats dels països de la
UE debaten sobre les oportunitats de
desenvolupament polític, comercial, fi-
nancer i tecnològic amb els seus ho-
mòlegs dels països MEDA.
www.pvmed.org/index.php?id=152

19/20 d'abril de 2007
Justícia i Interior
Luxemburg: Els ministres de Justícia i
d'Interior de la UE acorden un regla-
ment per crear equips d'intervenció rà-
pida en les fronteres i legislació per
combatre el racisme i la xenofòbia. Els
equips estaran integrats per experts
procedents d'estats membres de la UE
i la FRONTEX els posarà immediata-
ment a disposició de qualsevol Estat
membre, les fronteres del qual es vegin
sotmeses a una amenaça concreta per
la migració il·legal.

19 d'abril de 2007
Energia
Berlín: Ministres, empreses de servei
públic, agències per a l'eficàcia ener-
gètica, membres del sector industrial i
ONG dels països veïns del sud i l'est de
la UE participen juntament amb els es-
tats membres de la UE en la Conferèn-
cia Ministerial «Energies renovables i
eficiència energètica: polítiques i ins-
truments innovadors per als països ve-
ïns del sud i l'est de la UE». Els objec-
tius de la conferència són fer que els
responsables de formulació de les po-
lítiques siguin més conscients de les
oportunitats i els beneficis que aporten
un major ús d'energies renovables i una
major eficiència energètica i contribuir
a una major difusió de la informació en
els països veïns del sud i l'est de la UE.
www.energyconference.org/en/docu
ments/Summaryand_#Conclusions.pdf

24 d'abril de 2007
Consell d'Associació UE-Algèria
Luxemburg: L'energia encapçala l'ordre
del dia de la reunió del Consell d'As-
sociació UE-Algèria. Algèria es considera
un soci viable per al subministrament
d'energia i està preparat per signar un
memoràndum d'acord sobre la garantia
del subministrament. En la reunió tam-
bé es parla sobre la immigració i sobre
com poden cooperar Algèria i la UE en
aquest sentit. Algèria no és un mer país
de trànsit, sinó un país de destinació
des de l'Àfrica subsahariana.

24 d'abril de 2007
Consell d'Associació UE-Líban
Luxemburg: Durant la reunió del Con-
sell d'Associació UE-Líban, l'Alt Repre-
sentant de la Política Exterior i de Se-
guretat Comuna (PESC) de la UE, Javier
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Solana, afirma que la UE continuarà co-
operant per ajudar el Líban a recuperar-
se econòmicament i a sortir de la difícil
situació política que travessa.

27/28 d'abril de 2007
Política i seguretat
Malta: Els temes que es tracten en el
22è Seminari d'Informació i Formació
de Diplomàtics Euromediterranis són
les perspectives de negociació a l’Orient
Mitjà i el Partenariat Euromediterrani
després de la Cimera de Tampere. El
principal objectiu dels seminaris Euro-
med és la familiarització amb el Procés
Euromediterrani.

29 d'abril de 2007
Formació
Rafah: La Comissió Europea presenta
el seu primer programa de formació per
a 40 funcionaris de duanes palestins al
pas de Rafah. Els objectius del progra-
ma són ajudar a millorar la capacitat
professional i les pràctiques laborals
dels funcionaris de duanes palestins i fer
que al pas de Rafah s'apliquin de ma-
nera constant els procediments dua-
ners als passatgers.

Maig de 2007

14 de maig de 2007
Lliga Àrab
Brussel·les: Els ministres d'Afers Exte-
riors de la Lliga Àrab i de la UE es re-
uneixen a Brussel·les en el marc del
Consell d'Assumptes Generals i Rela-
cions Exteriors (GAERC) per debatre
sobre el procés de pau de l'Orient Mit-
jà. A aquesta primera reunió entre la
UE i la Lliga Àrab assisteixen els mi-
nistres d'Afers Exteriors d'Aràbia Sau-
dita, Jordània, el Marroc, el Líban, Síria,
l'Autoritat Palestina i Qatar, així com un
representant d'Egipte. La delegació de
la Lliga Àrab presenta la iniciativa de pau
àrab als ministres d'Afers Exteriors de
la UE.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/gena/94116.pdf

13/14 de maig de 2007
ECOFIN/FEMIP
Xipre: Els ministres d'Economia dels
27 estats membres i de nou Països
Socis del Mediterrani es reuneixen per
decidir el marc estratègic de la Facili-

tat Euromediterrània d'Inversió i Parte-
nariat (FEMIP) per als pròxims anys.
L'estratègia es basa en dos pilars: el su-
port a la inversió i la creació de llocs de
treball, per a la qual cosa s'ampliarà el
conjunt d'instruments financers desti-
nats a promoure el desenvolupament
del sector privat i es continuarà amb la
política de diàleg i participació de tots
els agents econòmics, cosa que in-
crementa el sentit de la propietat dels
Països Socis.
www.eib.org/projects/regions/med

21 de maig de 2007
Mitjans de comunicació
Dublín: La formació, l'educació i l'in-
tercanvi de periodistes entre la UE i la
regió MEDA són importants eines per
evitar la incitació al terrorisme i la ra-
dicalització; així ho afirmen els parti-
cipants en una conferència sobre mit-
jans de comunicació organitzada per
la Comissió Europa en el marc de la
iniciativa Euromed i els mitjans de co-
municació. La conferència «Evitar la in-
citació al terrorisme i a la radicalitza-
ció: Quin és el paper dels mitjans de
comunicació?» reuneix entre 80 i 90
representants de governs euromedi-
terranis, periodistes, editors, profes-
sionals dels mitjans de comunicació i
acadèmics.

24 de maig de 2007
FRONTEX
Brussel·les: La FRONTEX i els estats
membres implicats engeguen la Xarxa
Europea de Patrulles en Aigües del Me-
diterrani i l'Atlàntic per lluitar contra la im-
migració il·legal en les costes del mar
Mediterrani i del sud-oest atlàntic i per
detectar emergències al mar.

25 de maig de 2007
Reforç del poder judicial de Palestina
Gaza: La UE dóna suport al programa
SEYADA per al reforç del poder judicial
de l'Autoritat Palestina. Des de 2003, la
UE ha realitzat una gran inversió per
promoure aquest programa, ja que un
poder judicial just, independent i eficaç
és un pilar fonamental de qualsevol es-
tat. El programa també dóna suport a la
compilació d'una base de dades ex-
haustiva dels judicis dels tribunals pa-
lestins que formi part integral del banc
de dades legal i judicial, conegut com
Al-Muqtafi.

26 de maig / 3 de juny de 2007
Parlament Euromediterrani de la Joventut
Berlín: Més de 100 joves de tots els
estats membres de la UE i d’11 països
del Mediterrani es reuneixen per celebrar
el primer Parlament Euromediterrani de
la Joventut. L'objectiu d'aquest esdeve-
niment és fomentar el diàleg entre els es-
tats membres de la UE i els seus socis
del sud i l'est del Mediterrani, eliminar els
prejudicis i crear ponts interculturals.
Està dissenyat per fer el Procés de Bar-
celona més accessible per als joves. La
sessió plenària del Parlament Eurome-
diterrani de la Joventut identifica el con-
flicte de l'Orient Mitjà i la immigració
il·legal com els principals reptes del fu-
tur. Altres temes sotmesos a debat du-
rant la sessió són la lluita contra la cor-
rupció, la cultura i l'educació i la
seguretat energètica.

30 de maig de 2007
ANIMA
Marsella: «Invertir en el Mediterrani: Cap
a un mercat madur?» és el tema de la
5a i última Conferència Anual de la Xar-
xa Euromediterrània d'Agències de Pro-
moció d'Inversions (ANIMA). Acudeixen
a la reunió la Comissió Europea, els pa-
ïsos MEDA i les Agències de Promoció
de les Inversions (API), inversors inter-
nacionals i representants dels mitjans de
comunicació.
www.euromedinfo.eu/site.169.news.en.1
388.html

30/31 de maig de 2007
APEM
Varsòvia: Es reuneix la Comissió ad hoc
de l'Assemblea Parlamentària Eurome-
diterrània (APEM) sobre els drets de la
dona en els països euromediterranis per
debatre sobre la situació de la dona im-
migrant en els estats membres de la UE
i de la dona en la ciència.

30/31 de maig de 2007
EuroMeSCo
Berlín: EuroMeSCo organitza una re-
unió sobre «Govern, reforma i drets hu-
mans en la regió euromediterrània».
Aquest tema és una de les majors prio-
ritats del Partenariat Euromediterrani
(PEM) atesa l'adopció del programa de
treball de cinc anys i la decisió d'enge-
gar un servei de govern en el transcurs
de la Cimera Euromediterrània de caps
d'Estat i de Govern.
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Juny de 2007

5 de juny de 2007
Energia
Istanbul: Informe de Turquia sobre la
conferència conjunta. La conferència
de la UE «Units per una política ener-
gètica europea» posa l'accent en la im-
portància estratègica de Turquia i re-
flecteix un important progrés en la
integració de les polítiques d'energia
de Turquia i la UE. La UE dóna un gran
suport al paper de Turquia com a pont
energètic cap a Europa i destaca la par-
ticipació d'aquest país en la Comunitat
de l'Energia de la UE. S’insta també la
UE que iniciï negociacions amb Turquia
sobre el capítol relatiu a l'energia. La
declaració és obra d’Olli Rehn, comis-
sari d'Ampliació, i d’Andris Piebalgs, co-
missari d'Energia.
www.foreignpolicy.org.tr/documents/
050607.html

6/7 de juny de 2007
Aigua
Amman: El Programa de Participació
Euromediterrània en Escenaris de Re-
cursos d'Aigua (Programa EMPO-
WERS) celebra un fòrum regional per a
la governabilitat de l'aigua local que re-
uneix representants de xarxes d'aigua
internacionals i regionals, ONG, aca-
dèmics i organitzacions de donants. El
centre d'atenció és la millora del suport
que presten les polítiques a la propie-
tat en l'àmbit local i a la participació en
un govern sostenible de l'aigua local a
la regió MENA. El Programa EMPO-
WERS és un programa regional de qua-
tre anys de durada que es desenvolu-
pa a Egipte, Jordània, Cisjordània i Gaza.
Té com a objectiu millorar a llarg termi-
ni l'accés i el dret a l'aigua de poblacions
vulnerables.

8 de juny de 2007
Pla d'Acció UE-Marroc
Rabat:Organitzacions civils del Marroc
es reuneixen amb el Consell Econòmic
i Social Europeu (CESE) per parlar so-
bre la seva participació en l'aplicació
del Pla d'Acció UE-Marroc. En la trobada
participen sindicats marroquins, orga-
nitzacions d'empresaris, cooperatives
agrícoles i organitzacions de consumi-
dors, de drets humans, ambientals i de
desenvolupament. Les associacions
marroquines posen l'accent en la con-

tribució que hi poden aportar, ja que
mantenen contacte directe amb la po-
blació i coneixen la situació sobre el
terreny. Donen suport a la ràpida crea-
ció d'una comissió econòmica i social
marroquina i remarquen la necessitat
d'un fòrum per al diàleg, la reflexió i la
coordinació en les organitzacions de la
societat civil i entre aquestes i el Govern
del Marroc.
www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/
indexfr.asp?year=2007

11/12 de juny de 2007
Universitat
Alexandria: Se celebra a Egipte el 4t
Fòrum Universitari Euromediterrani, or-
ganitzat per la Universitat d'Alexandria i
el Fòrum Permanent de les Universitats
Euromediterrànies (EPUF) i que comp-
ta amb el suport de la Fundació Anna
Lindh. Els objectius del fòrum són dos:
en primer lloc, engegar un pla d'acció ex-
haustiu per promocionar la cooperació
acadèmica i científica euromediterrània
que es remeti a la Conferència Ministe-
rial Euromediterrània sobre educació su-
perior i investigació científica, i, en segon
lloc, crear associacions i propostes de
projectes en l'àmbit de la cooperació
acadèmica i científica euromediterrània.

18/19 de juny de 2007
Economia
Brussel·les: 11a Conferència Eurome-
diterrània de Transició Econòmica sobre
«Economies mediterrànies davant el rep-
te ambiental immediat». La conferència
és un fòrum informal per al debat obert
sobre aspectes clau de la política eco-
nòmica del Partenariat. Hi participen
funcionaris dels governs dels Països
Socis Mediterranis, grups civils, acadè-
mics, investigadors i grups de reflexió.
El tema principal del debat és com mi-
llorar la integració d'aspectes relacionats
amb el medi ambient (inclòs el canvi cli-
màtic) en l'anàlisi econòmica global del
Mediterrani i en el programa de les re-
formes econòmiques.
http://ec.europa.eu/externalrelations/eu-
romed/etn

18 de juny de 2007
Educació superior
El Caire: A la 1aConferència Ministerial
Euromediterrània sobre Educació Su-
perior i Investigació Científica assistei-
xen representants dels ministeris d'E-

ducació i Desenvolupament dels mem-
bres del Partenariat Euromediterrani. La
conferència pretén estudiar diferents
vies i formes de desenvolupar la co-
operació en l'àmbit de la investigació
científica i actualitzar la cooperació en
l'àmbit de l'educació superior i la for-
mació professional i els referents de l'e-
ducació universitària. En la declaració fi-
nal, «Cap a la creació d'una zona
euromediterrània d’educació superior i
investigació», els ministres euromedi-
terranis reafirmen el compromís d'apli-
car els objectius corresponents del pro-
grama de treball de cinc anys de la
Cimera de Barcelona, els Acords d'As-
sociació i els Plans d'Acció de la PEV.
www.euromed-erconf.org

18/21 de juny de 2007
Justícia
Barcelona: El seminari «Nous instru-
ments per a la cooperació judicial in-
ternacional en qüestions penals», del
Programa regional euromediterrani de
justícia, reuneix representants d'alt nivell
dels països MEDA (jutges, magistrats,
secretaris de tribunals i advocats), de-
legats de Bèlgica, França, Espanya i
Portugal en representació de la UE, i
representants del Consell d'Europa i de
la Xarxa Judicial Europea. Durant el se-
minari, els participants estudien els di-
ferents reptes als quals s'enfronta l'avenç
de la cooperació internacional en matèria
de justícia allí on el crim organitzat ha
adoptat una dimensió transnacional.
www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=63

20 de juny de 2007
Medibtikar
Tunis: Se signa un acord per a l'aplica-
ció del Programa d'Innovació i Tecno-
logia d’EuroMed (Medibtikar), destinat
a reforçar la capacitat de gestió i trans-
ferència de tecnologies de les autoritats
institucionals, els intermediaris i les PIME
dels països i territoris MEDA. Medibti-
kar dóna suport a la creació de xarxes,
el desenvolupament d'una cultura de la
innovació i el disseny d'un sistema d'in-
novació millorat per reafirmar la com-
petitivitat de les PIME a la regió.
www.medibtikar.eu

20 de juny de 2007
UE-Egipte
El Caire: Egipte i la UE celebren per
primera vegada a Egipte la reunió del
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Comitè Conjunt sobre Ciència i Tecno-
logia. Durant aquest primer Comitè Con-
junt UE-Egipte s’aprova el Pla d'Acció
conjunta per a 2006-2007. Aquest pla
identifica prioritats i accions comunes per
a una cooperació reforçada en l'àmbit de
la investigació i el desenvolupament tec-
nològic amb la finalitat de promoure la
participació d'investigadors egipcis en
el Setè Programa Marc (7PM) d'Inves-
tigació i Desenvolupament Tecnològic
(IDT). Està previst que en aquesta se-
gona reunió s’estudiï el progrés obtin-
gut i que es formulin noves accions per
al futur.

20/21 de juny 2007
Veïnatge
Brussel·les: El Consell Europeu recor-
da la importància cabdal de la PEV,
«l'objectiu de la qual és establir en els
països veïns de la Unió una zona de
prosperitat, estabilitat i seguretat basa-
da en els drets humans, la democràcia
i l'estat de dret, així com promoure el pro-
cés de reforma i modernització d'aquests
països». El Consell Europeu aprova les
conclusions del Consell respecte al re-
forç de la PEV i l'informe de la presi-
dència sobre l'estat dels treballs, que in-
clou una sèrie de mesures destinades
a reforçar aquesta política.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/ec/94932.pdf

21 de juny de 2007
Parlament Europeu
Estrasburg: Es debat al Parlament Eu-
ropeu l'ajuda als països del Mediterra-
ni. «El Procés de Barcelona continua
sent el marc adequat per a la política me-
diterrània, que requereix canvis i volun-
tat política per obtenir millors resultats»,
segons un informe del Parlament Euro-
peu en el qual s'analitza la gestió que fa
la UE de l'ajuda a països del Mediterra-
ni. L'informe insisteix en la necessitat
urgent d'ajuda financera directa per a
l'Autoritat Palestina i ajuda humanitària
per a Gaza.
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=
5353752.

22 de juny de 2007
Energia
Viena: El subministrament de gas alge-
rià a la UE podria augmentar en 23.500
milions de metres cúbics l'any abans
de 2011, si els projectes d'infraestruc-

tures conjunts que s’estan creant es
porten a terme segons el previst. Aques-
ta és una de les conclusions d'una re-
unió bilateral entre el comissari d'Ener-
gia de la UE i el seu homòleg algerià,
celebrada al marge de la Reunió Minis-
terial UE-OPEP de Viena.
http://ec.europa.eu/externalrelations/al
geria/index_en.htm

27 de juny de 2007
APEM
Brussel·les: El grup de treball per al fi-
nançament de l'Assemblea Parlamen-
tària Euromediterrània (APEM) i la revi-
sió del seu procediment prejudicial es
reuneix al Parlament Europeu. Durant la
reunió es debat, i probablement s’hi fan
propostes, sobre l'adjudicació de càrrecs
a l’APEM després de l'adhesió de Ro-
mania i Bulgària a la UE i sobre la unió
de recursos amb vistes a establir un
pressupost de l’APEM. El grup de tre-
ball també fa un seguiment de la deci-
sió de la Taula de l’APEM per establir un
secretariat permanent de l’APEM.

27 de juny de 2007
Política i seguretat
Brussel·les: Els alts funcionaris del Par-
tenariat es reuneixen per debatre sobre
determinades àrees que resulten prio-
ritàries per a les reformes: una millora del
clima empresarial que permeti a les em-
preses invertir, una major liberalització del
comerç, la consolidació de l'estabilitat
macroeconòmica i la presentació d'es-
tratègies de finançament públic que afa-
voreixin el creixement i la flexibilitat del
mercat de treball.

27/28 de juny de 2007
Transport
Marràqueix: El Projecte Euromed d'A-
viació, finançat per la UE, celebra al
Marroc el seu primer seminari sobre
Gestió del Tràfic Aeri (ATM). El projec-
te de 5 milions d'euros s'engega el ge-
ner en el marc del programa regional
MEDA «Promoure un espai aeri euro-
mediterrani» i es compon de cinc ele-
ments principals: el mercat de l'aviació,
la seguretat, la defensa, el medi am-
bient i l’ATM.
www.euromedtransport.org/368.0.html

28/29 de juny de 2007
Seguretat
Lisboa: «La seguretat en la zona euro-

mediterrània després de Barcelona +10»
és el títol d'un seminari d’EuroMeSCo de
dos dies de durada. Entre els temes es-
tudiats es troben l'impacte de la PEV en
la cooperació per a la seguretat i la re-
solució de conflictes, les estratègies de
la UE sobre la reforma policial a Pales-
tina i Turquia i la cooperació en matèria
de política i seguretat.
www.euromesco.net

Juliol de 2007

1 de juliol de 2007
Presidència portuguesa
Lisboa: En establir les seves prioritats
per als propers sis mesos, la presidèn-
cia portuguesa de la UE ha assenyalat
la seva intenció de «desenvolupar un
enfocament renovat de la regió medi-
terrània en la seva totalitat. És necessari
que el nostre diàleg polític amb els so-
cis de les fronteres del sud i de l'est si-
gui més intens per respondre als reptes
que requereixen solucions comunes.
L’estabilitat d’ambdues regions guarda
una correspondència mútua».
www.eu2007.pt/UE/vEN

2 de juliol de 2007
Infraestructura
El Caire: La UE i el Govern d'Egipte
signen un nou acord de finançament de
subvencions per un valor de 20 milions
d'euros destinat a donar suport a in-
fraestructures comunitàries i activitats de
desenvolupament social en zones ur-
banes i rurals. Aquest nou programa
pretén contribuir a la reducció de la po-
bresa i al desenvolupament socioeco-
nòmic a través d’activitats que fomen-
tin la creació d’ocupació i la generació
d’ingressos per als pobres, amb la qual
cosa millora el nivell de vida dels ciuta-
dans d’àrees geogràfiques amb una im-
portant concentració de pobresa.

2 de juliol de 2007
APEM
Brussel·les: La situació a l’Orient Mitjà
i la iniciativa de pau àrab estan incloses
a l'ordre del dia del proper Comitè de
l’APEM sobre cooperació política, se-
guretat i drets humans. El Comitè in-
tercanvia punts de vista sobre el pro-
grama de la presidència portuguesa i
sobre els drets humans. A la reunió as-
sisteixen representants dels governs
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de l'Autoritat Palestina i Israel i de la Lli-
ga Àrab.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/c
ommitteepoli/draftagendes/2007-07-
02_en.pdf

2 de juliol de 2007
Educació
Torí: Experts locals dels deu països
MEDA es reuneixen per debatre so-
bre els sistemes d'aprenentatge d'ofi-
cis i adquisició de coneixements a l'em-
presa en la regió MEDA. Aquest
aspecte té una gran importància per a
aquests països, ja que estudis inter-
nacionals han demostrat que l'apre-
nentatge pot millorar el futur laboral
dels joves. Aquesta reunió forma part
del projecte Educació i Formació per
a l'Ocupació (MEDA-ETE), creat per
donar suport als socis dels països
MEDA en el disseny i l'aplicació de
polítiques d'educació i formació tècni-
ca i professional.
www.meda-ete.net

2/4 de juliol de 2007
Cooperació UE-Líban
Beirut: En el context de la PEV, la Co-
missió Europea i el Líban celebren re-
unions dels seus subcomitès sobre (i)
comerç, indústria i serveis, (ii) esforços
per aconseguir que el Líban estigui més
a prop del mercat intern de la UE i (iii)
polítiques socials. Durant les reunions
s’estableixen prioritats per a l’aplicació
del Pla d'Acció UE-Líban en el marc de
la PEV.
www.dellbn.ec.europa.eu/en/info/07/04j
ul07.htm

3/4 de juliol de 2007
Aigua
Madrid: Experts del taller regional de
l'Associació Mediterrània d'Informació
sobre l'Aigua (MedWIP) es reuneixen
amb les parts interessades més impor-
tants per tractar les conclusions preli-
minars d'un estudi de viabilitat sobre un
mecanisme d'observació de l'aigua al
Mediterrani. Els participants també de-
baten sobre l'esborrany d'una carta per
al MedWIP.
www.semide.net/medwip/about/fol6687
21.

5 de juliol de 2007
UE-El Marroc
Rabat: La UE i el Govern del Marroc

signen un acord de finançament de 3 mi-
lions d'euros per a accions de com-
pensació a les comunitats de regions
afectades per la violació dels drets hu-
mans. En el context del suport que pres-
ta als drets humans al Marroc, la UE fa
un seguiment proper del treball de la Ins-
tància Equitat i Reconciliació, que re-
presenta el desig del Marroc de cons-
truir un futur millor amb les lliçons
apreses del seu dolorós passat.

5/6 de juliol de 2007
Política i seguretat
Brussel·les: En la 70a Reunió d'Alts
Funcionaris euromediterranis i del Co-
mitè Euromed, els ministres d'Afers Ex-
teriors destaquen la necessitat d'enfor-
tir encara més el diàleg intercultural amb
la finalitat d'assegurar un millor conei-
xement, enteniment mutu, llibertat i res-
pecte per a totes les religions, creences
i cultures dels pobles euromediterranis,
en la seva diversitat cultural. El Comitè
Euromed aprova la nova estructura or-
ganitzativa de la Fundació Anna Lindh
per al Diàleg entre Cultures.
www.eu2007.pt

6 de juliol de 2007
Orient Mitjà
Portoroz-Koper: El procés de pau a l’O-
rient Mitjà, la PEV i les migracions són
alguns dels temes debatuts en la 4a
Reunió Informal dels ministres mediter-
ranis d'Afers Exteriors. Els ministres tam-
bé analitzen la iniciativa presentada re-
centment per França per a la Unió per
al Mediterrani i acorden que haurien
d’involucrar activament els socis del
Mediterrani i de l'est d'Europa en el dià-
leg sobre aspectes que requereixen
atenció mútua, com la integració eco-
nòmica, l'energia, el transport, la migra-
ció, el diàleg intercultural i l'enfortiment
de la dimensió humana.
www.eu2007.pt

9 de juliol de 2007
Cooperació energètica
Brussel·les: En el transcurs de la con-
ferència sobre el projecte del gasoducte
transsaharià, amb el qual se subminis-
trarà gas a Europa des de Nigèria, el co-
missari europeu d'Energia, Andris Pie-
balgs, recalca la importància de la
cooperació en matèria d'energia a tra-
vés del marc euromediterrani existent i
del futur Partenariat d'Energia UE-Àfri-

ca. També posa en relleu la importància
fonamental que té la diversificació dels
proveïdors i les rutes en l'estratègia de
la UE per a la seguretat del subminis-
trament d'energia.

12/15 de juliol
RehabiMed
Barcelona: «Arquitectura tradicional me-
diterrània: present i futur» és el títol de
la 1a Conferència Regional Euromedi-
terrània organitzada per RehabiMed,
projecte finançat per la UE. Els temes del
programa inclouen l'arquitectura tradi-
cional i el seu valor patrimonial i la re-
habilitació com a factor de cohesió so-
cial. La finalitat del projecte Rehabimed,
que forma part del programa EuroMed
Heritage, és promoure la rehabilitació de
l'arquitectura tradicional en tots els pa-
ïsos mediterranis.
www.rehabimed.net/conferencia/an-
gles/index_conferencia_ang.htm

14/15 de juliol
Educació
Torí: Durant el Fòrum Internacional de
Dones del Mediterrani, especialistes en
qüestions de gènere informen que mal-
grat que en molts dels països MEDA la
dona rep cada cop una millor educació,
la transició de l'educació a l'ocupació
continua sent un repte per a les dones
de molts països. Aquest fòrum és una
xarxa fundada amb la finalitat de donar
suport a l'intercanvi i la cooperació en-
tre dones de les diferents costes del
Mediterrani i promoure la pau i els drets
humans.
www.etf.europa.eu

16 de juliol de 2007
Investigació
Jerusalem: Investigadors, universitats i
empreses israelianes tindran accés to-
tal al Setè Programa Marc de Desen-
volupament (7PM) de la UE. Aquest és
el resultat de la cooperació científica i
tecnològica renovada per la UE i Israel.
En virtut d'aquest acord, els investiga-
dors israelians podran participar en to-
tes les convocatòries de propostes em-
parades pel 7PM en igualtat de
condicions amb investigadors dels Es-
tats membres de la UE. La UE és ara la
segona font de finançament d'investi-
gacions més important per a Israel.
www.delisr.ec.europa.eu/english/what-
snew.asp?id=879
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16/19 de juliol de 2007
Cooperació judicial
Rabat:Membres de les delegacions dels
Socis Mediterranis i experts dels estats
membres de la UE, representants del
Consell d'Europa i de la Conferència de
l’Haia de Dret Internacional Privat, es re-
uneixen en un seminari regional sobre la
cooperació judicial internacional en l'àm-
bit del dret familiar organitzat pel pro-
grama Euromed Justícia (finançat amb
fons MEDA). Els debats aborden, entre
altres temes, el dret familiar en els estats
membres de la UE i la coexistència de di-
ferents règims religiosos entre els Socis
Mediterranis, la cooperació judicial i els
obstacles que existeixen per a la coope-
ració euromediterrània en aquest àmbit.
www.eipa.eu/en/topics/show/&tid=159

17 de juliol de 2007
Fundació Anna Lindh
Nicòsia: L'Institut Mediterrani d'Estudis
de Gènere (MIGS) engega un innova-
dor concurs fotogràfic dirigit a dones
joves de Xipre, Grècia, el Marroc i Es-
panya sota el lema «Violència contra la
dona en el Mediterrani». El concurs s'or-
ganitza en el marc del projecte Diàleg
intercultural sobre la violència contra la
dona creat per la Fundació Anna Lindh,
que pretén potenciar el paper i la pre-
ocupació de les institucions públiques
mediterrànies responsables de la polí-
tica d'igualtat de gèneres.
www.medinstgenderstudies.org/wp/wp-
content/uploads/alfcompetitiondetails-
final.pdf

18 de juliol 2007
UE-Líbia
Lisboa: La presidència de la UE acull de
bon grat la decisió de l'Alt Consell Ju-
dicial libi de commutar les sentències de
mort contra sis membres d'un equip
mèdic búlgar per cadena perpètua. La
presidència reitera la seva solidaritat
amb els nens libis infectats amb el virus
del VIH a Benghazi i confirma el com-
promís de la UE per ajudar a propor-
cionar-los tractament mèdic d'alt nivell.
El comunicat reitera el compromís de la
UE per treballar en el marc de futures re-
lacions UE-Líbia.
www.eu2007.pt

18 de juliol de 2007
EuroMeSCo
París: «El paper dels migrants en les

relacions euromediterrànies» és el títol
del tercer seminari d'una sèrie de re-
unions preparatòries per a la Confe-
rència Anual d’EuroMeSCo 2007. El
debat girarà entorn dels següents temes:
com han arribat els migrants a conver-
tir-se en un assumpte de seguretat, la
contribució dels migrants retornats al
desenvolupament del seu país d'origen
i els migrants i els seus drets.
www.euromesco.net/images/program
me_bis_eng.pdf

23 de juliol de 2007
UE-Marroc
Brussel·les: El Consell d'Associació
UE-Marroc estudia l'estat de la relació
bilateral. Amb motiu de la celebració
del Consell, la Comissió i el Marroc
signen una declaració conjunta desti-
nada a reforçar la seva cooperació en
l'àmbit energètic amb la finalitat de pre-
parar l'eventual integració del mercat
marroquí de l'energia en el de la UE. La
Comissió i el Marroc signen un proto-
col d'acord relatiu al programa de su-
port financer al Marroc per al període
2007-2010. El programa se centra en
les següents prioritats: desenvolupa-
ment social i econòmic, drets humans
i governança, medi ambient i suport
institucional.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct
ion.do?reference=IP/07/1155&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en

25 de juliol de 2007
Mitjans de comunicació
Ramallah: La UE presenta un programa
de formació per als mitjans de comuni-
cació palestins. Es tracta d'un projecte
de 850.000 euros que donarà suport i
formació a 220 professionals dels mit-
jans de comunicació palestins durant
els propers dos anys. Serà el BBC
World Service Trust el que s'encarregui
d'engegar el projecte en associació amb
la Federació Internacional de Periodis-
tes i la UNESCO.

Agost de 2007

8 d'agost de 2007
Salut
Damasc: La UE cofinança un projecte
pilot a Damasc destinat a reforçar la
capacitat de les clíniques de l'Associa-

ció Síria de Planificació Familiar (SFPA)
per actuar com a centres de consulta so-
bre salut. Amb el projecte s'espera aug-
mentar el nivell de benestar físic, psi-
cològic i social mitjançant l'adopció d'un
enfocament holístic de la salut repro-
ductiva. Està dirigit principalment a les
dones, adolescents i homes més des-
favorits de Damasc, dels seus suburbis
i de les zones rurals de l'entorn.

