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La regió de l’Oriental del Marroc abasta 
les províncies de Berkane, Taurirt, Nador, 
Jerada, Figuig i la prefectura d’Oujda-An-
gad, i inclou 14 prefectures i 116 comunes 
(25 d’urbanes i 91 de rurals). La wilaya 
d’Oujda n’és la capital administrativa. La 
situació geogràfica de la regió de l’Orien-
tal és la següent: fa frontera a l’oest amb 
les cadenes muntanyoses del Rif; al nord 
i a l’est, amb el Mediterrani i Algèria, 
respectivament, i al sud, amb les serrala-
des discontínues del Gran Atles (1.800 m 
d’altitud). Les muntanyes de Beni-Snas-
sen i la regió de Kebdana són barreres 
entre la zona marítima i la interior. 

Es passa d’un clima mediterrani al nord 
a un de continental semiàrid i àrid al sud, 
sobretot als altiplans. Les temperatures 
poden oscil·lar des de sota zero a l’hivern, 
fins a més de 45 ºC a l’estiu. La pluviome-
tria és escassa i irregular: va des dels 100 
mm3 a la zona estepària fins als 600 mm3 
a la cara nord de les muntanyes.

Hi trobem gairebé exclusivament els eco-
sistemes forestals característics del biocli-
ma àrid i semiàrid, i molt localment del 
subhumit. El resultat és que només les 
muntanyes i planes més irrigades han tin-
gut un desenvolupament demogràfic pa-
ral·lel a les seves possibilitats de producció 
agrícola. A les zones més àrides de l’Alt 
Atles oriental dominen absolutament el 
nomadisme i la semisedentarització amb 
un excés de pasturatge i una explotació 
irracional dels recursos naturals, fet que 

ha comportat una economia de rendes 
minses. En alguns llocs l’erosió ofereix un 
aspecte desolador d’un medi ja molt fràgil 
a causa dels elements climàtics i ecològics 
que s’acaben d’explicar. Tots aquests ele-
ments, units a la demanda creixent d’ai-
gua potable, permeten deduir que hi ha 
una insuficiència de recursos disponibles, 
amb nombrosos problemes de proveï-
ment tant per al consum humà com per 
al bestiar. Tant sols la conca del Muluia, 
que cobreix menys d’una desena part de 
la superfície del país, està habitada per 
més de dos milions de persones. El dese-
quilibri regional és evident entre un nord-
est afavorit, a les muntanyes rifenyes, i un 
sud desfavorit i poc poblat, amb un re-
partiment desigual dels recursos hídrics, 
la major part dels quals s’orienten cap a 
l’Angad i el baix Muluia. A la regió te-
nim, per tant, un ecosistema fràgil, amb 
les lògiques repercussions en la població.

La superfície total de la regió de l’Ori-
ental és de 82.820 km², amb una pobla-
ció total d’1.918.094 habitants (cens del 
2009), 694.739 dels quals habiten en el 
medi rural (36,22%), amb una densitat 
de 22,9 hab./km² enfront dels 37 de la 
mitjana nacional. Amb tot, cal assenyalar 
diferències notables segons les zones, que 
oscil·len entre els 275,4 hab./km² d’Ouj-
da, i les densitats mínimes de Jerada i Fi-
guig, amb 9,6 hab./km² i 2,2 hab./km², 
respectivament. Les municipalitats amb 
més densitat són Oujda, Berkane i Nador, 
justament els centres que acaparen les 

1. Introducció
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6

infraestructures, les activitats i els serveis, 
per aquest motiu són els nuclis urbans 
que reben l’èxode de les comunes rurals 
que disposen de pocs equipaments. A les 
ciutats del sud és on hi ha més mancances 
d’equipaments educatius, de salut, soci-
oculturals, esportius, etc. 

Per tot el que s’ha exposat, els habitants 
del medi rural es dirigeixen als centres ur-
bans per millorar la qualitat de vida, i els 
joves, per gaudir de més llibertat, davant 
les estructures familiars i comunals tan 
controladores i endogàmiques.

La regió de l’Oriental presentava una taxa 
d’atur molt alta, estimada en el 17,8% en 
total (el 21,3% en el medi urbà i el 12,6% 
en el medi rural), enfront del 9,7% nacio-
nal (2009). El sector secundari, que hau-
ria de donar ocupació als joves, és bastant 
feble en el medi urbà; de fet és marginal, 
perquè el contraban procedent de Melilla 
en dificulta la promoció i escanya l’eco-
nomia de la regió, ja que constitueix una 
activitat que ocupa força població: segons 
dades del 2009, el contraban representa-
va una pèrdua de drets de duana i fiscals 
de més de 10.000 milions de dirhams 
l’any. El sector terciari és el que genera 
més riquesa (61,6%) i produeix més re-
cursos, sobretot l’informal, lligat o proveït 
pel contraban.

A partir de l’any 2000 s’hi ha produït 
una intervenció massiva de l’Estat, amb 
tendència a la diversificació econòmica, 
a partir d’inversions que han generat un 
embrió d’industrialització, avui en retro-
cés pel declivi de l’activitat minera i la 
crisi del sector pesquer. Aquesta situació 
ha revertit en una tendència a la rees-
tructuració del sistema agropecuari, una 

aposta pel sector secundari i un reforç del 
terciari. 

És en aquest context que la Fundació 
Món-3 comença a intervenir a la regió 
de l’Oriental, i estableix una bona relació 
amb les autoritats locals de la regió, tant 
a nivell específic amb municipalitats con-
cretes, com a nivell general amb l’ens ter-
ritorial, el Consell Regional de l’Oriental. 
Aquest projecte, «Formació i millora del 
model d’intervenció social per contribuir 
al desplegament de polítiques públiques 
orientades a millors oportunitats per a 
dones, joves i nens», pretén propiciar un 
espai de formació i intercanvi on es com-
bina la teoria i la pràctica per tal de dotar 
els càrrecs electes, els membres dels con-
sells municipals, els tècnics municipals i els 
líders associatius de competències i eines 
en matèria de serveis socials de base, des-
tinats bàsicament a la joventut, la infància 
i la dona. El projecte va més enllà, i pre-
tén establir relacions entre les entitats del 
país receptor participants en el projecte i 
entitats de la província de Barcelona, per 
promoure així un partenariat basat en la 
implicació recíproca dels socis potencials 
en funció dels objectius compartits que se 
centri en la millora de polítiques de pro-
ximitat.

L’objectiu d’aquest projecte és doble: 
d’una banda, desenvolupar, estandardit-
zar i transmetre un model d’intervenció 
social susceptible de convertir-se en po-
lítica social local, per tal de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans de la regió 
de l’Oriental del Marroc, especialment la 
situació de dones, joves i nens, mitjançant 
la capacitació de càrrecs electes, gestors, 
tècnics municipals i representants de la so-
cietat civil i membres de les entitats locals. 
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El segon objectiu que es persegueix des 
de la Fundació Món-3 i la resta de par-
ticipants de l’associació gira al voltant 
de millorar la promoció econòmica lo-
cal, també a través de la capacitació de 
càrrecs electes, gestors, tècnics locals i 
societat civil. En aquest sentit, la partici-
pació de l’Ajuntament de Sant Feliu ha 
estat molt enriquidora, ja que ha mostrat 
les diferents fórmules per fer polítiques 
de promoció econòmica, adaptades als 
temps de crisi.

Els textos que es presenten a continuació 
comprenen articles de tipus tècnic, com 
el del professor titular de Dret Internacio-
nal Públic de la Universitat de Barcelona 
i director de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya, David Bondia, text que 
enllaça amb l’experiència del Sr. Mostafa 
Lali, alcalde de la municipalitat de Figuig, 
referit a l’experiència de bones pràctiques 
i governança local a la municipalitat de 
Figuig; i ponències efectuades en les 
formacions que s’han dut a terme en el 
marc del projecte «Formació i millora del 

model d’intervenció social per contribuir 
al desplegament de polítiques públiques 
orientades a millors oportunitats per a 
dones, joves i nens», a càrrec del Sr. An-
gel Merino, exalcalde de la ciutat de Sant 
Feliu de Llobregat, mitjançant les quals es 
fa una introducció als sistemes de serveis 
socials i benestar, així com una presenta-
ció dels plans locals d’actuació en aquest 
àmbit.

A tall d’experiències relacionades amb 
els temes tractats, sobretot amb la go-
vernança i la gestió de xarxes, exposats 
pel professor David Bondia, hem recollit 
dues experiències de la regió que consi-
derem molt enriquidores, ja que són di-
rigides i liderades per dones de la regió 
amb una clara vocació de governança i 
sostenibilitat. D’una banda, destaquem 
l’experiència de la Sra. Fatima Soulima-
ni, presidenta de l’associació femenina 
d’Ouizghat i vicepresidenta de la Xarxa 
d’Associacions Locals de Missour, que 
exposa de quina manera les entitats de la 
zona han començat a treballar en xarxa i 
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8

com s’han coordinat per millorar la vida 
dels habitants de la regió. D’altra banda, 
incloem l’experiència de la Sra. Fatima 
el-Amauri, vicepresidenta de l’associació 
Hassi Labiad – AHT, associació dedicada 
a la promoció de l’oasi de Hassi Labiad 
de manera sostenible, i amb un paper 
central de la dona; en aquest cas s’explica 
la diversificació de les fonts d’ingressos de 
l’oasi mitjançant noves fórmules per a la 
regió, com ara el turisme sostenible.

Finalment, publiquem els informes d’in-
vestigació-acció participativa (IAP), ja 
que mitjançant aquest procés participatiu 
es pot consensuar i construir col·lectiva-
ment un model de desenvolupament per 
millorar les condicions de vida dels ciuta-
dans de la regió. Es van centrar, a nivell 
específic, en la municipalitat de Figuig, 
on es va treballar per definir el model de 
desenvolupament econòmic del municipi, 
i en un nivell més general, en la regió de 
l’Oriental, per definir les polítiques i els 
equipaments socials de la regió de l’Ori-
ental del Marroc. A més a més d’aques-
tes IAP i de discussions i intercanvis de 
documentació, s’inclouen com a annexos 
un document sobre les possibilitats d’im-
plementació d’una presència estable de 
la Universitat de Barcelona al Marroc, 
potser en relació amb la Universitat Mo-
hamed I, d’Oujda, i tres documents més 
corresponents a propostes que s’han tre-
ballat per tirar endavant cursos oficials 
sobre el desplegament de polítiques pú-
bliques i, molt interessant, sobre com ava-
luar-les. Esperem que alguna d’aquestes 
propostes pugui tirar endavant.

Les IAP sorgeixen als anys 70, en un cli-
ma de creixents lluites populars i davant 
del fracàs dels mètodes clàssics d’investi-

gació en el camp de la intervenció social. 
Tot i això, en trobem els precedents en 
el concepte «investigació-acció», desen-
volupat per Kurt Lewin el 1944, entès 
com un procés participatiu i democràtic 
desenvolupat per la població local ma-
teix, de recollida d’informació, anàlisi, 
conceptualització, planificació, execució i 
avaluació. Es tractava d’una proposta que 
trencava amb el mite de la investigació es-
tàtica i defensava que el coneixement es 
podia dur a l’esfera pràctica, i que per-
metia aconseguir simultàniament avenços 
teòrics, canvis socials i conscienciació.

La finalitat de la IAP és canviar la realitat 
i afrontar els problemes d’una població a 
partir dels seus recursos i participació, la 
qual cosa es plasma en els objectius con-
crets següents:

1. Generar un coneixement alliberador a 
partir del coneixement popular, que va 
explicitant-se, creixent i estructurant-se 
mitjançant processos d’investigació, dut 
a terme per la població mateix, i els in-
vestigadors simplement faciliten l’apor-
tació d’eines i metodologies.