16 d'agost de 2007
Euromed Audiovisual II
Alexandria: La Caravana del Cinema
Euroàrab és un projecte del programa
regional Euromed Audiovisual II finan-
çat per la UE. El projecte organitza fes-
tivals de cinema euroàrabs en ciutats
àrabs i europees per promoure l'inter-
canvi cultural i afavorir les oportunitats
de diàleg. En aquesta ocasió, les «Nits
de caravana» se celebren a Alexandria,
on es projecten set pel·lícules i 23
curts.
www.cinemacaravan.com

Setembre de 2007

3 de setembre de 2007
Política Europea de Veïnatge
Brussel·les: La comissària europea Be-
nita Ferrero-Waldner afirma davant els
delegats que assisteixen a la Confe-
rència de la Política Europea de Ve-
ïnatge (PEV) que l'enfocament de la
PEV és un canvi radical de la manera que
té la UE de relacionar-se amb els seus
amics més propers. Posa l'accent en el
compromís de la Comissió per escoltar
idees dels representants de la societat
civil i empresarial, els periodistes, els
acadèmics i els representants de go-
verns que acudeixen a la conferència.
Proposa centrar el debat en concret en
la integració econòmica, la mobilitat i
l'energia, i aborda el tema d'una major
ajuda financera i tècnica. El president
Barroso explica que «el principi fona-
mental de la PEV és la diferenciació. La
PEV no és una política que estableixi un
model únic per a tots».
http://ec.europa.eu/world/enp/confe-
rences_2007en.htm

4 de setembre de 2007
Líban
Lisboa: La presidència de la UE acull de
bon grat la fi de la crisi provocada per
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militants extremistes armats en el camp
de refugiats palestins Nahr al-Bared, si-
tuat al nord del Líban. En una declara-
ció, la UE reitera tot el seu suport al tre-
ball de les forces armades libaneses
per assegurar la seguretat i l'estabilitat
a tot el país.

6 de setembre de 2007
Drets humans
Estrasburg: La resolució del Parlament
Europeu sobre el desenvolupament dels
diàlegs i les consultes en matèria de
drets humans amb tercers països con-
templa també els diàlegs basats en un
acord d'associació i cooperació en vir-
tut de la PEV. El Parlament demana al
Consell i a la Comissió que treguin par-
tit de la situació actual, en la qual han
expirat els acords d'associació i co-
operació amb nombrosos països veïns,
i que negociïn nous acords amb vista
que en el futur s'hi incloguin els drets hu-
mans i el diàleg eficaç, així com un me-
canisme de seguiment.

6/7 de setembre de 2007
Política i seguretat
Brussel·les: Se celebra a Brussel·les la
reunió dels alts funcionaris del Procés
de Barcelona i del Comitè Euromed a
la qual assisteixen representants dels 27
estats membres de la UE i els seus deu
Socis Mediterranis. L’ambaixador Sam-
paio, coordinador de la presidència per
al Procés de Pau de l'Orient Mitjà, fa una
presentació a la qual segueix un debat
obert sobre la possibilitat de realitzar
progressos en aquest procés de pau
durant la presidència portuguesa.
www.eu2007.pt

6/7 de setembre de 2007
MEDSTAT
Brussel·les: Reunió dels directors ge-
nerals dels instituts nacionals d'esta-
dística dels Països Socis Mediterranis
(PSM) en la qual s'estudien els resultats
obtinguts i s'inicia un diàleg sobre la fu-
tura cooperació a la regió en l'àmbit de
l'estadística. Un dels principals resul-
tats de la reunió és el reconeixement
general de la necessitat d'un intercan-
vi sostenible de dades en la regió i d'u-
na associació reforçada entre la Co-
missió Europea i els instituts nacionals
d'estadística dels PSM.
www.euromedinfo.eu/site.324.con-
tent.en.html

7 de setembre de 2007
Joventut
Nablus: En col·laboració amb el Centre
Palestí de Mosaics per a la Promoció del
Turisme a la Província de Jericó, la Co-
missió Europea celebra la finalització
d'un projecte denominat «Els joves lle-
geixen la història sobre pedres anti-
gues» al poblet de Nus Jbeil, prop de Na-
blus. El projecte, de nou mesos de
durada, permet als joves palestins des-
cobrir l'art dels mosaics.
www.euromedinfo.eu/uploads/File/Mo
saic%20Art.pdf

7/11 de setembre de 2007
Relacions UE-Egipte
Egipte: Una delegació del Consell Eco-
nòmic i Social Europeu (CESE) visita
Egipte, on es reuneix amb alts funcionaris
del Govern i del Parlament, destacats re-
presentants de la societat civil egípcia,
la comunitat empresarial, la federació
de sindicats, ONG i acadèmics. L'ob-
jectiu de la visita és fomentar un diàleg
entre els empresaris, les cambres de
comerç, els sindicats i la societat civil
que sigui similar al model aplicat amb efi-
càcia a la UE, que s'està promovent
gradualment entre els Països Socis del
Mediterrani.
www.eu-delegation.org.eg/en/News/
522.asp

9/10 de setembre de 2007
UE-Síria
Damasc: La delegació del Parlament
Europeu per a les relacions amb els pa-
ïsos del Mashreq celebra la seva 9a re-
unió interparlamentària amb Síria, en la
qual s'aborda el problema dels refugiats
iraquians a Síria. També es debat sobre
l'Acord d'Associació pendent amb la
UE, les reformes polítiques i econòmi-
ques del país i el procés de pau de l'O-
rient Mitjà.
www.ediweb.be/europeaid/forms/news
letterArchive.asp?idNewsletter=41

10/11 de setembre de 2007
SEMIDE
Istanbul: El Sistema Euromediterri d'In-
formació sobre l'Aigua (SEMIDE) cele-
bra el seu 7è Seminari de Coordinació
dels Punts Focals Nacional (NFP). Pro-
posa un enfocament metodològic comú
que permeti als NFP realitzar una anà-
lisi de les expectatives dels usuaris en
el seu país i consolidar els resultats en

l'àmbit mediterrani. En el seminari tam-
bé es preparen la Conferència de Di-
rectors d'Aigua de desembre i la Con-
ferència Ministerial de 2008
www.emwis.net

10 de setembre de 2007
APEM
Brussel·les: Se celebra la reunió del
Grup de Treball de l'Assemblea Parla-
mentària Euromediterrània (APEM) en la
qual s'analitzen el finançament i els pro-
cediments de l’APEM. S'intercanvien
punts de vista sobre els recursos fi-
nancers de l'Assemblea i es debaten
les respostes al qüestionari sobre «pos-
sibles recursos financers per a un futur
pressupost de l’APEM».

10 de setembre de 2007
Eleccions al Marroc
Lisboa: La presidència de la UE elogia
el Govern, els partits polítics, la socie-
tat civil i el poble del Marroc pels «es-
forços que han realitzat per assegurar l'è-
xit i la transparència del procés electoral».
La UE també aplaudeix les mesures que
s'han pres per assegurar una major re-
presentació de les dones al Parlament.
www.eu2007.pt/UE/vFR/Notícias_Do
cuments/Declaracoes_PESC/20070
908.htm

10/12 de setembre de 2007
Formació
Torí: Experts mediterranis en formació
empresarial procedents de deu països
socis de la UE es reuneixen en un taller
sobre el valor d'aplicar un enfocament
més sistemàtic a la formació empresa-
rial a la regió MEDA. El taller està co-
ordinat per la Fundació Europea de For-
mació, la missió de la qual consisteix a
ajudar els països socis de la UE a des-
envolupar una educació i uns sistemes
de formació de qualitat.
www.etf.europa.eu

14 de setembre de 2007
Mitjans de comunicació
Birzeit: L'Oficina d'Assistència Tècnica
de la Comissió Europea per a Cisjor-
dània i la Franja de Gaza anuncia la fi del
primer programa de formació destinat a
12 associacions civils del sector de la
comunicació. El projecte Estació de Rà-
dio de la Comunitat de la zona de Bir-
zeit es va engegar el novembre de 2006
amb l'objectiu d'enfortir el procés de-
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mocràtic en els territoris palestins, con-
ferir poder als joves i a les dones i con-
tribuir a la transformació de les actituds
per plantar cara als conflictes.
www.delwbg.cec.eu.int/en/whatsnew/
first_training.htm

15 de setembre de 2007
ECOFIN Euromed
Porto: Els ministres d'Economia de la UE
es reuneixen amb els seus homòlegs
mediterranis per estudiar les diferents
opcions per assolir un major creixe-
ment sostenible i crear més llocs de
treball. Els ministres se centren en les
finances públiques, les reformes eco-
nòmiques i la creació de mercats fi-
nancers eficients. Acorden engegar una
xarxa euromediterrània d'experts en fi-
nances públiques en un esforç per com-
partir experiències en l'àmbit de la po-
lítica fiscal. Els Socis Mediterranis
reconeixen que s'ha de prestar molta
atenció als dèficits pressupostaris i el
deute públic, a l'augment de la res-
ponsabilitat del sector públic i a la llui-
ta contra la corrupció.
www.eu2007.pt/UE/VINE/Reunioes_Eve
ntos/Ministeriais/EUROMED-FIN.htm

18 de setembre de 2007
Justícia i Interior
Brussel·les: Durant la reunió del Consell
de Justícia i Interior, els ministres acor-
den reforçar les fronteres marítimes me-
ridionals de la UE, i encoratjar els estats
membres perquè donin suport a qual-
sevol Estat membre que hagi de plan-
tar cara a una pressió particular, enge-
gant o reforçant la cooperació concreta
amb tercers països en el control de les
fronteres, la recerca i el rescat i la re-
patriació.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/jha/95975.pdf

19 de setembre de 2007
MED-PACT
Venècia: El projecte Archimedes esta-
bleix els seus objectius i descriu les se-
ves activitats en tres ciutats de la UE (Ve-
nècia, Gènova i Bordeus) i quatre ciutats
mediterrànies associades: Istanbul, Bei-
rut, El Mina i Orà. Archimedes (Actions
to Regenerate Cities and Help Innova-
tive Mediterranean Economic Develop-
ment Enhancing Sustainability) es de-
dica a la cooperació entre autoritats
locals en ambdues ribes del Mediterra-

ni per assegurar un desenvolupament lo-
cal més equilibrat i durador.
www.euromedinfo.eu/uploads/File/news
_#Archimedes_01-07.pdf

21/22 de setembre de 2007
EuroMeSCo
Torí: Seminari d’EuroMeSCo sobre ac-
tors emergents i societats en transició
del Mediterrani sud. S'aborden, entre
altres temes, la renovació de les elits
àrabs, la transformació democràtica a
Egipte (i la congruència entre els actors
de la reforma interna dins i fora de l'a-
parell de l'Estat egipci) i el canvi intern
i el conflicte en el Mediterrani: els casos
de Hamàs i Hezbolà.
www.euromesco.net

28/29 de setembre de 2007
Defensa
Évora: Trobada informal dels ministres
de Defensa de la UE i cinc països del Me-
diterrani occidental (Algèria, Líbia, el Mar-
roc, Mauritània i Tunis). La presidència
portuguesa destaca que l'estabilitat del
Mediterrani té un interès estratègic comú.
Resulta fonamental incloure a l'agenda
d'Europa una major relació amb els pa-
ïsos mediterranis, en particular amb el
Magrib, per aprofundir en el diàleg sobre
la seguretat i la defensa. L'objectiu de la
reunió «27+5» és estudiar la possibilitat
de reforçar aquesta cooperació.
www.eu2007.pt/UE/VEUEN/Notícias_Do
cumentos/20070921DEFESA.htm

28/29 de setembre de 2007
Comerç internacional
Roma: Representants dels 27 països
de la UE i dels seus deu Socis Medi-
terranis es reuneixen en la conferència
«Evitar i gestionar les disputes comer-
cials internacionals: cap a una infraes-
tructura euromediterrània alternativa per
a la resolució de diferències». Amb
aquesta reunió conclou el projecte re-
gional MED-ADR de tres anys finançat
per la UE i dedicat a facilitar la inversió
estrangera i el comerç internacional en
la regió del Mediterrani.
www.adrmeda.org/romeconference07

Octubre de 2007

2 d'octubre de 2007
Diàleg
Alexandria: La Fundació Anna Lindh es

prepara per a la campanya 1001 Ac-
cions en el compte enrere per a l’any
2008, l'Any Europeu del Diàleg Inter-
cultural. La campanya 1001 Accions,
que completa el paper únic de la Fun-
dació com a xarxa, pretén mobilitzar per-
sones i grups de la regió per posar en
marxa sota un estàndard comú activitats
per a la promoció del diàleg.
www.1001actions.org

3 d'octubre de 2007
FRONTEX
Brussel·les: La Comissió de Pressu-
postos del Parlament Europeu vota a
favor d'augmentar amb 30 milions d'eu-
ros el pressupost de 2008 de la FRON-
TEX amb fins de cooperació operativa,
incloses missions al Mediterrani. La Co-
missió de Pressupostos ha complert el
seu compromís polític d'ajudar Malta i al-
tres estats membres del sud en matè-
ria d'immigració il·legal.

3/4 d'octubre de 2007
EuroMeSCo
Lisboa: Se celebra la 7a Conferència
Anual d’EuroMeSCo amb el títol «Una
agenda comuna contra la intolerància.
Els drets humans com a preocupació
compartida». Tradicionalment, els temes
reflecteixen els principals problemes als
quals han de plantar cara el Partenariat
Euromediterrani i la regió en general.
Aquest any s'ha fet un esforç per trac-
tar assumptes d'una major importància
política immediata perquè les conclu-
sions de la conferència es traslladin a les
següents reunions ministerials eurome-
diterrànies. La principal finalitat de la
Conferència Anual és treballar per po-
der adoptar un programa conjunt de
drets humans per al Partenariat.
www.euromesco.net/images/ac_thema
tic_prog_en.pdf

4/5 d'octubre de 2007
Joventut euromediterrània
Marràqueix: La 7a reunió EuroMed Jo-
ventut fa una avaluació inicial de l'aplicació
del programa EuroMed Joventut III. És la
primera reunió euromediterrània d'aquest
tipus que s'organitza en un país MEDA.
També es presenta el lloc web de la xar-
xa de joves artistes euromediterranis
(EMYAN), una nova iniciativa que pro-
porcionarà als seus membres un vehicle
de comunicació. Euromed Joventut III és
un programa regional finançat per la UE
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destinat a fomentar l'enteniment mutu i el
diàleg intercultural entre els joves de la
regió euromediterrània.
www.emyan.org

10/21 d'octubre de 2007
Euromed Audiovisual
Fameck: El projecte Med-Screen del
Programa Euromed Audiovisual II, fi-
nançat per la UE, dóna suport a la pro-
jecció de 18 pel·lícules recents àrabs del
Mediterrani en el 18è Festival de Cine-
ma Àrab de Fameck. El projecte Med-
Screen promociona el cinema dels vuit
països àrabs de la regió MEDA perquè
les seves pel·lícules tinguin una major no-
torietat en els Països Socis.
www.med-screen.com

10 d'octubre de 2007
IEVA
Brussel·les: Conferència sobre el nou
marc legal de l'ajuda externa de la UE:
els reglaments de l'Instrument de Pre-
adhesió (IPA) i de l'Instrument Europeu
de Veïnatge i Associació (IEVA). Es fa
especial èmfasi en el principi d'asso-
ciació contemplat en aquests regla-
ments i en el seu possible impacte per
a una inclusió de major pes de la societat
civil en l'aplicació i la supervisió de les
polítiques externes de la UE i els pro-
grames del IEVA i l’IPA.
www.ecas.org/fileuploads/1475.pdf

11 d'octubre de 2007
Drets humans
Brussel·les: Es reuneix el Comitè ad hoc
de l'Assemblea Parlamentària Eurome-
diterrània (APEM) sobre els drets de la
dona en els països mediterranis per de-
batre diversos assumptes: «La integració
de dones migrants en la UE: un procés
bidireccional» i «Dones migrants com a
factors de desenvolupament: la seva con-
tribució econòmica i social al desenvo-
lupament dels seus països d'origen».
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

12 d'octubre de 2007
MEDSTAT
Luxemburg: MEDSTAT II, el Programa
Euromediterrani de Cooperació Esta-
dística finançat per la UE, acaba d’a-
nunciar que ja està actiu el seu nou lloc
Web propi, on s'oferix informació en an-
glès, francès i alemany sobre MEDSTAT
II, els seus antecedents, la seva es-
tructura organitzativa i els seus socis.

També informa sobre les activitats, els ac-
tes, les publicacions i les dades esta-
dístiques relacionades amb el Programa.
http://ec.europa.eu/eurostat/medstat

15 d'octubre de 2007
Procés de pau
Luxemburg: Durant la reunió del Consell
de Relacions Exteriors, els ministres van
encoratjar el president de Palestina, Mah-
mud Abbas, i el primer ministre d'Israel,
Ehud Olmert, a avançar amb valentia en
el seu diàleg polític. El Consell posa en
relleu la importància de la reunió de do-
nants de desembre i assenyala que la tor-
nada i l’expansió d’EUPOL COPPS és
un element important per a la millora de
la seguretat. Finalment, el Consell reite-
ra la seva gran preocupació per la si-
tuació de la població civil a Gaza.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/gena/96521.pdf

15/16 d'octubre de 2007
EECS
Atenes: A la Cimera Euromediterrània de
Consells Econòmics i Socials i Institu-
cions Similars (EECS) participen uns
120 representants procedents de la so-
cietat civil dels deu Països Socis Medi-
terranis i de diversos països de la UE,
a més de xarxes com el Fòrum Sindical
i la Plataforma Euromed Joventut. Sol·li-
citen que es reforcin les estructures de
participació en els Països Socis i pro-
posen que s'atorgui un paper actiu a la
societat civil per a l'aplicació de plans
d'acció nacionals en l'àmbit d'una PEV
reforçada.
www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/
indexfr.asp?year=2007

17/18 d'octubre de 2007
Transport
Amman: El Projecte Euromed Aviació
celebra un taller sobre transport aeri els
principals objectius del qual són definir
l'enfocament del mercat europeu cap a
una zona d'aviació comuna euromedi-
terrània, presentar el Projecte Euromed
Aviació a la comunitat del mercat i iden-
tificar els principals problemes que pu-
guin sorgir en la regió MEDA actual-
ment i en el futur.
www.euromedtransport.org/350.0.html

20/21 d'octubre
Comerç
Lisboa: La 6a Conferència Ministerial

Euromediterrània sobre Comerç reuneix
els ministres de Comerç dels deu països
mediterranis del Procés de Barcelona i
els ministres de Comerç dels estats
membres de la UE. A més de l'elimina-
ció d’aranzels, s'han assolit progressos
mitjançant l'eliminació de restriccions
quantitatives, la supressió d’obstacles no
aranzelaris i una major transparència.
S’avaluen les negociacions que s'estan
portant a terme per assolir la liberalització
del comerç de serveis i la creació d'un
mecanisme per a la resolució de dife-
rències. Els ministres també estudien
la negociació i l’aplicació d'iniciatives
per a la integració sud-sud.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilate
ral/regions/euromed/ministerial2007/in
dex_en.htm

21/23 d'octubre
Euromed Audiovisual
Bolonya: La Filmoteca de Bolonya acull
un taller sobre la restauració i la con-
servació del patrimoni filmogràfic en el
Mediterrani que se celebra en el marc
del programa Euromed Audiovisual II.
L'objectiu és debatre sobre la situació
actual dels arxius cinematogràfics d'Eu-
ropa i del Mediterrani. Els participants re-
flexionen sobre la importància de protegir
l'herència cinematogràfica des de la
perspectiva històrica, artística i meto-
dològica.
www.euromedaudiovisuel.net

23/24 d'octubre de 2007
Educació
Brussel·les: Una trobada de dos dies de
durada destinada a augmentar la col·la-
boració entre la UE i els Països Socis
del Mediterrani en els sectors de les in-
fraestructures electròniques i les xarxes
d'investigació i educació. EU-MED Event
està patrocinat per tres projectes dedi-
cats a la creació d'infraestructures elec-
tròniques en la regió del Mediterrani;
un d'aquests projectes és EUMED-
CONNECT, finançat per la UE.
www.eumedconnect.net

24 d'octubre de 2007
IEVA
Brussel·les: L'Instrument Europeu de
Veïnatge i Associació (IEVA) destina
97,4 milions d'euros a la regió Mediter-
rània en virtut del seu Programa d'Ac-
ció Regional per al Sud 2007. Es fi-
nancen vuit projectes i programes
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regionals en àmbits com la pau, la pre-
venció de desastres, la promoció de les
inversions, el suport al sector privat, el
diàleg intercultural, la igualtat entre gè-
neres i la informació i la comunicació.
http://ec.europa.eu/europeaid

24 d'octubre de 2007
SMAP
Brussel·les: Se celebren nombrosos ac-
tes en tot el Mediterrani per donar suport
al Dia de la Costa, dedicat a fomentar la
visió de les costes del futur i el seu des-
envolupament sostenible. Es tracta d'un
esdeveniment clau, l'objectiu del qual és
aconseguir que els responsables polítics
i el públic siguin conscients del valor
que té la costa i de la necessitat d'apli-
car un enfocament integrat a la gestió de
les zones costaneres.
www.coastday.org

25/26 d'octubre de 2007
Protecció civil
Porto: La primera reunió informal con-
junta dels directors generals de Pro-
tecció Civil del Programa Euromed i els
seus homòlegs de la UE, l'Espai Eco-
nòmic Europeu i els països candidats es
considera una fita important de la pre-
sidència portuguesa, ja que reuneix di-
rectors generals de Protecció Civil
d'ambdues ribes del Mediterrani.
www.eu2007.pt/UE/VEUEN/Notí
cias_Documentos/20071019civil.htm

26/27 d'octubre de 2007
Política i seguretat
Malta: Segon dels seminaris semestrals
sobre informació i formació per a fun-
cionaris euromediterranis dels països
euromediterranis. Els principals temes
abordats durant els dos dies de la re-
unió són la possibilitat d'un Consell del
Mediterrani, el Partenariat Euromediter-
rani després de la reunió del Grup de
Treball sobre Mitjans de comunicació i
el problema de la seguretat energètica
a la regió euromediterrània.
www.euromed-seminars.org.mt

29/30 d'octubre de 2007
APEM
Roma: El Comitè de l’APEM per a la mi-
llora de la qualitat de vida, els inter-
canvis humans i la cultura es reuneix per
debatre sobre la repercussió del canvi
climàtic i la desertificació, les polítiques
forestals i de gestió d'incendis al Me-

diterrani, el paper de la televisió satèl·lit
com a pont entre societats i cultures a
la regió euromediterrània, les activitats
de la Fundació Anna Lindh i les seves
relacions amb l’APEM i els resultats del
primer Grup de Treball sobre la creació
d'una universitat euromediterrània.

31 d'octubre de 2007
Consell d'Associació UE-Egipte
El Caire: La comissària Benita Ferre-
ro-Waldner elogia el Govern d'Egipte
i la Lliga Àrab per la seva iniciativa per
intentar escurçar la distància que hi ha
entre ambdues parts en el conflicte
entre Israel i Palestina; afegeix que la
UE reconeix la posició d'Egipte com a
soci estratègic i com a font d'estabili-
tat a la regió. La comissària també as-
senyala que la UE és el principal soci
comercial d'Egipte i afirma que, ara, el
Pla d'Acció de la PEV propicia una ma-
jor integració d'Egipte en el mercat in-
terior de la UE.
http://ec.europa.eu/external_rela
tions/egypt/index_en.htm

31 d'octubre de 2007
FEMIP
París: La Facilitat Euromediterrània d'In-
versió i Partenariat (FEMIP) concedeix
el seu cinquè préstec a la companyia Au-
toroutes du Maroc. Juntament amb les
contribucions d'entitats de crèdit àrabs
cofinançarà la construcció d'un tram de
126 quilòmetres de l'autopista que uneix
Fes i Tassa. S'espera que aquesta au-
topista tingui una important influència
en el desenvolupament de l'economia,
el turisme i l'agricultura de la regió del
nord del país.

Novembre

1 de novembre de 2007
Energia
Sharm el Sheik: La Conferència sobre
Energia de la UE, Àfrica i l’Orient Mitjà
ofereix als participants procedents d'À-
frica, de l’Orient Mitjà i del Golf l'opor-
tunitat de debatre amb la UE sobre la co-
operació per a una major seguretat
energètica regional, abordar el canvi cli-
màtic i millorar l'accés a serveis d'ener-
gia, així com la seguretat i la sostenibi-
litat dels subministraments d'energia,
l'eficiència energètica i l'explotació sos-
tenible dels recursos.

1 de novembre de 2007
UE-Israel
Tel Aviv: 20 directius d'empreses d'Eu-
ropa i Israel engeguen el Diàleg Em-
presarial UE-Israel. El seu objectiu és re-
forçar les relacions econòmiques entre
la UE i Israel, eliminar els obstacles al co-
merç i les inversions i millorar la co-
operació i les empreses conjuntes. En
el seu primer any de funcionament, el
diàleg se centrarà en els sectors de la
banca i les finances, l'energia i les tec-
nologies netes, les ciències de la vida,
la indústria manufacturera, les teleco-
municacions, els mitjans de comunica-
ció i Internet.

5/6 de novembre de 2007
Reunió ministerial
Lisboa: Els ministres d'Afers Exteriors
del Partenariat Euromediterrani es re-
uneixen per brindar l'oportunitat d'ava-
luar el progrés obtingut en matèria de
cooperació durant 2007 i per acordar
les prioritats per al proper any. Els mi-
nistres van reafirmar el seu compro-
mís de continuar treballant per assolir
els objectius establerts fa 12 anys. Es
mostren satisfets perquè, malgrat la
tensió que predomina a l’Orient Mitjà,
els Socis Euromediterranis han acon-
seguit mantenir un diàleg constructiu
sobre nombrosos temes clau, i recal-
quen la importància de la PEV. Dins el
mateix marc, la troica de la UE es re-
uneix amb quatre delegacions dife-
rents: els països de la Unió del Ma-
grib Àrab, l'Autoritat Palestina, el Grup
Àrab i Israel.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/er/96969.pdf

5 de novembre de 2007
Troica de la UE. Unió del Magrib Àrab
(UMA)
Lisboa: El principal objectiu d'aquesta
reunió és estimular el procés d'inte-
gració econòmica dels països de la
UMA i reprendre el procés de diàleg di-
recte entre aquests països i la UE. Be-
nita Ferrero-Waldner, comissària de
Relacions Exteriors i de la PEV, afirma
que els països del Magrib estan més
pròxims a la UE i mantenen una relació
amb Europa que és un model a segu-
ir. El repte se centra ara en el desen-
volupament econòmic, la creació d'o-
cupació i la inversió.
www.eu2007.pt
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7/8 de novembre de 2007
Medibtikar
El Caire: Se celebra la Conferència
Anual del Programa Medibtikar, en la
qual es presenten exemples d'iniciatives
actuals que impulsen el desenvolupa-
ment de projectes de cooperació entre
els centres tècnics, les organitzacions de
suport a l'empresa o els administradors
territorials. El programa Medibtikar pro-
posa adaptar aquestes experiències a les
necessitats específiques de cada país,
amb la qual cosa s'enforteix el desen-
volupament d'aquest tipus de xarxes.
www.medibtikar.eu/spip.php?article693

8 de novembre de 2007
Med.2007
Brussel·les: Benita Ferrero-Waldner,
comissària de Relacions Exteriors i de
la PEV, presenta davant el Parlament
Europeu l'última edició de l'Anuari del
Mediterrani, Med.2007. Segons la co-
missària, l'anuari Med.2007, que recull
les principals claus polítiques, econò-
miques, socials i culturals de l'agenda
euromediterrània, és una publicació in-
dispensable per a qualsevol persona in-
teressada en el Mediterrani i el seu fu-
tur. Presenta col·laboracions de diversos
autors internacionals que exposen les se-
ves anàlisis des d'una perspectiva plu-
ral i inclou una sèrie de dades i infor-
macions complementàries en forma de
quadres, gràfics, mapes, requadres d'in-
formació destacada i enllaços d'Internet.

8/9 de novembre de 2007
Consell d'Associació UE-Tunis
Brussel·les: Acord euromediterrani en-
tre la UE i Tunis. El Consell de la UE de-
cideix crear un subcomitè de drets hu-
mans i democràcia. Es tracta del 7è
subcomitè creat al si de l'acord euro-
mediterrani amb Tunis des que aquest
entrés en vigor el març de 1998 per
servir com a marc institucional per a l'a-
plicació i la millora de la cooperació.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/jha/97023.pdf

16 de novembre de 2007
UE-Marroc
Brussel·les: El Marroc i la UE enge-
guen cinc nous projectes d’agerma-
nament institucional en els següents
sectors: agricultura, protecció del con-
sumidor, competència, descentralitza-
ció i lluita contra el blanqueig de capi-

tals. Els projectes es desenvoluparan en
el marc de la segona fase del Progra-
ma de Suport a l'Acord d'Associació.
Aquests programes d'agermanament
han demostrat que no només serveixen
per afavorir l'aplicació de l'Acord d'As-
sociació i el Pla d'Acció, sinó que tam-
bé contribueixen a la creació de vin-
cles més estrets i duradors entre les
diferents branques de l’Administració
marroquina i els seus homòlegs als Es-
tats membres de la UE.

18/19 de novembre de 2007
Migració
Algarve: Al tancament de la 1aReunió
Ministerial Euromediterrània sobre Mi-
gració, els ministres acorden adoptar
una sèrie de «mesures adequades i
concretes» en relació amb la migració
legal i il·legal. La migració legal s'ha
de facilitar com un dels elements es-
sencials de la cooperació euromedi-
terrània. Les iniciatives han de tenir en
compte les diferents categories de tre-
balladors legals i centrar-se també en
les diferents formes de mobilitat pos-
sibles, com la migració circular i la tem-
poral. Una de les propostes consisteix
a crear un grup de treball que elabori
un estudi exhaustiu sobre la situació la-
boral i les necessitats del mercat de tre-
ball en relació amb els migrants. Els mi-
nistres coincideixen a assenyalar que
és necessari enfrontar-se a les cau-
ses que provoquen la migració (la po-
bresa, l'atur i el retard del desenvolu-
pament) i es comprometen a encoratjar
i promoure la inversió estrangera di-
recta per generar ocupació i reduir els
fluxos migratoris.
www.eu2007.pt

19/24 de novembre de 2007
Economia
Marsella: Els impulsors de les relacions
euromediterrànies en el marc de la Set-
mana Mediterrània sobre Economia, l'a-
juntament de Marsella i la Junta Regio-
nal de Provença-Alps-Costa Blava
s'uneixen a l'Agència per al Desenvolu-
pament Públic Euromediterrani per ce-
lebrar la 1a Setmana Mediterrània sobre
Economia. Se celebren prop de 15 ac-
tes principals, en els quals una sèrie
d'economistes, experts, empresaris, po-
lítics i representants de les autoritats
locals i nacionals de diversos països
aborden els aspectes fonamentals que

aplanen el camí cap a la consolidació del
Partenariat Euromediterrani i la integra-
ció econòmica regional.
www.semaine-eco-med.com

21/22 de novembre de 2007
Economia
Marsella: Economist Conferences i la
Xarxa Euromediterrània d'Agències de
Promoció de la Inversió (ANIMA), amb
el suport de diversos socis regionals, or-
ganitzen a Marsella la tercera Cimera Eu-
romediterrània de Negocis sobre l’aug-
ment constant de les associacions
euromediterrànies. Entre els temes que
es debaten a la cimera es troben la in-
teracció entre el sector públic i el privat,
el marc regulador de les associacions
público-privades (APP) a la regió, el fi-
nançament de les associacions, expe-
riències d'inversió, el futur de la infor-
mació, les telecomunicacions i la
innovació en la regió i la posada en
comú de les millors pràctiques. Fins a
juny de 2007, ANIMA ha estat un pro-
jecte regional finançat per la UE. Con-
tinua amb la seva labor com la Xarxa
Euromediterrània d'Agències de Pro-
moció de la Inversió, que reuneix més de
20 agències de promoció de la inversió
(API) i altres actors del desenvolupa-
ment territorial del Mediterrani.

20 de novembre de 2007
Transport
Brussel·les: La Comissió Europea pro-
posa iniciar negociacions amb Israel so-
bre un acord global sobre l'espai aeri.
Dins del procés de creació d'un espai
aeri comú amb els seus veïns orientals
i meridionals el 2010, l'objectiu de la
Comissió és establir un espai obert d'a-
viació entre la UE i Israel per eliminar les
restriccions del mercat i assolir un ma-
jor grau de convergència quant a les
normatives. L'acord amb Israel donaria
lloc a un ambiciós marc on s’integrarien
diversos aspectes relacionats amb l’a-
viació, com la cooperació quant a la re-
glamentació sobre la seguretat aèria, la
protecció, la gestió del tràfic aeri, la tec-
nologia, la investigació i la cooperació
industrial.

22/23 de novembre de 2007
FEMISE
Marsella: Conferència Anual del Fòrum
Euromediterrani d'Instituts Econòmics
(FEMISE). Entre els temes abordats tro-
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bem: la naturalesa de la integració eu-
romediterrània, el creixement i la po-
bresa, el desenvolupament financer i
monetari als Països Socis Mediterranis,
l'efecte de la liberalització dels mercats
de treball als Països Socis Mediterranis,
la integració sud-sud, la liberalització
de l'agricultura i els serveis, empreses i
transparència, i educació i sistemes de
formació als Països Socis Mediterranis.
El Fòrum, format per 70 instituts d'in-
vestigació en matèria econòmica, és
responsable d'aplicar el programa re-
gional Estudi i diàleg sobre aspectes
econòmics euromediterranis, que comp-
ta amb 4,9 milions d'euros de fons de
la UE. Assessora els socis mediterranis
sobre com reformar les seves estructu-
res econòmiques, socials i administra-
tives per adoptar mesures comunes que
promoguin la creació d'una zona de lliu-
re comerç.
www.femise.org

23 de novembre de 2007
Líban
Lisboa: Poques hores abans que fina-
litzi el mandat del president del Líban, la
presidència de la UE emet un comuni-
cat en el qual lamenta que no hagi es-
tat possible triar un nou president segons
el que estableix la constitució. La pre-
sidència de la UE fa una crida a tots els
partits polítics per prosseguir amb el
diàleg destinat a triar un president com
més aviat millor. Ara més que mai, la
presidència de la UE està vinculada a la
independència i la sobirania del Líban i
destaca que l'estabilitat del país és fo-
namental per a tota la regió.

26 de novembre de 2007
APEM
Brussel·les: La situació al Líban és un
dels principals temes de discussió a la
Comissió Política, de Seguretat i de
Drets Humans de l'Assemblea Parla-
mentària Euromediterrània (APEM).

29/30 de novembre de 2007
Veïnatge
Madrid: Al Consell Ministerial de l'Or-
ganització per a la Seguretat i Coope-
ració a Europa (OSCE) celebrat a Ma-
drid els dies 29 i 30 de novembre, la
comissària Benita Ferrero-Waldner re-
corda que l’OSCE i la UE treballen en
estreta cooperació en el veïnatge de la
UE, atès que comparteixen un interès

comú per fomentar l'estabilitat. Per això,
combaten el terrorisme, el crim orga-
nitzat i la degradació ambiental i centren
els seus esforços en iniciatives positi-
ves orientades a les reformes econò-
miques, el bon govern i el respecte a l'es-
tat de dret i la democràcia. La comissària
afegeix que la UE continuarà treballant
braç a braç amb tots els òrgans de l’OS-
CE per donar suport a les reformes lo-
cals i promoure l'estabilitat i la prospe-
ritat en el veïnatge de la UE.
www.osce.org/conferences/mc_2007.html

30 de novembre de 2007
Transport
Brussel·les: El Consell de Transports, Te-
lecomunicacions i Energia autoritza la
Comissió a iniciar negociacions amb
Jordània per establir un Acord Eurome-
diterrani d'Aviació. L'Acord està destinat
a crear un creixement econòmic recíproc
en el sector de l’aviació. S'espera que
un acord global amb Jordània sobre l'es-
pai aeri englobi una sèrie d'aspectes
centrats principalment en l'obertura del
mercat entre la UE i Jordània.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/trans/97330.pdf

Desembre de 2007

4 de desembre
Medibtikar
Amman: El Programa d'Innovació i Tec-
nologia d’EuroMed (Medibtikar) cele-
bra a Amman el seu segon taller, orga-
nitzat en col·laboració amb la Jordan
Enterprise Development Corporation.
Així es pretén il·lustrar la necessitat de
crear models integrals de negoci per a
projectes innovadors i situar-los en el
mercat de manera que augmenti al mà-
xim la seva possibilitat d'atreure la in-
versió i l'experiència necessàries per
seguir desenvolupant aquests negocis.

4 de desembre
Diàleg intercultural
Brussel·les: La Comissió Europea llan-
ça la campanya de comunicació per a
l'Any Europeu del Diàleg Intercultural
2008 sota el lema «Units en la diversi-
tat». Aquest Any Europeu vol contribu-
ir a l'enteniment mutu. El seu propòsit és
explorar els avantatges que aporta la
diversitat cultural, fomentar la participa-
ció activa dels ciutadans en els as-

sumptes europeus i promoure un sen-
timent de pertinença a la UE. L'Any Eu-
ropeu compta amb un pressupost de 10
milions d'euros per finançar la campa-
nya d'informació, les enquestes i els es-
tudis sobre el diàleg intercultural i per al
cofinançament de 7 projectes emble-
màtics europeus i 27 projectes nacio-
nals sobre el diàleg intercultural a tota
la UE.
www.dialogue2008.eu

4 de desembre
Immigració
Brussel·les: En la reunió del Consell
d'Assumptes Econòmics i Financers es
debat sobre les polítiques de migració.
El Consell afirma que la migració és im-
portant per augmentar el potencial de
creixement i facilitar els ajustaments. Hi
ha diversos països en els quals la im-
migració també ha contribuït a solucio-
nar els «colls d'ampolla» dels mercats de
treball, i ajudar a contenir les tensions
inflacionistes i augmentar la competiti-
vitat. La migració s'ha convertit en un fac-
tor important del creixement de la po-
blació a la UE i és la font més dinàmica
de canvi demogràfic.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/misc/97375.pdf

4 de desembre
Líban
Brussel·les: La UE aprova un pressupost
de 80 milions d'euros d'ajuda macrofi-
nancera per donar suport al programa
econòmic i social de reconstrucció i
desenvolupament del Líban. També fa-
cilitarà i promourà l'avenç en l'aplicació
del Pla d'Acció de la PEV de la UE i el
Líban. La comissària de Relacions Ex-
teriors i de la PEV, Benita Ferrero-Wald-
ner, afirma que és crucial per als liba-
nesos arribar a un acord i elegir un
president i reitera el suport de la UE al
procés de reforma política del Líban, en
particular a través de la PEV.
www.euroinfocentre.net/_#News.php?c
Action=Details&ArticleID=1051

5 de desembre
Veïnatge
Brussel·les: La comissària de Relacions
Exteriors i de la PEV, Benita Ferrero-
Waldner, presenta una nova comunica-
ció en la qual es recullen les accions i
iniciatives que són necessàries per en-
fortir encara més la PEV. En la comuni-
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cació s'aborda una sèrie d'objectius,
entre els quals es troba un major com-
promís polític cap a la integració eco-
nòmica, el control de la migració i una
major implicació per resoldre els con-
flictes latents. La Comissió ha decidit
que els primers 50 milions d'euros cor-
responents al Fons d'Inversió en favor de
la PEV s'assignaran a la fi d'aquest any.
www.europa-eu-un.org/articles/en/arti
cle_7586en.htm

9 de desembre
Cimera UE-Àfrica
Lisboa: Durant la 2a Cimera UE-Àfrica
de Caps d'Estat i de Govern, José Só-
crates, primer ministre portuguès i ac-
tual president de la UE, declara que
aquesta Cimera UE-Àfrica passarà a la
història perquè s'hi ha aprovat una es-
tratègia i un pla d'acció entre ambdós
continents i ha nascut un nou esperit de
cooperació, lleialtat i igualtat entre es-
tats. Sócrates també afirma que la 2a Ci-
mera UE-Àfrica s'ha centrat en els drets
humans per desig comú dels líders eu-
ropeus i africans. El president actual de
la Unió Africana, John Kufuor, assenya-
la que la segona Cimera UE-Àfrica ha
canviat les relacions entre els dos con-
tinents; «L'èxit d'aquesta cimera reflec-
teix l'interès i la bona disposició d'a-
quests estats i genera grans esperances
per a Àfrica i Europa».
www.eu2007.pt

10 de desembre
Energia
Brussel·les: En una reunió de l'Obser-
vatori Mediterrani de l'Energia, el co-
missari d'Energia de la UE, Andris Pie-
balgs, fa una crida a les principals
empreses del sector que operen en el
Mediterrani perquè exerceixin un paper
actiu per donar suport al Pla d'accions
prioritàries 2008-2013, en l'àmbit de la
cooperació euromediterrània en matè-
ria d’energia. El comissari presenta les
directrius principals d'aquest pla d'ac-
ció en el discurs «El futur de les relacions
euromediterrànies en matèria d'energia»
que pronuncia davant l'Assemblea Ge-
neral de l'Observatori Mediterrani de
l'Energia (OME). Assenyala que en els
últims tres anys s'ha produït un canvi
significatiu en el panorama de l'energia
i que el Magrib i la regió del Mashreq
presenten un potencial crucial de pro-
veïment d'energia amb grans reserves de

petroli i gas, a més d'un enorme poten-
cial en energies renovables, com la so-
lar, l'eòlica i la biomassa.
www.euromedinfo.eu/site.168.news.en.2
711.html?PHPSESSID=79480f26550i
6ad6a38b8675a507f60b

10 de desembre
Drets humans
Brussel·les: En les conclusions del Con-
sell d'Assumptes Generals i Relacions
Exteriors sobre l'aplicació de la política
europea sobre drets humans i demo-
cratització en països tercers, els minis-
tres d'Afers Exteriors de la UE descriuen
els diferents diàlegs sobre drets hu-
mans amb països tercers, ja siguin ba-
sats en acords, ad hoc o a escala local,
com «una via important per promoure els
drets humans, l'estat de dret i la demo-
cràcia i per expressar preocupacions
relacionades amb aquest àmbit».
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/gena/97506.pdf

10/11 de desembre
Aigua
Bled: Durant la 4a Conferència de Di-
rectors d'Aigua dels països euromediter-
ranis i d'Europa del sud-est, els directors
d'aigua proposen l'elaboració d'una nova
estratègia de l'aigua a llarg termini per a
la regió. Reconeixen la necessitat que hi
hagi una major coherència entre les po-
lítiques a escala nacional i regional; tam-
bé creuen necessari estudiar encara més
com emprar i coordinar els recursos fi-
nancers d'una manera més eficaç.
www.semide.net/media_server/files/2/j/.8.
pdf

12 de desembre
Refugiats
Brussel·les: La CE concedeix 50 milions
d'euros de suport humanitari i estruc-
tural per a la provisió de serveis sani-
taris i educatius als refugiats iraquians
a Síria i Jordània. A propòsit d'aquesta
decisió, la comissària Ferrero-Waldner
afirma que els refugiats iraquians me-
reixen tenir accés als serveis sanitaris
i educatius; fa també esment especial
de l’infatigable esforç de Síria i Jordà-
nia per rebre a les famílies iraquianes
desplaçades.

14 de desembre
Consell Europeu
Lisboa: En les seves conclusions en el

Consell Europeu, els líders de la UE rei-
teren el seu suport a les negociacions
entre palestins i israelians, alhora que ex-
pressen la seva preocupació per la de-
mora en l’elecció del president de la
República Libanesa; també fan refe-
rència a assumptes de política exterior
com la PEV i les relacions amb els Pa-
ïsos Socis del Mediterrani, la migració
i el terrorisme. El Consell Europeu tam-
bé dóna la benvinguda a Albània i Mau-
ritània al Procés de Barcelona. Sobre la
migració, s'afirma que desenvolupar en-
cara més una política integral europea
que complementi les polítiques dels es-
tats membres continua sent una priori-
tat fonamental, i que és vital cooperar
amb països tercers per assegurar un
bon control dels fluxos de migració i
per lluitar contra la immigració il·legal.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/ec/97669.pdf

17 de desembre
Conferència Ministerial
Euromediterrània
Xipre: En la declaració adoptada en la
5a Conferència Ministerial Euromedi-
terrània sobre Energia es reconeix l’im-
portant paper que exerceix l'energia en
el context del Partenariat Euromediter-
rani. En la declaració, els ministres re-
afirmen el seu compromís col·lectiu de
millorar, de manera recíproca, la segu-
retat, la competitivitat i la sostenibilitat
de l'energia de la regió euromediterrà-
nia. Els ministres confirmen un Pla d'ac-
cions prioritàries detallat per a la co-
operació euromediterrània en matèria
d'energia, 2008-2013, que se centra
en tres aspectes prioritaris: garantir una
major harmonització dels mercats de
l'energia i les legislacions, així com la in-
tegració dels mercats de l'energia en la
regió euromediterrània; promoure el des-
envolupament sostenible en el sector
de l'energia; desenvolupar iniciatives
d'interès comú en àmbits clau, com l'am-
pliació de les infraestructures, el finan-
çament de les inversions i la investiga-
ció i el desenvolupament.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/misc/97749.pdf

18 de desembre
Veïnatge
Brussel·les: En el marc del diàleg es-
tructurat entre els comissaris europeus
i les associacions europees i nacionals
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de les autoritats locals i regionals, afa-
vorit pel Comitè de les Regions (CdR),
es debat la dimensió local i regional de
la PEV. En el seu discurs, la comissària
Benita Ferrero-Waldner destaca la im-
portància de la PEV per acostar les po-
lítiques europees als ciutadans i subratlla
els seus objectius, assoliments i pers-
pectives futures, per la qual cosa afirma
que es tracta d'un enfocament nou i
amb fins específics que va més enllà
de la cooperació exterior tradicional, ja
que dóna suport a les reformes internes.
www.cor.europa.eu

19 de desembre
FEMIP
París: La FEMIP ha concedit un préstec
a llarg termini per un import de prop de
3,6 milions de dinars tunisians, uns 2 mi-
lions d'euros, a l'associació tunisenca mi-
crofinancera ENDA Inter-Arabe perquè fi-
nanci la seva expansió. Aquest préstec
permetrà a ENDA concedir més de
50.000microcrèdits, amb la qual cosa es
fomentarà la creació de petites empreses

i llocs de treball. També s'espera que
aquest nou vot de confiança de la Faci-
litat Euromediterrània d'Inversió i Parte-
nariat (FEMIP) sobre ENDA Inter-Arab
tingui un efecte catalitzador addicional
en els inversors locals, i ajudi a l'associació
en els seus objectius de creixement.

28/30 de desembre
FEMISE
El Caire: El tema de les sessions plenà-
ries de la 16a Conferència Anual de l’E-
conomic Research Forum (ERF) és «Ins-
titucions i desenvolupament econòmic».
Les sessions paral·leles comprenen cinc
temes: macroeconomia i finances, treball
i desenvolupament humà, economia in-
ternacional, microeconomia i economia
institucional. A la conferència assisteixen
al voltant de 250 participants, afiliats o no,
a l’ERF, representants d'institucions de
desenvolupament internacionals i regio-
nals, responsables polítics i membres de
la societat civil. La conferència s'emmar-
ca en el programa de la FEMISE.
www.femise.org/ERF/erfconfnext.html

31 de desembre
Drets humans
Brussel·les: Els defensors dels drets
humans a Síria haurien de poder actu-
ar sense ser objecte d'hostilitats. La
presidència de la UE declara que la UE
està molt preocupada per la recent de-
tenció dels membres d'una agrupació en
favor de la democràcia que donaven
suport a la Declaració de Damasc. La UE
recorda a Síria els seus compromisos in-
ternacionals, concretament la Declara-
ció Universal dels Drets Humans i el
Pacte Internacional de Drets Civils i Po-
lítics, signats i ratificats per Síria, en els
quals s'estableix explícitament el dret a
la llibertat d'expressió (article 19) i el
dret de reunió (article 21). La UE insta
les autoritats síries a alliberar immedia-
tament totes les persones que van ser
detingudes mentre expressaven les se-
ves opinions pacíficament.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/cfsp/97872.pdf
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1. El Diàleg Mediterrani de l'OTAN
i la Iniciativa de Cooperació
d'Istanbul

El Diàleg Mediterrani (MD) es conside-
ra una part fonamental de l'enfocament
de la seguretat basat en la cooperació
que adopta l'Aliança Atlàntica i reflecteix
l'opinió d'aquesta organització que la se-
guretat a Europa està estretament lliga-
da a l'estabilitat de la regió de la Medi-
terrània. De fet, el MD té com a objectius
contribuir a la seguretat i l'estabilitat de
la regió, arribar a un major enteniment
mutu entre l'Organització del Tractat de
l'Atlàntic Nord (OTAN) i els seus Socis
Mediterranis, i aclarir les idees errònies
dels països participants sobre l'Aliança.
El MD complementa altres iniciatives
existents a la regió, tals com el Procés
de Barcelona, els Socis Mediterranis per
a la Cooperació de l'Organització per a
la Seguretat i la Cooperació a Europa
(OSCE) i el Diàleg 5+5.El MD té el seu
origen en la Declaració de la Cimera de
Brussel·les de 1994, en la qual, des-
prés dels progressos realitzats en el pro-
cés de pau d'Orient Mitjà, els caps d'Es-
tat i de Govern van mostrar la seva
disposició a establir contactes cas per
cas entre l'Aliança i els països mediter-
ranis no membres. Al llarg de 1995, es
va convidar Egipte, Israel, Mauritània, el
Marroc, Tunísia i Jordània a participar en
el Diàleg amb l'OTAN, al qual també es
va sumar Algèria l’any 2000. Durant la Ci-
mera de Madrid de 1997, es va establir
el Grup de Cooperació Mediterrània
(MCG), en el qual estan representats
tots els membres de l'OTAN i que cons-
titueix l'òrgan directiu per a totes les
qüestions relacionades amb el Diàleg i
el seu desenvolupament.
E MD està constituït per un diàleg po-
lític que es combina amb la participa-

ció en activitats específiques i de ca-
ràcter pràctic. Aquestes reunions acos-
tumen a ser presidides pel secretari ge-
neral de l'OTAN i hi participen el Consell
de l'Atlàntic Nord i l'ambaixador de cada
país mediterrani. Aquestes reunions ofe-
reixen una oportunitat privilegiada d’in-
tercanviar opinions en matèria de se-
guretat i de debatre l'estat actual del MD.
El Diàleg pot mantenir-se a escala bi-
lateral (és a dir, entre els 26 països de
l'OTAN i el país del MD interessat), a es-
cala multilateral (amb la participació
dels 26 països de l'OTAN i els set paï-
sos del MD) o a escala regional (amb
la participació de dos o més països en
la cooperació) i és progressiu quant a
la participació i el contingut, cosa que
permet que el nombre de socis i els
continguts evolucionin amb el temps.
A més, segons un principi de no dis-
criminació, a tots els socis mediterranis
se'ls ofereix la mateixa base per a la co-
operació. En el pla pràctic, s'organit-
zen activitats en matèria de planificació
d'emergències civils, ciència i informa-
ció, així com exercicis militars. Aquest
programa inclou l'observació d'exercicis
militars de l'Associació per a la Pau
(PfP) de l'OTAN, l'assistència a cursos
i seminaris a les escoles de l'OTAN i la
visita als cossos militars de l'organitza-
ció. El Programa de Treball Anual in-
clou totes aquestes activitats, així com
seminaris, tallers i altres activitats de
caràcter pràctic en àmbits com el medi
ambient, la informació, la gestió de cri-
si, estratègies i polítiques de defensa,
armes curtes i armes lleugeres, l'acció
humanitària mundial contra les mines i
la no proliferació. Els països mediterra-
nis col·laboren en les missions de pau
liderades per l'OTAN: Jordània, Egipte
i el Marroc han participat en la missió de
l'OTAN als Balcans.

Durant la Cimera d'Istanbul de 2004,
els caps d'Estat i de Govern de l'OTAN
van decidir desenvolupar la dimensió
pràctica del Diàleg Mediterrani. El tre-
ball de l'Aliança va estar guiat per una
sèrie de principis: la necessitat d'una
estreta col·laboració amb els països del
MD, la importància de donar una res-
posta als seus interessos i necessitats
i la possibilitat d'establir distincions en-
tre els uns i els altres al mateix temps que
es manté la unitat i el caràcter no dis-
criminatori del MD. Aquest desenvolu-
pament del terreny pràctic del MD va
consistir en el foment de la cooperació
militar, la lluita contra el terrorisme mit-
jançant la posada en comú de manera
eficaç de la informació dels serveis d'in-
tel·ligència i la cooperació marítima (en
el marc de l'Operació Active Endea-
vour, la missió marítima de l'Aliança per
detectar i desarticular l'activitat terro-
rista en el Mediterrani), la promoció del
control democràtic de les forces arma-
des i l'increment de la cooperació en
l'àmbit de la planificació d'emergències
civils. A la mateixa Cimera, l'Aliança, que
es considerava preparada per plantar
cara a nous reptes, va decidir llançar
una nova iniciativa. Amb la Iniciativa de
Cooperació d'Istanbul (ICI) es pretén
contribuir a la seguretat mundial i re-
gional a llarg termini oferint una coope-
ració bilateral de caràcter pràctic amb
l'OTAN en els països de la regió de
l'Ampli Orient Mitjà, començant pels
membres del Consell de Cooperació
dels Estats Àrabs del Golf (CCG)
─Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Aràbia
Saudita i la Unió dels Emirats Àrabs─.
La Iniciativa està oberta a tots els pa-
ïsos interessats d'aquesta regió que
subscriguin els seus continguts, inclo-
sa la lluita contra el terrorisme i contra
la proliferació d'armes de destrucció

Cronologies

Altres iniciatives multilaterals a la
Mediterrània
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massiva. Fins avui, Bahrain, Kuwait, Qa-
tar i la Unió dels Emirats Àrabs s'han unit
a la iniciativa. En el marc de la ICI, els
països de l'OTAN van decidir crear el
Grup de la Iniciativa de Cooperació d'Is-
tanbul, integrat per consellers polítics de
les 26 delegacions a l'OTAN dels països
membres. Aquest grup estableix els pro-
cediments per al desenvolupament d'ac-
tivitats pràctiques amb els països inte-
ressats i adopta un sistema «26+1»
amb els països que participen en la Ini-
ciativa per al desenvolupament i la po-
sada en pràctica de plans de treball in-
dividuals.
El MD és un fòrum per al diàleg polític
i la cooperació pràctica dirigit als països
que participen en processos relacio-
nats amb el Mediterrani; la ICI té l'ob-
jectiu fonamental de promoure la co-
operació pràctica a escala bilateral i
està orientada a la regió de l'Ampli Orient
Mitjà. Totes dues iniciatives són com-
plementàries i persegueixen l'objectiu
comú de construir vincles sòlids amb els
països interessats en diferents àmbits de
cooperació. En aquest context, s'ha de
destacar l'activitat del Grup Especial
Mediterrani (GSM) de l'Assemblea Par-
lamentària (AP) de l'OTAN, que pro-
porciona un fòrum per als parlamenta-
ris dels països de l'OTAN i de la regió
de l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (MENA).
Es tracta d'una de les primeres institu-
cions compromeses amb la regió i ha
anat evolucionant per adaptar-se als
nous desafiaments i iniciatives que han
anat sorgint. Com a reflex de la impor-
tància estratègica de la regió del Golf i
la nova ICI, l'AP de l'OTAN també ha co-
mençat a establir contactes amb insti-
tucions parlamentàries i consells as-
sessors dels països de la regió del Golf.

Cronologia gener-desembre de 2007

• 21 de gener, Riad (Aràbia Saudita):
la Divisió de Diplomàcia Pública de l'O-
TAN i l'Institut Diplomàtic del Ministeri
d'Afers Exteriors d'Aràbia Saudita or-
ganitzen conjuntament el «Simposi de
països del CCG i l'OTAN. La coopera-
ció en el marc de la Iniciativa de Co-
operació d'Istanbul». L'ambaixador Mi-
nuto Rizzo, sotssecretari general de
l'OTAN, subratlla que l'OTAN valoraria
molt la participació d'Aràbia Saudita a la
ICI, tenint en compte el paper clau que
ocupa a la regió.

• 9 de febrer, Sevilla (Espanya): els
ministres de Defensa de l'OTAN es re-
uneixen amb els seus homòlegs dels
països del MD en una trobada informal.
Es tracta del segon esdeveniment en
el qual participen els ministres de De-
fensa dels països de l'OTAN i del MD.
Durant la reunió, els ministres debaten
sobre la consolidació dels progressos
assolits i intercanvien idees sobre la co-
operació futura. Les activitats del pro-
grama de treball del MD s'incrementen,
des de les més de 100 activitats l’any
2004 fins a més de 600 l'any 2007. El
programa de treball de 2007 inclou ac-
tivitats en 28 àmbits diferents: activi-
tats militars, planificació d'emergències
civils, gestió de crisis, formació en idio-
mes i altres.
• 28 de març/1 d'abril, Bahrain i Ku-
wait: té lloc la visita anual del GSM de
l’AP de l'OTAN als països. Un grup d'uns
20 parlamentaris europeus i nord-ame-
ricans es reuneixen amb alts funciona-
ris del govern i legisladors dels dos pa-
ïsos del Golf. Les converses se centren
en qüestions de seguretat, en els aven-
ços polítics i econòmics de la regió i en
les relacions amb l'OTAN en el context
de la ICI. Els parlamentaris de l'OTAN
també es reuneixen amb els mitjans de
comunicació i amb representants de la
societat civil. El resultat més important
de la visita és que es conviden parla-
mentaris de tots dos països perquè par-
ticipin com a observadors en determi-
nades activitats de l’AP de l'OTAN.
• 5/6 de juny, Al-Manama (Bahrain):
Conferència de la Diplomàcia Pública de
l'OTAN i Bahrain sobre «Els mitjans de co-
municació en un món canviant: pers-
pectives del CCG i l'OTAN». Hi interve-
nen participants del món acadèmic,
càrrecs electes i funcionaris del Govern,
i representants de la societat civil i del cos
diplomàtic del Regne de Bahrain i d'al-
tres països que participen a la ICI.
• 18/19 de juny, Tunis (Tunísia): se-
minari sobre l’MD de l'OTAN organitzat
per la Divisió de Diplomàcia Pública de
l'OTAN i l'Institut Diplomàtic per a la
Formació i els Estudis del Ministeri d'A-
fers exteriors de Tunísia. Els principals
temes tractats són la transformació del
MD i la seva posada en pràctica, so-
bretot en el que concerneix a Tunísia, i
els desafiaments de la regió del Medi-
terrani en matèria de seguretat i medi
ambient.

• 1/2 de juliol, Nàpols (Itàlia): IV Se-
minari de Nàpols organitzat en col·la-
boració amb la delegació italiana de
l’AP de l'OTAN i el GSM. Un grup de 40
membres de l'OTAN i l’AP de l'OTAN
es reuneix amb els Socis Mediterranis
(Algèria, Israel i Jordània) per debatre
qüestions sobre seguretat a la regió
MENA. La sessió final se centra en la re-
cent mesura adoptada per l'OTAN en el
context del MD i la ICI: la creació d'una
facultat d'Orient Mitjà a l'Escola de De-
fensa de l'OTAN a Roma.
• 5 de setembre, Kuwait (Kuwait): l'am-
baixador Minuto Rizzo, sotssecretari ge-
neral de l'OTAN, pronuncia un discurs du-
rant el Simposi de Diplomàcia Pública a
l'Agència de Notícies de Kuwait (KUNA)
sobre les relacions entre Kuwait i l'OTAN
en el marc de la transformació de l'OTAN.
Subratlla l'augment de la cooperació
pràctica, especialment en el promete-
dor terreny de la formació i l'educació: la
Iniciativa de Cooperació per a la For-
mació pretén que els socis interessats
del MD i la ICI tinguin accés als conei-
xements tècnics de l'Aliança en l'àmbit de
l'entrenament de forces militars.
• 10 de setembre, Doha (Qatar): el
sotssecretari general de l'OTAN es reuneix
amb el príncep hereu de Qatar. Les con-
verses se centren en les perspectives
sobre les relacions futures entre Qatar i
l'OTAN en el marc de la ICI: com millo-
rar el diàleg polític i com desenvolupar el
programa de cooperació pràctica entre
l'OTAN i Qatar per a l'any 2008.
• 9 d'octubre, Egipte: l'OTAN i Egipte
finalitzen el seu Programa de Coopera-
ció Individual (ICP) en el marc del MD
millorat. Durant la Cimera d'Istanbul, els
caps d'Estat i de Govern de l'OTAN van
oferir als països socis del MD la possi-
bilitat d'acordar programes de coope-
ració individual amb l'OTAN. L’ICP con-
tribueix a desenvolupar una cooperació
entre l'OTAN i Egipte més estratègica
que la que hi ha actualment amb el pro-
grama de treball de l’MD.
• 21 d'octubre, Amman (Jordània): pri-
mera visita oficial a Jordània del nou
sotssecretari general de l'OTAN, l'am-
baixador Bisogniero. Les converses se
centren en les relacions entre Jordània
i l'OTAN en el marc de l’MD i en la for-
ma d'avançar en el desenvolupament
de la cooperació pràctica.
• 22/23 d'octubre, Herzliya (Israel):
simposi de dos dies de durada sobre
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«Les relacions entre Israel i l'OTAN i el
Diàleg Mediterrani», organitzat conjun-
tament per la Divisió de Diplomàcia Pú-
blica de l'OTAN i el Fòrum Atlàntic d'Is-
rael. El simposi reuneix destacats líders
d'opinió i responsables de la formulació
de polítiques d'Israel, així com funcionaris
de l'OTAN.
• 17 de novembre, Brussel·les (Bèl-
gica): l’emir de l'Estat de Qatar realitza
una visita històrica a la Caserna Gene-
ral de l'OTAN. Es tracta de la primera vi-
sita d'aquest tipus d'un cap d'Estat d'un
país membre de la ICI. Les converses
polítiques d'alt nivell se centren en el
desenvolupament d'activitats pràctiques
de l'OTAN per a la cooperació amb els
socis de la ICI.
• 3 de desembre, Brussel·les (Bèlgica):
l'OTAN promou juntament amb Jordània
el primer Fons Fiduciari del MD per aju-
dar el país en l'eliminació de restes ex-
plosives de la guerra, cosa que suposa
l'inici d'un nou tipus de cooperació en
la qual es combinen els coneixements
tècnics civils i militars.
• 4/5 de desembre, Brussel·les (Bèl-
gica): la Divisió de Diplomàcia Pública
de l'OTAN organitza unes jornades de
premsa de dos dies de durada a la Ca-
serna General de l'OTAN per a repre-
sentants d'alt nivell dels mitjans de co-
municació de països del MD i la ICI, així
com d'Oman i Aràbia Saudita. Els temes
tractats són: l'ordre del dia de les re-
unions ministerials de l'OTAN, el MD i la
ICI, les relacions de l'OTAN amb Rús-
sia i Ucraïna, i el paper de l'OTAN en la
seguretat i l'estabilització des dels Bal-
cans fins a Afganistan.
• 7 de desembre, Brussel·les (Bèlgica):
els ministres d'Afers Exteriors de l'OTAN
i els seus homòlegs dels països del MD
es reuneixen per segona vegada des
de la Cimera d'Istanbul de 2004. Els
ministres es mostren d'acord que el dià-
leg polític i la cooperació pràctica han
d’anar plegats.
Més informació:
Diàleg Mediterrani: www.nato.int/med-
dial/home.htm
Iniciativa de Cooperació d'Istanbul:
www.nato.int/ici/home.htm

2. Els Socis Mediterranis per a la
Cooperació de l’OSCE

La relació entre l’OSCE i els Socis Me-
diterranis per a la Cooperació (Algèria,

Egipte, Israel, Jordània, el Marroc i Tu-
nísia) es remunta al Procés d'Hèlsinki.
L'Acta Final d'Hèlsinki, l’any 1975, es va
afirmar amb convicció que la seguretat
a Europa s’havia de considerar en el
context més ampli de la seguretat mun-
dial i en estreta relació amb la segure-
tat en el conjunt de la zona mediterrà-
nia. L’any 1992, durant la Cimera
d'Hèlsinki, es va considerar fonamental
mantenir un contacte més estret amb els
Socis Mediterranis. Des d'aquest mo-
ment, s'ha convidat regularment els So-
cis a les reunions del Consell Ministe-
rial de l’OSCE, a les conferències i als
seminaris per a la regió del Mediterra-
ni que se celebren anualment. Aquests
últims, juntament amb el Fòrum Parla-
mentari per a la regió del Mediterrani,
ofereixen oportunitats privilegiades per
a l'intercanvi d'idees i experiències. A
la Cimera de Budapest de 1994 va te-
nir lloc un altre esdeveniment clau: la
creació d'un Grup de Contacte infor-
mal en el marc del Consell Permanent.
Actualment, el Grup de Contacte cons-
titueix la principal via per al diàleg po-
lític que es manté amb els Socis Me-
diterranis, a més de facilitar l'intercanvi
d'informació i la generació d'idees. L’a-
ny 2003, en la reunió del Consell Mi-
nisterial a Maastricht, l'adopció de l'Es-
tratègia de l’OSCE davant de les
amenaces contra la seguretat i l'esta-
bilitat en el segle XXI va marcar un al-
tre moment decisiu. Va ser una opor-
tunitat per enfortir la interacció, sobretot
mitjançant la identificació d'àmbits d'in-
terès comú per realitzar accions coor-
dinades. Després de l'increment dels
àmbits de cooperació, actualment s'in-
clouen entre ells diversos aspectes
del treball de l'Organització: el desen-
volupament de la confiança, el diàleg
polític i una col·laboració més especí-
fica per plantar cara a qüestions con-
cretes, tals com la intolerància, la dis-
criminació, el terrorisme, la relació entre
el benestar econòmic i ambiental i la se-
guretat, i la gestió de les migracions.
L'ampli marc per al contacte regular es
reflecteix en: la participació dels Socis
Mediterranis per a la Cooperació en
qualitat d'observadors en reunions d'alt
nivell amb la Troica Ministerial i el se-
cretari general de l’OSCE, la Confe-
rència Anual per a l'Examen de la Se-
guretat, el Fòrum Econòmic, les
sessions anuals i d'hivern de l'Assem-

blea Parlamentària de l’OSCE i, final-
ment, el seminari anual per a la regió del
Mediterrani de l’OSCE, al qual també
acostumen a assistir organitzacions in-
ternacionals, parlamentaris i Organit-
zacions No Governamentals (ONG).
La presidència espanyola va organitzar
una reunió informal entre els represen-
tants personals de la presidència en
exercici sobre la tolerància i els Socis
Mediterranis. La promoció de la tole-
rància i la no discriminació va ser una de
les prioritats de la presidència espa-
nyola de l’OSCE durant 2007; les altres
prioritats van ser la lluita contra el ter-
rorisme i el tràfic de persones i la pro-
tecció dels drets de les minories dels pa-
ïsos. La tolerància i la no discriminació
van ocupar un lloc central en diverses
reunions importants l’any 2007: el XIII
Seminari per a la regió del Mediterrani,
la Conferència sobre Intolerància i Dis-
criminació envers els Musulmans, cele-
brada a Còrdova, i la Conferència de Bu-
carest sobre la Lluita contra la
Discriminació.