2. Com a conseqüència d’aquest coneixe-
ment, donar lloc a un procés d’empo-
derament incrementant el poder polític 
(en un sentit ampli) i consolidant una 
estratègia d’acció pel canvi.

3. Concretar tot aquest procés de conei-
xement, empoderament i acció a nivell 
local amb d’altres de similars duts a 
terme en altres indrets, de manera que 
es genera un entramat horitzontal i ver-
tical que permetrà ampliar el procés i 
transformar la realitat social.
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La IAP segueix bàsicament quatre fases, 
tot i que no sempre es diferencien nítida-
ment les unes de les altres:

a. L’observació participant, en la qual l’in-
vestigador s’involucra en la realitat que 
s’estudiarà, es relaciona amb els seus ac-
tors i participa en els seus processos.

b. La investigació participativa, en la qual 
es dissenya la investigació i s’escullen els 
mètodes basats en el treball col·lectiu, 
la utilització d’elements de la cultura 
popular i la recuperació històrica. L’in-
vestigador presenta al grup els diferents 
mètodes disponibles per obtenir infor-
mació, n’explica les lògiques, eficàcia i 
limitacions perquè el col·lectiu els valori 
i triï en funció dels recursos humans i 
materials disponibles. Per a la recolli-
da d’informació es fan servir tècniques 
com ara l’observació de camp, la inves-
tigació d’arxius, qüestionaris, entrevis-
tes, etc.

c. L’acció participativa implica, en primer 
lloc, transmetre la informació obtingu-
da a la resta de la comunitat o altres 

organitzacions, mitjançant reunions, 
representacions teatrals o altres tècni-
ques i, en segon lloc, dur a terme fre-
qüentment accions per transformar la 
realitat.

d. L’avaluació, que es fa mitjançant els sis-
temes ortodoxos en les ciències socials 
o simplement estimant l’efectivitat de 
l’acció quant als canvis aconseguits, per 
exemple quant al desenvolupament de 
noves actituds, o redefinició dels valors 
i els objectius del grup.

I com a annexos finals, atès que aquest 
projecte té també un caràcter de re-
cerca i pretén avançar cap a propostes 
formatives útils per al desplegament de 
polítiques públiques socials, s’inclouen 
tres propostes que s’han anat treballant 
al llarg d’aquests mesos amb responsa-
bles polítics, tècnics municipals, perso-
nes d’entitats socials i, òbviament, aca-
dèmics, com a possibilitats de formació 
reglada en el futur, a més de la desen-
volupada en el marc d’aquest projecte, 
com a curs oficial de la Universitat de 
Barcelona.
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Qualsevol intent que pretengui analitzar, 
sigui on sigui, les bones pràctiques en go-
vernança local, s’enfrontarà a la dificultat 
inicial de trobar una definició i una deli-
mitació del que entenem per governança i, 
per tant, del que entenem per governança 
local. En aquesta breu introducció inten-
tarem delimitar ambdós conceptes –go-
vernança i governança local– per apreciar les 
necessitats de les xarxes públiques i difon-
dre les bones pràctiques en l’àmbit de la 
governança local. 

Com a punt de partida podem dir que 
la manera de governar les societats ha 
experimentat molts canvis en els darrers 
temps i que les bases tradicionals de po-
der polític s’han erosionat. S’ha passat 
d’una noció de govern en la qual l’Estat 
era l’inqüestionable centre del poder po-
lític i tenia el monopoli de la cerca de l’in-
terès col·lectiu, a una situació en què les 
decisions són el producte de la interacció 
i les dependències mútues entre les insti-
tucions polítiques i la societat. D’aquesta 
manera, per esmentar aquesta situació 
s’utilitza el concepte governança, governació 
o govern en xarxa, que es refereix a un feno-
men diferent al govern tradicional –basat 

en la relació jeràrquica entre qui governa 
i qui és governat, i que es basa sobre la 
facultat normativa de l’Estat i en la seva 
capacitat per fer-la efectiva.

L’origen i les causes d’aquestes transfor-
macions de l’Estat s’haurien de buscar 
tant en el fenomen de la globalització com 
en l’evolució de les societats desenvolupa-
des, ja que tendeixen cap a una comple-
xitat més gran. Realitats com ara la inter-
nacionalització de l’economia, una major 
demanda del sector privat per participar 
en les decisions públiques, la complexitat 
inherent als nous assumptes de determi-
nades polítiques o la generalització de les 
formes de la «nova gestió pública» forcen 
un canvi cap a nous esquemes.

En aquest escenari de complexitat s’afir-
ma que cap actor, sigui públic o privat, no 
té en l’actualitat ni el coneixement ni les 
informacions suficients per donar respos-
ta als problemes de les nostres societats 
complexes. Cap no disposa per si sol de la 
possibilitat de dominar unilateralment els 
diferents sectors de la política.

D’aquesta manera, la política i la capa-
citat del govern –entès en el sentit tradi-

2. Governança local: teoria i pràctica

2.1. Bones pràctiques en governança local

David Bondia García
Professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona 
i director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya. 
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cional– d’imposar unilateralment la seva 
voluntat es veuen alterades molt signifi-
cativament, i això força l’evolució cap a 
altres maneres d’articular l’interès col·lec-
tiu. Així podem percebre que les institu-
cions polítiques tradicionals ja no exer-
ceixen el monopoli de l’acció consistent 
a dirigir la societat. Com a conseqüència 
dels canvis assenyalats, sembla que s’està 
produint una transició des de les pautes 
tradicionals de l’exercici del poder polític 
basat en una relació d’un sol sentit, cap 
a un nou model en el qual es prenen en 
consideració tant els interessos, les per-
cepcions i les oportunitats dels governs 
com dels que són governats.

És fruit d’aquesta transformació que 
sorgeix el concepte de governança com a 
concepte analític amb què es vol captar 
la reestructuració i els canvis que afecten 
l’articulació del poder polític. En general, 
la governança es percep com un model 
alternatiu de govern. No obstant això, les 
definicions i les perspectives de la noció 
de governança són diverses i les hem d’ana-
litzar.

Hi ha una gran confusió al voltant 
d’aquesta noció. Determinats autors par-
len del concepte de governança referit de 
manera molt general a les diferents mani-
festacions de les adaptacions de l’Estat en 
el seu àmbit extern. Tanmateix, en altres 
ocasions trobem representacions concep-
tuals o teòriques més elaborades sobre la 
coordinació de sistemes socials i, en espe-
cial, sobre el paper de l’Estat en aquesta 
coordinació. D’aquesta manera, un criteri 
delimitador típic dels diferents conceptes 
de governança és el de la centralitat que es 
concedeix a «l’actor estatal» en l’anàlisi 
de la conformació de les decisions. Així, 

podem diferenciar entre les nocions «tra-
dicionals» i la «moderna» del concepte 
de governança. Des de la perspectiva «tra-
dicional», l’anàlisi es refereix a com l’ac-
tor estatal és capaç d’exercir el control 
sobre la resta d’agències de govern, so-
bre la societat i l’economia. Aquest con-
cepte analític se centra en l’actor públic 
i, aquí, la qüestió clau és determinar en 
quina mesura el govern continua tenint 
la capacitat de dirigir. Així doncs, es trac-
taria de determinar si un govern és capaç 
de governar (disposa de forma eficaç del 
recurs del poder), ja que la idea principal 
és que un govern eficaç és una cosa bona 
en si mateix i, per tant, l’acció estatal és 
necessària per guiar l’acció pública cap 
a l’obtenció de l’interès públic. Hi ha la 
presumpció que la societat no podria ob-
tenir aquest interès públic i, per tant, es 
requereix sempre la intervenció de l’auto-
ritat de l’Estat.

La perspectiva «moderna» de governança 
s’allunya del punt de vista anterior i té, 
al mateix temps, dues versions: una de 
positiva i una altra de negativa. La versió 
negativa destaca la capacitat de les for-
ces socials per resistir a les imposicions i 
les regulacions de l’Administració. Aquí, 
l’element normatiu és que els ciutadans 
saben millor que l’Estat el que volen i el 
que necessiten i, per tant, està perfecta-
ment justificat que intentin trobar la ma-
nera d’evitar les incursions de l’autoritat i 
la burocràcia en la seva esfera. La versió 
positiva, d’altra banda, apuntaria al fet 
que existeixen recursos en la societat sufi-
cientment sòlids com per poder dissenyar 
i implementar eficaçment les polítiques, 
i que aquests recursos s’han d’aprofitar. 
S’assumeix que les xarxes, les comuni-
tats o altres organitzacions d’interessos 
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existents en els diferents sectors de políti-
ques estan en disposició de donar forma 
a les polítiques o assistir el govern a l’hora 
d’implementar-les. La força o la domina-
ció de la societat constitueix un avantatge 
per al govern, ja que permet al sistema 
arribar a millors decisions (en el sentit 
de més eficaces, eficients i justes). Segons 
aquesta versió, hi hauria una intensa co-
ordinació dins de cada sector de la polí-
tica. De fet, a l’interior de cada àrea de 
política ens trobaríem en la majoria dels 
casos amb una governança eficaç, amb la 
majoria d’actors implicats en la natura-
lesa del problema i en les seves solucions. 
L’element normatiu aquí és que la socie-
tat hauria de ser capaç de gestionar molts 
dels seus interessos sense la intervenció 
de l’Estat. Encara més, s’argumenta que 
«el capital social és necessari per a una 
bona governança». Els grups socials cre-
en aquest capital social i funcionen com 
a base per a la participació política, es-
pecialment en aquelles àrees en què, per 
les característiques de més complexitat, la 
formació de decisions resulta potencial-
ment difícil.1

Si parlem de governança no podem deixar 
d’esmentar un concepte que ha apare-

1. Resulten diferents les aproximacions d’altres autors a la noció de governança, que consisteixen a 
avançar una «definició de mínims» de governança («una alternativa al govern, al control per part de 
l’Estat»; «Una situació en la qual ja no es pot confiar en els recursos de l’autoritat de l’Estat com a 
única font de poder polític») i coincideixen a reconèixer que el concepte té diferents accepcions o 
versions. La conclusió és que no hi ha un concepte únic de governança més enllà d’una noció molt 
general, sinó que el fenomen és diferent segons que ens situem en un àmbit de l’activitat política 
o en un altre. Ens podem referir a cinc utilitzacions del concepte de governança: 1) En el camp del 
desenvolupament econòmic; 2) En l’àrea de les institucions i els règims internacionals; 3) En l’àmbit 
de les corporacions; 4) Referit a les noves pràctiques de coordinar activitats mitjançant xarxes, par-
ternariats i fòrums de deliberació. D’altra banda, també es pot dir que hi ha set definicions diferents 
de governança segons el terreny en què ens movem: 1) Governança corporativa, 2) Nova gestió pú-
blica, 3) Bona governança (good governance), utilització normativa del concepte, 4) Interdependència 
internacional, 5) Sistemes sociocibernètics, 6) Economia política, 7) Xarxes de polítiques públiques.

gut amb força en l’articulació del funci-
onament de les nostres societats actuals: 
es tracta de la noció de xarxa, o més ben 
dit, de xarxes de polítiques. Si volem definir 
aquesta noció veurem que es poden iden-
tificar dues escoles en el camp del con-
cepte de xarxa de polítiques (policy networks). 
Una d’aquestes, la que podem denomi-
nar escola d’intermediació d’interessos, utilitza 
el concepte de xarxa com a noció genèrica 
en què s’inclourien totes les diferents for-
mes de relacions entre els grups d’interès i 
l’Estat. L’altra (escola de governança) concep 
les xarxes com una forma específica de 
governança, com un mecanisme per mo-
bilitzar els recursos polítics en situacions 
en què aquests recursos estan repartits 
entre actors públics i privats. La primera, 
per tant, recull un concepte més genèric 
de xarxa i abasta més tipus de situacions; 
s’aplicaria a tota classe de relacions entre 
actors privats i públics. La segona, d’altra 
banda, utilitza un concepte de xarxa més 
restringit que només recull una forma 
específica d’interacció entre actors pú-
blics i privats: aquella basada en la coor-
dinació no jeràrquica.