Seminari per a la regió de laMediterrània

17/18 de desembre, Tel Aviv (Israel):
el Govern israelià acull el XIII Seminari
per a la regió del Mediterrani, al qual as-
sisteixen els països participants de l’OS-
CE i els Socis Mediterranis. La vigília del
Seminari, diverses ONG del Mediterra-
ni participen en un debat sobre el pa-
per que ocupen en la lluita contra la in-
tolerància i la discriminació. Entre els
temes del programa del Seminari s'in-
clouen el foment del respecte per la di-
versitat cultural i religiosa i la facilitació
del diàleg: la lluita contra la discrimina-
ció envers les dones, els immigrants i al-
tres grups; el paper de les dones, els
educadors i els mitjans de comunicació
en la lluita contra la intolerància, i els
compromisos de l’OSCE en matèria de
tolerància, així com les eines de les quals
disposa per al seu compliment. L'am-
baixador espanyol Carlos Sánchez de
Boado, que presideix el Consell Per-
manent, afirma que l’OSCE promou les
trobades que contribueixen a evitar l'e-
rosió de la legitimitat, la pluralitat i la
coexistència democràtiques. La pro-
moció de la participació en societats
pluralistes i la lluita contra la intoleràn-
cia són algunes de les prioritats de la
presidència espanyola de l’OSCE l'any
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2007. Aquests objectius es confirmen
en el Consell Ministerial celebrat a Ma-
drid a finals de novembre, en el qual
s'adopta una decisió sobre la tolerància
i la no discriminació.

Assemblea Parlamentària de l’OSCE

29 de setembre/1 d'octubre, Portoroz
(Eslovènia): parlamentaris dels països
de l’OSCE i els Socis Mediterranis par-
ticipen en les reunions anuals, que con-
sisteixen en una reunió de la Comissió
Permanent i un Fòrum sobre la regió del
Mediterrani. L’1 d'octubre, l'atenció dels
parlamentaris se centra sobretot en la di-
mensió mediterrània de l’OSCE, i espe-
cialment en la protecció de les minories
i la no discriminació en el Mediterrani.

Conferència Internacional de l’OSCE

9/10 d'octubre, Còrdova (Espanya): la
Conferència Internacional de l’OSCE
porta per títol «Lluita contra la intole-
rància i la discriminació envers els mu-
sulmans» i té l'objectiu d'introduir el fe-
nomen de la intolerància i la discriminació
contra les comunitats musulmanes en el
terreny polític de l’OSCE i abordar
aquesta qüestió amb la intenció de pro-
posar una solució a aquesta forma con-
creta de discriminació. Durant les ses-
sions plenàries, dos Socis Mediterranis,
Algèria i Egipte, es refereixen al paper
de l'educació i dels mitjans de comuni-
cació en la lluita contra la discriminació
envers els musulmans.

Tallers de l’OSCE

13/15 de novembre, Madrid (Espanya):
el taller sobre «Seguretat en els docu-
ments de viatge de la regió del Medi-
terrani» està orientat a ajudar els països
participants de l’OSCE i els Socis Me-
diterranis a complir la decisió adoptada
l'any 2003, que exigia una millora dels
passaports: els documents de viatge
han de ser llegibles per màquines, tenir
fotografies digitalitzades i dades bio-
mètriques, quan sigui possible. El taller
està organitzat per la Unitat d'Acció con-
tra el Terrorisme de l’OSCE.
10/11 de desembre, València (Espa-
nya): el tema del taller és «L'escassetat
d'aigua, la degradació del sòl i la de-
sertificació a la regió del Mediterrani» i
l'objectiu és estudiar, d'una banda, la

relació d'aquests tres elements i, d’una
altra, la seguretat.
Més informació:
Seminari Mediterrani:
www.osce.org/item/27874.html
Conferència de Còrdova:
www.osce.org/conferences/tnd_mus-
lim_2007.html

3. Fòrum Mediterrani (Foromed)

Des de la seva creació l’any 1994, el Fò-
rum Mediterrani ha representat un marc
informal per a la cooperació entre sis pa-
ïsos mediterranis de la Unió Europea
(UE) i cinc socis mediterranis: Portu-
gal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Mal-
ta, el Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte i
Turquia. Es tracta d'un fòrum informal per
al diàleg i la trobada entre aquests pa-
ïsos, que serveix com a terreny de pro-
ves per a noves idees, i promou inicia-
tives en el marc general del Procés de
Barcelona. No té estatuts fundacionals,
ni tampoc una estructura bàsica per-
manent ni recursos econòmics propis,
de manera que totes les seves activitats
són finançades pels països que desit-
gen participar-hi. La presidència és ro-
tatòria anualment i el coordinador de
cada presidència fa les funcions de se-
cretari. Al final de cada presidència té
lloc una reunió ministerial, que es con-
sidera la part principal del Fòrum. Cada
any se celebren tres o quatre reunions
d'experts, així com seminaris i tallers.
Així mateix, se celebren reunions extra-
ordinàries ad hoc en circumstàncies es-
pecials, com a l'octubre de 2001, arran
dels esdeveniments de l’11 de setem-
bre, i a l'abril de 2006, per tractar la cri-
si de les caricatures.
El Fòrum Mediterrani és la materialitza-
ció d'una iniciativa francoegípcia amb
la qual s'estableix una cooperació mul-
tilateral entre els Estats mediterranis
membres de la UE i tercers països me-
diterranis. Es compon de tres grups de
treball: polític, econòmic i cultural. Amb
el llançament del Procés de Barcelona,
el novembre de 1995, es va posar en
dubte la utilitat del Fòrum Mediterrani,
que va anar reduint la seva activitat a
causa de la manca de suport econò-
mic. A causa de la seva naturalesa fle-
xible, es va decidir mantenir-lo com un
instrument de suport per al Procés de
Barcelona. En els últims anys ha fun-
cionat fonamentalment com un fòrum

per al diàleg informal i l'intercanvi d'o-
pinions per preparar les Conferències
Ministerials del Procés de Barcelona.
En la segona Conferència Ministerial,
es van establir els dos criteris per a l'ad-
missió d'un nou membre al Fòrum: ha de
tenir costa en el Mediterrani, és a dir, ser
un país mediterrani, i ha d'haver-hi con-
sens entre els membres existents pel
que fa a l'admissió del nou membre.
El principal esdeveniment de l'any va
ser la XIV Reunió de Ministres d'Afers
exteriors del Fòrum Mediterrani, cele-
brada a Rethymno (Creta) els dies 1 i 2
de juny de 2007, sota la presidència
de Grècia. A més de les delegacions
dels 11 països fundadors del Fòrum
Mediterrani, la presidència va convidar
també una delegació líbia. Els ministres
reiteren la seva convicció que el Fòrum
Mediterrani constitueix una útil platafor-
ma de reflexió i anàlisi en profunditat
del Partenariat Euromediterrani i recor-
den l'objectiu últim de contribuir a la
consolidació de la pau, la seguretat,
l'estabilitat i la prosperitat en el Medi-
terrani. Els ministres centren els seus de-
bats en temes de cabdal importància
per a la regió: la situació a l’Orient Mit-
jà, les migracions i l'energia. Malgrat els
recents esclats de violència a l’Orient
Mitjà, estan sorgint noves perspectives
per a la promoció del procés de pau
gràcies a alguns avenços realitzats en
el pla polític: la renovació de la iniciati-
va de pau àrab, la promoció de la uni-
tat nacional per part del Govern pales-
tí i la mobilització de la comunitat
internacional. Els ministres examinen la
situació del Partenariat Euromediterra-
ni en el sector energètic i subratllen la
necessitat de potenciar la integració
gradual dels mercats energètics euro-
mediterranis. Es mostren d'acord que
els ministres d'Energia podrien estudiar
en major profunditat la viabilitat de crear
una Comunitat Euromediterrània de l'E-
nergia. Quant a les migracions, subrat-
llen la importància d'afrontar el fenomen
mitjançant un enfocament global i inte-
grat. Els ministres també ratifiquen la
triple dimensió de la qüestió: migracions
legals, migració i desenvolupament, i
immigració il·legal. Subratllen la neces-
sitat d'una col·laboració més estreta i
un intercanvi constant d'informació en-
tre els diferents fòrums del Procés de
Barcelona especialment amb l'Assem-
blea Parlamentària Euromediterrània, el
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paper de la qual ha de ser potenciat.
Finalment, acorden que Algèria assu-
mirà la pròxima presidència del Fòrum
Mediterrani l’any 2008.
Més informació:
www.maec.es/SiteCollectionDocu-
ments/Pa%C3%ADses%20y%20re-
giones/Mediterraneo/COMUNICA-
DO_CONJUNTO.pdf

4. Iniciativa Adriàtico-Jònica

La Iniciativa Adriàtico-Jònica (AII) es va
promoure oficialment durant la Confe-
rència sobre Desenvolupament i Segu-
retat dels mars Adriàtic i Jònic, cele-
brada a Ancona l’any 2000. Al final de
la Conferència es va aprovar la Decla-
ració d’Ancona, que va suposar la pro-
mulgació política d'aquesta iniciativa.
L’AII compta amb el suport de la UE i hi
participen vuit països europeus que te-
nen sortida als mars Adriàtic i Jònic: Al-
bània, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia,
Grècia, Itàlia, Montenegro, Sèrbia i Es-
lovènia. L'objectiu d'aquesta Iniciativa
és augmentar i reforçar la seguretat en
la regió de l’Adriàtic-Jònic, intensificar la
cooperació entre els països de la regió
i impulsar el procés d'integració a la UE
d'aquests països (Albània, Croàcia, Sèr-
bia, Montenegro, Bòsnia i Hercegovi-
na), que actualment no pertanyen a la UE
però que són candidats a l'adhesió. La
Iniciativa és un fòrum per a l'intercanvi
d'opinions polítiques i, al mateix temps,
possibilita la cooperació multilateral en
diversos àmbits: la lluita contra la de-
linqüència organitzada, la cooperació
econòmica i en matèria de turisme en-
tre petites i mitjanes empreses, la pro-
tecció del medi ambient i el desenvolu-
pament sostenible, la cooperació en
matèria de transport i enviament de mer-
caderies, i la cooperació cultural i entre
universitats, amb la Universitat Virtual
de la Conca Adriàtico-Jònica (www.uni
andrion.net). L’AII manca d'òrgans per-
manents, però compta amb una es-
tructura organitzativa: el Consell Adrià-
tico-Jònic, la Comissió d'Alts Funcionaris
i les sis taules rodones temàtiques. El
Consell Adriàtico-Jònic és el principal òr-
gan de decisió de l’AII i reuneix un cop
l'any els ministres d'Afers Exteriors. La
seva presidència és rotatòria, amb un
nou president cada any; fins al maig de
2007, Bòsnia i Hercegovina exerceix la
presidència de l‘AII, que serà ocupada

per Croàcia fins al maig de 2008. La Co-
missió d'Alts Funcionaris és l'òrgan res-
ponsable de la coordinació de les acti-
vitats, la preparació de les reunions
ministerials i la posada en pràctica de les
idees i conclusions de les taules rodo-
nes. Aquestes últimes es divideixen en
sis unitats temàtiques a través de les
quals es desenvolupen les activitats de
la Iniciativa i es reuneixen com a mínim
dos cops l'any. La gran flexibilitat en la
planificació de les reunions d'aquests òr-
gans condueix en ocasions a la inefi-
ciència i a la manca de continuïtat en el
treball.
Una de les taules rodones programades
durant la presidència bòsnia va tractar
sobre seguretat. El 2 d'abril, represen-
tants d'institucions de seguretat i d'or-
ganismes encarregats de vetllar pel
compliment de la llei de Bòsnia, Albà-
nia, Croàcia, Itàlia, Eslovènia, Sèrbia i
Grècia presenten a Sarajevo els seus
mètodes per a la lluita contra la delin-
qüència organitzada i mantenen debats
orientats a millorar la cooperació regio-
nal per desarticular les xarxes de delin-
qüència organitzada.
Durant la reunió ministerial celebrada a
Sarajevo l’1 de juny, s'aprova la Decla-
ració de Sarajevo com a document final
de la presidència de Bòsnia i Hercego-
vina de l’AII. En aquesta declaració es
destaca la decisió d'establir una Se-
cretaria Permanent operativa, proba-
blement amb seu a Ancona (Itàlia), que
contribuirà a la millora de la coordinació
i del desenvolupament de les activitats.
Una altra decisió important és la de re-
duir el nombre de temes que debatrà la
Iniciativa en el futur, amb la finalitat d'in-
crementar-ne l'eficiència: la protecció
del medi ambient, les xarxes de transport
i comunicació, i la protecció del valuós
patrimoni cultural de la regió. En el Con-
sell Adriàtico-Jònic de Sarajevo, Sèrbia
i Montenegro participen per primera ve-
gada com a països independents.

5. Tercera i quarta reunions
informals dels ministres d'Afers
Exteriors dels països mediterranis
de la UE

Durant l’any 2007, els ministres d'Afers
Exteriors dels vuit estats membres que
formen la frontera sud de la UE celebren
dues reunions informals, l'objectiu de
les quals és assegurar que es manté

constant una perspectiva mediterrània en
les actuacions i polítiques de la UE.
Aquestes reunions ofereixen una opor-
tunitat per realitzar un intercanvi d'opi-
nions obert i sincer sobre una sèrie de
qüestions que es consideren d'espe-
cial importància per a la UE i per als
aspectes del seu programa que con-
cerneixen el sud del continent i el Me-
diterrani. Els països participants són Xi-
pre, França, Grècia, Itàlia, Malta,
Eslovènia, Espanya i Portugal, l’anome-
nat «Grup de l'Olivera». Encara que no
són mediterranis des del punt de vista
geogràfic, Bulgària i Romania, els dos
nous estats membres de la UE, són ac-
ceptats i participen en la quarta reunió.
• 1/2 de febrer, La Valeta (Malta): en
el nucli de la tercera reunió informal es
troba el debat sobre la millora de la re-
lació amb els Socis Mediterranis en el
marc de la Política Europea de Veïnat-
ge (PEV). Referent a això, també s'in-
sisteix en la importància de millorar els
mecanismes de visat, que constituei-
xen una eina essencial per a una políti-
ca de veïnatge eficaç. També es debat
el projecte de l’anomenada Iniciativa de
Malta, que constituiria un nou marc per
al diàleg entre la UE i la Lliga Àrab amb
un format més visible, estructurat i com-
promès, per exemple, a través de les
reunions dels ministres d'Afers Exteriors
dels estats membres d'ambdues orga-
nitzacions. L’Orient Mitjà i la immigració
il·legal són altres temes destacats del de-
bat, com també el futur d'Europa i la
seva estratègia per a un proveïment d'e-
nergia sostenible, competitiu i segur.
• 5/6 de juliol, Koper (Eslovènia): l’O-
rient Mitjà, les migracions i la PEV són
els principals punts de la quarta reunió
informal de ministres d'Afers Exteriors
dels estats mediterranis membres de la
UE. Els ministres envien una carta ober-
ta a l’acabat de nomenar enviat especial
del Quartet d'Orient Mitjà, Tony Blair,
en la qual proposen la creació d'una
força internacional que promogui la re-
solució del conflicte. En el document
també es fa una crida a Israel perquè
prengui mesures concretes, com la
transferència d'impostos que deu als
palestins. Pel que fa a la PEV, els mi-
nistres acorden implicar més activament
els Socis d'Europa de l'Est i del Medi-
terrani en temes d'interès mutu: energia,
transport, migracions, etc. Els ministres
també acorden seguir desenvolupant la
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Iniciativa de la Sinergia del Mar Negre,
a més d'insistir que les polítiques sobre
migració de la UE han de tenir en comp-
te tots els aspectes de les migracions:
la seguretat interna de la UE i el respecte
als drets humans. També demanen una
intensificació de la col·laboració entre la
UE i els països d'origen/trànsit dels flu-
xos migratoris. Els ministres també de-
baten el futur de Kosovo, es mostren
d'acord que és responsabilitat de la UE
i reiteren que la unitat de la UE pel que
fa a aquest assumpte és fonamental.
Eslovènia presenta una iniciativa per a
la creació d'una Universitat Euromedi-
terrània amb seu a la costa eslovena.
Bulgària i Romania participen en aques-
ta reunió per primera vegada.
Més informació:
Ministeri d'Afers Exteriors (Malta):
www.mfa.gov.mt/pages/news.asp?sec=
9&id=359
Oficina del Govern per a la Comunica-
ció de la República d'Eslovènia:
www.ukom.gov.si/eng/slovenia/publica
tions/slovenia-news/5042/5082

6. Diàleg 5+5

El Diàleg 5+5 es va crear el 10 d'octu-
bre de 1990, durant una reunió minis-
terial dels deu països de la conca del
Mediterrani Occidental: Portugal, Es-
panya, França, Itàlia i Malta (a la riba
nord), el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia
i Mauritània (a la riba sud). En un prin-
cipi, va ser creada com una reunió de mi-
nistres d'Afers Exteriors. Fins a 2007,
s'han celebrat set reunions, amb deu
anys d'interrupció entre les dues pri-
meres i les següents, a causa de les
sancions internacionals imposades a Lí-
bia. El Diàleg 5+5 té un caràcter infor-
mal i flexible i, amb el pas dels anys, ha
passat de limitar-se a l'àmbit merament
polític a abastar altres àmbits, conver-
tint-se així en un fòrum per a una co-
operació regional i multidisciplinar re-
forçada al Mediterrani Occidental. Es
mantenen reunions de caràcter infor-
mal entre els ministres d'Afers Exteriors,
així com de Defensa, Interior, Treball i As-
sumptes Socials, Relacions Interparla-
mentàries, Turisme i Transports. Atès
que no existeix un fòrum específic per
al diàleg entre la UE i el Magreb, el Dià-
leg 5+5 destaca com a únic marc per
a la relació entre els països europeus i

el Magreb. A causa del seu caràcter
pràctic i operatiu, constitueix un fòrum
privilegiat per a l'intercanvi d'idees i el
llançament de noves iniciatives, que
aprofita a més el seu abast geogràfic li-
mitat, ja que es restringeix al Mediterrani
Occidental. Aquesta iniciativa ha im-
pulsat la integració de Líbia i Mauritània
en el context regional.

Principals reunions l’any 2007

• 1/2 de març, Tunis (Tunísia): IV Con-
ferència Ministerial Euromediterrània del
Transport (GTMO 5+5), a la qual as-
sisteixen els ministres de Transports d'Al-
gèria, Espanya, Líbia, Malta, el Marroc,
Portugal i Tunísia, així com alts repre-
sentants dels Ministeris de França, Ità-
lia i Mauritània. També hi són presents,
en qualitat d'observadors, representants
de la Unió del Magreb Àrab (UMA) i de
la Comissió Europea (CE). El Grup de
Ministres de Transports del Mediterrani
Occidental (GTMO) existeix des de
1995. Des de la seva creació, ha pro-
mogut la cooperació en l'àmbit de la in-
dústria del transport del Mediterrani Oc-
cidental i ha contribuït a l'enfortiment
dels Acords d'Associació Euromediter-
ranis. La IV Conferència Ministerial Eu-
romediterrània del Transport és el resul-
tat d'una estreta col·laboració entre
Tunísia i Espanya (presidents entrant i
sortint, respectivament). A la conferèn-
cia, la presidència del GTMO es trans-
fereix a Tunísia, que la mantindrà durant
els pròxims dos anys. El Grup de Co-
operació Euromediterrània GTMO comp-
ta ara amb tres nous membres (Líbia,
Malta i Mauritània), amb la qual cosa
s'obté l'estructura 5+5 (cinc països del
Magreb i cinc països de la UE) que exis-
teix en altres sectors. Altres fites impor-
tants de la Conferència són l'adopció i
la signatura del Protocol de Cooperació,
que institucionalitza i confirma la co-
operació del GTMO en l'àmbit del trans-
port. De conformitat amb el protocol,
entre les àrees de treball prioritàries s'in-
clouen la definició d'una xarxa de trans-
port multimodal en la regió, la millora de
les condicions de transport per facilitar
el comerç a la regió i el foment de la
Recerca i el Desenvolupament (R+D)
sobre transport a la zona mediterrània.
• 10/11 de setembre, Madrid (Espa-
nya): reunió del grup de seguiment de

la Conferència Ministerial sobre Migra-
ció, en la qual es tracten les qüestions
següents: la governança conjunta i en
col·laboració de la mobilitat, els pro-
cessos de recepció i integració en la so-
cietat d'acollida i els beneficis econòmics
i humans per als països d'origen i des-
tinació. La presidència de la Conferèn-
cia sobre Migració es transfereix d'Es-
panya a Portugal.
• 9/10 de desembre, Cagliari (Itàlia):
la «Iniciativa 5+5» és un fòrum de co-
operació nascut l’any 2004 en el qual es
debaten qüestions relatives a la defen-
sa i la seguretat i que compta amb la par-
ticipació de deu països del Mediterrani
Occidental. A través d'activitats pràcti-
ques i de l'intercanvi constant d'idees i
experiències, la «Iniciativa 5+5» té com
a objectiu millorar la confiança i l'ente-
niment mutus, amb la finalitat de plan-
tar cara a les qüestions que desafien la
seguretat de la regió. En només tres
anys, la investigació sobre les necessi-
tats va evolucionar cap a un conjunt
d'activitats concretes i exercicis aeris i
navals conjunts. Fins avui, s'han identi-
ficat tres àmbits de cooperació princi-
pals: la seguretat marítima, que inclou la
prevenció i la lluita contra el tràfic il·le-
gal i la contaminació del mar; la pro-
tecció civil, especialment en relació amb
la resposta davant dels greus desas-
tres naturals provocats per l'home, i la
seguretat aèria, mitjançant l'intercanvi
d'informació sobre trànsit aeri entre les
forces militars, perquè estiguin ade-
quadament preparades per a un possi-
ble ús impropi de l'espai aeri. Després
de la proposta francotunisiana de crear
una Escola de Defensa 5+5, «l’educa-
ció» s'està convertint en el quart àmbit
de cooperació. El 29 de setembre, els
ministres de Defensa de la UE es re-
uneixen a Évora (Portugal) amb els seus
homòlegs dels cinc països del Nord
d'Àfrica que participen a la «Iniciativa
5+5», amb la qual cosa es ratifica la
seva importància com a model de co-
operació i banc de proves per a noves
experiències. La presidència rotatòria
es transfereix d'Itàlia a Líbia per a l'any
2008.
Més informació:
Informació general:
www.mae.es/NR/rdonlyres/587F7886-
BD83-4159-BDB3-4342872058D2/
0/Dialogo.pdf
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Grup de Ministres de Transports del
Mediterrani Occidental:
www.cetmo.org/s_gtmo.htm
Iniciativa 5+5: www.difesa.it/minis-
tro/compiti+e+attivita/dettaglio+agen-
da.htm?detailid=4177

7. Les relacions euroàrabs

Durant el primer Fòrum per al Diàleg
Euroàrab, celebrat a París l’any 2006, els
participants van coincidir en la neces-
sitat de revitalitzar i reforçar aquesta as-
sociació estratègica, concretament in-
tentant connectar amb els ciutadans i
desplaçant així el centre d'interès des de
la col·laboració econòmica cap a la
col·laboració amb els ciutadans. A l'ori-
gen, que es remunta a principis de la dè-
cada de 1970, el Diàleg Euroàrab (DEA)
─un fòrum de debat entre els països
membres de la Comunitat Europea i la
Lliga d'Estats Àrabs─ volia donar res-
posta a una doble necessitat: d'una ban-
da, els països àrabs estaven interes-
sats en què Europa donés suport a la
seva postura en el conflicte arabois-
raelià; d'altra banda, a Europa li pre-
ocupava el subministrament de petroli,
que podien garantir els països àrabs.
L’any 1973, cinc delegacions dels paï-
sos àrabs van participar a la Cimera Eu-
ropea de Copenhaguen, en la qual es
va presentar la idea d'un DEA especial.

Una de les primeres qüestions a les
quals va caldre plantar cara va ser l'es-
tatus de l'Organització per a l'Allibera-
ment de Palestina (OAP) com a obser-
vadora a la Comissió General del Diàleg
i com a representant legal del poble pa-
lestí. Europa no ho va acceptar, per la
qual cosa el Diàleg va romandre blo-
quejat fins que el Compromís de Dublín
va resoldre la situació: la Comissió Ge-
neral no seria una reunió d'Estats, sinó
d'una delegació europea i una delega-
ció àrab. Els principals objectius de la
cooperació comprenien qüestions re-
latives a l'economia, el comerç, la tec-
nologia i la cultura. Una vegada més, el
Diàleg es va veure afectat pel conflicte
araboisraelià, quan Egipte va ser exclòs
de la Lliga arran dels Acords de Camp
David i el DEA va ser interromput. Amb
el pas del temps, el Diàleg s'ha enfron-
tat a altres obstacles que han frenat la
iniciativa, però, d'altra banda, sempre
s'ha reprès. Durant 2007, les reunions
mantingudes a diferents àmbits testifi-
quen la cooperació entre Europa i la
Lliga Àrab. El 22 de gener, el president
de la CE, José Manuel Durão Barroso,
es reuneix amb el secretari general de
la Lliga Àrab, Amr Moussa, per inter-
canviar opinions sobre qüestions actu-
als de la regió: la situació al Líban, el con-
flicte entre Israel i Palestina i la situació
a l'Iraq, així com la cooperació de la CE

amb la Lliga Àrab. Es considera que el
marc del Procés de Barcelona consti-
tueix una via diplomàtica molt valuosa per
tractar qüestions d'interès per a amb-
dues parts. La participació del secreta-
ri general en la sessió plenària de l'As-
semblea Parlamentària Euromediterrània,
els dies 16 i 17 de març, s'ha d'inter-
pretar en aquest sentit. Els principals
temes tractats són: la situació a l’Orient
Mitjà; el diàleg entre civilitzacions, reli-
gions i cultures; les migracions; els drets
de les dones en el Mediterrani, i els re-
sultats assolits en el Procés de Barce-
lona. Durant el mateix mes se celebra a
Riad la Cimera del Consell de la Lliga
Àrab, en la qual cal destacar la partici-
pació de l'Alt Representant de la UE
per a la Política Exterior i de Seguretat
Comuna, Javier Solana, que constitueix
una mostra més de la bona col·labora-
ció entre les parts. Una delegació de la
Lliga Àrab també participa en el Consell
Ministerial de l’OSCE, celebrat el 30
de novembre a Madrid. Així mateix, el se-
cretari general Amr Moussa assisteix a
la Reunió Euromediterrània de minis-
tres d'Afers Exteriors celebrada a Lisboa
el 6 de novembre.
Més informació:
www.arableagueonline.org
Consell Ministerial de l’OSCE:
www.osce.org/documents/mcs/2007/1
1/28507_en.pdf
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Es recullen en aquest capítol, en ordre
circummediterrani, els resultats de les
eleccions presidencials i legislatives
que han tingut lloc l’any 2007 en estats
independents. Si són políticament sig-
nificatives, 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.

França
Eleccions presidencials

22 d'abril i 6 de maig de 2007
Anteriors: 21 d'abril i 5 de maig de 2002
República semipresidencialista. Elec-
cions a dues voltes per a un mandat
presidencial de cinc anys renovable no-
més una vegada.

Eleccions legislatives

10 i 17 de juny de 2007
Anteriors: 9 i 16 de juny de 2002
Legislatiu bicameral. El Senat compta
amb 331 escons elegits per vot indirec-
te per a un mandat de nou anys, un terç
dels quals es renova cada tres anys. S'e-
legeixen els 577 escons de l'Assemblea
Nacional (Assemblée Nationale) per a un
mandat de cinc anys mitjançant cir-
cumscripcions uninominals. El procés
electoral consta de 2 voltes, s'ofereixen els
escons totals passades les dues voltes.

Eslovènia
Eleccions presidencials

21 d'octubre i 11 de novembre de 2007
Anteriors: 10 de novembre i 1 de des-
embre de 2002
República parlamentària. Se celebren
eleccions a dues voltes per elegir pre-
sident per a un mandat de cinc anys.

Observatori electoral de la Mediterrània

Candidats % 1a volta % 2a volta

Nicolas Sarkozy (Unió per un Moviment Popular, UPM) 31,2 53,0

Ségolène Royal (Partit Socialista, PS) 25,9 47,0

François Bayrou (Unió per la Democràcia Francesa, UDF) 18,6 -

Jean-Marie Le Pen (Front Nacional, FN) 10,4 -

Olivier Besancenot (Lliga Comunista Revolucionària, LCR) 4,0 -

Philippe de Villiers (Moviment per França, MPF) 2,2 -

Marie-George Buffet (Partit Comunista Francès, PCF) 1,9 -

Dominique Voynet (Els Verds) 1,6 -

Arlette Laguiller (Lluita Obrera) 1,3 -

José Bové (Alter Globalització) 1,3 -

Frédéric Nihous (Caça, Pesca, Naturalesa i Tradició) 1,1 -

Gérard Schivardi (Partit dels Treballadors) 0,3 -

Participació: 83,8% (1a volta) i 84,0% (2a volta)

Partits % 1a volta % 2a volta escons en total

Unió per un Moviment Popular (UPM) 39,5 46,3 313

Partit Socialista (PS, socialdemòcrata) 24,7 42,2 186

Unió per a la Majoria Presidencial-
Nou Centre (MAJ) 2,3 2,1 22

Partit Comunista Francès (PCF) 4,3 2,3 15

Altres partits d'esquerra 1,9 2,4 15

Altres partits de dreta 2,4 1,1 9

Partit Radical d'Esquerra (PRG, social-liberal) 1,3 1,6 7

Els Verds (Verds, ecologista) 3,2 0,4 4

Moviment Demòcrata (MoDem) 7,6 0,5 3

Moviment per França (MPF) 1,2 - 1

Altres 6,1 0,6 2

Participació: 60,4% (1a volta) i 60,0% (2a volta)

Candidats % 1a volta % 2a volta

Danilo Turk (Independent) 24,4 68,0

Lojze Peterle (Independent) 28,7 31,9

Mitja Gaspari (Independent) 24,1 -

Zmago Jelincic Plemeniti
(Partit Nacional Eslovè, SNS, nacionalista) 19,1 -

Darko Krajnc (Partit de la Joventut Eslovena, SMS) 2,1 -

Participació: 57,7% (1a volta) i 58,5% (2a volta)
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Croàcia
Eleccions legislatives

25 de novembre de 2007
Anteriors: 23 de novembre de 2003
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. Es convoca a les urnes per
elegir la composició de la Cambra de
Representants (Zastupnicki Dom), que
rep un mandat de quatre anys. Dels 153
membres del legislatiu, 140 són elegits
mitjançant representació proporcional
en circumscripcions plurinominals i cinc
són representants de les comunitats o
minories ètniques o nacionals. A més, un
número indeterminat de membres és
elegit pels croats residents a l'estranger
mitjançant representació proporcional.
La missió electoral de l'OSCE qualifica
el procés electoral de transparent, just
i lliure.

Partits % escons

Unió Democràtica Croata
(HDZ, nacional-
conservador) 36,6 66

Partit Socialdemòcrata
de Croàcia (SDP,
socialdemòcrata) 31,2 56

Partit Agrari Croat
(HSS, agrari) /
Partit Social Liberal
Croat (HSLS, liberal) /
Unió Primoria-Goriana
(PGS, regionalista) 6,5 8

Partit Popular Croat
(HNS, centrista) 6,8 7

Assemblea Democràtica
Croata de Eslavònia i
Baranja (HDSSB) 1,8 3

Assemblea Democràtica
d’Ístria (IDS,
regionalista-centre) 1,5 3

Partit Croat dels
Pensionistes (HSU) 4,1 1

Partit Croat dels Drets
(HSP, xenòfob) 3,5 1

Altres 8,0 -

Representants
de minories - 2

Representants de
croats a l'estranger - 6

Participació: 63,5%

Sèrbia
Eleccions legislatives

21 de gener de 2007
Anteriors: 28 de desembre de 2003
República parlamentària. El cos legisla-
tiu és unicameral: l'Assemblea Nacional
Sèrbia (Narodna Skupstina Srbije). Es

convoquen eleccions anticipades per
elegir els 250membres de la cambra mit-
jançant un sistema de representació pro-
porcional per a un mandat de quatre
anys. Aquestes són les primeres elec-
cions després de la dissolució de l'Es-
tat de Sèrbia i Montenegro i la declara-
ció d'independència d'aquesta última
república el maig de 2006. La missió
d'observació electoral de l'OSCE con-
clou que el procés electoral es desen-
volupa de manera neta i justa i en con-
cordança amb els estàndards del Consell
d'Europa.

Partits % escons

Partit Radical Serbi
(SRS, xenòfob) 28,6 81

Partit Demòcrata
(DS, centrista) 22,7 64

Partit Democràtic
de Sèrbia-Nova Sèrbia
(DSS-NS, conservador) 16,5 47

G17 Plus (G17+, centrista) 6,8 19

Partit Socialista Serbi
(SPS, autoritari) 5,6 16

Partit Democràtic Liberal
(LDP, Coalició) 5,3 15
Aliança Cívica de Sèrbia
Unió Social-Democràtica
Lliga de Socialdemòcrates
de Vojvodina

Aliança dels Hongaresos
de Vojvodina 1,3 3

Lista de Sandzak 0,8 2

Unió dels Roma
de Sèrbia 0,4 1

Coalició Albanesa
de la Vall Presevo 0,4 1

Partit Roma 0,3 1

Participació: 60,5%

Kosovo
Eleccions legislatives

17 de novembre de 2007
Anteriors: 23 d'octubre de 2004
Província de Sèrbia administrada per
l'ONU des de 1999 on se celebren elec-
cions a l'Assemblea (Kuvendi/Skupsti-
na) que comprèn 120 representants,
amb un mandat de tres anys.

Partits % escons

Partit Democràtic
de Kosovo (LDK) 34,3 37

Lliga Democràtica
de Kosovo (PDK) 22,6 25

Aliança per a un
Nou Kosovo (AKR) 12,3 13

Lliga Democràtica de
Dardania-Partit
Cristianodemòcrata
Albanès de Kosovo
(LDD-PSHDK) 10,0 11

Aliança per al
Futur de Kosovo 9,6 10

Altres 11,2 4

Escons reservats
per a minories - 20

Participació: 43%

Grècia
Eleccions legislatives

16 de setembre de 2007
Anteriors: 7 de març de 2004
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. Es convoquen eleccions an-
ticipades per elegir els 300 membres del
Parlament (Vouli ton Ellinon) mitjançant
un sistema mixt de representació pro-
porcional (51 circumscripcions) i majo-
ritària (5 circumscripcions). Els man-
dats són de quatre anys.

Partits % escons

Nova Democràcia
(ND, conservador) 41,8 152

Partit Socialista
Panhel·lènic (PASOK,
socialdemòcrata) 38,1 102

Partit Comunista de
Grécia (KKE, comunista) 8,1 22

Coalició de l'Esquerra
i el Progrés
(Syriza, socialista) 5,0 14

Aliança Popular Ortodoxa
(LAOS, populista) 3,8 10

Participació: 74,1 %

Turquia
Eleccions legislatives

22 de juliol de 2007
Anteriors: 3 de novembre de 2002
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. Es convoquen eleccions mit-
jançant representació proporcional cor-
regida amb barrera del 10%per cobrir els
550 escons de la Gran Assemblea Na-
cional (Türkiye Büyük Millet Meclisi).
Mandat de cinc anys. El sistema de drets
civils i polítics del país és parcialment
lliure, segons Freedom House.

Partits % escons

Partit de la Justícia i
el Desenvolupament (AKP,
islamista democràtic) 46,5 341

Partit Republicà
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(CHP, socialdemòcrata) 20,9 112

Partit del Moviment
Nacionalista
(MHP, nacionalista) 14,2 71

Independents 5,2 26

Partit Democràtic (DP) 5,4 -

Partit Jove (GP, populista) 3,0 -

Partit de la Felicitat
(SP, islamista) 2,3 -

Altres 2,2

Participació: 84,1%

Síria
Eleccions legislatives

22 d'abril de 2007
Anteriors: 2 de març de 2003
República dictatorial amb legislatiu uni-
cameral: l'Assemblea del Poble (Majlis Al-
Shaab), amb 250 escons. S'elegeix els
membres de la cambra per a un mandat
de quatre anys mitjançant representació
proporcional en 15 circumscripcions plu-
rinominals. Dos terços dels escons (170)
estan reservats a la coalició Front Nacio-
nal Progressista. Tots els partits que con-
corren són membres de la coalició, els
partits polítics estan oficialment prohibits.
El sistema de drets civils i polítics del país
no és lliure, segons Freedom House.

Partits escons

Front Nacional Progressista (JWW) 172

Partit Àrab Socialista Baath
(socialista dictatorial) 134
Unitat Socialista Àrab
(controlat pel Govern) 8
Unionistes Socialistes
(controlat pel Govern) 6
Partit Comunista de Síria
(controlat pel Govern) 5
Partit Democràtic Unionista Socialista 4
Moviment Socialista Àrab
(controlat pel Govern) 3
Partit Comunista de Síria 3
Moviment Nacional Vow 3
Partit Nacionalista Social de Síria
(controlat pel Govern) 2
Partit Democràtic Unionista Àrab 1

Independents 78

Participació: 56,1%

Referèndum

27 de maig de 2007
Es convoca un referèndum per aprovar
la continuïtat del candidat a la presi-
dència del país, Bashar al–Assad, per
a un període de set anys.

Opcions %

Sí 97,6

No 0,2

Vots nuls 2,2

Participació: 95,8%

Jordània
Eleccions legislatives

20 de novembre de 2007
Anteriors: 17 de juny de 2003
Monarquia parlamentària amb legislatiu
bicameral. L'Assemblea Nacional (Maj-
lis al-Umma) consta de dues cambres:
l'Assemblea de Representants (Majlis al-
Nuwaab) i l'Assemblea de Notables
(Majlis al-Aayan). Aquesta última es
compon de 55 membres designats pel
rei. S'elegeix els 110 membres de l'As-
semblea de Representants; 104 escons
en circumscripcions uninominals i 6 re-
servats a dones mitjançant un col·legi
electoral especial. Es reserven a més nou
escons a cristians i tres a txetxens i cir-
cassians. El sistema de drets civils i po-
lítics del país és parcialment lliure, se-
gons Freedom House.

Partits escons

Partits Progovernamentals 98

Front d'Acció Islàmica (IAF) 6

Escons reservats

Participació: 54,0%

Algèria
Eleccions legislatives

17 de maig de 2007
Anteriors: 30 de maig de 2002
República semipresidencialista. Legisla-
tiu bicameral. 389 escons a cobrir en
l'Assemblea Nacional (al-Majlis al-Xa'abi
al-Watani/Assemblé Populaire Nationa-
le) per cinc anys mitjançant representa-
ció proporcional en circumscripcions plu-
rinominals. 7 escons estan reservats als
residents a l'estranger. Les eleccions són
boicotejades pel Front de Forces Socia-
listes (FFS, socialdemòcrata berber). El
sistema de drets civils i polítics del país
no és lliure, segons Freedom House.

Partits % escons

Front d'Alliberament
Nacional (FLN, socialista) 23,1 136

Agrupació Nacional
Democràtica (RND,
autoritari) 10,3 61

Moviment de la Societat
per la Pau (MSP) 9,7 52

Independents 9,9 33

Partit dels Treballadors
(PT, socialista) 5,1 26

Agrupació per la Cultura
i la Democràcia (RCD) 3,4 19

Front Nacional
Algerià (FNA) 4,2 13

Moviment Nacional per la
Naturalesa i el
Desenvolupament (MNND) 2,0 7

Moviment Ennahda 3,4 5

Moviment per la Joventut
i la Democràcia (MJD) 2,3 5

Partit per la Renovació
Algeriana (PARELL) 1,8 4

Moviment de l’Aliança
Nacional (MEN) 2,1 4

Aliança Nacional
Republicana (ANR) 2,2 4

Moviment Islah (EL MEU) 2,5 3

Moviment El Infitah (MEI) 2,5 3

Front Nacional
d'Independents per
a la Concòrdia (FNDC) 2,0 3

Altres (7 partits amb
2 o menys escons) 11,6 11

Participació: 35,5%

Marroc
Eleccions legislatives

7 de setembre de 2007
Anteriors: 27 de setembre de 2002
Monarquia parlamentària. Legislatiu bi-
cameral. L'Assemblea deConsellers (Maj-
lis al-Mustasharin) es renova cada nou
anys i té 270 membres dels quals 162
són elegits per les entitats locals electes,
91 per les cambres professionals i 27 pels
assalariats. En aquesta ocasió s'elegei-
xen per a un mandat de cinc anys els
325 membres de l'Assemblea de Re-
presentants (Majlis al-Nuwab/ Assemblée
des Representants). 295 d'ells són ele-
gits en circumscripcions plurinominals
mentre que els 30membres restants són
extrets de llistes nacionals femenines. El
sistema de drets civils i polítics és par-
cialment lliure, segons Freedom House.

Partits % escons

Partit per la Independència
(PI, socialdemòcrata) 10,7 52

Partit de la Justícia i el
Desenvolupament
(PJD, islamista) 10,9 46

Moviment Popular
(MP, conservador) 9,3 41

Agrupació Nacional
d'Independents (RNI,
conservador) 9,7 39
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Unió Socialista de les
Forces Populars del
Marroc (USFP) 8,9 38

Unió Constitucional
(UC, centrista) 7,3 27

Partit del Progrés i
el Socialisme (PPS,
comunista) 5,4 17

Partit Nacional Demòcrata
(PND, conservador) -
Partit Al Ahd 5,5 14

Front de Forces
Democràtiques (FFD) 4,5 9

Moviment Democràtic i
Social (MDS, centrista) 3,7 9

Partit Avant-garde
Democràtic Socialista
(PADS) / Partit del
Congrés Nacional (CNI) /
Partit Socialista
Unit (PSU) 3,2 6

Partit Laborista (PT) 3,0 5

Partit del Medi Ambient i

el Desenvolupament (PED) 2,9 5

Partit de Renovació
i Equitat (PRE) 1,8 4

Unió Marroquina per la
Democràcia (UMD) 1,7 2

Partit Socialista (PS) 1,5 2

Iniciativa Ciutadania i
Desenvolupament (ICD) 1,1 1

Aliança de les
Llibertats (ADL) 0,8 1

Partit del Renaixement
i la Virtut (PRV) 0,8 1

Forces Ciutadanes (FC) 0,7 1

Independents 1,7 5

Altres 4.9 -

Participació: 37,0%

Fonts

Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net

African Elections Database
http://africanelections.tripod.com
CIA World Factbook
www.cia.gov/cia/publications/factbook
CNN
www.cnn.com/WORLD/election.watch
Elections around the World
www.electionworld.org
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
www.keesings.com
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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Cooperació de la Unió Europea

(en milions d’€) Compromisos Pagaments

Malta 3 5

Eslovènia 4 23

Croàcia 128 97

Bòsnia i Hercegovina 57 68

Sèrbia 340 267

Montenegro 21 14

Macedònia 53 47

Albània 44 57

Xipre - 15

Turquia 475 310

Síria 22 24

Líban 127 101

Jordània 69 49

Israel - 2

Autoritat Nacional Palestina 206 207

Egipte 129 188

Tunísia 71 95

Algèria 77 38

Marroc 168 263

TAULA A1
Ajuda oficial als països mediterranis finançada pel pressupost de la Comissió Europea i pel Fons Europeu de
Desenvolupament (FED) l’any 2006

Elaboració pròpia. Font: Annual report 2007 on the European Community's development policy and external assistance http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2007_full_report_en.pdf

GRÀFIC A1 Cooperació de la UE 2006

Elaboració pròpia. Font: Annual report 2007 on the European Community's development policy and external assistance http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2007_full_report_en.pdf
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Compromisos Compromisos
(en milions d’euros) sota MEDA 2006 sota IEVA* 2007

Algèria 66 57

Egipte 129 137

Jordània 69 62

Líban 32 50

Marroc 168 190

Síria 22 20

Tunísia 71 103

Cisjordània i Gaza 92 453

Total MEDA Bilateral 649 1076

MEDA Regional 168 178

Total 817 1.254

TAULA A2 Programa MEDA. 2006, 2007

* Instrument europeu de veïnatge i associació. Font: http://domino.un.org/unispal.NSF/bc8b0c56b7bf621185256cbf005ac05f/7abdc950e26ea27c85257328005207b9!OpenDocument
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/com08_319_en.pdf

Programa PHARE i assistència financera preadhesió 2006 Milions d’euros

Croàcia 61

Obj.1: Democràcia i Estat de Dret 7,1

Obj. 2: Drets humans i protecció de les minories 4,9

Obj. 3: Criteris econòmics 3,1

Obj. 4: Mercat intern i comerç 9,7

Obj. 5: Polítiques sectorials 18,8

Obj. 6: Cooperació en assumptes de Justícia i Interior 1,3

Obj. 7: Programes de suport 14,1

Obj. 8: Cohesió econòmica i social 2,0

Turquia Assistència financera preadhesió (Part I i II) 369,2

Obj.1: Criteris de Copenhaguen i assumptes sobre Justícia, Llibertat

i Seguretat 33,7

Obj.2: Cohesió social i econòmica 177,3

Obj.3: Harmonització amb el patrimoni comunitari 125,4

Obj.4: Diàleg de la Societat Civil i suport a Integració Europea 32,8

TAULA A3 Països mediterranis candidats a l'adhesió

Elaboració pròpia. Fonts: Comissió Europea
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415392&c=TURKEY
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=421475&c=CROATIA

(en milions d’euros)

Croàcia 141

Macedònia 59

Turquia 497

Albània 61

Bòsnia i Hercegovina 62

Montenegro 31

Sèrbia 190

Kosovo (R. 1244 del CSNU) 68

Programa de diversos beneficiaris 109

TAULA A4
Previsions per a 2007 en el marc d'IPA (Instrument for Pre-accession Assistance), el nou instrument de preadhesió
des de l'1 de gener de 2007

Font: Comissió Europea http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm
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Préstecs per sector Milions d’euros

Croàcia 270
Rehabilitació de 52 seccions de carretera nacional amb una longitud total de 687 Km 60
Construcció de la secció final de l'autopista Rijeka-Zagreb (Corredor Pan-Europeu Vb) 210

Sèrbia i Montenegro 277
Rehabilitació de vies fèrries en el Corredor X i millora del material rodant 80
Rehabilitació de carreteres i ponts 22
Rehabilitació i construcció d'infraestructures sanitàries i d'aigua municipals 5
Modernització, remodelació, i ampliació de quatre hospitals geriàtrics a Sèrbia 80
Finançament de projectes de petita i mitjana escala 40
Finançament d'infraestructures de petita i mitjana escala 50

Albània 31
Construcció d'una nova terminal de passatgers i instal·lacions auxiliars al port de Durrës 18
Primera fase del pla nacional per millorar la qualitat de l'ensenyament, ampliar la cobertura
d'ensenyament secundari i preparar la reforma de l'educació superior 13

Turquia 1.827
Millora i extensió de la xarxa nacional de distribució d'electricitat 100
Construcció d'una línia d'alta velocitat entre Istanbul i Ankara 120
Realització de la primera línia d'una xarxa de transport ferroviari ràpid a la conurbació
de Samsun a la Mar Negra 65
Extensió del sistema de transport d'Istanbul a través del desenvolupament de la flota de transbordadors 42
Adquisició de trens per operar el serveis de rodalies del túnel de Bòsfor i del sistema ferroviari
de rodalies a la zona metropolitana d'Istanbul 400
Renovació i expansió de la flota 375
Reestructuració i creixement de la capacitat de la xarxa de telèfons mòbils del segon
operador turc 400
Desenvolupament i producció de vehicles comercials lleugers per al mercat europeu a Bursa 175
Creació de 6.800 aules d'informàtica a aproximadament 5.100 escoles primàries a Turquia 50
Finançament de projectes de petita i mitjana escala 100

Marroc 290
Fase II de la part final del programa d'electrificació rural al Marroc 170
Construcció de serveis de captació i tractament de les aigües residuals 40
Inversions en fons propis i quasi fons propis en el sector de les infraestructures 10
Renovació i modernització dels serveis d'assistència sanitària i de l'equipament mèdic 70

Tunísia 154
Construcció i explotació d'una central de cicle combinat en Ghannouch 114
Millora i extensió de la xarxa de captació i tractament de les aigües residuals a diverses ciutats 40

Egipte 550
Construcció d'un gasoducte entre Abu Qurqas i Asyut al sud d’Egipte 50
Finançament d'inversions destinades a la reducció de la contaminació industrial, principalment
a les aglomeracions d'Alexandria i del Caire 40
Construcció de dos mòduls de producció d'electricitat de cicle combinat alimentats
per gas natural a El Atf i Sidi Krir 260
Concepció, construcció i posada en funcionament d'una fàbrica de producció de metanol
d'escala mundial, implantada a un lloc desocupat del port industrial de Damiette,
sobre el litoral mediterrani 200

Síria 45
Xarxes de sanejament i de distribució d'aigua a 14 municipis 45

TAULA A5 Préstecs del Banc Europeu d'Inversions als països mediterranis al 2006

Elaboració pròpia. Font: BEI www.eib.org/attachments/general/reports/st2006en.pdf
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Campanya 2 Campanya 4
Adopció Campanya 3 Impulsar

d’una cultura Promoció la igualtat, Assignació total
dels drets del procés la tolerància de fonds al

(en euros) humans democràtic i la pau 2006 (en euros)

Balcans occidentals i països candidats

Albània 250.000 0 152.500 402.500

Bòsnia i Hercegovina 380.000 0 235.000 615.000

Macedònia 250.000 0 0 250.000

Sèrbia i Montenegro 300.000 0 235.000 535.000

Turquia 150.000 0 235.000 385.000

Mediterrània i Próxim Orient

Algèria 250.000 515.000 0 765.000

Egipte 250.000 515.000 0 765.000

Israel 380.000 0 235.000 615.000

Jordània 250.000 515.000 0 765.000

Líban 105.000 175.000 0 280.000

Marroc 300.000 650.000 0 950.000

Síria 250.000 0 0 250.000

Tunísia 100.000 175.000 0 275.000

Autoritat Palestina 380.000 800.000 0 1.180

TAULA A6
Iniciativa Europea per a la Democràcia i els Drets Humans (IEDDH) als països mediterranis. Fons assignats per a
l'execució de macroprojectes (2006)

Elaboració pròpia. Font: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr_annual_work_programme_2006_annex_ii_en.pdf

GRÀFIC A2 Evolució dels préstecs del Banc Europeu d'Inversions (2003-2006) (en milions d'euros)

Elaboració pròpia. Font: BEI www.eib.org/report
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Projectes 2006
(en milions d’euros) Compromisos Contractes Pagaments

Sèrbia 154 56,3 18,4

Montenegro 20,7 16,2 8,7

Kosovo 46,5 40,6 15

Macedònia 33,4 21,2 8,9

TAULA A7 Agència Europea per a la Reconstrucció

Elaboració pròpia. Font: www.ear.eu.int

Decisions financeres en àrees mediterrànies l’any 2006

Àrees Milions d’euros

MENA
Algèria (Sàhara Occidental) 10,9
Líban (no s'inclouen els refugiats palestins) 50,0
Orient Mitjà (Refugiats palestins) 84,0

Total 144,9

TAULA A8 Oficina d'Ajuda Humanitària de la UE (ECHO)

Elaboració pròpia. Font: ECHO Annual Review 2006 http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/annual_reviews/2006_en.pdf
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Cooperació espanyola a la Mediterrània

2006 2007

€ % € %

Magreb i Orient Mitjà

Marroc 14.491.643 25,51 22.368.790 23,12

Palestina 14.733.777 25,94 26.238.170 27,12

Mauritània 6.263.162 11,03 7.690.377 7,95

Tunísia 3.021.158 5,32 4.426.666 4,58

Algèria 1.976.359 3,48 4.268.102 4,41

Ref. Saharauís 5.948.724 10,47 8.607.237 8,90

Egipte 2.164.592 3,81 3.501.135 3,62

Jordània 1.280.442 2,25 3.395.702 3,51

Líban 982.493 1,73 4.694.869 4,85

Síria 266.485 0,47 1.876.724 1,94

Iraq 3.334.130 5,87 1.479.392 1,53

Prog. Regionals i altres 2.343.001 4,13 8.200.552 8,48

Total Regional 56.805.963 100,00 96.747.715 100,00

Europa Central i Oriental

Bòsnia i Hercegovina 3.621.228 38,78 4.891.492 42,99

Albània 1.237.651 13,26 2.511.421 22,07

Sèrbia i Montenegro 1.529.316 16,38

Sèrbia 1.937.911 17,03

Montenegro 120.461 1,06

Prog. Regionals i altres 2.948.790 31,58 1.917.892 16,85

Total Regional 9.336.985 100,00 11.379.177 100,00

TAULA B1 Execució del pressupost de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)

Font: AECID, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental.

GRÀFIC B1 Distribució de la cooperació espanyola al Magreb i l’Orient Mitjà per sector (2006)

Font: AECID, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental.
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GRÀFIC B2 Distribució de la cooperació espanyola a Europa Central i Oriental per sector (2006)

Font: AECID, Subdirecció General de Cooperació amb Països de la Mediterrània i Europa Oriental.
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Ajut
Ajuda pressupostari/

Projectes / alimentària i SWAP/Fons D. G.
Programes ONGD d’emergencia globals Multilateral Culturals TOTAL

Magreb i Orient Mitjà

Marroc 9.129.690 8.145.469 41.000 1.377.000 3.675.631 22.368.790

Palestina 5.950.042 4.415.373 9.281.045 5.000.000 1.127.724 463.986 26.238.170

Mauritània 4.112.949 2.360.821 935.000 281.606 7.690.377

Tunísia 1.407.935 1.016.061 175.000 1.827.670 4.426.666

Algèria 2.273.006 877.375 100.000 1.017.721 4.268.102

Ref. Saharauís 90.000 3.102.262 5.287.410 127.565 8.607.237

Egipte 1.550.016 759.715 1.191.405 3.501.135

Jordània 1.704.970 973.926 300.000 416.806 3.395.702

Líban 1.262.290 1.766.305 1.543.766 122.507 4.694.869

Síria 641.385 617.185 500.000 118.154 1.876.724

Iraq 700.000 500.000 279.392 1.479.392

Prog. Regionals i altres 3.481.336 168.380 924.000 3.626.836 8.200.552

Total Magreb/Orient Mitjà 32.303.620 24.034.492 16.821.601 5.000.000 5.438.724 13.149.279 96.747.715

Percentatge 33,39% 24,84% 17,39% 5,17% 5,62% 13,59% 100,00%

Europa Central i Oriental

Bòsnia i Hercegovina 2.304.030 2.080.743 350.000 156.719 4.891.492

Albània 751.570 1.240.120 500.000 19.731 2.511.421

Sèrbia 225.000 1.597.248 115.663 1.937.911

Montenegro 85.000 35.461 120.461

Prog. Regionals i altres 408.248 1.509.644 1.917.892

Total 3.773.848 4.918.111 850.000 1.837.218 11.379.177

Percentatge 33,16% 43,22% 0,00% 0,00% 7,47% 16,15% 100,00%

TAULA B2 Distribució de la cooperació espanyola a la Mediterrània per instrument (2007)

Font: AECID, 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

Algèria Marroc Tunísia Egipte Síria Jordània Líban Palestina Israel Turquia Total Total
EuroMed Estrangers

Bèlgica (2007) 9.157 80.588 3.656 1.103 2.297 305 2.156 225 1.661 42.014 143.162 1.046.839

Bulgària (2001) 44 26 24 41 647 114 363 4 79 1.015 2.357 25.634

República Txeca (2006) 458 150 249 207 367 174 222 102 529 548 3.006 258.360

Dinamarca (2007) 413 2.991 479 610 1.097 674 4.537 - 681 29.160 40.642 298.490

Alemanya (2007) 13.217 67.989 23.228 11.217 28.161 7.840 38.613 - 9.742 1.713.551 1.913.558 6.744.879

Estònia (2000) 1 1 - 1 - - 1 - 16 6 26 274.495

Irlanda (2006) 848 354 133 743 141 203 123 115 237 766 3.663 465.330

Grècia (2006) 188 550 271 9.461 5.747 491 754 217 169 947 18.795 695.979

Espanya (2007) 45.825 648.735 1.561 2.572 2.029 1.013 1.280 409 1.093 1.377 705.894 3.979.014

França (2005) 483.000 469.000 146.000 - - - - - - 222.000 1.320.000 3.263.186

Itàlia (2006) 21.519 343.228 88.932 65.667 3.348 2.737 3.450 258 2.282 13.532 544.953 2.938.922

Xipre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 64.810

Letònia (2006) 5 3 1 8 29 7 58 - 282 44 437 456.758

Lituània (2006) 6 1 1 16 10 11 67 1 210 59 382 32.862

Luxemburg (2006) 224 430 213 33 4 3 46 - 58 292 1.303 191.300

Hongria (2006) 259 57 46 293 778 281 110 95 825 779 3.523 156.160

Païses Baixos (2007) 7.395 329.493 8.129 19.266 9.341 1.437 4.856 - 7.915 368.600 756.432 3.170.406

Àustria (2007) 990 1.504 2.976 12.634 2.435 628 1.539 181 2.245 154.705 179.837 1.236.282

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 (2006) 2 1 1 3 1.225 571 709 - 679 2.188 5.379 25.993

Eslovènia (2006) 2 4 6 17 4 11 4 - 9 37 94 48.968

Eslovàquia (2006) 23 12 38 43 47 23 36 20 146 120 508 25.563

Finlàndia (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5.095 121.739

Suècia (2007) 635 1.615 1.042 837 3.104 1.025 2.349 - 479 10.026 21.112 524.488

Regne Unit (2004) 7.482 5.797 1.054 3.514 - - 7.834 - 4.912 36.093 66.686 3.066.055

Total 592.248 1.953.873 278.407 129.405 62.668 18.068 70.366 1.770 34.813 2.601.061 5.742.679 30.048.773

Elaboració pròpia. Font: Per a DE, AT, BE, DK, FI, FR, GR, ES, NL, IE, IT, PT, i SE dades de les oficines d’estadística nacionals. Per a BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ, UK, CY i RO, dades de l’Eurostat. Per a FR, estimacions de l’INSEE
per a l’any 2005, per a LU, estimacions segons les dades del STATEC 2002-2006. Última dada disponible per a cada font.