Per aprofundir-hi una mica més, podem 
constatar que en els estudis que s’han fet 
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sobre la governança es poden identificar 
dues aproximacions al concepte de xarxa. 
La majoria d’autors l’utilitza com a con-
cepte analític per estudiar les relacions 
estructurals, les dependències mútues i les 
dinàmiques entre actors en la política (po-
litics) i en la confirmació de les polítiques 
públiques (policies). Aquí, l’estudi mitjan-
çant xarxes dona una perspectiva des de 
la qual s’analitzen situacions que no po-
den explicar-se com a accions dirigides 
unilateralment des del centre tradicional 
del poder polític i dirigides a la consecu-
ció de finalitats comunes. En aquest tipus 
d’anàlisi es determina quin tipus d’inter-
canvi de recursos es fa entre els diferents 
actors i s’analitzen els resultats d’aquesta 
interacció, això permet obtenir explica-
cions sobre el comportament dels actors. 
Altres autors entenen que no n’hi ha prou 
de comprendre el comportament d’un 
actor concret i parteixen de la presump-
ció implícita que les estructures socials te-
nen més poder explicatiu que els actors i 
els seus recursos individuals. Aquí el que 
tenim és un canvi en la unitat d’anàlisi, 
i es passa d’analitzar l’actor com a uni-
tat, a centrar-se en el conjunt de relacions 
que constitueixen les xarxes. En aquesta 
visió, les xarxes es conceben com un con-
junt de relacions relativament estables i 
en continu funcionament que mobilitzen 
recursos dispersos; tot això amb la fina-
litat d’articular una acció col·lectiva que 
permeti donar solucions als problemes. 
Per explicar el concepte de xarxes i els re-
sultats que es produeixen es construeix el 
concepte de institucionalisme centrat en l’actor 
(actor-centred institutionalism), que combina 
principis de tria racional (rational choice) 
amb d’altres d’institucionalisme. Aques-
ta visió expressa un canvi en les relacions 
entre l’Estat i la societat i afirma que ja no 

hi ha una separació estricta entre tots dos. 
En aquest context, les xarxes es presenten 
com una solució per coordinar els proble-
mes propis de les societats modernes.

Sigui quina sigui l’aproximació al con-
cepte de xarxa, és cert que la conformació 
de xarxes és una característica –sinó una 
condició– de les noves formes de gover-
nança. Si la presumpció implícita és que 
l’Administració no pot imposar les seves 
polítiques sinó que ha de negociar-ne els 
dissenys dels sectors públic i privat, l’exis-
tència de xarxes n’és l’efecte.

Aquest breu recorregut sobre les diferents 
aportacions donades al concepte de go-
vernança ens ha permès apropar-nos a la 
diversitat d’enfocaments que pot tenir el 
concepte. Les dimensions sobre les quals 
s’articulen les diferents nocions són:

1. La inclusió de més o menys fenòmens 
dins de la noció de governança. Tindrí-
em, d’una banda, perspectives que 
consideren com a governança qualse-
vol esquema de decisió en què existei-
xi una incorporació d’actors diferents 
de l’estatal en els processos de formu-
lació i implementació d’alternatives. 
I en l’altre extrem ens trobaríem que, 
com a governança, només podrien ser 
considerades determinades xarxes or-
ganitzades, estables i amb uns patrons 
d’interacció entre els seus membres que 
expliquen els resultats de les polítiques.

2. L’àmbit de la política sobre el qual 
s’aplica la noció de governança. En 
aquesta aproximació no ens trobarí-
em davant d’un concepte analític, sinó 
simplement davant el reconeixement 
que hi ha hagut una transformació en 
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les maneres d’exercir el poder polític 
i la constatació que existeixen algunes 
àrees de govern on s’experimenten més 
intensament aquests canvis (política 
econòmica, règims internacionals, ges-
tió pública, etc.).

Aquest intent de definició del concep-
te de governança ens permetrà aproxi-
mar-nos amb més fonament a la noció 
de governança local. D’aquesta manera, els 
canvis que hem exposat anteriorment so-
bre l’exercici del poder polític –explicat 
en la transició del govern a la governan-
ça– es poden aplicar no només al govern 
central de l’Estat, sinó també als governs 
subestatals, ja siguin regionals o locals. 
De fet, es pot afirmar que en els sistemes 
polítics locals, els governs locals han ex-
perimentat un canvi en la mateixa direc-
ció forçats per reptes com ara la compe-
tència política, les reformes institucionals 
en la gestió pública i els desafiaments que 
tenen davant seu les democràcies parti-
cipatives.

Aquí, de nou, els fenòmens que s’obser-
ven i que constitueixen l’origen del canvi 
són:

1. La internacionalització de l’economia. 
Gran part de les organitzacions econò-
miques s’han dissociat de les fronteres 
nacionals i del control polític al qual 
estaven sotmeses. Ara competeixen en 
el mercat global. Les empreses escullen 
on implantar-se calculant els avantat-
ges que se’ls ofereixen. Així, es constata 
que en resposta a la major llibertat de 
les empreses per decidir on implemen-
tar-se, els líders locals porten a terme 
polítiques per agradar al mercat.

2. Una major implicació del sector privat 
en les decisions i les polítiques locals. 
Els líders locals construeixen aliances 
amb les empreses, i es comporten ells 
mateixos com a empresaris. S’inte-
ressen cada cop més per relacionar-se 
amb el món empresarial i articular-hi 
les seves estratègies en constatar també 
que les polítiques de desenvolupament 
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econòmic llançades unilateralment no 
han funcionat en la majoria dels casos 
i la incorporació activa dels líders del 
sector privat en aquestes polítiques con-
tribueix a aplanar el camí per al desen-
volupament de les ciutats.

3. Transformació en els continguts de les 
polítiques. En part a causa de la inter-
nacionalització de l’economia i també 
a canvis d’ordre social (augment dels 
nivells d’emigració, degradació del 
medi ambient, envelliment de la pobla-
ció, etc.), els responsables polítics locals 
resulten afectats en les seves tasques 
com a proveïdors de serveis públics. En 
aquests contextos de canvi, els governs 
locals es veuen forçats a ser més flexi-
bles, adaptables i innovadors. Els reptes 
que els imposen aquestes circumstan-
cies també incrementen la complexitat 
dels processos de presa de decisions que 
s’articulen en xarxes, ja que les soluci-
ons que es necessiten requereixen la in-
corporació d’una gran varietat d’agèn-
cies i organitzacions, tant en el sentit 
horitzontal (diverses funcions) com en 
el referent a diversos nivells de govern.

4. Noves formes de participació políti-
ca. S’observa cada cop més un índex 
més elevat de desafecció política i de 
descontentament entre els ciutadans 
respecte dels productes del govern. Els 
nivells de participació electoral són 
(amb petites excepcions) cada cop més 
baixos i els ciutadans estan cada vegada 
més disposats a participar en formes no 
convencionals de comportament polí-
tic, i resulten més actius en associacions 
i grups d’interès i menys interessats en 
l’acció dels partits polítics tradicionals. 
En aquestes circumstàncies els polítics 

locals comencen a desenvolupar mit-
jans alternatius de govern (construir 
més vincles amb els grups d’interès 
i implicar els ciutadans en l’activitat 
política més enllà dels vincles normals 
de la democràcia participativa) davant 
l’eventualitat d’un decaïment en l’efec-
tivitat i la legitimitat de les seves políti-
ques.

5. El pas a un Estat menys burocràtic. 
Els postulats de la nova gestió pública 
s’han generalitzat. Els trets caracterís-
tics d’aquest nou corrent són: la descen-
tralització de funcions en microagènci-
es dins de les organitzacions públiques, 
amb objectius clarament establerts; el 
funcionament mitjançant institucions 
de quasi mercat que competeixen per 
recursos, nous sistemes de pressupostos, 
defensa de les formes de contractació 
externa, noves tècniques de finança-
ment dels serveis, etc. La creació de 
microagències multiplica el nombre de 
xarxes interorganitzatives, amb les se-
ves conseqüències per a la creació d’es-
quemes decisoris de governança.

D’aquesta manera, els trets de governan-
ça que s’aprecien en el nivell del govern 
local són molt similars als que veiem en 
l’anàlisi general del concepte, malgrat 
que adaptats al context local i concentrats 
en un canvi del paisatge decisori, d’una 
banda, i amb una transformació del pa-
per dels governs locals, de l’altra.

Pel que fa al canvi del paisatge instituci-
onal, s’aprecia, en primer lloc, una mul-
tiplicació i una reestructuració de les 
institucions públiques en els processos 
decisoris, producte de les reformes de la 
nova gestió pública i de la dependència 
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mútua dels diferents nivells de govern en 
l’adopció de polítiques públiques. En se-
gon lloc, ens trobem aquí també amb el 
conegut fenomen de la conformació de 
xarxes, signe distintiu de la governança i 
present amb igual força en el nivell local, 
a causa de la necessitat d’articular els in-
teressos col·lectius mitjançant la interacció 
de l’Administració amb la societat. S’ex-
ploren noves pràctiques de coordinar acti-
vitats mitjançant xarxes, partenariats i fò-
rums deliberatius. En aquestes pràctiques 
s’englobarien una gran varietat d’actors: 
sindicats, associacions, empresaris, ONG, 
representants polítics locals, grups de la 
comunitat, etc. Això representa un nou 
tipus de governança i la base de nous ex-
periments de pràctiques democràtiques. 
Són diferents de les formes no corporati-
vistes i, en molts casos, constitueixen ex-
periments d’implicació democràtica dels 
grups de base d’una comunitat per donar 
legitimitat a les seves polítiques.

Pel que fa a la transformació del paper 
dels governs locals, ens trobem amb un 
fenomen que s’acostuma a denominar 
nou localisme i que postula que, en un en-
torn cada cop més diversificat i més glo-
balitzat, el paper dels governs locals no 
només no es debilita sinó que experimen-
ta un fort impuls. Les causes que hem vist 
abans en identificar l’origen del canvi, fan 
que els decisors municipals, a diferència 
dels estatals, no perdin la capacitat de 
dissenyar polítiques encaminades a in-
crementar el benestar dels seus ciutadans 
en un món globalitzat. La contradicció és 
només aparent. Podem observar que al 
mateix temps que constatem la desapari-
ció dels esquemes decisoris institucionals 
tradicionals, afirmem que el lideratge 
local ha de ser vist no com la imposició 

d’idees, percepcions o polítiques, sinó 
com l’exercici d’un gestor polític capaç de 
dinamitzar recursos, reclamar informació 
i impulsar la participació que li garanteix 
el compliment dels projectes.