A
nn

ex
es

M
ed

. 2
00

8
41
1

TAULA C2 Nivell d’educació dels estrangers dels PSM

País de Nivell
residència d’educació Països d’origen (sud/est de la Mediterrània)

Altres
països

Algèria Egipte Líban Marroc Síria Tunísia Turquia d’origen

Àustria, 2001 A 21% 31% 21% 18% 31% 8% 2% 11%
B 40% 40% 44% 46% 42% 50% 81% 49%
M 38% 29% 35% 36% 27% 42% 17% 39%

República Txeca, 2001 A 36% 64% 54% 34% 62% 43% 25% 13%
B 12% 6% 6% 13% 6% 9% 24% 38%
M 49% 29% 39% 50% 30% 47% 48% 48%
DSC 3% 1% 1% 4% 2% 1% 3% 1%

Alemanya, 1999-2002 A n.d. 3% 15%
B 64% 71% 41%
M 25% 21% 39%
DSC 11% 6% 5%

Dinamarca, 2002 A 25% 33% 8% 13% 20% 19% 5% 19%
B 34% 30% 69% 58% 50% 36% 77% 49%
M 41% 37% 23% 29% 30% 44% 18% 32%

Espanya, 2001 A 14% 40% 46% 10% 48% 28% 38% 22%
B 68% 36% 29% 78% 26% 47% 36% 55%
M 18% 24% 25% 12% 26% 26% 26% 23%

Finlàndia, 2000 A 20% 34% 18% 11% 31% 7% 8% 19%
B 46% 43% 55% 54% 49% 65% 70% 53%
M 33% 23% 27% 35% 20% 27% 22% 28%

França, 1999 A 15% 43% 49% 17% 48% 16% 6% 18%
B 57% 25% 26% 55% 29% 55% 74% 55%
M 28% 32% 26% 28% 22% 29% 21% 27%

Regne Unit, 2001 A 37% 44% 44% 24% 52% 26% 21% 31%
B 28% 20% 24% 46% 20% 41% 53% 36%
M 24% 19% 24% 21% 20% 18% 16% 21%
DSC 11% 17% 9% 10% 8% 14% 10% 12%

Grècia, 2001 A 31% 26% 34% 26% 15% 22% 8% 15%
B 30% 27% 22% 29% 51% 32% 68% 45%
M 39% 47% 43% 45% 34% 46% 23% 40%

Hongria, 2001 A 29% 44% 50% 43% 40% 40% 16% 20%
B 34% 24% 16% 19% 29% 23% 45% 41%
M 36% 31% 34% 38% 31% 37% 39% 39%

Itàlia, 2001 A 12% 22% 35% 5% 33% 5% 13% 12%
B 60% 35% 25% 77% 32% 77% 62% 54%
M 28% 44% 40% 18% 35% 19% 25% 33%

Països Baixos, 1999-2001 A 6% 5% 18%
B 76% 77% 53%
M 19% 17% 29%

Polònia, 2001 A 40% 53% 51% 55% 67% 43% 23% 12%
B 14% 7% 12% 2% 5% 11% 23% 47%
M 44% 40% 31% 40% 26% 43% 50% 40%
DSC 2% 0% 6% 2% 2% 3% 5% 1%

Portugal, 2001 A 42% 62% 41% 17% 43% 38% 29% 19%
B 34% 16% 34% 62% 37% 37% 41% 55%
M 24% 22% 25% 22% 20% 25% 31% 26%

Eslovàquia, 2001 A 62% 46% 54% 78% 67% 38% 17% 15%
B 5% 4% 3% 7% 20% 29%
M 33% 50% 40% 22% 25% 54% 57% 56%
DSC 3% 1% 8% 7% 1%

Suècia, 2003 A 29% 47% 11% 19% 15% 15% 9% 22%
B 22% 11% 42% 31% 41% 30% 47% 27%
M 41% 33% 40% 40% 33% 48% 33% 42%
DSC 8% 8% 7% 10% 11% 7% 10% 8%

Total de los països de l’OCDE A 16% 48% 33% 14% 34% 16% 6% 24%
B 55% 19% 34% 61% 33% 56% 67% 40%
M 28% 30% 30% 23% 30% 28% 21% 32%
DSC 3% 4% 2% 3% 1% 5% 3%

Nivell d’educació segons l’International Standard Classification of Education (ISCED)
B: baix (ISCED 0/1/2: fins a l’educació secundària inferior)
M: mitjà (ISCED 3/4: secundària superior i postsecundària no superior)
A: alt (ISCED 5A: acadèmic; ISCED 5B: professional secundari; IESCD 6: investigació)
DSC: desconegut
Font: CARIM Mediterranean Migration Report 2006-2007 - (pàgines 404-407)
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GRÀFIC C1 Estrangers a la Unió Europea en xifres: vincle entre el desenvolupament de la immigració a la UE i la política de la UE
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GRÀFIC C2 Variació de la immigració en percentatges: vincle entre el desenvolupament de la immigració a la UE i la política
de la UE

Font: Document «Residents estrangers dels països MED-12 a la UE (diversos anys)» i els documents de la Unió Europea
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• Els Acords d'Associació han de ser ratificats pel Parlament Europeu, el parlament del país soci i pels par-
laments dels vint-i-cinc estats membres de la Unió Europea per entrar en vigor.

• Turquia es regeix per la unió duanera que va entrar en vigor el gener de 1996, basada en l'acord de primera
generació de 1963, fins a la seva adhesió a la UE.

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

TAULA D1 Els Acords d'Associació euromediterranis

* Acord interí signat entre la UE i l’OAP (en benefici de l'Autoritat Nacional Palestina)

País Inici de les negociacions Signatura de l’acord Entrada en vigor Entrada en vigor
(acord interí)

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* octubre 2007

TAULA D2 Acords d'estabilització i associació amb els països dels Balcans occidentals

* 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 els paï-
sos a dur 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.

• Les negociacions amb Sèrbia van quedar interrompudes el maig de 2006 per la falta d'avanços en la
cooperació amb el Tribunal Penal Internacional per a l'antigua Iugoslàvia (TPII). A principis de 2007 el
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nou govern de Belgrad engega un pla i una junta d'acció nacional per impulsar la cooperació amb el TPII,
que obre la porta a la represa de la negociació el 13 de juny de 2007.

• Després de la seva declaració i reconeixement com Estat sobirà i independent, la UE ha desenvolupat
les relacions ambMontenegro com Estat independent. Aprovades al juliol de 2006 les directives de nego-
ciació per a un SAA amb Montenegro, les negociacions van finalitzar a l'abril i la signatura es va realitzar
el 15 d'octubre de 2007. La finalització dels procediments de ratificació nacionals està pendent.

• L'octubre de 2005, el Consell Europeu va aprovar l'inici de les negociacions per a l’accessió de Croàcia
a la UE. Croàcia va adoptar el seu programa nacional per a l'adhesió a la UE el gener de 2007, i les
reunions ministerials van tenir lloc el juny i juliol de 2007 per prosseguir el diàleg polític i econòmic.

• Els plans d'acció permeten la Unió Europea tenir una política progressiva i diferenciada cap als seus paï-
sos veïns, pels diferents graus de cooperació que permeten.

• El pla, elaborat després de la signatura d'acords d'associació, fixa les prioritats de les reformes polítiques
i econòmiques i un calendari. Els plans d'acció són les eines operacionals del marc jurídic que representen
els Acords d'Associació.

• Anualment, a partir dels informes d'avaluació s’analitzen els progressos realitzats. En funció dels avanços,
es decidirà l'ampliació de la cooperació i un major accés al mercat europeu.

TAULA D3 Els plans d'acció de la Política Europea de Veïnatge

País Israel Jordània Tunísia Territoris Marroc Egipte Líban Algèria Líbia
Palestins

Adopció Abril Juny Juliol Maig Juliol Març Gener
pel país 2005 2005 2005 2005 2005 2007 2007
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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 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Montenegro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Macedònia 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2003 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. Signatura. 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, inhu-
manes 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.

TAULA E1 Tractats multilaterals de drets humans i temes penals

Llibertat sindical i Eliminació del Eliminació de la Drets
negociació treball forçós discriminació en matèria Abolició de dels
col·lectiva o obligatori de feina i ocupació treball infantil treballadors

Conveni 87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h immigrantsi,j

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 1996
Sèrbia 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Montenegro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006k

Macedònia 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albània 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001 2007
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 2004
Síria 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005
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 1993
Líbia 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004
Tunísia 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Algèria 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005
Marroc 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993
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 a 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. Signatura.

TAULA E2 Tractats multilaterals de drets laborals (any de ratificació)



Procés de l’Agenda 21

Estratègia Nombre de
Protocol Protocol Contaminants nacional de municipis

Canvi de Diversitat de orgánics desenvolupament involucrats
climàtica Kyotob biològicac bioseguretatd CITESe Desertificacióf persistentsg sosteniblej a l’Agenda 21

Data d’adopció 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 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 2007 1989 1998 2001i en procés ..
Eslovènia 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 implementada 3
Croàcia 1996 2007 1996 2002 2000 2000 2007 .. 20
Bòsnia i Hercegovina 2000 2007 2002 2002 2001i .. 1
Sèrbia 2001 2007 2006 2006 2006 2002i en procés 20
Montenegro 2006 2007 2007 2006 2007 2007 2006i implementada ..
Macedònia 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 en procés ..
Albània 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 .. 7
Grècia 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 implementada 39
Xipre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 .. ..
Turquia 2004 1997 2003 1996 1998 2001i .. 50
Síria 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 .. 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 en procés 3
Palestina
Egipte 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 .. 7
Líbia 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 .. 2
Tunísia 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 implementada 1
Algèria 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 implementada 3
Marroc 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 en procés 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. Signatura. 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. k. Any d’actualització de les dades. (..). Informació no disponible..

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 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bòsnia i Hercegovina 1994 1994 1993 1997 2006 1998
Sèrbia 1970 1973 2001 2000 2004 2003
Montenegro 2006 2006 2006 2006 2006 2006
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 2005b

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 2001 2001
Marroc 1970 1970 2002 2002 1995 2000
Font: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió. b. Signatura. 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 proli-
feració 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 la pro-
hibició del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció. g. Tractat de prohibició completa dels assajos nuclears. 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.

TAULA E4 Tractats multilaterals de desarmamenta41
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La Mediterrània
en xifres

GRÀFIC F1 Salut, economia i població (2005)

Elaboració pròpia. Font: PNUD i UNPOP.
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TAULA F1 Índex de desenvolupament humà (IDH)

Tasa Tasa bruta combinada
Esperança d’alfabetització de matriculació PIB

de vida d’adults primària, secundària per Índex de
en néixer ≥ 15 anys i superior càpita desenvolupament Posició en el

anys % % $ PPA humà rànquing de l’IDH

2005 1995/2005d 2005 2005 2005 2005

Portugal 77,7 93,8 89 20.410 0,897 29
Espanya 80,5 .. 96 27.169 0,949 13
França 80,2 .. 96 30.386 0,952 10

Itàlia 80,3 98,4 91 28.529 0,941 20
Malta 79,1 87,9 81 19.189 0,878 34
Eslovènia 77,4 99,7 91 22.273 0,917 27

Croàcia 75,3 98,1 73a 13.042 0,850 47
Bòsnia i Hercegovina 74,5 96,7 .. 7.032 0,803 66
Sèrbia / Montenegro 73,6 / 74,1 96,4 75c .. .. ..

Macedònia 73,8 96,1 70 7.200 0,801 69
Albània 76,2 98,7 68b 5.316 0,801 68
Grècia 78,9 96,0 100 23.381 0,926 24

Xipre 79,0 96,8 78 22.699 0,903 28
Turquia 71,4 87,4 69 8.407 0,775 84
Síria 73,6 80,8 65 3.808 0,724 108

Líban 71,5 .. 77 5.584 0,772 88
Jordània 71,9 91,1 79 5.530 0,773 86
Israel 80,3 .. 90 25.864 0,932 23

Palestina 72,9 92,4 81 .. 0,731 106
Egipte 70,7 71,4 78 4.337 0,708 112
Líbia 73,4 84,2 96a 10.335 0,818 56

Tunísia 73,5 74,3 76 8.371 0,766 91
Algèria 71,7 69,9 74 7.062 0,733 104
Marroc 70,4 52,3 59 4.555 0,646 126

Elaboració pròpia. Font: PNUD UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Dades de 2003. b. Dades de 2004. c. Dades de 2001. d. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.
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Elaboració pròpia. Font: BM.

TAULA F2 Població: demografia

Taxa
Població Taxa de Taxa de anual de Nombre Taxa

Població estimada natalitat mortalitat creixement Índex de net de neta de
total pel 2050 bruta bruta demogràfic fecunditat Immigrants migrantsc migraciód

per 1.000 per 1.000 fils % població per 1.000
millons millons habitants habitants % per dona milers total milers habitants

2005 2005 2005 2005 1990/2005 2005 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,0 11 10 0,4 1,4 764 7,3 50 4,8
Espanya 43,4 46,4 11 9 0,7 1,3 4.790 11,1 405 10,0
França 61,0 68,3 13 9 0,5 1,9 6.471 10,7 60 1,0

Itàlia 58,6 54,6 10 10 0,2 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 1,7 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 1,2 41 1,0 8 2,1
Sèrbia / Montenegro 9,9 / 0,6 9,6 / 0,6 11 14 0,1 1,6 512 4,9 -20 -2,0

Macedònia 2,0 1,7 11 9 0,4 1,6 121 6,0 -2 -1,0
Albània 3,2 3,5 13 6 -0,3 1,8 83 2,6 -20 -6,5
Grècia 11,1 10,8 9 9 2,3 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 73,0 98,9 19 6 1,7 2,2 1.328 1,8 -50 -0,7
Síria 18,9 34,9 28 3 2,6 3,2 985 5,2 -6 -0,3

Líban 4,0 5,2 18 7 1,8 2,3 657 18,4 -7 -2,0
Jordània 5,5 10,1 28 3 3,6 3,3 2.225 39,0 20 3,7
Israel 6,7 10,5 21 6 2,6 2,8 2.661 39,6 32 4,9

Palestina 3,8 10,3 33 4 4,1 4,6 1.680 45 -8 -2,3
Egipte 72,9 121,2 26 6 1,9 3,1 166 0,2 -90 -1,3
Líbia 5,9 9,7 23 4 2,0 2,8 618 10,5 2 0,4

Tunísia 10,1 13,2 17 6 1,4 2,0 38 0,4 -4 -0,4
Algèria 32,9 49,6 21 5 1,7 2,4 242 0,7 -20 -0,6
Marroc 30,5 42,6 23 6 1,5 2,4 132 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 Evolució de l’índex de fecunditat (1980-2005)*
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Elaboració pròpia. Font: UNPOP.

Població en
aglomeracions Població Població

Estructura de la poblacióa de més de dins de urbana en
Població 750.000 100 km assentaments Densitat

0-14 anys 15-64 anys ≥ 65 anys rural habitants de la costa precaris de població

habitants
% % % % % % % per km2

2005 2005 2005 2005 2005 2000 2001 2005

Portugal 15,9 67,0 17,1 42,4 38,8 93 14 115
Espanya 14,3 69,2 16,5 23,3 26,0 68 6 87
França 18,2 65,2 16,6 23,3 26,7 40 6 111

Itàlia 14,0 66,0 20,0 32,4 19,2 79 6 199
Malta 17,4 69,4 13,2 4,7 100 .. 1.261
Eslovènia 13,9 70,5 15,6 49,0 61 6 99

Croàcia 15,5 67,3 17,2 43,5 38 8 79
Bòsnia i Hercegovina 16,5 69,5 14,0 54,3 47 8 76
Sèrbia / Montenegro 18,3 67,6 14,1 47,7 10,5 8 5 79

Macedònia 19,6 69,3 11,1 31,1 14 8 80
Albània 27,0 64,7 8,3 54,6 97 7 114
Grècia 14,3 67,5 18,2 41,0 36,4 99 6 86

Xipre 19,9 68,0 12,1 30,7 100 .. 82
Turquia 28,4 65,7 5,9 32,7 27,8 58 43 94
Síria 36,9 60,0 3,1 49,4 29,9 35 1 104

Líban 28,6 64,0 7,4 13,4 49,7 100 50 350
Jordània 37,2 59,6 3,2 17,7 22,7 29 16 62
Israel 27,8 62,1 10,1 8,4 59,6 97 2 320

Palestina 45,5 51,4 3,1 28,4 .. .. 602
Egipte 33,6 61,7 4,7 57,2 20,1 53 40 74
Líbia 30,1 65,9 4,0 15,2 54,8 79 35 3

Tunísia 25,9 67,8 6,3 34,7 84 4 65
Algèria 29,6 65,8 4,6 36,7 12,0 69 12 14
Marroc 31,1 64,1 4,8 41,3 21,0 65 33 68

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Les dades per a Xipre i Malta són del PNUD, 2007. (..) Dades no disponibles.

TAULA F3 Població: estructura i distribució

GRÀFIC F3 Evolució de les aglomeracions urbanes de més de 750.000 habitants (1950-2005)

0

10

20

30

40

50

60

Is
ra

el

Lí
bi

a

Lí
ba

n

P
or

tu
ga

l

G
rè

ci
a

S
íri

a

Tu
rq

ui
a

E
sp

an
ya

Fr
an

ça

Jo
rd

àn
ia

M
ar

ro
c

E
gi

pt
e

Ità
lia

A
lg

èr
ia

S
èr

bi
a

i
M

on
te

ne
gr

o

%
de

lt
ot

al
de

po
bl

ac
ió

(*) En el mateix període les aglomeracions urbanes que han decrescut o han crescut menys sòn Haifa (Israel),
Orá (Algèria), Lilla (França), València (Espanya) i Palerm (Itàlia).
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Despesa pública en educació
Taxa neta de
matriculació primària secundària

Despeses i i post-
primària secundària en R+D preescolar secundària superior

alumnes per per milió % tots % tots % tots
% % professor anys habitants % PIB % PIB els nivells els nivells els nivells

2002/06a 2002/06a 2002/06a 2005/06a 2003/05a 2000/05a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a

Portugal 98 82 11 9 3.912 0,81 5,4 38,7 41,2 16,5
Espanya 100 94 14 11 5.244 1,12 4,3 37,4 39,7 22,9
França 98 99 19 11 4.103 2,13 5,8 30,8 48,3 20,9

Itàlia 99 92 10 9 1.906 1,10 4,6 35,7 47,4 16,9
Malta 88 85 11 11 2.799 0,61 5,1 26,3 40,3 11,0
Eslovènia 96 91 15 9 4.319 1,22 6,0 28,6 48,4 22,7

Croàcia 88 85 18 8 3.731 1,22 4,5 28,0 50,2 18,5
Bòsnia i Hercegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sèrbia / Montenegro .. .. .. 8 2.000 1,41 3,3 .. .. ..

Macedònia 92 81 19 8 1.366 0,25 3,5 .. .. 15,0
Albània 94 73 21 8 .. .. 2,9 30,5 52,0 17,5
Grècia 100 91 11 9 3.865 0,61 4,2 27,6 34,9 34,6

Xipre 99 94 18 9 2.404 0,40 6,3 35,4 49,6 15,0
Turquia 92 66 .. 9 1.068 0,67 4,0 39,2 32,9 27,9
Síria .. 62 25 9 .. .. .. .. .. ..

Líban 82 73 14 9 .. .. 2,6 35,5 30,0 28,8
Jordània 91 79 20 10 6.506 0,34 4,9 41,8 39,6 18,7
Israel 97 89 13 11 .. 4,95 6,9 47,4 29,7 16,5

Palestina 76 90 32 10 .. .. .. .. .. ..
Egipte 96 83 26 9 .. 0,19 .. .. .. ..
Líbia .. .. 5 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,7

Tunísia 97 64 20 11 2.570 1,03 7,3 34,3 41,6 24,1
Algèria 98 66 25 9 482 0,16 .. .. .. ..
Marroc 90 35 27 9 789 0,75 6,8 45,3 38,2 16,8

Elaboració pròpia. Font: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

TAULA F4 Educació i formació de capital humà

GRÀFIC F4 Despesa pública en educació (1999-2005)*
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Elaboració pròpia. Font: UNESCO i PNUD.
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GRÀFIC F5 Atenció sanitària i mortalitat materna (1997-2005)*
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Mitjana mundial: 63

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 / 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 12.000-38.000 0,1 32 < 0,5
Marroc 38 431 220 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: BM, FNUAP i 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 la seva edat

% nens
kcal tm milers $ tm milers $ <5 anys

2002/04 2005 2005 2005 2005 1998/2005a

Portugal 3.750 3.490.760 571.618 256.030 44.836 ..
Espanya 3.450 14.280.850 2.232.797 420.320 113.926 ..
França 3.630 534.810 213.898 29.137.810 4.737.780 ..

Itàlia 3.730 8.950.340 1.569.358 269.090 69.690 ..
Malta 3.530 126.570 23.117 0 53 ..
Eslovènia 2.950 337.770 52.450 30.430 4.411 ..

Croàcia 2.800 121.490 21.966 68.090 13.154 ..
Bòsnia i Hercegovina 2.730 714.460 107.001 1.410 465 4,2
Sèrbia / Montenegro 2.720 19.310 3.218 876.590 120.227 2,1 / 2,3

Macedònia 2.900 157.340 24.022 3.500 1.169 ..
Albània 2.870 369.090 53.194 50 5 17,0
Grècia 3.720 1.885.630 324.309 630.240 113.145 ..

Xipre 3.280 521.870 88.200 0 3.214 ..
Turquia 3.320 587.430 118.715 745.430 113.952 ..
Síria 3.070 2.698.350 198.612 299.590 49.048 ..

Líban 3.190 712.830 79.054 110 44 4,3
Jordània 2.730 1.778.000 288.494 20 12 3,6
Israel 3.610 2.943.780 355.899 500 82 ..

Palestina 2.240 .. .. 10 8 ..
Egipte 3.330 12.728.820 1.620.442 14.780 935 5,4
Líbia 3.380 1.180.580 126.137 .. 735 ..

Tunísia 3.280 2.433.860 367.097 11.990 1.850 ..
Algèria 3.070 8.210.910 1.401.259 .. .. 10,2
Marroc 3.110 5.023.540 828.018 70 8 9,9

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F6 Consum de begudes alcohòliques (g/persona/dia) (2001/03)*
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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Elaboració pròpia. Font: BM.

Població Parts
amb accés atesos

Població a instal·lacions per personal Índex de Despesa
amb accés a de sanejament sanitari Taxa d’us fecunditat pública
aigua potable millorades especializat d’anticonceptiusd adolescent en salut

naixements per
Població 1.000 dones

per metge % % % %b 15-19 anys % PIB

2001/04a 2004 2004 1997/2004a 1995/2005a 2005 2004

Portugal 292 .. .. 100 66 18 7,0
Espanya 303 100 100 .. 81 9 5,7
França 297 .. 100 99 75 7 8,2

Itàlia 238 .. .. .. 60 7 6,5
Malta 314 100 .. 98 .. .. 7,0c

Eslovènia 444 .. .. 100 74 6 6,6

Croàcia 410 100 100 100 .. 14 6,1e

Bòsnia i Hercegovina 746 97 95 100 48 22 4,1
Sèrbia / Montenegro 485 93 87 58 23 7,3g

Macedònia 457 .. .. 99 .. 23 5,7
Albània 763 96 91 98 75 16 3,0
Grècia 228 .. .. .. .. 9 4,2

Xipre 427 100 100 100 .. .. 2,6c

Turquia 741 96 88 83 64 40 5,2
Síria 714 93 90 77 40 32 2,2

Líban 308 100 98 89 61 26 3,2
Jordània 493 97 93 100 56 26 4,7f

Israel 262 100 .. 99 68 14 6,1

Palestina .. 92 73 97 .. .. 7,8
Egipte 1.852 98 70 69 59 41 2,2
Líbia 775 .. 97 94 45 7 2,8

Tunísia 746 93 85 90 63 7 2,8
Algèria 885 85 92 96 64 8 2,6
Marroc 1.961 81 73 63 63 42 1,7

Elaboració pròpia. Font: OMS PNUD PNUD PNUD FNUAP / OMS BM BM
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Bàsicament dones entre 15-49 anys. c. PNUD, 2007/08. d. S’inclouen tots els mètodes. e. Dades de 2005. f. Inclou les contribucions de l'Agència de les Nacions
Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA). g. Exclòs Kosovo. (..) Dades no disponibles.

TAULA F7 Accés a recursos sanitaris
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Elaboració pròpia. Font: Unió Interparlamentària (UIP).

dones homes dones homes dones homes
anys anys % % % % %

2005 2005 2001/05f 2001/05f 2001/05f 2001/05f 2007d

Portugal 80,9 74,5 92,0 95,8 92 86 1931c,1976 1931c,1976 1934 21,3
Espanya 83,8 77,2 .. .. 99 93 1931 1931 1931 30,5
França 83,7 76,6 .. .. 98 94 1944 1944 1945 18,0

Itàlia 83,2 77,2 98,0 98,8 93 88 1945 1945 1946 16,1
Malta 81,1 76,8 .. .. 82 81 1947 1947 1966 9,2
Eslovènia 81,1 73,6 99,6 99,7 96 87 1946 1946 1992a 10,8

Croàcia 78,8 71,8 97,1 99,3 75 72 1945 1945 1992a 20,9
Bòsnia i Hercegovina 77,1 71,8 94,4 99,0 .. .. 1946 1946 1990 14,0
Sèrbia / Montenegro .. .. 94,1 98,9 75 74 .. .. .. 20,4 / 8,6

Macedònia 76,3 71,4 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albània 79,5 73,1 98,3 99,2 68 68 1920 1920 1945 7,1
Grècia 80,9 76,7 94,2 97,8 100 98 1952 1952 1952 16,0

Xipre 81,5 76,6 95,1 98,6 78 77 1960 1960 1963 14,3
Turquia 73,9 69,0 79,6 95,3 64 73 1930 1934 1935b 9,1
Síria 75,5 71,8 73,6 87,8 63 67 1949c, 1953 1953 1973 12,0

Líban 73,7 69,4 .. .. 78 75 1952 1952 1963 4,7
Jordània 73,8 70,3 87,0 95,2 80 79 1974 1974 1989b 8,5
Israel 82,3 78,1 .. .. 93 88 1948 1948 1949 14,2

Palestina 74,4 71,3 88,0 96,7 83 80 .. .. .. ..
Egipte 73,0 68,5 59,4 83,0 .. .. 1956 1956 1957 4,2
Líbia 76,3 71,1 74,8 92,8 99 93 1964 1964 .. 7,7

Tunísia 75,6 71,5 65,3 83,4 79 74 1959 1959 1959 20,0
Algèria 73,0 70,4 60,1 79,6 75 73 1949c,1962 1962 1962b 6,6
Marroc 72,7 68,3 39,6 65,7 54 63 1963 1963 1993 6,2

Elaboració pròpia. Font: PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Referit al primer any en el qual va ser elegida en l'actual sistema parlamentari. b. La data indica el primer any que una dona va ser nominada al parlament. c. Primer reconeixement parcial del dret a vot o a ser ele-
gida. d. Situació a 31 de desembre de 2007. e. En el cas de parlaments bicamerals els valors mostrats són mitjanes d'ambdues cambres. f. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

TAULA F8 Gènere: desenvolupament social

GRÀFIC F8 Participació femenina als parlaments nacionals (% de dones en escons parlamentaris) (1997-2007)
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Les dades de Sèrbia i de Montenegro de 1997 són dades de la Federació anteriors a la independència de Montenegro.
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Elaboració pròpia. Font: BM i Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT).

Despeses en
tecnologia

Inversions de la
Circulació Llars Línies Trucades Trucades Abonats a en informació i
diària de amb telefòniques interncionals interncionals la telefonia Ordinadors Usuaris telecomu- de les comu-

diaris televisor principals sortints entrants mòbil personals d’Internet nicacions 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 capita capita habitants habitants habitants milions $ % PIB

2000 2005 2005 2001/03a 2001/03a 2005 2005 2005 2001/03a 2005

Portugal 102 99 401 51 85 1.085 133 279 1.975 4,4
Espanya 98 99 422 80 40 952 277 348 5.103 3,7
França 142 95 586 79 126 789 575 430 5.472 6,3

Itàlia 109 96 427 82 .. 1.232 367 478 7.289 4,3
Malta .. .. 523b 55 167 700b 270b 303b 57 ..
Eslovènia 168 96 408 54 .. 879 404 545 170 3,1

Croàcia 134 94 425 82 96 672 190 327 182 ..
Bòsnia i Hercegovina .. 87 248 24 .. 408 .. 206 64 ..
Sèrbia / Montenegro .. 92 332 29 56 585 48 148 212 ..

Macedònia 54 95 262 31 92 620 222 79 .. ..
Albània .. 90 88 20 130 405 .. 60 32 ..
Grècia .. 100 568 79 86 904 89 180 1.258 4,1

Xipre .. .. 688b 464 212 580b 215b 294b 110 ..
Turquia .. 92 263 13 18 605 52 222 230 7,9
Síria .. 80 152 11 27 155 42 58 147 ..

Líban 63 93 277 27 .. 277 114 196 .. ..
Jordània 74 96 119 43 57 304 56 118 149 8,4
Israel .. 93 424 176 120 1.120 740 470 1.441 8,3

Palestina .. 93 96 11 21 302 48 67 34 ..
Egipte 31 89 140 4 17 184 38 68 513 1,5
Líbia 14 .. 133 8 .. 41 .. 36 .. ..

Tunísia 19 92 125 20 40 566 57 95 306 5,8
Algèria 27 88 78 7 .. 416 11 58 96 2,4
Marroc 29 76 44 9 39 411 25 152 8 6,3

Elaboració pròpia. Font: BM BM/UIT 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 Accés i qualitat d’Internet (2005)
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Suècia ................................ 764
Països Baixos..................... 739
Noruega.............................. 735
Austràlia ............................. 698
Corea.................................. 684
Nova Zelanda ..................... 672
Japó.................................... 668
Estats Units ........................ 630
Singapur ............................. 571
Finlàndia............................. 534
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GRÀFIC F10 Despeses militars ($ per capita) (2006)
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Els conceptes introduïts com a despeses militars difereixen, en alguns casos, entre països. La comparació s’ha de realitzar amb prudència.
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Elaboració pròpia. Font: SIPRI i UNPOP.

Refugiats Transferències d’armes
convencionals

Desplaçats per país per país Forces
interns d’asil d’origen armades importacions exportacions Despeses militars

milers milers milers milers milions $ milions $ milions $ % PIB

2006 2006 2006 2007 2002/06d 2002/06d 2006 2005

Portugal .. (.) (.) 44 922 .. 3.980 2,3
Espanya .. 5 2 147 1.328 1.270 12.328 1,1
França .. 146 (.) 255 309 8.888 53.091 2,5

Itàlia .. 27 (.) 191 1.942 2.591 29.891j 1,9
Malta .. 2 (.) 2 18 10 39 0,7
Eslovènia .. (.) 2 7 36 .. 610 1,5

Croàcia 4-7 2 94 21 34 .. 684b 1,6b

Bòsnia i Hercegovina 132 10 200 12 .. 4 174g 1,9
Sèrbia / Montenegro 248 .. .. .. (.) 9 562 2,6

Macedònia 0,7 1 8 11 (.) .. 121k 2,2
Albània .. (.) 14 11 44 .. 139a,f 1,4a,f

Grècia .. 2 (.) 147 7.243 76 9.642 4,1

Xipre indeterminat 1 (.) 10 45 .. 239 1,4
Turquia 954-1.200 3 227 515 2.945 163 9.600l 2,8
Síria 305 702 12 308 100 3 5.526 5,1

Líban 248-800 20 12 72 16i 45 899 4,5
Jordània .. 500 2 101 770 70 659 5,3
Israel 150-420 1 1 168 3.457 1.673 11.373c 9,7c

Palestina 25-115 .. 334 .. .. .. .. ..
Egipte .. 88 8 469 3.039 (.) 2.710 2,8
Líbia .. 3 2 76 224 73 741 2,0

Tunísia .. (.) 3 35 259 .. 395 1,6
Algèria indeterminat 94h 8 138 1.027 .. 3.014e 2,9e

Marroc .. 1 5 201 319 .. 2.314f 4,5 f

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'aproximadament 2.000 milions de $. d. Suma de les exportacions o importacions de tot el període.
e. Quantitats referides només a la despesa recurrent. A juliol de 2006 el Govern va augmentar els seus pressupostos de despeses en un 35% però sense especificar si part d'aquest augment es destinava a despe-
ses militars. f. Dades referides al pressupost aprovat. g. Dades de 2005. h. Segons el Govern d'Algèria hi ha uns 165.000 refugiats saharauís als camps de Tindouf. i. 5 d'aquests milions de $ s'han de computar al
grup Hezbol·là. j. Inclou despeses en defensa civil, la qual cosa normalment sol representar al voltant d'un 4,5% del total. k. S'inclouen les pensions militars. l. .La dada és una aproximació a partir de les dades origi-
nals, 11.291 milions de lires turques. (.) 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 en el PIB per sectors Índex de
mitjà preus al

PIB anual del PIB agricultura indústria serveis consum

% Creixement
milions $ % % % % mig anual

2005 2000/05 2005 2005 2005 2000/05

Portugal 183.305 0,5 3 25 72 3,1
Espanya 1.124.640 3,1 3 30 67 3,2
França 2.126.630 1,5 2 21 77 2,1

Itàlia 1.762.519 0,6 2 27 71 2,4
Malta 5.600a 2,5b .. .. .. 2,8b

Eslovènia 34.354 3,4 3 34 63 5,5

Croàcia 38.506 4,7 7 31 62 2,4
Bòsnia i Hercegovina 9.949 5,0 10 25 65 ..
Sèrbia / Montenegro 26.215 5,1 16 33 51 ..

Macedònia 5.766 1,7 13 29 58 1,7
Albània 8.380 5,3 23 22 55 3,2
Grécia 225.206 4,4 5 21 74 3,4

Xipre 15.400a 3,7b .. .. .. 3,3b

Turquia 362.502 5,2 12 24 64 26,5
Síria 26.320 3,7 23 35 42 ..

Líban 21.944 4,0 7 22 71 ..
Jordània 12.712 6,1 3 30 67 2,4
Israel 123.434 1,9 .. .. .. 1,7

Palestina 4.014 -0,9 .. .. .. ..
Egipte 89.369 3,7 15 36 49 5,3
Líbia 38.756 5,3 .. .. .. -5,9

Tunísia 28.683 4,5 12 29 59 2,7
Algèria 102.256 5,2 9 62 29 2,6
Marroc 51.621 4,3 14 30 56 1,5

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2007/08. b. Dades del període 2004-2005. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F11 Creixement del PIB (2004-2005)
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TAULA F12 Agricultura

Terres Praderies Superfície Rendimient
llaurables i i pastures cultivada Producció de la Ús

Superfície Superfície conreus per- perma- Terres de de de producció de Població
de terres agrícolaa manents nents regadiu 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 2006 2006 2006 2002 2005

Portugal 9.150 3.815 2.308 1.507 28,1 357 1.167 3.270 77 1.269
Espanya 49.919 29.030 18.630 10.400 20,2 6.291 19.353 3.076 115 2.464
França 55.010 29.569 19.635 9.934 13,3 9.106 61.813 6.788 203 1.580

Itàlia 29.411 14.694 10.283 4.411 25,7 3.803 20.145 5.297 129 2.415
Malta 32 10 10 0 18,2 3 11 4.269 70 5
Eslovènia 2.014 508 203 305 1,5 96 494 5.131 353 22

Croàcia 5.592 2.695 1.226 1.469 0,7 558 3.028 5.424 108 277
Bòsnia y Hercegovina 5.120 2.147 1.097 1.050 0,3 313 1.341 4.291 30 135
Sèrbia / Montenegro 10.200 5.590 3.822 1.768 1,2 1.944b 9.520b 4.896b 83 1.689

Macedònia 2.543 1.242 612 630 9,0 184 596 3.232 36 199
Albània 2.740 1.123 700 423 50,5 143 508 3.546 51 1.409
Grècia 12.890 8.359 3.759 4.600 37,9 956 3.592 3.759 105 1.257

Xipre 924 143 139 4 28,6 60 66 1.104 136 57
Turquia 76.963 41.223 26.606 14.617 20,0 13.918 34.598 2.486 61 20.287
Síria 18.378 14.008 5.742 8.266 24,6 3.168 5.592 1.765 60 4.915

Líban 1.023 329 313 16 33,2 66 177 2.699 126 94
Jordània 8.824 1.012 270 742 18,8 64 62 967 84 560
Israel 2.164 517 392 125 45,3 94 237 2.817 192 147

Palestina 602 372 222 150 7,7 33 68 2.091 .. 374
Egipte 99.545 3.520 3.520 0 99,9 3.032 22.736 7.499 373 24.565
Líbia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 343 209 611 29 255

Tunísia 15.536 9.784 4.930 4.854 8,0 1.322 1.646 1.245 21 2.299
Algèria 238.174 39.956 8.215 31.741 6,9 2.673 4.016 1.503 12 7.434
Marroc 44.630 30.376 9.376 21.000 15,4 5.606 9.091 1.622 43 10.376

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superfície agrícola es divideix en "terres llaurables i conreus permanents" i "praderies i pastures permanents". b. Dades de 2005. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F12 Població agrícola a la Mediterrània (2005)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F13 Ramaderia

Existències d’animals vius Comerç d’animals vius

boví, equins conills
caprí aus de i i
i ovía porcs corralb camellsc llebres ruscos exportacions importacions

milers milers milers milers milers milers milers $ milers $

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005

Portugal 5.575 2.344 43.200 184 305 31.158 130.610
Espanya 31.813 25.131 135.904 501 2.500 2.400 345.007 421.536
França 29.554 14.840 225.594 455 9.970 977 2.091.969 268.699

Itàlia 15.359 9.200 126 333 68 950 42.333 1.695.698
Malta 41 73 1.010 2 180 3 789
Eslovènia 607 547 5.431 20 210 9.729 25.223

Croàcia 1.266 1.488 7.885 14 160 1.977 110.118
Bòsnia i Hercegovina 1.596 712 14.131 26 18 283 62 42.887
Sérbia / Montenegrod 2.873 3.212 17.521 34 276 2.096 10.976

Macedònia 1.493 156 2.617 57 67 119 1.689
Albània 3.404 152 6.332 180 173 36 11.154
Grècia 14.826 949 31.555 96 1.292 1.314 3.908 99.154

Xipre 673 453 3.335 7 150 40 2.593 1.053
Tuquia 42.453 2 322.917 632 50 4.590 2.919 13.302
Síria 22.034 24.111 156 140 393 382.102 9.895

Líban 909 15 35.000 37 123 215 114.900
Jordània 2.513 25.013 43 70 45 15.324 50.996
Israel 930 205 42.735 16 93 7.568 27.932

Palestinad 1.234 8.500 0 49 .. 4.537
Egipte 17.530 30 115.150 3.253 9.250 1.590 4.565 25.540
Líbia 5.895 25.000 122 37 .. 3.095

Tunísia 9.326 6 68.400 599 140 2 9.462
Algèria 24.978 6 125.139 526 1.400 275 60 51.814
Marroc 24.925 8 145.024 1.718 350 59 33.806

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, muls somerins i camells. d. Les dades d'existències d'animals vius són de 2005.
(..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F13 Evolució del bestiar porcí (1961-2006) (selecció de països mediterranis amb més d’un milió d’exemplars)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F14 Pesca

Disponibilitat

Pesca total
Pesca a la mitjana anual

Mediterrània Producció de de peix
marina continental i mar Negre l’aqüicultura exportacions importacions i derivats

tm tm tm tm milions $ milions $ kg per càpita

2005 2005 2005 2005 2004 2004 2001/03a 2000

Portugal 212.375 6 98 6.485 432 1.261 59,9 25.021
Espanya 840.549 8.710 107.784 221.927 2.565 5.222 47,8 75.434
França 649.032 2.110 31.189 258.480 1.526 4.176 31,4 26.113

Itàlia 296.173 3.823 281.475 180.943 534 3.904 26,3 48.770
Malta 1.435 0 1.435 736 17 32 51,1 ..
Eslovènia 1.025 202 1.025 1.536 10 50 7,7 231

Croàcia 34.650 33 34.650 13.782 104 78 12,0 65.151
Bòsnia i Hercegovina 0 2.000 0 7.070 6 23 4,4 3.500
Sèrbia / Montenegro 480 1.988 480 4.554 1 68 1,8 1.429

Macedònia 0 246 868 0 12 4,0 8.472
Albània 2.065 1.737 2.065 1.473 11 9 5,1 1.590
Grècia 91.163 1.580 88.615 106.208 415 474 23,4 19.847

Xipre 1.886 30 1.886 2.333 28 52 28,5 ..
Tuquia 380.381 46.115 380.381 119.177 212 92 7,3 33.614
Síria 3.677 4.770 3.677 8.533 0 105 2,6 11.292

Líban 3.523 275 3.523 803 1 56 12,0 9.825
Jordània 160 350 0 561 2 39 5,1 721
Israel 2.755 1.396 2.680 22.404 13 148 21,9 1.535

Palestina 1.805 <0.5 1.805 .. .. .. 0,4 ..
Egipte 107.454 242.100 56.722 539.748 4 134 15,0 250.000
Líbia 46.076 0 46.003 266 12 8 6,9 9.500

Tunísia 107.929 1.224 107.929 2.665 122 29 11,0 50.815
Algèria 126.260 <0.5 126.260 368 8 23 3,3 26.151
Marroc 944.630 890 41.309 2.257 804 33 8,8 106.096

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
a. Última dada disponible d’aquest període. Elaboració pròpia a partir de dades de la FAO. (..) Dades no disponibles..

GRÀFIC F14 Importància de l’acquïcultura a la Mediterrània (selecció de països amb una producció aquícola superior a 100.000 tm) (2005)
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Distribució sectorial de la
Taxa població activa Taxa d’atur

Població d’ocu-
ocupada pació agricultura indústria serveis total dones homes juvenil

% de % de % de % de % població % població % població
població població població població activa activa activa

milers % activa activa activa activa femenina masculina 15-24 anys

2005 2005 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2005

Portugal 5.154 58,0 11,8 30,6 57,5 7,6 8,7 6,7 16
Espanya 18.741 50,5 5,3 29,7 65,0 9,2 12,2 7,0 20
França 24.524 49,3 3,8 24,3 71,5 9,8 10,8 9,0 23

Itàlia 22.748 45,1 4,2 30,7 65,1 7,7 10,1 6,2 23
Malta 159 47,7 2,0 29,6 68,0 7,5 9,4 6,6 ..
Eslovènia 968 56,4 8,8 37,2 53,3 5,8 6,0 5,5 13

Croàcia 1.747 45,4 17,3 28,6 54,0 12,7 14,0 11,7 33
Bòsnia i Hercegovina 1.786 55,3 .. .. .. .. .. .. ..
Sèrbia / Montenegro 4.043 50,3 .. .. .. 15,2 16,4 14,4 ..

Macedònia 540 33,1 19,5 32,3 48,0 37,3 38,4 36,5 63
Albània 1.189 51,1 58,4 13,5 27,8 14,4 17,5 12,4 ..
Grécia 4.640 48,8 12,4 22,4 65,1 9,6 15,2 5,8 25

Xipre 392 58,4 4,7 24,1 70,3 5,3 6,5 4,4 ..
Turquia 24.492 46,8 29,5 24,7 45,8 10,3 10,3 10,3 19
Síria 6.651 55,5 27,0 25,6 47,3 12,3 28,3 9,0 26

Líban 1.454 50,8 .. .. .. .. .. .. ..
Jordània 1.615 46,4 3,6 21,8 74,5 12,4 16,5 11,8 30
Israel 2.396 49,7 2,0 21,7 75,6 9,0 9,5 8,5 18

Palestina 580 28,5 15,9 24,7 58,1 26,8 20,1 28,1 40
Egipte 20.148 41,5 29,9 19,8 50,4 10,7 24,4 6,8 27
Líbia 2.194 53,2 .. .. .. .. .. .. ..

Tunísia 3.313 44,3 .. .. .. 14,2 17,3 13,1 31
Algèria 11.370 49,2 21,1 24,0 54,8 15,3 17,5 14,9 43
Marroc 9.970 46,9 45,4 19,5 35,0 11,0 11,5 10,8 17

Elaboració pròpia. Font: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT BM
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

TAULA F15 Ocupació i desocupació

GRÀFIC F15 Taxa d’ocupació, >15 anys, per gèneres (%) (2005)
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Elaboració pròpia. Font: OIT.
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Participació en l’ingrés o en el consum

20% segon tercer quart més ric
més pobre 20% 20% 20% 20%

Coeficient
Anys % % % % % 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 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 / Montenegro 2003 8,3 13,0 17,3 23,0 38,4 6,9 30,0

Macedònia 2003 6,1 10,8 15,5 22,2 45,4 12,3 39,0
Albània 2004 8,2 12,6 17 22,6 39,6 7,2 31,1
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 2002/2003 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 1998/1999 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 Distribució dels ingressos entre el 20% més ric i el 20% més pobre (1995-2004*) (ordenats de menys a més desigualtat)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
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GRÀFIC F17 Ingressos salarials percebuts (milers $ PPA) (2005)
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(*) L’índex de desenvolupament relatiu al gènere (IDG) ès un
índex compost que mesura la desigualtat mitjana entre
homes i dones en les tres dimensions bàsiques que
componen l’índex de desenvolupament humà (vida llarga
i saludable, coneixements i nivell de vida digne),
ajustat per reflectir les desigualtats entre homes i dones.

Elaboració pròpia. Font: PNUD.

Taxa Taxa d’ocupació laboralc

d’activitat Ingressos
econòmica 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 $

2005 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2005 2005

Portugal 79 13 12 21 42 66 46 15.294 25.881
Espanya 66 4 6 12 41 84 53 18.335 36.324
França 79 3 5 12 35 85 60 23.945 37.169

Italia 62 3 5 18 39 79 56 18.501 39.163
Màlta 49 1 3 21 36 78 61 12.834 25.623
Eslovènia 80 9 9 25 47 66 44 17.022 27.779

Croàcia 74 19 16 18 37 63 47 10.587 15.687
Bòsnia i Hercegovina 86 .. .. .. .. .. .. 2.864 4.341
Sèrbia / Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedònia 63 19 20 30 34 51 46 4.676 9.734
Albània 70 .. .. .. .. .. .. 3.728 6.930
Grècia 67 14 12 10 30 76 58 16.738 30.184

Xipre 76 .. .. .. .. .. .. 16.805 27.808
Turquia 36 52 22 15 28 33 50 4.385 12.368
Síria 44 58 24 7 31 35 45 1.907 5.684

Líban 41 .. .. .. .. .. .. 2.701 8.585
Jordània 36 2 4 13 23 85 73 2.566 8.270
Israel 85 1 3 11 32 88 65 20.497 31.345

Palestina 15 34 12 8 28 58 60 .. ..
Egipte 27 39 28 6 23 55 49 1.635 7.024
Líbia 40 .. .. .. .. .. .. 4.054 13.460

Tunísia 38 .. .. .. .. .. .. 3.748 12.924
Algèria 45 22 20 28 26 50 54 3.546 10.515
Marroc 33 63 41 15 23 22 36 1.846 7.297

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 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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PIB per
Consum segons fonts energètiquesConsum unitat Importació

Producció Consum d’energia d’ús neta
d’energia d’energia per capita d’energia d’energia combustibles hidro-
milions milions $ PPA fòssils nuclear elèctrica renovables
tm eq tm eq kg eq per kg eq % energia
petroli petroli petroli petroli utilitzadab % % % %

2004 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003

Portugal 3,9 26,5 2.528 7,1 85 83,6 0,0 5,3 11,0
Espanya 32,5 142,2 3.331 6,9 77 81,4 11,9 2,6 4,1
França 137,4 275,2 4.547 5,9 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Itàlia 30,1 184,5 3.171 8,2 84 94,5 0,0 1,7 3,9
Maltaa 0 892 2.242 .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Eslovènia 3,4 7,2 3.591 5,4 52 70,3 19,4 3,7 6,6

Croàcia 3,9 8,8 1.985 5,6 56 90,5 0,0 5,0 4,5
Bòsnia i Hercegovina 3,2 4,7 1.203 5,3 31 85,8 0,0 10,2 4,0
Sèrbia / Montenegro 11,5 16,2 2.004 .. 29 89,7 0,0 5,3 5,0

Macedònia 1,5 2,7 1.328 4,6 43 88,3 0,0 4,6 7,1
Albània 1,0 2,4 760 5,9 59 70,6 0,0 22,2 7,2
Grècia 10,3 30,5 2.755 7,4 66 94,8 0,0 1,4 3,8

Xiprea 42 2,677 3.281 .. .. 98,4 0,0 0,0 1,6
Turquia 24,1 81,9 1.151 6,2 71 87,3 0,0 3,9 8,9
Síria 29,5 18,4 993 3,4 -60 98,6 0,0 1,4 0,0

Líban 0,2 5,4 1.525 3,5 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordània 0,3 6,5 1.219 3,6 96 98,7 0,0 0,1 1,2
Israel 1,7 20,7 3.049 7,3 92 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 64,7 56,9 783 4,9 -14 95,3 0,0 2,1 2,6
Líbia 85,4 18,2 3.169 .. -369 99,2 0,0 0,0 0,8

Tunísia 6,8 8,7 876 8,2 22 87,1 0,0 0,2 12,7
Algèria 165,7 32,9 1.017 6,0 -404 99,7 0,0 0,1 0,2
Marroc 0,7 11,5 384 10,3 94 94,5 0,0 1,2 4,3

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Dades de 2003, WRI. b. Els valors negatius indiquen que el país és exportador net. (..) Dades no disponibles.

TAULA F18 Producció i consum energètic

GRÀFIC F18 Eficiència energètica (1990-2004)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
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Població
amb accés Consum Fonts d’electricitata

a Producció d’electricitat
l’electricitat d’electricitat per capita carbó gas petroli hidroelèctrica nuclear

% miliards kWh kWh % % % % %

2000 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 100,0 44,8 4.526 33,1 26,1 12,7 22,0
Espanya 100,0 277,1 5.924 29,0 20,0 8,6 11,4 23,0
França 100,0 567,1 7.900 5,0 3,2 1,0 10,5 79,0

Itàlia 100,0 293,0 5.640 17,4 44,3 15,7 13,5
Malta .. 2,2b 4.867b .. .. .. .. ..
Eslovènia .. 15,3 6.835 34,0 2,3 0,3 26,8 35,7

Croàcia .. 13,2 3.316 16,2 18,6 12,4 52,7
Bòsnia i Hercegovina .. 12,6 2.180 52,1 1,1 46,8
Sèrbia / Montenegro .. 35,4 4.029 69,9 1,5 0,8 27,9

Macedònia .. 6,7 3.183 77,6 0,2 22,2
Albània .. 5,6 1.200 1,7 98,3
Grècia 100,0 58,8 5.148 60,2 15,3 14,3 7,9

Xipre .. 4,0b 4.761b .. .. .. .. ..
Turquia 95,0 150,7 1.782 22,9 41,3 5,1 30,6
Síria 85,9 32,1 1.317 41,2 45,6 13,2

Líban 95,0 10,2 2.499 89,0 11,0
Jordània 95,0 9,0 1.602 50,2 49,2 0,6
Israel 100,0 49,1 6.803 75,3 8,8 15,8 0,1

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 93,8 101,3 1.215 70,8 16,2 12,5
Líbia 99,8 20,2 2.519 19,3 80,7

Tunísia 94,6 13,1 1.157 90,2 8,3 1,2
Algèria 98,0 31,3 812 97,0 2,2 0,8
Marroc 71,1 19,3 595 67,4 23,2 8,4

Elaboració pròpia. Font: WRI BM BM BM BM BM BM BM
a. Els percentatges no sempre sumen el 100% ja que algunes fonts d'electricitat no estan incloses. b. Dades de 2003, WRI. (..) Dades no disponibles.

TAULA F19 Producció, consum i accés a l’electricitat

GRÀFIC F19 Consum d’electricitat i fonts de producció (kWh per capita) (2004)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
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Emissions de CO2 Emissions de CO2 per sectors

participació indústria i Vehicles
total per capita mundial construcció transport electricitat a motorb

tm CO2
per milió per 1.000

milions tm tm % $ PPA % % % habitants

2004 2004 2004 2003 2000 2000 2000 2003

Portugal 58,9 5,6 0,2 316,2 21,3 30,5 35,5 459a

Espanya 330,3 7,6 1,1 327,3 19,3 32,3 32,5 611
França 373,5 6,0 1,3 241,9 21,6 39,3 12,0 652

Itàlia 449,7 7,8 1,6 304,5 18,7 26,5 32,1 679
Malta 2,5 6,1 (,) 370,4 .. .. 67,0c 750
Eslovènia 16,2 8,1 0,1 417,9 19,5 26,6 37,6 500

Croàcia 23,5 5,3 0,1 429,8 20,5 25,3 23,5 324
Bósnia i Hercegovina 15,6 4,0 0,1 604,9 14,4 12,7 63,2 299
Sèrbia / Montenegro .. .. .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macedònia 10,4 5,1 (,) 691,8 12,3 11,7 70,5 170a

Albània 3,7 1,2 (,) 301,4 15,9 47,8 8,0 84
Grècia 96,6 8,8 0,3 414,5 12,5 22,7 51,5 513

Xipre 6,7 9,2 (,) 416,2 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquia 226 3,2 0,8 431,4 7,3 17,2 36,5 134
Síria 68,4 3,8 0,2 788,1 21,7 11,6 31,9 76

Líban 16,3 4,2 0,1 934,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordània 16,5 2,9 0,1 686,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israel 71,2 10,4 0,2 429,9 8,9 18,6 57,8 482

Palestina .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egipte 158,1 2,3 0,5 476,5 30,6 22,4 27,5 64
Líbia 59,9 9,3 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Tunísia 22,9 2,3 0,1 281,4 23,7 22,8 34,6 109
Algèria 193,9 5,5 0,7 428,4 9,7 11,3 24,9 140
Marroc 41,1 1,4 0,1 278,1 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. (.) Menys de la meitat de la unitat mostrada. (..) Dades no disponibles.

TAULA F20 Emissions de CO2

GRÀFIC F20 Evolució de les emissions de CO2 per capita (tm) (1990-2004)
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Elaboració pròpia. Font: PNUD.

Intensitat de
les emisions

per PIB
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Elaboració pròpia. Font: FAO i WRI.

GRÀFIC F21 Consum d’aigua per sectors (2000)
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TAULA F21 Aigua

Producció
procedents depen- sobre per sectors d’aigua

d’altres dència total dessa-
nacionals països hídrica per capita total per capita recursos agrícola doméstic industrial linitzada

milions
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/02b

Portugal 38,0 30,7 44,7 6.815 11,3 1.121 16,4 78 10 12 ..
Espanya 111,2 0,3 0,3 2.707 35,6 870 32,0 68 13 19 ..
França 178,0 25,2 12,4 3.355 40,0 668 19,7 10 16 74 ..

Itàlia 182,0 8,8 4,6 3.341 44,4 772 23,3 45 18 37 ..
Malta 0,1 0,0 0,0 126 0,1 153 118,8 17 67 1 31
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 / Montenegro 44,0 164,0 78,9 19.833 .. .. .. .. .. .. ..

Macedònia 5,4 1,0 15,6 3.083 .. .. .. .. .. .. ..
Albània 26,9 14,8 35,5 12.950 1,7 544 4,1 62 27 11 ..
Grècia 58,0 16,3 21,9 6.764 7,8 707 10,5 81 16 3 ..

Xipre 0,8 0,0 0,0 959 0,2 300 30,8 73 28 1 0
Turquia 227,1 -13,5 1,0 3.128 37,5 534 17,6 74 15 11 1
Síria 7,0 19,3 80,3 1.408 20,0 1.148 76,0 95 3 2 0

Líban 4,8 -0,4 0,8 1.172 1,4 381 31,1 67 33 1 0
Jordània 0,7 0,2 22,7 153 1,0 191 115,9 75 21 4 2
Israel 0,8 0,9 55,1 250 2,0 324 122,2 63 31 7 ..

Palestinac 0,0 0,0 17,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 1,8 56,5 96,9 779 68,3 969 117,2 86 8 6 100
Líbia 0,6 0,0 0,0 104 4,8 883 801,7 83 14 3 70

Tunísia 4,2 0,4 9,0 454 2,6 271 57,5 82 14 4 13
Algèria 13,9 0,4 2,9 436 6,1 194 42,4 65 22 13 17
Marroc 29,0 0,0 0,0 919 12,6 419 43,4 87 10 3 7

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO 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 corresponen només a la Franja de Gaza i són anteriors al 2007. (..) Dades no disponibles.

Recursos hídrics Consum d’aigua



Deserts Producció
Àrea i terres llenya per a Petjada
total Àrea forestal seques combustible ecològica

milers milers milers % del total
km2 km2 % % m3 superficie

2005 2005 2005 2000 2004 2004 2004 2004 2007 2003

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 23 4,2
Espanya 505 179 35,5 2,6 2.055 8,0 38 647 35 5,4
França 552 156 28,2 2,0 2.358 3,0 83 665 20 5,6

Itàlia 301 100 33,1 3,3 5.814 7,2 55 610 19 4,2
Malta 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 4 ..
Eslovènia 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 10 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 14 2,3
Sèrbia / Montenegro 102 27 26,4 16,4 2.097 3,2 2 477 18 / 15 2,3

Macedònia 26 9 35,3 100 705 7,1 380 19 2,3
Albània 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 8 1,4
Grècia 132 38 28,4 25,0 1.057 1,8 14 530 21 5,0

Xipre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 8 ..
Turquia 784 102 13,0 85,9 5.278 0,7 14 581 33 2,1
Síria 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 21 1,7

Líban 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 15 2,9
Jordània 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 20 1,8
Israel 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 27 4,6

Palestina 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egipte 1.001 1 0,1 100 16.792 4,6 17 599 24 1,4
Líbia 1.760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 13 3,4

Tunísia 164 11 6,5 90,2 2.138 0,2 2 438 21 1,5
Algèria 2.382 23 1,0 97,6 7.545 5,1 4 472 25 1,6
Marroc 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 27 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 mamífers i aus. (..) Dades no disponibles.

Árees nacionals
protegides terrestresb
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Elaboració pròpia. Font: WWF.

TAULA F22 Medi natural

GRÀFIC F22 Petjada ecològica (2003)
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD.

TAULA F23 Comerç internacional

Inversions
Saldo de estrangeres directes

Expor- Impor- Taxa de Balança compte Remeses
tacions tacions cobertura comercial corrent dels immigrantsb entrades sortides

% d’expor-
milions $ milions $ % milions $ milions $ milions $ tacionsc milions $ milions $

2006 2006 2006 2004/06 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 43.305 66.592 65 -21.835 -17.007 .. .. 3.113 1.146
Espanya 205.373 316.322 65 -94.298 -83.136 .. .. 22.987 38.772
França 489.357 534.046 92 -34.757 -33.289 .. .. 63.576 115.668

Itàlia 410.408 437.212 94 -13.331 -27.724 .. .. 19.971 39.671
Malta 2.529 3.881 65 -1.378 -594 .. .. 562 -26
Eslovènia 20.989 22.920 92 -1.784 -682 .. .. 496 568

Croàcia 10.376 21.488 48 -9.822 -2.585 .. .. 1.695 187
Bòsnia i Hercegovina 3.413 7.387 46 -4.575 -2.156 .. .. 298 3
Sèrbia / Montenegro 4.553f 11.009f 41 -6.615 .. .. .. 1.481 ..

Macedònia 2.401 3.763 64 -1.268 -81 .. .. 100 3
Albània 793 3.057 26 -1.976 -571 .. .. 260 ..
Grècia 20.852 63.211 33 -38.900 -17.879 .. .. 607 1.451

Xipre 1.098 6.989a 16 -5.149a -929 .. .. 1.166 432
Turquia 82.654 137.460 60 -38.854 -23.155 851 0.8 9.681 1.078
Síria 7.144 8.843 81 -1.619 -1.061 855e 10.7e 500 0

Líban 2.304 9.124 25 -7.332 -1.881 4.924 37.8 2.573 715
Jordània 5.167 11.447 45 -5.564 -2.311 2.500 38.0 1.532 0
Israel 46.449 47.228 98 -3.132 3.756 .. .. 5.587 2.492

Palestina .. .. .. .. .. .. .. -3e ..
Egipte 7.530 12.606 60 -5.916 3.922 3.341 12.6 1.253 159
Líbia 35.996 10.287 350 19.781 14.945 .. .. 261 138

Tunísia 11.513 14.865 77 -3.056 -303 1.432e 10.8e 782 13
Algèria 46.538d 21.005 222 20.333 .. .. .. 1.081 23
Marroc 12.064 22.623 53 -9.428 1.110 4.482 23.9 2.933 174

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTADf UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Exclosos despeses militars. b. Inclou els enviaments dels treballadors, els salaris retribuïts i les transferències de capitals. c. De béns i serveis. d. Dades de 2005. e. Dades de 2004. f. Elaboració pròpia a partir
de dades de la UNCTAD. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F23 Evolució de la inversió estrangera directa (IED) (1980-2005)
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Exportacions

matèries
productes primeres minerals productes

alimentaris agrícoles combustibles i metalls manufacturats altres

% % % % % %

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 7,9 1,8 4,3 2,7 74,6 8,7 0,103
Espanya 14,1 1,2 4,3 2,5 76,3 1,6 0,110
França 10,7 0,9 4,1 2,1 80,1 2,1 0,082

Itàlia 6,4 0,6 3,5 1,5 85,4 2,6 0,054
Malta 3,5 0,1 0,1 0,3 95,0 1,0 0,426
Eslovènia 3,3 1,8 2,1 4,7 88,1 0,0 0,119

Croàcia 10,5 3,4 13,9 3,8 68,5 0,0 0,111
Bòsnia i Hercegovina 5,8 9,8 8,9 22,5 52,9 0,1 0,142
Sèrbia / Montenegro 20,6 4,0 2,4 10,9 61,7 0,4 0,101

Macedònia 16,4 0,8 8,0 3,0 71,6 0,2 0,177
Albània 5,8 4,4 2,6 7,4 79,8 0,0 0,283
Grècia 22,0 2,4 9,4 8,3 55,3 2,6 0,101

Xipre 18,0 0,5 15,0 2,8 62,8 0,9 0,249
Turquia 10,5 0,5 3,6 2,5 81,4 1,5 0,091
Síria 14,7 3,6 67,6 1,1 11,3 1,7 0,537

Líban 14,3 1,2 0,3 10,4 62,7 11,1 0,658
Jordània 15,0 0,3 0,2 12,3 71,9 0,3 0,150
Israel 2,5 0,7 0,1 1,1 82,7 12,9 0,368

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 9,8 7,0 43,2 3,6 30,5 5,9 0,319
Líbia 0,1 0,1 95,3 0,2 4,3 0,0 ..

Tunísia 10,4 0,6 12,9 1,2 74,9 0,0 0,182
Algèria 0,2 0,0 98,2 0,4 1,2 0,0 0,591
Marroc 21,5 1,9 5,2 9,0 62,3 0,1 0,158

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Dades no disponibles.

TAULA F24 Exportacions

GRÀFIC F24
Importància dels productes alimentaris i les matèries primeres agrícoles en l’exportació*
(percentatge sobre l’exportació total) (2005)
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**Països o territoris, les
exportacions de productes
alimentaris i matèries primeres
agrícoles representen més del 75%
del total de les seves exportacions.

* Segons la classificació estàndard per al comerç internacional (CTCI) aquestes categories inclouen les exportacions d’animals vius, begudes i tabac, oils, greixos i ceres animals o vegetals, així com matèries brutes
no comestibles, exclosos els carburants, minerals, fertilizants i adobs químics.
Elaboració propia. Font: UNCTAD.
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Importacions

matèries
products primeres minerals productes

alimentaris agrícoles combustibles i metals manufacturats altres

% % % % % %

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 11,0 1,5 14,7 2,5 65,2 5,1 0,084
Espanya 9,2 1,4 14,0 3,3 71,5 0,6 0,091
França 7,8 1,5 13,4 2,6 74,7 0,0 0,073

Itàlia 8,5 2,6 11,9 4,1 65,9 7,0 0,097
Malta 11,8 0,8 7,4 0,7 78,4 0,9 0,194
Eslovènia 6,4 2,6 10,2 5,9 74,8 0,1 0,068

Croàcia 8,3 1,3 15,1 2,3 72,9 0,1 0,076
Bósnia i Hercegovina 17,4 1,2 13,0 3,0 65,3 0,1 0,071
Sèrbia / Montenegro 8,2 1,5 15,0 4,2 70,8 0,3 0,068

Macedònia 12,7 1,3 19,2 3,2 63,6 0,0 0,104
Albània 17,4 1,1 8,6 2,3 70,6 0,0 0,072
Grècia 11,2 1,2 17,9 3,0 66,4 0,3 0,116

Xipre 12,4 1,1 16,1 1,1 67,6 1,7 0,153
Turquia 2,8 2,7 13,5 5,9 66,4 8,7 0,084
Síria 16,7 3,9 7,3 2,7 64,0 5,4 0,080

Líban 15,5 1,3 21,1 2,2 56,2 3,7 0,175
Jordània 13,6 1,2 23,1 1,9 57,7 2,5 0,145
Israel 5,5 1,0 15,0 1,9 75,9 0,7 0,198

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 22,3 5,1 8,3 3,9 49,5 10,9 0,107
Líbia 16,8 0,6 0,7 0,9 81,1 0,0 0,125

Tunísia 8,5 2,6 13,7 3,0 72,0 0,2 0,088
Algèria 21,9 1,9 0,9 1,3 73,9 0,1 0,083
Marroc 10,7 2,8 21,8 2,8 61,7 0,2 0,112

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Dades no disponibles.

* Segons la classificació estándard per al comerç internacional (CTCI) aquestes categories inclouen les importacions d’animals vius, begudes i tabac, oils, greixos i ceres animals o vegetals, així com matèries brutes
no comestibles, exclosos els carburants, minerals, fertilizants i adobs químics.
Elaboració pròpia. Font: UNCTAD.