El pas següent en la nostra reflexió consis-
tirà a vincular governança local, xarxes i 
participació pública. En aquest sentit, les 
xarxes a escala local tenen una caracterís-
tica que les diferencia de les que consti-
tueixen a escala nacional: tendeixen a in-
corporar ciutadans anònims. Mentre que 
la noció de governança en el nivell del go-
vern central ens fa pensar en xarxes cons-
tituïdes per actors públics (corresponents 
als diferents nivells de govern –inclòs el 
nivell supranacional– i a altres agències 
públiques) i per representants de grups 
econòmics i socials (món empresarial, 
ONG, associacions, etc.), en les formes 
locals d’articulació de les decisions troba-
ríem amb una freqüència relativa ciuta-
dans com a actors de la xarxa, presents en 
fòrums, grups i altres fórmules relacionals 
que en garanteixin la participació en els 
processos de presa de decisions. La parti-
cipació ciutadana en l’àmbit local i no en 
d’altres és lògica, fins a cert punt, si con-
siderem que aquest és el nivell de govern 
més proper al ciutadà i on es pot articular 
de manera més efectiva.

El tema abasta el mateix concepte de de-
mocràcia i les respostes que el sistema de-
mocràtic dona davant de les dificultats i 
els límits a què s’enfronta (insatisfacció 
creixent quant al seu funcionament, des-
afecció política, descens de la capacitat 
de resoldre problemes, disminució de la 
participació electoral, formalisme, distan-
ciament, etc.). En els darrers temps s’ha 
introduït amb força en el debat polític la 
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demanda d’articular nous mecanismes de 
participació que permetin la intervenció 
del conjunt dels ciutadans en els assump-
tes públics i s’han fet assajos per activar 
aquests mecanismes.

Així podem concloure que el concepte 
de governança és avui en dia suficientment 
versàtil com per permetre considerar com 
un aspecte seu la participació dels ciuta-
dans en els assumptes públics. En aquesta 
visió, les xarxes que es conformaran no 
només compten amb la presència del 
món empresarial, dels interessos afectats, 
o d’aquells grups o col·lectius més orga-
nitzats i acostumats a mobilitzar-se, sinó 
també amb actors del conjunt de la pobla-
ció afectada directament o indirectament 
per la decisió. Ara bé, no totes les formes 
de participació ciutadana podrien consi-
derar-se la plasmació de la governança. 
Recordeu que per governança enteníem la 
nova forma de govern que pressuposava 
d’alguna manera una influència d’actors 
econòmics i socials en les decisions. D’al-
tra banda, quan s’analitza la participació 
s’acostuma a establir una escala que in-
dica la intensitat d’aquesta participació: 
informació, consulta, decisió i cogestió. 
Doncs bé, només consideraríem que es-
tem davant d’un esquema de governança 
si la participació dels ciutadans se situa en 
algun dels dos últims graus.

En síntesi, podem dir que hem intentat, 
d’una banda, fer una aproximació al 
concepte de governança i, d’altra banda, 
aproximar-nos a la realitat de la vida po-
lítica local, amb la finalitat de comprovar 
si en aquest nivell de govern més proper 
als ciutadans s’estan produint les trans-
formacions que permetin afirmar també 
aquí la vigència d’uns patrons nous en la 
presa de decisions.

En aproximar-nos al concepte de go-
vernança hem comprovat que no hi ha 
una construcció unànime del concepte 
i continua havent-hi una determinada 
confusió en la manera d’enfocar-lo per 
fer-lo operatiu. Així, en l’àmbit local, 
s’identifiquen unes circumstàncies i unes 
formes d’actuar dels governs que ens 
permeten afirmar que en aquest nivell de 
l’activitat política la governança té plena 
vigència. Verifiquem, a més a més, l’exis-
tència d’uns trets característics (nou lo-
calisme, participació ciutadana en xarxes 
de governança) que donen una dimensió 
qualitativament diferent a la governança 
local, i col·loquen aquest nivell de govern 
en una posició òptima per contrarestar 
els efectes més negatius que acostumen a 
acompanyar la governança (opacitat, dè-
ficit democràtic, buidament dels poders 
de l’Estat, etc.).
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Figuig és un oasi de l’est marroquí, situat 
a les portes del desert, prop de la frontera 
entre el Marroc i Algèria, a 368 quilòme-
tres al sud d’Oujda. Amb una superfície 
de 25 km² aproximadament, l’oasi està 
situat al mig d’una depressió envoltada 
de turons i muntanyes que representen la 
continuïtat del Gran Atles saharià. L’oa-
si de Figuig consta actualment de set ksar 
(Laâbidate, Lamaïz, Hammam Foukani, 
Hammam Tahtani, Loudaghir, Ouled 
Slimane i Zenga).

Aquest oasi de 15.000 habitants aproxi-
madament es caracteritza per una situa-
ció fronterera poc avantatjosa, ja que la 
frontera està tancada permanentment 
i bloqueja els intercanvis econòmics i 
humans. L’ecosistema de l’oasi és molt 
fràgil: els recursos hídrics són limitats, 
l’arenament i la desertificació són molt 
accentuats, hi ha problemes de salini-
tat de l’aigua i del sòl, i són habituals les 
malalties de les palmeres, que generen 
múltiples problemes socials. A més, els re-
cursos són limitats amb activitats econò-
miques poc desenvolupades, i hi ha una 
taxa d’atur molt elevada. Figuig està en 
una situació d’aïllament –a l’extrem de la 
carretera nacional 17, a 400 quilòmetres 
de la capital de la regió– que desanima 
la inversió a la zona i dificulta l’accés a 
les riqueses. També cal destacar que els 
equipaments socials hi són molt escassos 

en els camps de la salut, l’ensenyament i 
la formació.

Totes aquestes limitacions van incitar 
molts habitants de Figuig a buscar in-
gressos fora de l’oasi. De manera que 
l’emigració constitueix la principal font 
d’ingressos, gràcies a la qual es manté l’ac-
tivitat econòmica, incloent-hi l’agricultu-
ra. L’emigració ha absorbit l’excedent de 
població de l’oasi, però alhora n’ha trans-
format les bases econòmiques i socials.

El municipi de Figuig va adquirir l’esta-
tus de municipi urbà el 1992. Tot i els 
esforços desplegats, els programes estatals 
i les intervencions de diversos actors per 
assegurar el desenvolupament econòmic i 
social de l’oasi, cal assenyalar la debilitat 
en l’àmbit de la planificació –el municipi 
no disposa d’un pla de desenvolupament 
municipal–, així com l’absència de co-
ordinació entre els actors, i un dèficit en 
la formació i la informació que debilita 
les competències tècniques del municipi. 
Finalment, s’ha de remarcar que els re-
cursos del municipi per finançar projectes 
són limitats.

Amb la finalitat de resoldre aquesta situ-
ació complexa, el municipi va mobilitzar 
altres mitjans tant en el marc de la col·la-
boració amb les associacions locals i amb 
els serveis descentralitzats de l’estat, com 

2.2. Figuig, una experiència de bona pràctica de cooperació en governança local

Mostafa Lali
Exalcalde de la municipalitat de Figuig. 
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en el marc de la cooperació descentra-
litzada amb organitzacions no governa-
mentals o col·lectius estrangers.

Aquesta col·laboració i cooperació pre-
tenen respondre les preguntes següents: 
Com es pot millorar el finançament local 
i mobilitzar altres recursos? Com es pot 
assegurar una bona coordinació entre els 
actors i els sectors implicats? Com es pot 
garantir la informació i amb quins mitjans 
s’ha fet? Com s’ha d’aplicar una estratègia 
de desenvolupament i amb quins actors?

En aquest marc executiu, i a partir de 
1999, la municipalitat de Figuig va inici-
ar uns llaços de cooperació i col·laboració 
amb la Fundació Món-3, en una experi-
ència de col·laboració pilot en el marc de 
la posada en execució de projectes de co-
operació al desenvolupament centrats en 
la gestió de recursos naturals i del medi 
ambient.

El primer projecte va ser la construcció 
d’un abocador controlat, centralitzat a 
Figuig, que tenia com a objectiu enfortir 
la gestió municipal de l’entorn. En aquest 
marc es va elaborar una avaluació d’im-
pacte ambiental l’element principal de 
la qual era la construcció d’un abocador 
impermeabilitzat i la construcció d’un sis-
tema de drenatge de les aigües pluvials i 
dels lixiviats; i es van dur a terme activi-
tats de sensibilització en el camp de l’agri-
cultura biològica i l’ús de residus orgànics 
com a fertilitzants, que va concloure amb 
una prova experimental en el viver de 
l’Associació Cooperatives Agrícoles de 
Figuig (ACAF).

Així, doncs, la gestió dels residus sòlids és 
una porta d’entrada per als altres projectes 

en el terreny del medi ambient. La millora 
de la gestió de l’abocador sòlid de residus 
de la ciutat de Figuig tenia com a objec-
tiu protegir l’ecosistema de l’oasi, així com 
mobilitzar diferents actors: la mateixa mu-
nicipalitat, la Fundació Món-3, les univer-
sitats (Barcelona, Mohamed I – Oujda), 
l’Associació de Cooperatives Agrícoles de 
Figuig (ACAF) i la Iniciativa Nacional per 
al Desenvolupament Humà (INDH).

Els objectius del projecte són formar 
personal municipal (tècnics, executius i 
associatius) i, en un segon pla, dotar la 
municipalitat de Figuig d’una màquina 
compactadora per a l’abocador, que es 
tancarà per crear un dipòsit i, posterior-
ment, fer una repoblació forestal al vol-
tant de la zona de l’abocador.

Aquests projectes justifiquen que la coope-
ració entre la municipalitat de Figuig i la 
Fundació Món-3 sigui una cooperació «pi-
lot» que ha aconseguit mobilitzar nombro-
sos socis per assegurar l’èxit del projecte. 
El marc executiu associatiu està constituït 
per la societat civil, les col·lectivitats locals, 
els organismes d’investigació, les ONG i 
els programes nacionals d’INDH.

Aquesta col·laboració i cooperació amb 
les ONG i les col·lectivitats també té com 
a objectiu millorar la forma de govern al 
municipi de Figuig, que té diversos pro-
blemes en aquest àmbit, com ara la debi-
litat de la interacció entre les municipali-
tats i la societat civil, la poca qualitat dels 
serveis públics, la falta d’espais i normes 
per a la participació ciutadana i, sobretot, 
el dèficit d’informació.

Les problemàtiques que es plantegen són, 
d’una banda, com articular la coopera-



GO
VE

RN
AN

ÇA
, X

AR
XE

S 
I P

OL
ÍT

IQ
UE

S 
SO

CI
AL

S 
A 

LA
 R

EG
IÓ

 D
E 

L’
OR

IE
NT

AL
 D

EL
 M

AR
RO

C 
· G

ov
er

na
nç

a 
lo

ca
l: 

te
or

ia
 i 

pr
àc

tic
a

21

ció descentralitzada amb altres actors, 
però assegurant la complementarietat i 
la coordinació de les intervencions; i, de 
l’altra, com dotar el municipi de les capa-
citats necessàries per assegurar la cohe-
rència i evitar les repeticions a l’hora de 
triar els projectes, i respectar-ne el calen-
dari d’execució.

Per respondre aquestes qüestions, i en el 
marc de col·laboració entre la Fundació 
Món-3 i la municipalitat de Figuig, s’ha 
iniciat el programa «Suport al desenvolu-
pament d’un turisme sostenible com a ac-
tivitat activadora de l’economia de l’oasi 
de Figuig», mitjançant la col·laboració del 
Pla Municipal de Desenvolupament de 
Turisme Responsable. En aquest progra-
ma, es van dur a terme diversos estudis de 
participació ciutadana per definir un pla 
de desenvolupament a Figuig.

El programa té com a objectiu formar 
una grup d’homes i dones en llengües 
estrangeres perquè puguin executar i 
administrar les activitats directament 
vinculades a l’estratègia turística de 
l’oasi de Figuig; i organitzar, restaurar i 
equipar un local com a «casa de coope-
ració», és a dir, un espai de concentració 
de coordinació d’informació i formació, 
així com un espai de suport a les accions 
de cooperació.

En el marc d’aquesta col·laboració, de la 
concentració i de la participació ciuta-
dana, s’han dut a terme diversos col·lo-
quis per establir els eixos i les prioritats 
de l’estratègia de desenvolupament, per 
exemple: un va tenir com a tema princi-
pal l’aigua, «Gestió integrada de l’aigua»; 
i se’n va fer un altre sobre turisme, «Per 
un turisme sostenible a l’oasi de Figuig».

Els resultats d’aquest col·loqui són enco-
ratjadors perquè asseguren el suport de 
la municipalitat de Figuig en l’inici d’una 
estratègia de desenvolupament del sector 
de l’aigua i del turisme. En l’àmbit de 
l’aigua, el col·loqui es va cloure amb la 
creació d’un comitè local de l’aigua, que 
agrupa tots els actors productors i consu-
midors d’aigua.

En el camp del turisme, els participants 
del col·loqui van adoptar les orientacions 
de desenvolupament d’aquest sector pel 
que fa a l’oasi de Figuig, i l’organització i 
restauració d’un hostal comunitari.

Després de més de deu anys de col·la-
boració entre la municipalitat de Figuig 
i la Fundació Món-3, quines són les bo-
nes pràctiques que s’han de capitalitzar? 
Aquesta col·laboració ha permès reforçar 
el nivell de competència i de responsabi-
litat de la municipalitat, sobretot en ma-
tèria de la millora de competències i de 
recursos humans, i creant plataformes 
de coordinació dels actors. A més, s’han 
capitalitzat les lliçons positives apreses 
de l’experiència. S’ha col·locat la muni-
cipalitat com a centre de les accions de 
desenvolupament que es duen a terme 
i s’ha afavorit una «socialització» de la 
cooperació, mitjançant la informació, la 
formació, la capitalització i la difusió de 
les experiències aconseguides. S’han acla-
rit els papers i les responsabilitats de cada 
actor, i s’han enfortit les capacitacions 
dels actors locals.

A mode de conclusió, la forta participació 
de les comunitats locals permet basar els 
projectes de cooperació en les necessitats 
reals de la població, i assegurar l’adapta-
ció local i la durabilitat d’aquesta coope-
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ració. La cooperació és molt important 
en un món en crisi, per això cal donar-hi 
suport polític i destinar-hi més recursos 
humans i financers, ja que és un mitjà per 

lluitar contra la pobresa i construir un 
món de pau i de tolerància que sigui més 
just i equitatiu.
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Del benestar social al sistema públic  
de serveis socials

Benestar social

Situació d’una societat en què les perso-
nes i els col·lectius que la formen tenen 
cobertes les necessitats bàsiques, gau-
deixen de les possibilitats adequades de 
desenvolupament personal i no estan sub-
jectes a discriminació.

(Diccionari de Serveis Socials.  
Generalitat de Catalunya, 2010)

Serveis socials

Conjunt de prestacions que s’ofereix a la 
comunitat a fi d’aconseguir la prevenció 
o eliminació de les causes que porten a 
la mar ginació.

(Constitució Espanyola, 1978)

Recursos, equipaments o activitats que 
tenen com a objectiu garantir les neces-
sitats bàsiques dels ciutadans, promovent 
el desenvolupament de les capacitats per-
sonals, sobre la base del respecte per la 
dignitat de les persones.

(Diccionari de Serveis Socials.  
Generalitat de Catalunya, 2010)

La democràcia i la construcció  
del benestar social

Marc legal: Principals etapes dels serveis 
socials a Espanya

Sembla evident que els serveis socials són 
eines importants per materialitzar i fer 
possible l’existència dels drets socials. La 
majoria de constitucions democràtiques, 
també la nostra, reconeixen aquests drets 
socials sota dues formes complementàries. 
A través de les polítiques socials i a través 
de les institucions legitimades per fer-ho 
possible. Així doncs, ens trobem, d’una 
banda, amb el reconeixement constitu-
cional atorgat a la ciutadania referent al 
dret a percebre serveis de benestar i les 
corresponents prestacions socials, i de 
l’altra, una exigència a les administraci-
ons públiques del compromís d’intervenir 
per eliminar els obstacles que impedeixen 
a les persones de gaudir d’una ciutadania 
plena.

Durant la Transició democràtica i en els 
debats al voltant del text constitucional, 
es va insistir i defensar la necessitat de no 
parlar de beneficència pública i sí de benestar 
social. El sistema públic de serveis socials 
que es volia potenciar i defensar va inten-
tar liquidar les Xarxes de Beneficència, 

3. Polítiques socials

3.1. Bases per al desplegament de polítiques socials actives

Angel Faustino Merino
Exalcalde de Sant Feliu de Llobregat i expert en polítiques socials, 
drets humans i ciutadania
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Assistència Social i Seguretat Social, ex-
cessivament lligades als sistemes liberals 
de protecció. 

La llei reguladora de Bases del Rè-
gim Local (1985) dota de competències 
en matèria de serveis socials els munici-
pis amb una població superior als 20.000 
habitants. S’imposava una clarificació 
competencial en les diverses instàncies 
institucionals (Estat, comunitat autòno-
ma i corporacions locals) i el marc econò-
mic adequat per facilitar el compliment 
derivat dels drets socials de la ciutadania. 
Va ser el 1987 quan aquest acord insti-
tucional donà vida al Pla Concertat de 
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials, 
que es va convertir en l’eina apropiada 
per assegurar i garantir el finançament i 
l’assistència d’aquests serveis.

Els canvis polítics que s’anaven definint 
i els canvis socioeconòmics que anaven 
arribant van produir la necessitat de re-
plantejar el pacte social sobre el qual se 
sustentava el model clàssic de benestar, 
que tenia com a punta de llança la Segu-
retat Social contributiva (concedia drets 
socials als treballadors i les seves famílies, 
i en quedaven exclosos els ciutadans sen-
se ocupació). A partir d’aquest canvi en 
el pacte social originari, podem parlar 
d’una nova política de benestar social, 
basada en la condició de la ciutadania, 
independentment de la condició laboral 
de les persones.

Objectius en què se sustenta  
el benestar social

La Constitució va establir la igualtat de 
drets, no només polítics, sinó socials i cul-
turals. Això va facilitar el final del pacte 
social originari i la reconversió del model 
anterior de protecció social. El nou model 
se sustenta en els principis d’universalitat 
dels drets socials, igualtat d’oportunitats, 
desenvolupament social i humà, preven-
ció, cooperació, coresponsabilitat social, 
etc., que van formar part del posterior 
contingut dels marcs legislatius específics 
de protecció social en matèria educativa, 
sanitat, pensions i serveis socials que es 
van anar aprovant. Aquesta tendència va 
contribuir a una nova formulació dels ob-
jectius del benestar social, entre els quals 
destaquen els següents:

• Garantir l’atenció de necessitats 
bàsiques al conjunt de la població. 
Aquest principi es feia efectiu amb la 
universalització de les pres tacions 
bàsiques que han ofert els sistemes pú-
blics (sanitat, educació, serveis socials, 
atur...).

• Defensar la igualtat d’oportuni-
tats en l’accés als recursos públics 
d’una manera normalitzada i afavorint 
el desenvolupament integral dels sec-
tors més desafavorits amb programes o 
plans integrals.

• Establir mecanismes de coordina-
ció interdepartamental que donin 
globalitat i eficàcia a la política 
social per aconseguir un tractament 
integral a les persones.

• Proposar plans de desenvolu-
pament humà i social i de lluita 
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contra la pobresa per prevenir la 
marginació i l’exclusió i fomentar la in-
tegració i la cohesió socials.

• Promoure la solidaritat entre insti-
tucions i ciutadans, i comptar amb la 
voluntarietat social i la participació ciu-
tadana.

• Promoure la qualitat de vida, po-
tenciant els professionals i la partici-
pació dels usuaris i garantint la quali-
tat dels serveis públics i la defensa dels 
drets humans.

* Patrocinio Las Heras. «El Sistema Público de 
Servicios Sociales», revista Trabajo Social Hoy, 
2002.

Competències institucionals  
en el desenvolupament dels serveis 
socials a Espanya

A l’històric endarreriment de la construc-
ció de l’estat del benestar al nostre país 
s’hi ha d’afegir que el desenvolupament 
constitucional va prioritzar actuacions 
més de caràcter polític que tenien a veu-
re amb l’organització de l’Estat. Una 
d’aquestes actuacions va ser definir els di-
ferents nivells de l’Administració pública: 
Estat central, governs autonòmics i cor-
poracions locals. Dins d’aquestes últimes, 
van prosseguir les diputacions (creades al 
final del segle XIX, que van assumir ja 
en aquell moment una part important de 
les prestacions socials d’àmbit local). El 
repartiment competencial entre les tres 
administracions no va ser ràpid en ter-
mes cívics dels serveis socials desplegats. 
Fins a l’any 1985 no tenim la Llei de Ba-
ses de Règim Local; mentrestant l’Estat 

havia transferit a les comunitats autòno-
mes les competències en serveis socials, i 
es reservava per a ell el marc general de 
les polítiques (derivades de la Constitució) 
i la disponibilitat pressupostària per im-
plementar-les. S’animava cada comunitat 
perquè desenvolupés lleis de serveis soci-
als, se’ls permetia assumir-ne les compe-
tències i es traspassaven les de més proxi-
mitat als municipis.

Una passa importantíssima en la clarifi-
cació de tot aquest desplegament compe-
tencial va ser l’aprovació el 1987 del Plan 
Concentrado de Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales entre las Admi-
nistraciones Públicas. Era una passa 
necessària per organitzar i finançar els 
serveis socials en la seva categoria gene-
ral o bàsica. L’any següent, el Ministeri 
de Treball i Seguretat Social i les comu-
nitats autònomes van signar un conveni 
administratiu per concretar la cooperació 
econòmica i tècnica amb els municipis. 
L’objectiu era finançar una xarxa de ser-
veis socials municipals que garantien unes 
prestacions bàsiques als ciutadans en si-
tuació de necessitat. Aquest Plan Concer-
tado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales garantia les prestacions 
següents: informació i orientació, ajuda a 
domicili, allotjament i convivència, pre-
venció i inserció social. 

En l’actualitat, el panorama que ofereix 
el sistema públic de serveis socials i assis-
tència social a Espanya és el següent:

• Es configura com un conjunt de serveis 
dirigits a tota la població, de respon-
sabilitat pública i que constitueix tant 
prestacions tècniques com econòmi-
ques.
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• Els serveis es dirigeixen a tothom per-
què són universals, tot i que es dona pri-
oritat als col·lectius amb carències més 
greus.

• Com que és de responsabilitat públi-
ca, està garantit el sistema d’aquests 
serveis, així com la seva coordinació i 
promoció.

• Les prestacions tècniques comprenen 
tant les de caràcter econòmic que es 
faciliten de manera conjuntural, com 
els programes, els recursos i els equipa-
ments específics.

El marc legal estructura els serveis soci-
als en dos nivells corresponents a marcs 
competencials diferents, però comple-
mentaris:

• Serveis socials dirigits a tota la 
població. Reben diverses denomina-
cions: Serveis Socials de Base, Serveis 
Socials Comunitaris, Serveis Socials 
Generals, Serveis Socials d’Atenció Pri-
mària. Integren prestacions bàsiques i 
específiques:

– Informació sobre drets i recur-
sos (persones, grups, institucions).

– Prevenció i inserció social i fa-
miliar (persones i col·lectius en situa-
ció de risc o marginació).

– Ajuda a domicili (persones i famí-
lies que pateixen situacions que ho 
requereixin).