TAULA F25 Importacions

GRÀFIC F25
Importància dels productes alimentaris i les matèries primeres agrícoles en la importació*
(percentatge sobre la importació total) (2005)
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**Països o territoris, les importacions de
productes alimentaris i matèries primeres
agrícoles dels quals representen més del 25%
del total de les seus importacions.

Els més dependents**
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TAULA F26 Turisme a la Mediterrània

Arribades de turistes Sortides de Nits en
per país de destí turistes per país de Ingressos per Despeses del turisme

país d’origen destí turisme internacional a altres països

% a la Medi- % expor- % impor-
% milers terrània milers milers milions $ tacions milions $ tacions

2004/06a 2004/06a 2004/06a 2005 2004/05a 2005 2005 2005 2005

Portugal 6,3 11.282 4,1 11.617 23.922 9.222 17,3 3.763 5,4
Espanya 4,5 58.451 21,3 55.577 209.081 52.960 18,4 18.440 5,3
França 4,2 79.083 28,9 76.001 566.927 42.276b .. .. ..

Itàlia 12,4 41.058 15,0 36.513 141.169 38.264 8,3 26.459 5,7
Malta 1,3 1.171 0,4 .. 10.973 775b .. .. ..
Eslovènia 3,5 1.552 0,6 1.555 4.198 1.894 8,6 1.019 4,6

Croàcia 2,3 8.659 3,2 8.467 45.987 7.625 40,4 786 3,6
Bòsnia i Hercegovina 15,0 190 0,1 190 .. 604 16,8 160 2,0
Sèrbia / Montenegro 25,0 725 0,3 725 2.075 .. .. .. ..

Macedònia 19,3 197 0,1 197 361 92 3,7 94 2,6
Albània 2,4 42 0,0 46 .. 880 48,3 808 20,9
Grècia 8,6 16.039 5,9 14.276 38.796 13.697 26,4 3.046 4,6

Xipre 5,2 2.470 0,9 .. 14.006 2.329b .. .. ..
Turquia -6,7 18.916 6,9 20.273 49.728 18.152b .. .. ..
Síria 31,3 4.422 1,6 .. 27.930 2.283 23,4 593 5,5

Líban -6,7 1.063 0,4 1.140 .. 5.869 45,0 3.535 21,8
Jordània 8,0 3.225 1,2 2.987 .. 1.759 26,7 653 5,5
Israel 26,4 1.903 0,7 1.903 5.040 3.414 5,9 3.780 6,6

Palestina .. 40 0,0 88 .. .. .. .. ..
Egipte 4,9 8.646 3,2 8.244 .. 7.206 23,5 1.932 5,6
Líbia 5,2 142 0,1 149 .. 261 1,5 789 7,4

Tunísia 2,7 6.550 2,4 6.378 .. 2.782 19,2 443 3,0
Algèria 17,0 1.443 0,5 1.443 .. 178 .. 394 ..
Marroc 12,2 6.558 2,4 5.843 20.951 5.426 28,9 999 4,4

Elaboració pròpia. Font: OMT OMT OMT WB UNCTAD BM BM BM BM
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Dades de l’OMT. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F26 Evolució del turisme (1990-2005)*
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Per qüestions pràctiques no s’ha inclòs Palestina, que a l’any 2006 va rebre 1.449 millones de $ en concepte d’AOD, la qual representa 387 $ per capita i un 35% de la seva RNB.
Elaboració pròpia. Font: OCDE.

Ajuda Oficial al Desenvolupament Ajuda Oficial al Desenvolupament
dels països donants als països receptorsa

milions $ % RNB $ per capita milions $ % RNB $ per capita

2006 2006 2006 2006 2006 2006

Portugal 396 0,21 37
Espanya 3.814 0,32 76
França 10.601 0,47 164

Itàlia 3.641 0,20 74
Malta
Eslovènia

Croàcia 200 0.48 45
Bòsnia i Hercegovina 494 4.20 126
Sèrbia / Montenegro 1.586 / 96 5,05 / 4,15 213 / 157

Macedònia 200 3.21 98
Albània 321 3.45 102
Grècia 424 0,17 36

Xipre
Turquia 570 0,14 8
Síria 27 0,08 1

Líban 707 3,21 174
Jordània 580 3,94 104
Israel

Palestina 1.449 34,58 387
Egipte 873 0,81 12
Líbia 37 0,07 6

Tunísia 432 1,51 43
Algèria 209 0,19 6
Marroc 1.046 1,84 34

Elaboració pròpia. Font: OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDEa

a. Elaboració pròpia a partir de dades de la OCDE.

TAULA F27 Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD)

GRÀFIC F27 Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) (2006)
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Deute extern Servei del deute

% expor-
milions $ % RNB $ per capita milions $ % RNB tacionsb $ per capita

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
Espanya .. .. .. .. .. .. ..
França .. .. .. .. .. .. ..

Itàlia .. .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. .. ..
Eslovènia .. .. .. .. .. .. ..

Croàcia 30.169 89 6.558 4.871 13,2 24,0 1.059
Bòsnia i Hercegovina 5.564 52 1.427 273 2,6 4,9 70
Sèrbia / Montenegro 16.295 69 1.552 .. 4,9 .. ..

Macedònia 2.243 40 1.122 244 4,2 8,6 122
Albània 1.839 19 575 80 1,0 2,5 25
Grècia .. .. .. .. .. .. ..

Xipre .. .. .. .. .. .. ..
Turquia 171.059 59 2.343 39.672 11,6 39,1 543
Síria 6.508 27 344 210 0,8 1,9 11

Líban 22.373 114 5.593 3.729 16,5 17,7 932
Jordània 7.696 65 1.399 635 4,7 6,5 115
Israel .. .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipte 34.114 36 468 2.697 2,9 6,8 37
Líbia .. .. .. .. .. .. ..

Tunísia 17.789 69 1.761 2.218 7,7 13,0 220
Algèria 16.879 21 513 5.466 6,1 .. 166
Marroc 16.846 34 552 2.788 5,3 11,3 91

Elaboració pròpia. Font: BM BM BMa BMa BM BM BMa

a. Elaboració pròpia a partir de les dades del Banc Mundial i UNPOP. b. S'inclouen les remeses dels treballadors emigrats. (..) Dades no disponibles.

TAULA F28 Deute extern

GRÀFIC F28 Esforç en el servei del deute (2005)
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Elaboració pròpia. Fonts: BM i UNPOP.
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Abonats a la telefonia mòbil
Usuaris de telèfons mòbils que, subscrits
a un servei de telefonia mòbil públic au-
tomàtic, utilitzen la tecnologia cel·lular
que proporciona l'accés a la xarxa tele-
fònica 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
elegides amb caràcter universal i igua-
litari. En els casos on figuren dos anys,
el primer es refereix al primer reconei-
xement parcial del dret a ser elegides.

Any en què la dona obté el dret
a 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 on figuren dos anys, el pri-
mer es refereix al primer reconeixement
parcial del dret a vot.

Àrea forestal
Conjunt de totes les terres amb pobla-
ments naturals o artificials d'arbres, si-
guin aquests productius o no.

Àrees nacionals protegides
Àrees de terra o mar especialment de-
dicades a la protecció i manteniment de
la biodiversitat, dels recursos naturals i
culturals associats, i gestionada mitjan-
çant instruments legals o altres. Segons
els criteris de la Unió Mundial per a la Na-
tura (UICN), inclou el conjunt de reser-
ves naturals, àrees verges, parcs nacio-
nals, monuments naturals, àrees de gestió
d'hàbitats i espècies, i paisatges terres-
tres i marins protegits de cada país.

Àrea total
Extensió del país en la seva totalitat, in-
closa la superfície ocupada per les ai-
gües interiors.

Arribades de turistes per país
de destí
Nombre de visitants que viatgen a un país
diferent d'aquell en el qual tenen fixada 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 indi-
quen un dèficit en la balança comercial.

Científics i tècnics 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 major o menor desigual-
tat al llarg de tota la distribució dels in-
gressos o consum, en referència a una
situació de repartiment perfectament
equitativa. Un valor de zero representa
la igualtat perfecta i un valor de cent la
desigualtat 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 enormes
quantitats, 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 mateixa FAO.

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-
clou les aigües de fonts subterrànies
no renovables, de rius procedents d'al-
tres països i de plantes dessaladores.

Consum d'electricitat per capita
Producció bruta per habitant. Inclou el
consum d'estacions auxiliars i les pèr-
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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 au-
tòctona més les importacions i intercan-
vis d'estocs, menys les exportacions i
aportaments de combustibles als vaixells
i avions compromesos dins del transport
internacional. Es presenta també el con-
sum per habitant, així com segons les
fonts de procedència. Per origen, els
combustibles fòssils inclouen el consum
energètic del petroli, gas natural, carbó
i derivats. Per a l'energia d'origen nuclear
s'assumeix una eficiència del 33% (mit-
jana europea). La hidroelèctrica exclou el
consum del bombament utilitzat. Com a
fonts renovables s'inclouen les modernes
(vent, marees, onades, solar fotovoltaica
i termal, biogàs i geotèrmiques, i com-
bustibles procedents de la biomassa,
com l'etanol) i les tradicionals (biomassa
sòlida, inclosa la fusta, i restes vegetals
i animals, entre d'altres).

Creixement 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 qui-
lòmetres 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'any
en curs i que s’han de renovar l'any se-
güent). Cobreix despeses com els sa-
laris i prestacions del personal, serveis
contractats o adquirits, llibres i material
didàctic, serveis de benestar social, mo-
biliari 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 en altres
països
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 te-
lecomunicacions i altres infraestructures
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 mi-
litars. L'assistència militar s'inclou en les
despeses del país donant.

Desplaçats interns
Aproximadament 25milions de persones
viuen actualment en situació de despla-
çament intern com a resultat de conflic-
tes o violacions de drets humans. Són
persones que s'han vist obligades a fugir
de les seves cases per por a perdre la vida,
però que, a diferència dels refugiats, no
han creuat les fronteres internacionals.
Malgrat doblar en nombre el dels refugiats,
la difícil situació que pateixen rep una
atenció internacional menor.

Deute extern
Suma del deute públic, amb garantia pú-
blica i privada a llarg termini sense ga-
rantia, l'ús del crèdit del FonsMonetari In-
ternacional (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 enquilocalories per per-
sona i dia. En l’àmbit nacional es calcula
com els aliments que queden per al con-
sum humà després d'haver restat tot el
consumnoalimentari (exportacions, pinsos,
utilització industrial, llavors i deixalles).

Distribució sectorial de la pobla-
ció activa
Percentatge de la mà d'obra utilitzada en
els diferents sectors econòmics: agri-
cultura, indústria i serveis.

Dones en escons parlamentaris
Percentatge d'escons ocupats per dones
en una cambra baixa o única o en una
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cambra alta o senat, segons correspon-
gui. En el cas que existeixin dues cam-
bres, les dades es refereixen a la mitja-
na 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
petroli es defineix com a 107 quilocalo-
ries o 11.628 gigawats-hora (GWh).
Aquesta quantitat d'energia és pràcti-
cament igual a la quantitat d'energia
continguda en una tona de petroli cru.

Espècies amenaçades
Inclou totes les espècies llistades, se-
gons la Unió Mundial per a la Natura

(UICN), com a «vulnerables, en perill, o
en perill crític», però exclou les espècies
introduïdes, aquelles l’estatus de les
quals és insuficientment conegut, les
espècies extingides i les d'estatus en-
cara no assignat. 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 pa-
gaments 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
entrenades en la tàctica militar.

Fumadors
Percentatge d'homes i dones que fu-
men cigarrets. El rang d'edat varia en-
tre països però a la majoria és de quin-
ze anys o més.

IDH (vegeu Índex de
Desenvolupament 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'una economia i en quant excedeix la
seva producció domèstica.

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'exportacions / importacions
S'utilitza l'índex de Herfindah-Hirschmann
normalitzat per obtenir valors compre-
sos entre 0 i 1 (concentració màxima).
Mesura el grau de concentració dels
mercats, i per al seu càlcul es tenen en
compte els diferents grups de productes
exportats segons la Classificació Tipus
per al Comerç Internacional (CTCI).

Índex de desenvolupament humà
(IDH)
ÍndexelaboratpelProgramadeNacionsUni-
des per al Desenvolupament (PNUD) que
relaciona tres indicadors: nivell d'ingressos
(PIBper habitant), salut (esperançade vida
en néixer) i nivell d'educació (taxa d'alfabe-
tització i una combinació de lamatriculació
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 fecun-
ditat del moment.

Índex de fecunditat adolescent
Nombre de naixements per cada 1.000
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dones d'edats compreses entre els quin-
ze 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'ad-
quisició d'una cistella de béns i ser-
veis, que pot ser fixada o pot canviar a
intervals específics; per exemple, anu-
alment. Normalment s'utilitza la fórmu-
la 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 capita.

Intensitat de les emissions per PIB
Quantitat mitjana de CO2 emesa per
unitat d'ingressos generats per una de-
terminada 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
existents.

Inversions estrangeres directes
Entrades netes d'inversió destinades a
obtenir una participació duradora en la
gestió d’una empresa que operi en una
economia diferent de la de l'inversor.
És la suma del capital en accions, la re-
inversió dels guanys, altres 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 públi-
ca commutada.

Llars amb televisor
Percentatge de llars amb un equip de te-
levisió. Les dades aportades per alguns
països es refereixen només a les llars amb
televisió en color, per la qual cosa els va-
lors oferts poden ser inferiors als reals.

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 desvia-
ció estàndard respecte a la mitjana per
a aquest grup d'edat. La població de re-
ferència és la població infantil dels EUA,
que s'assumeix que està ben alimentada.

Nits en país de destinació
Nombre de nits que els turistes no resi-
dents passen dins del país declarant, si-
gui quin sigui el tipus d'establiment turístic.

Nombre net de migrants
Mitjana anual neta de migrants conside-
rada com el nombre anual d’immigrants
menys el nombre anual d’emigrants

Ordinadors personals
Ordinadors independents en ús desti-
nats a ser utilitzats per un únic usuari a
la vegada.

Participació en l'ingrés o en
el consum
En les enquestes per llars que es re-
alitzen en els diversos països per de-
terminar la distribució de l'ingrés, es fan
cinc divisions (o quintils), de menor a ma-

jor ingrés. Els dos quintils inferiors (40%)
es consideren els més pobres. També
es fa una relació entre el 10 % més ric
i el 10 % més pobre per conèixer el
grau de desigualtat 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 Clas-
sification (ISIC).

Parts atesos per personal sanitari
especialitzat
Percentatge de parts atesos per per-
sonal (metges, infermeres i parteres)
format per prestar l'atenció, supervisió
i assessorament a dones durant l'em-
baràs, 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 disposa de
les dades). Les dades es refereixen a la
captura per part de la flota d'un país en
qualsevol lloc del món. La pesca mari-
na es desenvolupa en mars o oceans,
mentre que la continental té lloc en rius,
aiguamolls i llacs interiors.

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-
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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 es-
timació 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 accés raonable la dispo-
nibilitat 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'elimi-
nació d'excrements, com la connexió a
desguàs o sistemes de fossa sèptica, la-
trines de cisterna, latrines de fossa sim-

ple o latrines de fossa ventilada millo-
rades. Es considera que un sistema d'e-
liminació d'excrements és adequat si és
privat o compartit (però no públic), i si
permet evitar eficaçment que les per-
sones o animals entrin en contacte amb
els excrements.

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
de 750.000 habitants
Percentatge de la població d'un país
que viu en àrees metropolitanes que
l’any 2005 tenien una població de més
de 750.000 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 d'ha-
ver desenvolupat o no la malaltia. Es
mostra el valor absolut i el percentatge
respecte a la població del país.

Població ocupada
Part de la població econòmicament ac-
tiva que té feina. Si a la població ocu-
pada li sumem la desocupada, obtenim
el total de la població econòmicament
activa o força de treball.

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 al sanejament bàsic, qua-
litat estructural de l'habitatge, suficient
espai vital. D'acord amb la situació de
la ciutat on es troba l'assentament pre-
cari, aquest concepte 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
cereals collits per a fenc, o en verd per
a aliments, farratges o ensitjament, o que
s'utilitzen per a pastures, en queden
exclosos.

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 ener-
gia 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 in-
dustrials 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.

Recursos hídrics
Recursos renovables totals, repartits
entre els cursos d'aigua del mateix país

(rius i aigües subterrànies proveïts per
les pròpies pluges) i els cursos d'aigua
procedents d'altres països.

Refugiats
Persones que han hagut de fugir del seu
país perquè tenien fundats temors de ser
perseguides permotius de raça, religió, na-
cionalitat, opinions polítiques o pertinen-
ça a un determinat grup social, 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'asil, però del qual encara
no ha rebut una resposta o on ha estat re-
gistrat com a sol·licitant d'asil. El país d'o-
rigen es refereix a la nacionalitat del sol·li-
citant o al país del qual és ciutadà.

Remeses dels immigrants
Segons la definició del Manual de la
Balança de Pagaments del Fons Mo-
netari Internacional (FMI) són les trans-
ferències de béns o actius financers
efectuats pels immigrants que viuen i
treballen en una economia (on són con-
siderats residents) a favor dels residents
del seu antic país de residència. Un im-
migrant ha de viure i treballar dins d'u-
na nova economia durant més d'un any
per ser considerat resident. Les trans-
ferències realitzades a comptes del ma-
teix immigrant a l'estranger no s'inclouen.
Les transferències derivades de la pos-
sessió d'un negoci per part d'un immi-
grant es consideren només transferèn-
cies corrents al país d'origen.

Rendiment de la producció
de cereals
Els rendiments per hectàrea s'han cal-
culat a partir de les dades de superfície
i producció.

Renda Nacional Bruta (RNB)
Suma del valor afegit de tots els pro-
ductors residents en una economia més
els impostos sobre els productes (menys
les subvencions) no inclosos en la va-
loració 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 res-
tat les aportacions internacionals.

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.

Servei del deute
Suma dels principals reemborsaments
i interessos pagats en moneda estran-
gera, béns o serveis en deutes a llarg ter-
mini, interessos pagats en deutes a curt
termini, i reemborsaments (rescats i càr-
regues) al Fons Monetari Internacional
(FMI).

Sortides de turistes per país d’origen
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 realitzar una
activitat remunerada en el país visitat.

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 con-
reu es refereixen generalment a la su-
perfície collida, encara que les corres-
ponents a conreus permanents poden
referir-se a la superfície total plantada.
Les dades de superfície conreada de ce-
reals es refereixen només als collits en
gra sec. Per tant, els cereals collits per
a fenc, o en verd per a aliments, farrat-
ges o ensitjament, o que 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.
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Taxa bruta combinada
de matriculació primària,
secundària i terciària
Nombre d'estudiants matriculats en el ni-
vell d'ensenyament primari, secundari i
terciari, sense tenir en compte la seva
edat, com a percentatge de la població
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 durant
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'e-
dat, expressada per cada 1.000 nas-
cuts vius.

Taxa de mortalitat infantil
Probabilitat de morir entre el naixement
i en complir exactament un any d'edat, ex-
pressada 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
Percentatge de la població ocupada
respecte de la població total en edat
de treballar.

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 cate-
goria ‘indústria’ inclou la mineria, les ac-
tivitats extractives (entre les quals hi ha
la producció de petroli), la manufactu-
ra, la construcció i els serveis públics
(electricitat, aigua i gas); la categoria
’serveis’ inclou el comerç a l'engròs i al
detall, els restaurants i hotels, el trans-
port, els serveis de magatzem, les co-
municacions, les financeres, les asse-
guradores, les immobiliàries, els serveis
de negocis, així com els serveis comu-
nitaris, 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 se-
ves parelles n’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 ar-
mes capturades i les armes obtingudes
de desertors) amb propòsits militars,
destinades a les forces armades, a les
forces paramilitars o als serveis d'intel·li-
gència d'un altre país. S'inclouen les ar-
mes o sistemes convencionals de gran
entitat, classificats en sis categories: vai-
xells, aeronaus, míssils, artilleria, vehi-
cles blindats i sistemes de guia i radars
(s'exclouen camions, serveis, municions,
armes de petit calibre, articles de su-
port, components i tecnologia de com-
ponents, i artilleria de remolc o naval
amb un calibre inferior a 100mil·límetres).

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 cal-
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culat com a producció més importació
menys exportació, i no s'inclouen els
nutrients tradicionals (abonaments ani-
mals i vegetals). Les dades obtingu-
des són el resultat de dividir el consum
de fertilitzants de cada país per la su-
perfície de terres llaurables i conreus
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

Atlas of International Freshwater Agreements
www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas

BM, Banc Mundial
www.worldbank.org

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

EFFIS, Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals
effis.jrc.ec.europa.eu

EUROSTAT, Oficina estadística de las 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

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org

NEA, Agencia d’Energia Nuclear
www.nea.fr

Nile Basin Initiative
www.nilebasin.org

NTI, Nuclear Threat Initiative
www.nti.org

OCDE, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
www.oecd.org

OIEA, Organisme Internacional de l’Energia Atòmica
www.iaea.org

Relació d’organismes consultats per
a la realització de taules, gràfics i mapes
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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

PNUMA, Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambiente
www.unep.org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

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

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

WEF, World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2008
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm

WNA, World Nuclear Association,
www.world-nuclear.org

WRI, Institut de Recursos Mundials
www.wri.org

WWF
www.wwf.org
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AL Albània
AT Àustria
BA Bòsnia i Hercegovina
BE Bèlgica
BG Bulgària
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
GR Grècia
HR Croàcia
HU Hongria
IE Irlanda
IL Israel
IT Itàlia
JO Jordània
LB Líban

LT Lituània
LU Luxemburg
LV Letònia
LY Jamahiriya Árab Líbia
MA Marroc
ME Montenegro
MK Macedònia, antiga República

Iugoslava
MT Malta
NL Països Baixos
PL Polònia
PS Territoris Palestins Ocupats
PT Portugal
RO Romania
RS Sèrbia
SE Suècia
SI Eslovènia
SK Eslovàquia
SY República Àrab Síria
TN Tunísia
TR Turquia
UK Regne Unit
US Estats Units

Abreviatures de països utilitzades en
els mapes i gràfics
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AAK Aliança per al Futur de Kosovo
ACNUR Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
ACP Països d'Àfrica, del Carib i del Pacífic
ACSAD Arab Centre for the Studies of Arid Zones and Dry Lands
ADM Armes de Destrucció Massiva
AECID Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
AELC Associació Europea de Lliure Comerç
AENEAS Programa d’assistència financera i tècnica als països tercers en els àmbits de migració i asil
AGCS Acord General sobre el Comerç de Serveis
AIE Agència Internacional de l’Energia
AIH Associació Internacional d’Hidrogeòlegs
AII Iniciativa Adriaticojònica
AKP Partit de la Justícia i el Desenvolupament
ANAPEC Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (MA)
ANIMA Xarxa Euromediterrània d'Agències de Promoció de la Inversió
ANP Autoritat Nacional Palestina
AOD Ajuda Oficial al Desenvolupament
APC Autoritat Provisional de la Coalició (Iraq)
APEM Assemblea Parlamentària Euromediterrània
AQMI Al-Qaida al Magreb Islàmic
BAfD Banc Africà de Desenvolupament
BBC British Broadcasting Corporation
BEI Banc Europeu d'Inversions
BM Banc Mundial
CAB Convenció sobre Armes Biològiques
CAD Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (OCDE)
CAGRE Consell d'Assumptes Generals i Relacions Exteriors
CAQ Convenció sobre Armes Químiques
CARDS Assistència Comunitària per a la Reconstrucció, el Desenvolupament i l'Estabilitat
CARIM Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre Migració Internacional
CASR Control d'Armaments i Seguretat Regional
CCG Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf
CDB Convenció sobre Diversitat Biològica
CdR Comitè de les Regions
CE Comissió Europea
CECA Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer
CED Comunitat Europea de Defensa
CEDARE Centre for Environment & Development for Arab Region and Europe
CEE Comunitat Econòmica Europea

Relació de sigles i acrònims
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CEPA Comissió Econòmica per a Àfrica
CEPE Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides
CESE Comitè Econòmic i Social Europeu
CESPAO Comissió Econòmica i Social per Àsia Occidental
CHP Partit Republicà del Poble (TR)
CIA Agència Central d'Intel·ligència (US)
CIF Cost, assegurança i noli
CIISCAM Centre Interuniversitari Internacional per a l'Estudi sobre les Cultures Alimentàries

Mediterrànies
CIJ Cort Internacional de Justícia
CMA Consell Mundial de l’Aigua
CMDS Comissió Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible
CMMI Comissió Mundial sobre les Migracions Internacionals
CNN Cable News Network
CNPC China National Petroleum Corp
COMJESD Circle of Mediterranean Journalists for Environment and Sustainable Development
COMPSUD Cercle de Parlamentaris Mediterranis per al Desenvolupament Sostenible
CPK Cos de Protecció de Kosovo
CSCEC China State Construction & Engineering Corporation
CSRII Consell Suprem per la Revolució Islàmica a l'Iraq
CTBT Tractat per a la Prohibició Completa dels Assaigs Nuclears
DEWG Mediterranean Dialogue on Effective Water Governance
DMA Directiva Marc de l'Aigua
EAU Emirats Àrabs Units
ECA Comissió Econòmica per a Àfrica de les Nacions Unides
ECOSOCC Consell econòmic, social i cultural de la Unió Africana
EFFIS Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals
ELIAMEP Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
EMAJ Acadèmia Euromed per a Joves Periodistes
EMDS Estratègia Mediterrània per al Desenvolupament Sostenible
EMEP Partenariat Euromediterrani de l'Energia
EMFTA Àrea de Lliure Comerç Euromediterrani
ENSAP Programa d’acció complementària per al Nil Oriental
EPUF Fòrum Permanent de les Universitats Euromediterrànies
ESCWA Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides per l'Àsia Occidental
ETA Euskadi i Llibertat
EUA Estats Units d'Amèrica
EULEX Missió de la UE per l'estat de dret a Kosovo
EURATOM Comunitat Europea de l’Energia Atòmica
EUROMED Euromediterrani
EUWI Iniciativa Europea per l'Aigua
EVP Equivalent a vint peus
FAI Front d'Acció Islàmica
FAL Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures
FAO Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació
FED Fons Europeu de Desenvolupament
FEMIP Facilitat Euromediterrània d'Inversió i Partenariat
FEMISE Fòrum Euromediterrani d'Instituts Econòmics
FFS Front de Forces Socialistes (DZ)
FINUL Força Provisional de Nacions Unides al Líban
FIS Front Islàmic de Salvació
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FLN Front d'Alliberament Nacional (DZ)
FMI Fons Monetari Internacional
FNA Front Nacional Algerià (DZ)
FNUAP Fons de Població de les Nacions Unides
FOB Franc a vaixell
FP Programa marc europeu d'investigació, desenvolupament tecnològic i demostració
FPEG Fòrum de Països Exportadors de Gas
FPLP Front Popular per a l’Alliberament de Palestina
FRONTEX Agència Europea per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors
FSP Forces de Seguretat Preventiva
GAFTA Zona de Lliure Comerç Panàrab
GDA Gestió de la demanda d'aigua
GEH Gasos d'Efecte Hivernacle
GIA Grup Islàmic Armat
GICL Grup Islàmic Combatent Libi
GNL Gas natural licuat
GPRA Govern provisional de la república d'Algèria
GSPC Grup Salafista per a la Predicació i el Combat
GTMO Grup Transports de la Mediterrània Occidental
GWP Associació Mundial de l’Aigua
HRW Human Rights Watch
ICG International Crisis Group
ICO/ EUSR International Civilian Office/ European Union Special Representative Office
ICOLD Registre Mundial de Preses
IDB Banc Islàmic de Desenvolupament
IDH Índex de Desenvolupament Humà
IDHA Informe sobre Desenvolupament Humà al món Àrab
IED Inversió Estrangera Directa
IEDDH Iniciativa Europea per a la Democràcia i els Drets Humans
IEEI Institut d'Estudis Estratègics i Internacionals
IEVA Instrument Europeu de Veïnatge i Associació
IIAT Intercanvi d'Informació i d'Assistència Tècnica
IME Institut Méditerranéen de l'Eau
IMED Istituto per il Mediterraneo (IT)
INA Institut Nacional de l'Audiovisual
INRAN Institut Nacional d'Investigació sobre l'Alimentació i la Nutrició (IT)
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques
INWEB International Network of Water-Environment Centres for the Balkans
IPA Instrument de Preadhesió
IPCC Grup intergovernamental d'experts en canvi climàtic
IREMAM Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman
ISARM Iniciativa per la Gestió dels Acuífers Transfronterers (UNESCO)
JAI Justícia i Interior
JDAM Joint Direct Attack Munitions
KFOR Força Internacional de Seguretat a Kosovo
LAOS Concentració Popular Ortodoxa (GR)
LDK Lliga Democràtica de Kosovo
MEdIES Iniciativa per a l'Educació a la Mediterrània sobre el Medi ambient i el Desenvolupament

Sostenible
MENA Països d'Orient Mitja i Nord d'Àfrica
MFA Acords Multifibra
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MI Moviment Islah (DZ)
MIC Centre de Control i Informació de la Direcció General de Medi Ambient de la UE
MINURSO Missió de les Nacions Unides per al referèndum del Sàhara Occidental
MIO-ECSDE Oficina d'Informació Mediterrània per a la Cultura del Medi Ambient i el Desenvolupament

Sostenible
MIPO Mediterranean Investment Project Observatory
MOTAP Turkish Monuments Project in Mongolia
MYP Parlament MEDA dels Joves
NBI Iniciativa de la Conca del Nil
ND Nova Democràcia (GR)
NOC Corporació Petroliera Nacional de Líbia
OAP Organització per a l'Alliberament de la Palestina
OCDE Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
ODM Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
OIM Organització Internacional per a les Migracions
OIEA Organisme Internacional de l'Energia Atòmica
OIOS Serveis de control intern de Nacions Unides
OIT Organització Internacional del Treball
OMC Organització Mundial del Comerç
OMS Organització Mundial de la Salut
OMT Organització Mundial del Turisme
ONCF Office National des Chemins de Fer (MA)
ONG Organització No Governamental
ONU Organització de las Nacions Unides
ONUDI Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial
ONUSIDA Programa Conjunt de les Nacions Unides contra la SIDA
OPEP Organització de Països Exportadors de Petroli
OPU Organitzacions de pobres urbans
OSCE Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa
OTAN Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord
PAC Política Agrícola Comuna
PAM Plà d'Acció de la Mediterrània
PAP Parlament Panafricà
PASOK Moviment Socialista Panhelènic
PDK Partit Democràtic de Kosovo
PE Parlament Europeu
PECO Països d'Europa Central i Oriental
PEM Partenariat Euromediterrani
PESC Política Exterior i de Seguretat Comuna (UE)
PESD Política Europea de Seguretat i Defensa
PEV Política Europea de Veïnatge
PHARE Polònia i Hongria: Acció per a la Reconstrucció Econòmica
PHI Programa Hidrològic Internacional
PIB Producte Interior Brut
PICC Panel Intergovernamental de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
PII Partit Islàmic Iraquià
PIMES Petites i Mitjanes Empreses
PIN Programa Indicatiu Nacional
PIR Partit Independent Romanès
PJD Partit Justícia i Desenvolupament (MA)
PJEM Parlament de Joves Euromediterrani
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PKK Partit dels Treballadors Kurds (TR)
PM Primer ministre
PMA Països Menys Avançats
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
PSEM Països del Sud i Est de la Mediterrània
PSM Països Socis Mediterranis
PTF Productivitat total dels factors
PTM Països Tercers Mediterranis
PWA Autoritat Palestina de l'Aigua
R+D Recerca i Desenvolupament
R+D+I Recerca, Desenvolupament i Innovació
RCD Rassemblement Constitutionnel Démocratique (TN)
REACH Reaching Sustainable Management of Chemicals in the Euro-Mediterranean Region
RELEX Comissió de Relacions Exteriors (UE)
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