– Prestació d’allotjament i convi-
vència (persones sense un ambient 
familiar idoni).

– Prestacions específiques per a 
col·lectius (infància, joventut, terce-
ra edat, dones, sense sostre, minories 
ètniques...).

Aquestes prestacions es gestionen a través 
dels centres socials i a través dels centres 
comunitaris dels ajuntaments.

• Serveis socials dirigits a col·lec-
tius específics de població. S’anome-
nen també Serveis Socials Especialit-
zats, perquè no són comunitaris, estan 
distanciats del domicili i s’identifiquen 
amb les diferències personals i les ca-
racterístiques grupals dels usuaris:

– S’organitzen i gestionen en fun-
ció de col·lectius de població als 
quals van dirigits.

– Els equipaments es defineixen 
en funció dels usuaris (centres 
de dia, residències, centres ocupaci-
onals, centres d’inserció social, llars 
protegides...).

– La titularitat d’aquests serveis 
correspon a la comunitat autò-
noma.
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Els plans locals d’actuació  
en matèria de serveis socials:  
una aproximació metodològica

Pla d’actuació  
en matèria de serveis socials

Eina que té com a objectiu aportar una 
metodologia comuna d’actuació que per-
meti el desenvolupament del sistema de 
serveis socials bàsics.

(Diccionari de Serveis Socials.  
Generalitat de Catalunya, 2010)

Planificació social i plans locals 
d’actuació en matèria social

En la ponència anterior assenyalàvem el 
marc conceptual sobre el qual s’han anat 
construint els serveis socials i, al mateix 
temps, el marc competencial d’aquests, 
vinculats al món local. Ara parlarem de 
planificació social o concreció en els plans 
locals que s’han anat elaborant a partir 
de les «obligacions institucionals». Poste-
riorment, indicarem alguns dels elements 
metodològics que poden ajudar a fer-ho 
en millors condicions de qualitat.

Sabem que tota planificació social és una 
expressió de l’organització social que de-
fineix els objectius operatius, l’assignació 
de recursos, la coordinació dels serveis 
socials i la posada a punt de programes 
en tots els sectors del benestar social. 
Tot i que ens centrarem en la metodo-
logia d’elaboració d’aquests plans locals, 
és oportú assenyalar d’entrada que en 
aquest tipus de planificació han d’interve-
nir, a banda de l’Administració local com 
a responsable d’aquesta competència, or-

ganitzacions socials, públiques i privades, 
així com representants de la ciutadania.

Els plans d’actuació acostumen a defi-
nir-se per un període no superior a qua-
tre anys (així s’estipula en el Pla Estratègic 
Català), el mateix temps que dura la le-
gislatura. Serveixen per posar en pràcti-
ca i ordenar, a la vegada, el conjunt de 
mesures, recursos i accions que afecten 
els serveis socials bàsics. Més enllà dels 
temps electorals, aquest període sembla 
l’indicat per fer una avaluació qualitativa 
del que s’ha dut a terme i permet incor-
porar noves dinàmiques fruit dels canvis 
i les tendències que s’hagin produït en 
aquest període.

Per què i per a què són importants les 
elaboracions de plans locals d’actuació

Hi ha moltes raons, i en concretem les 
següents:

• Defineixen les estratègies temporals i 
espacials d’actuació i treball.

• Ajuden a harmonitzar la globalitat 
d’objectius de l’Administració local de 
forma transversal i integrada.

• Indiquen l’estratègia d’ús dels recursos 
de què es disposa i dels que cal preveu-
re.

• Defineixen i assignen responsabilitats. 
Determinen, també, quines coses s’han 
de fer, i qui les ha de fer.

• Donen a conèixer el que es fa des dels 
serveis socials i els recursos que s’utilit-
zen. Incrementen la transparència de 
l’acció pública i faciliten la rendició de 
comptes.
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Els temps i els processos  
en l’elaboració del Pla Local d’Actuació

Per planificar bé és imprescindible conèi-
xer la realitat que ens envolta, pensar la 
realitat que ens envolta i pensar la «re a  -
litat» a què volem arribar. Organitzar 
els temps (de vegades molt curts per les 
urgències dels problemes i necessitats so-
cials) i definir els ritmes i processos ajuda-
rà a millorar qualitativament el Pla i les 
actuacions. Contemplem alguns passos:

• Elaborar una diagnosi que sigui com-
partida, rigorosa, pràctica i rellevant.

• Definir objectius i metes: què es vol 
aconseguir i fins on es vol arribar.

• Pensar què s’ha de fer per aconseguir 
els objectius: actuacions i mesures que 
cal prendre.

• Conèixer els mitjans que es necessiten 
i de què es disposa per dur a terme les 
accions.

• Programar en el temps i en la durada 
les diferents accions i posar-les en mar-
xa.

• Acompanyar de forma monitoritzada i 
amb indicadors adequats el seguiment 
crític del procés: direcció adequada i/o 
desviacions que s’hagin produït.

• Avaluar el procés: quins objectius s’han 
acomplert i quins no.

Identificació dels àmbits d’actuació

De les anàlisis de diferents plans locals 
d’actuació en matèria de serveis socials 
hem pogut extreure una certa tendència 

en tots els municipis a concretar en set 
blocs:

1. Garantia de drets

2. Cartera de serveis

3. Dotació i organització dels recursos hu-
mans

4. Sistema d’informació social

5. Finançament i gestió

6. Coordinació

7. Participació ciutadana

Un cop definits aquests àmbits, ens serà 
més fàcil avançar en la definició d’aquells 
indicadors que ens permetran una avalu-
ació qualitativa del grau d’acompliment 
i èxit del Pla. Indicadors que siguin co-
muns i que hagin estat degudament con-
sensuats. En el cas de Catalunya i com a 
conseqüència de la Llei de Serveis Socials 
de l’any 2007, avui vigent, un dels instru-
ments de més homogeneïtzació de les po-
lítiques socials als municipis venia dona-
da pel consens aconseguit en la definició 
d’àmbits (eixos) i línies d’actuació del Pla 
Estratègic.

Cap a una aproximació metodològica

La primera pregunta que sorgeix a l’ho-
ra de posar-nos a elaborar un pla local 
d’actuació en serveis socials és la de com 
podem fer-lo. Es requereixen algunes ses-
sions de treball i intercanvi de coneixe-
ments i experiències sobre el sector. Una 
bona sortida és compartir tot això en un 
o diversos tallers participatius amb la pre-
sència de tots aquell agents que estan con-
vidats als processos (entitats, professionals 
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dels sectors...) i persones de la mateixa 
administració (treballadors i educadors 
socials, personal de l’organització admi-
nistrativa...) que posteriorment hauran de 
dur a terme les accions del Pla. En aquest 
taller (o tallers) els participants podrien 
interactuar a partir de quatre aspectes: 

1. Exposició metodològica que seguiran

2. Treball en grup per compartir un pro-
jecte comú

3. Aportacions de reflexions individuals a 
partir de debat obert 

4. Posada en comú

Proposem unes línies de metodologia que 
podrien servir per iniciar el procés:

Fase de realització del diagnòstic

Abans de començar a aplicar una meto-
dologia que ens condueixi a l’elaboració 
d’un pla d’actuacions coherent i efectiu, 
val la pena que posem ordre en tot el que 
ja tenim i estem fent. Segurament algu-
nes coses les estem fent bé, i s’ha de saber 
ressituar-les en aquest context metodolò-
gic. Reconèixer tot aquest patrimoni és 
un pas previ per desenvolupar un bon di-
agnòstic. Per fer-ho bé i amb garanties es 
pot comptar amb tres tipus d’eines:

• Indicadors. Es poden utilitzar tota 
mena d’indicadors:

– De resultat, és a dir, què hem aconse-
guit (cal saber què volíem aconseguir)

– De procés (com funcionen les coses)

 Els indicadors han de ser rellevants 
(aporten informació útil), econòmics 
(no pot costar més la recollida que la 

informació), clars i inequívocs (no in-
terpretables).

• La descripció. Ser capaços d’explicar 
què es fa: quines activitats, programes, 
projectes es realitzen; quins són conti-
nus i quins són cíclics...

• L’anàlisi qualitativa. És la valoració 
que ens proporcionen els indicadors i la 
descripció. Pot resultar interessant uti-
litzar el mètode DAFO, que ens ajuda 
a analitzar la situació des de dues pers-
pectives:

• Perspectiva externa

– Amenaces: Aquells fets, situa-
cions o circumstàncies externs a 
l’organització que poden ser un 
impediment o dificultat per realit-
zar la funció.

– Oportunitats: Els fets i situaci-
ons o circumstàncies que poden 
ajudar a la realització de la funció 
assignada.

• Perspectiva interna

– Debilitats: Elements interns de 
l’organització mateix que poden 
dificultar l’acció.

– Fortaleses: Tot el contrari, el que 
facilitarà l’acció.

Fase de planificació

En aquesta fase hem de tenir en compte 
com a activitat principal:

Definició d’objectius: És fonamental 
plantejar-se on es vol arribar, cal elaborar 
indicadors que siguin:
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• Específics: Concrets, han de contenir 
una acció que permeti aconseguir-los; 
si són molt genèrics no s’aconseguiran.

• Mesurables: Tot objectiu ha de poder 
ser mesurat, no necessàriament amb 
nombres (pot ser sí/no...).

• Realitzables: Imprescindible ser rea-
lista, un objectiu irrealitzable provoca 
un efecte molt negatiu.

• Realistes: El realisme converteix l’ob-
jectiu en una motivació.

• Limitats en el temps: Els objectius 
han de tenir marcat un temps de realit-
zació, si no es converteixen en declara-
cions de principis. Han d’estar tempo-
ralitzats.

Fase de priorització

En aquesta fase es tracta de definir per 
on s’ha de començar l’actuació social que 
es vol dur a terme. Es pot iniciar mitjan-
çant el pronunciament individual de cada 
participant en base a quatre aspectes. Els 
màxims consensos en cada un d’ells han 
de permetre exercir la selecció prioritza-
da. Aquests quatre aspectes són:

• La magnitud del problema: Quanta gent 
afecta aquesta acció, quin impacte tin-
dria.

• La gravetat: Quins efectes negatius es 
produirien si no es desenvolupés l’ac-
ció.

• L’eficàcia: La capacitat que aquesta actu-
ació té (o pot tenir) per resoldre la situa-
ció a la qual es pretén donar resposta.

• La factibilitat: L’oportunitat, la possibili-
tat de realització (per mitjans, recursos, 
organització...). La millor idea pot re-
sultar que no ho és tant, si no és realit-
zable.

Fase de monitorització i avaluació

És la fase en què s’analitzen i s’avaluen 
els diferents indicadors comuns que el Pla 
té consensuats. Es plantegen correccions 
a les desviacions que s’han pogut produir. 
És una fase importantíssima per valorar 
resultats i proposar millores al Pla d’Actu-
ació. De vegades es requereix que aquest 
procés d’avaluació estigui monitoritzat 
per guanyar en objectivitat i ajudar així 
a realitzar una feina més eficaç i exitosa.
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Algunes estructures organitzatives 
i de gestió dels serveis socials

Als inicis del municipalisme democràtic 
a Espanya, una vegada aprovada la Llei 
de Bases de Règim Local (1985), els res-
ponsables polítics i tècnics van iniciar una 
feina per posar en orde les estructures or-
ganitzatives dels ajuntaments respectius. 
S’havien de garantir el desenvolupament 
i el marc jurídic, i d’altra banda, harmo-
nitzar aquest marc legal amb les propos-
tes programàtiques amb què els partits es 
presentaven a les eleccions municipals. 
En aquesta primera etapa, la majoria 
d’ajuntaments van construir l’organi-
grama a partir d’estructures funcionals 
i jeràrquiques. L’organització per àrees 
gaudia d’una direcció política (els/les 
regidors/es) i d’una direcció tecnicoge-
rencial (gerent, director/a de programes 
i serveis...). Davant de cada programa se 
situava un professional, així en els organi-
grames era freqüent veure que els progra-
mes socials s’administraven des de l’Àrea 
Sociocultural.

L’experiència de les problemàtiques que 
es generaven a partir de l’estructura fun-
cional jeràrquica va marcar la necessitat 
de treballar d’una manera més transver-
sal i integral en molts dels programes, 
entre els quals, els socials. Calia una mo-
dernització de l’Administració pública, 
una posada a punt en ajudes per millorar 
les prestacions a la ciutadania. En el cas 
de les organitzacions de serveis socials, 
es va optar per una estructura basada 
en competències professionals (un ma-
teix estatus professional, treballador/a 
de referència, coordinació pragmàtica, 
etc.). Els ajuntaments van anar innovant 
les seves propostes socials, la seva mane-

ra d’organitzar-se i la manera de proveir 
els serveis. En aquest context cobra for-
ça la figura del Centre de Serveis Socials 
Bàsics o Generals com a servei integrat. 
Aquests centres estan previstos per a po-
blacions majors de 20.000 habitants, amb 
la finalitat de garantir la universalitat de 
les prestacions de serveis. Per a municipis 
més petits o franges de població menors, 
es van constituir les Unitats Bàsiques de 
Treball Social.

Característiques dels Centres Integrats 
de Serveis Socials

És evident que la figura del Centre Inte-
grat de Serveis Socials no és una figura 
que respongui a la d’equipament físic, 
tot i que és bo que ho sigui. Ens interessa 
més el contingut que la concepció, la idea 
que genera per millorar qualitativament 
la prestació de serveis a la ciutadania; 
també ens interessa més la disposició de 
l’esfera política i professional a innovar 
en tots els àmbits de l’Administració, per 
guanyar en eficiència i eficàcia, i per re-
alitzar pedagogia cultural a través de la 
transversalitat, la cooperació i el compro-
mís col·lectiu. Sembla interessant senyalar 
algunes característiques que presenten 
aquests centres:

• Són l’estructura bàsica comunitària de 
la xarxa de serveis socials.

• Són la porta d’entrada al sistema per la 
seva proximitat.

• Realitzen una atenció directa i immedi-
ata.

• Duen a terme actuacions de recupera-
ció, prevenció i promoció a nivell indi-
vidual, grupal i comunitari.
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• Cooperació amb altres serveis de pro-
tecció.

• Treballen amb les entitats i les associa-
cions de la seva zona en projectes con-
junts relacionats amb l’acció social.

• Els centres d’atenció social disposen 
d’educadors/es, psicòlegs/es i treballa-
dors/es socials per determinar l’orien-
tació més adequada.

• La intervenció social a cada centre de 
serveis socials es du a terme amb meto-
dologies de treball en equip i de xarxa.

Funcions dels Centres Integrats  
de Serveis Socials

• Avaluar les situacions de necessitat.

• Oferir informació i assessorament so-
bre els drets i els recursos socials.

• Dissenyar programes individuals 
d’atenció a persones dependents.

• Prestar la intervenció socioeducativa, 
no residencial, per a infants i adoles-
cents.

• Promoure la inserció social laboral i 
educativa de les persones que fan ús del 
centre.

• Gestionar prestacions d’urgència social 
i determinades prestacions econòmi-
ques.

• Dissenyar i dur a terme projectes.

Els observatoris permanents  
d’exclusió social

Molt sovint, les polítiques públiques de 
serveis socials han d’afrontar la inter-
venció en problemes socials en què, si 
no s’intervé, poden acabar esdevenint 
estructurals. Un d’aquests casos seria el 
de l’exclusió social que comporta el fet 
que les persones es trobin en la situació 
de pèrdua de la condició de ciutadà. El 
procés d’exclusió dona lloc a una preven-
ció múltiple, que es manifesta en els plans 
econòmic, social i polític i que afecta ne-
gativament diferents aspectes del desen-
volupament humà. 

Per tal de pal·liar aquestes situacions, s’han 
dissenyat dues propostes complementàri-
es: un instrument d’observació i mesura 
del fenomen (els observatoris perma-
nents de l’exclusió social), i uns plans 
específics per combatre-les (els plans per 
a la inclusió social). Tot i que aquestes 
propostes no són noves, s’ha de reconèixer 
que el Fòrum Social Mundial i el Fòrum 
d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social 
les han impulsades i popularitzades. Do-
nat el caràcter pràctic d’aquesta jornada, 
en farem una breu exposició a partir de 
l’exemple desenvolupat en un municipi de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Santa 
Coloma de Gramenet.

Mitjançant la definició hem assenyalat 
que els observatoris intenten analitzar 
l’exclusió social des d’una òptica quan-
titativa i des d’una òptica qualitativa. 
Prèviament hem de dotar-nos de la me-
todologia de treball que permetria donar 
coherència a tot el treball: diagnosi (ob-
servatori), implementació i avaluació (Pla 
d’Inclusió).
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OBSERVATORI PERMANENT DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL

RECULL 
ESTADÍSTIC

Informació 
QUANTITATIVA

RISCOS 
D’EXCLUSIÓ

ATENCIÓ  
I COBERTURA

INFORMES 
TEMÀTICS

TAULES DE 
TREBALL

Informació 
QUALITATIVA

Mesura:

• Persones en risc d'exclusió 
social

- Col·lectius i perfils 
altament vulnerables

• Riscos d'exclusió social  
per temes:

- Riscos d'exclusió 
sociolaboral a SCG

- Riscos d'exclusió entre 
els infants, adolescents  
i joves de SCG

- Riscos d'exclusió 
sociosanitària entre 
les persones amb 
drogodependències  
i trastorns mentals

- Riscos d'exclusió 
territorial als barris del 
Fondo, el Raval i Santa 
Rosa

Mesura:

• Coberta dels col·lectius i 
perfils altament vulnerables

• Cobertura territorial  
de la vulnerabilitat

Mesura:

• Informe sobre riscos 
d’exclusió sociolaboral  
a SCG

• Informe sobre riscos 
d’exclusió entre els infants, 
adolescents i joves de SCG

• Informe sobre riscos 
d’exclusió sociosanitària 
entre les persones amb 
drogodependències  
i trastorns mentals

• Informe sobre riscos 
d’exclusió territorial als 
barris del Fondo, el Raval  
i Santa Rosa
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PLA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

Promoció 
ECONÒMICA  
I LABORAL

Promoció 
EDUCATIVA  
I CULTURAL

Atenció 
SOCIOFAMILIAR  
i promoció de  

la SALUT

Promoció de la 
CIUTADANIA i  

la INTERCULTU- 
RALITAT

Promoció  
del MEDI 

(habitatge  
i entorn)

Prioritat 2005: 
Inserció laboral  
de persones 
altament 
vulnerables a 
l’exclusió social

Prioritat 2005: 
Infants, 
adolescents i 
joves altament 
vulnerables, 
en edats 
d’escolarització 
obligatòria

Prioritat 2005: 
Persones altament 
vulnerables amb 
drogodependències 
i trastorns mentals

Prioritat 2005: 
Intervenció integral 
en territoris altament 
vulnerables

Marc:

• Projectes  
EQUAL ESPAIS

• Pacte Territorial 
per a la  
Promoció 
Econòmica  
i l’Ocupació  
del Barcelonès 
Nord.

Dispositius de treball:

• Espais de treball sectorials: taules i seminaris, sessions de formació, comissions municipals

• Espais de treball mixtos: taules per a l’establiment de coordinacions, circuits i protocols de detecció, 
seguiment i actuació, sessions de formació encreuada

• Espais d’intercanvi amb altres experiències: projecte europeu LASI, Benchmarking, Xarxes de 
Microcrèdits, Xarxa REGENERA (URBACT), Fòrum Mundial d’Autoritats Locals, Comissió d’Inclusió Social  
i Democràcia Participativa de Ciutats i Governs Locals Units…

Marc:

• Consell Educatiu 
de Ciutat – 
Projecte  
Educatiu  
de Ciutat

• Espai de 
Reflexió Entorn 
de la Infància i 
l’Adolescència

Marc:

• Comissió 
municipal de 
Benestar i Salut

• Model 
d’Integració  
de l’Atenció  
Primària, Social  
i Sanitària

• Model de 
Descentralització 
del Sistema 
Sanitari

Marc:

• Projecte d’Intervenció 
Integral dels 7 Barris 
Fronterers de la Serra 
d’en Mena

• Pla d’Habitatge  
de la Generalitat

• Programa de mediació 
pel lloguer social

• Consell de Districte
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• Informació quantitativa: A través d’una 
aplicació informàtica de tipus es-
tadístic que ens permetrà cartogra-
fiar territorialment la vulnerabilitat. 
L’ajuntament i altres fonts oficials ens 
proporcionen les dades estadístiques. 
Es necessita la implicació dels depar-
taments que proporcionen dades i la 
intervenció dels analistes que compar-
teixen les àrees socials de l’ajuntament.

• Informació qualitativa: L’observatori es 
nodreix de diferents espais partici-
patius (taules de treball, comissions, 
trobades...) que donen veu a persones 
professionals, experts temàtics de cada 
sector, agents professionals del territori, 
etc.

D’aquesta informació quantitativa i 
qualitativa es deriven el diagnòstic i el 
seguiment de les situacions que s’han 
considerat com a prioritàries per a la in-
tervenció. Els espais participatius seran, 
també, claus en les propostes del Pla d’In-
clusió.

El Pla d’Inclusió Social parteix de les 
visions i propostes que han anat aparei-
xent mitjançant el treball de l’observa-
tori. En aquest cas es van detectar una 
sèrie d’àmbits temàtics i territorials que 
requerien d’una intervenció prioritària:

• Persones altament vulnerables a l’ex-
clusió social

• Infants, adolescents i joves altament 
vulnerables en edat d’escolarització 
obligatòria

• Persones amb drogodependència i tras-
torns mentals

• Territoris altament vulnerables (Fondo, 
Raval, Santa Rosa)

L’elaboració del Pla va comptar amb el 
coneixement d’experiències similars en 
altres ciutats del país i de fora i amb la 
participació en diferents esdeveniments 
que van servir per avaluar-lo més àmpli-
ament.

Els/les treballadors/es  
i educadors/es socials

Al mateix temps que es concretaven les 
polítiques socials als ajuntaments, va 
sorgir la necessitat de disposar d’una es-
tructura tecnicoprofessional qualificada 
que reunís la rigorositat i la qualitat dels 
serveis socials. Era evident que aquesta 
temàtica –la dels serveis socials– requeria 
d’un punt de vista professional i de sensi-
bilitat superior.

Podem afirmar que a partir del 1985 (tot 
i que els ajuntaments ja hi treballaven des 
de molt abans) els treballadors i treballa-
dores socials van contribuir decisivament 
a configurar i implantar el Sistema Públic 
de Serveis Socials. S’han convertit en els 
professionals de referència en el sistema, 
especialment en els serveis socials comu-
nitaris.

L’ordenació acadèmica dels estudis de 
treball social a partir del Llibre Blanc so-
bre el títol de grau en Treball Social i la reco-
manació europea del gener de 2001, van 
donar el suport definitiu a la funció social 
dels tècnics professionals en reconèixer 
que contribuïen d’una manera essencial 
a promoure la cohesió social. La recoma-
nació europea instava els governs a dur a 
terme les actuacions següents:

mixtos
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• Comptar amb els treballadors so-
cials a l’hora de definir les normes de 
prestació de serveis i de controlar-ne 
l’aplicació.

• Encoratjar els serveis socials a con-
tractar treballadors socials.

• Els organismes socials tenen la respon-
sabilitat de definir unes normes de 
qualitat i de prestació de serveis 
en què es concilien les necessitats i les 
expectatives de les persones usuàries, 
els principis ètics, els objectius profes-
sionals i l’eficàcia econòmica. Aquestes 
normes, resultat d’un treball d’investi-
gació, hauran de ser transparents i con-
trolades periòdicament. El treballadors 
socials hauran de participar a definir 
les normes i comprovar que s’apliquen 
efectivament.

Era necessari aquest reconeixement aca-
dèmic (Llicenciatura en Treball Social) 
perquè se’n beneficiés el desenvolupa-
ment i la consolidació del Sistema de Ser-
veis Socials. És de justícia reconèixer la 

notable contribució del treball social, tant 
a crear el sistema com a sostenir-lo.

Funcions bàsiques dels/les treballadors/es 
socials de referència:

1. Proporcionar una atenció integral i in-
dividualitzada amb una voluntat eman-
cipadora i pròxima en el tracte.

2. Assignar a cada persona/familiar un 
treballador social de referència, amb 
l’objectiu de garantir la coherència del 
itineraris d’atenció i la coordinació de 
les intervencions amb altres professio-
nals del servei.

3. Dissenyar el tipus d’intervenció ade-
quada a cada cas, sobre la base d’una 
avaluació de necessitats i en el marc 
d’un pla d’atenció personalitzat.

4. Fer una avaluació contínua amb la 
participació de la persona usuària, que 
permetrà verificar l’adequació del Pla a 
l’evolució de les necessitats.
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Començarem parlant de la situació ad-
ministrativa, geogràfica i demogràfica de 
la regió de Missour, que es va crear en el 
moment del retall municipal del 1959. 
L’any 1992 es va erigir com a municipa-
litat i cap de districte de la província de 
Boulemane. Situat a 200 quilòmetres de 
la ciutat de Fes, limita amb els municipis 
de Boutayeb i d’Ouzghat.

La regió de Missour està situada en una 
plana semiàrida regada pel riu Muluia 
(planes de Muluia i Dahra). El clima de 
la regió és semiàrid, caracteritzat per pre-
cipitacions que oscil·len entre els 90 i els 
250 mm/any i hiverns freds i secs. Quant 
a la fauna principal de la zona, hi podem 
trobar, entre d’altres, porcs senglars, gase-
les, tórtores, llebres, eriçons, etc.

Actualment la població de la municipalitat 
de Missour és de 20.332 habitants, distri-
buïda en un perímetre urbà de 18 km², 
una extensió urbana que es desenvolupa al 
llarg de diversos barris nous, que de mica 
en mica es van estenent i urbanitzant.

Pel que fa a aspectes socioeconòmics, la 
regió té una vocació agrícola, que cons-
titueix el vector principal de l’economia 
regional, però també hi predominen la 

ramaderia i les activitats comercials i ar-
tesanals. Pel que fa a la indústria, hi ha 
una insuficiència d’infraestructures in-
dustrials: zones i unitats de producció. I 
també s’hi troben a faltar els factors que 
propiciarien el naixement d’aquest teixit 
industrial: matèries primeres, mà d’obra, 
potencialitats agrícoles, etc.

L’agricultura és essencialment alimentà-
ria. Els conreus més habituals, ordenats 
per importància econòmica, són l’arbo-
ricultura (olivera i pomera), els horts, els 
cereals i els farratges. La major part de 
la producció d’olives està destinada a la 
trituració, en unitats tradicionals o bé en 
unitats modernes instal·lades a Missour, 
per a la producció d’oli. La resta de la 
producció d’olives es ven a mercats locals 
o als intermediaris, essencialment a Mar-
ràqueix i Meknès.

Les principals produccions animals són 
de carn d’ovella i cabra. La comercialit-
zació generalment es fa a escala local, en 
els mercats de la regió, i es caracteritza 
per l’existència de nombrosos intermedi-
aris. El període de disponibilitat dels pro-
ductes coincideix amb la festa del sacrifici 
i la fi de la temporada primaveral. També 

4. Experiències de treball en xarxa

4.1. Xarxa de centres de dones com a actor principal del desenvolupament  
 comunitari i socioeconòmic de la regió de Missour (Marroc)

Fatima Soulimani
Presidenta de l’Associació Femenina d’Ouzghat  
i vicepresidenta de la Xarxa Associativa Local de Missour (RALM). 
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desataca la producció de mel; actualment 
la venda està condicionada per una oferta 
limitada i una demanda elevada, a causa 
de la reputació i fama de la mel de ro-
maní.

La producció artesanal també intenta po-
sar en evidència un sector poc desenvo-
lupat, tot i que estructurat, però que par-
ticipa de l’organització de la vida de les 
poblacions rurals, i també de les ciutats 
de Missour. Entre la producció artesanal, 
predomina l’artesania familiar dedicada 
a productes de la regió, per exemple les 
catifes.

Tot i que el turisme és una activitat poc 
desenvolupada a la zona, aquesta regió 
amaga potencialitats que poden comen-
çar a desplegar-se i contribuir així a de-
senvolupar aquest sector, ja que disposa 
de monuments històrics, museus i reser-
ves de caça. En són alguns exemples les 
cascades de Marmoucha i Sokura, fonts 
termals, coves, diversos museus (Moulay 
Yacoub Ben Shal), monuments (mesqui-
tes i kasbah) i reserves de caça (Taguenc-
het, Choud Cherg). És interessant d’as-
senyalar que, últimament, aquesta zona 
comença a despertar interès en els cineas-
tes, tant marroquins com estrangers.

El teixit associatiu de la regió de Missour 
ha experimentat una evolució molt im-
portant durant els últims deu anys i inter-
vé en un context institucional nou, marcat 
pel procés de liberalització de l’econo-
mia i de mundialització que ha posat en 
marxa l’Estat. El desenvolupament de la 
societat civil de Missour va acompanyat 
de l’emergència de nous actors individu-
als (els joves i les dones) i col·lectius (com 
ara les associacions de desenvolupament 

local), cada vegada més reivindicatius i 
amb un fort increment del seu paper en 
la societat.

Algunes associacions han dut a terme ini-
ciatives per aportar activitats de valorit-
zació de la vida local, que han tingut una 
bona acollida, en una regió tan aïllada 
i allunyada de les grans ciutats i centres 
culturals del país. Les activitats organitza-
des han estat diverses: Setmana mediam-
biental, festival de teatre per als infants, 
colònies d’estiu, representació d’obres 
internacionals, etc. Una de les activitats 
més destacades ha estat l’organització del 
Segon Fòrum de Desenvolupament de la 
Regió de Missour, a càrrec de l’Associació 
Moulouya, MTC, CJM en col·laboració 
amb SODEV i la xarxa CORNISA. Hi 
han participat, aproximadament, 83 as-
sociacions i cooperatives de les provínci-
es. L’objectiu d’aquest fòrum era crear un 
comitè local encarregat d’establir xarxes 
associatives a la regió.

Tot i això, el rendiment de les organit-
zacions és encara difícil, ja que compten 
amb uns recursos humans amb molta 
voluntat, però poques competències de 
treball associatiu i poca formació de base 
pel que fa a les noves tecnologies, a la 
capacitat d’organització interna i externa 
(enxarxament), etc. Sobretot, a més, cal 
destacar la gran dificultat per adquirir 
una certa capacitat financera.

A continuació, exposem breument com 
es va construir la Xarxa Associativa Local 
de Missour (RALM). Aquesta xarxa es va 
crear el 16 de desembre de 2006 i està 
formada per les associacions següents: 
l’Associació Moulouya (que treballa en 
els camps del desenvolupament, l’educa-
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ció i la solidaritat); l’Associació Moviment 
Tofola a Chaâbia (educació i cultura); 
l’Associació Cantora Joventut del Mar-
roc (joves i esports); l’Associació Choudla 
(educació i cultura); l’Associació Femeni-
na d’Ouizghat (desenvolupament de la 
dona i solidaritat); l’Associació Chabab 
Sidi Boutayeb (educació, joves i cultura); 
l’Associació Gebdour (desenvolupament i 
cultura); l’Associació l’Espai Verd (medi 
ambient) i l’Associació Compost Missour 
(medi ambient i turisme).

Els principals objectius que persegueix la 
Xarxa són:

• Coordinar les associacions de la regió.

• Executar projectes i programes de desen-
volupament.

• Contribuir als projectes i els programes 
nacionals i internacionals que es refe-
reixen al desenvolupament de la regió.

• Enfortir les capacitats de les associacions.

• Col·laborar amb organismes governa-
mentals i no governamentals per sensi-
bilitzar sobre necessitats de la regió.

• Buscar recursos financers.

Algunes de les activitats i projectes duts a 
terme han servit per donar suport a l’exe-
cució de projectes de centres femenins de 

formació a Oulad, Boukhalfa i Ouzighat. 
Podem destacar-ne, entre d’altres:

• Formació sobre creació de projectes 
amb SODEV i CORNISA.

• Suport a l’alfabetització de 833 dones 
de la província de Boulemane.

• Muntatge del projecte «Programa de 
la xarxa de centres de qualificació de la 
dona com a actor principal de desenvo-
lupament», amb el suport de So de Pau 
i SODEV.

• Projecte d’enfortiment de les capaci-
tats de les associacions de la província 
de Boulemane amb Iniciativa Naci-
onal per al Desenvolupament Humà 
(INDH).

Entre les perspectives de futur destaquen 
la creació d’espais de concentració sobre 
la protecció mediambiental; la creació 
d’activitats remuneradores i respectuoses 
amb l’entorn; la identificació i la posada 
en marxa de nous projectes de desenvo-
lupament i de protecció mediambiental 
segons les necessitats de la regió; el mun-
tatge estricte dels projectes per posar en 
marxa els centres; l’inici de projectes per 
lluitar contra la pobresa; l’establiment de 
convenis amb els diferents socis; els pro-
jectes per cobrir les necessitats dels cen-
tres socials en equipaments.
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La ciutat i l’oasi de Hassi Labiad estan 
situats a la regió de Soussa-Massa-Drâar, 
molt a prop del desert d’Erg Chebbi. La 
ciutat sempre ha estat un indret de troba-
da i d’intercanvi entre tribus àrabs, ber-
bers i subsaharianes.

Hassi Labiad s’ha convertit en un punt clau 
de trànsit per a les persones a qui agraden 
les rutes. I avui dia el turisme és el mitjà 
més eficaç per al modest desenvolupament 
socioeconòmic de la ciutat de Hassi Labi-
ad. Per tant, aprofitant aquest punt fort, es 
va decidir que calia diversificar les fonts 
d’ingressos i estabilitzar les comunitats es-
tables de l’oasi de la regió de Hassi Labiad.

En aquest sentit, el conjunt de contraparts 
que treballen a la zona conjuntament 
amb l’associació Hassi Labiad es va pro-
posar desenvolupar un projecte global en 
el qual estiguessin inclosos tots els subpro-
jectes i, d’aquesta manera, aconseguir un 
desenvolupament integral, diversificat 
i sostenible. Amb aquest objectiu s’han 
desenvolupat subprojectes com ara la for-
mació professional destinada a les dones, 
la creació de guarderies, l’organització de 
cursos d’alfabetització i educació no for-
mals, la potenciació del turisme solidari, 
la protecció del medi ambient i la creació 
de cooperatives de dones.

Formació professional de les dones: 
S’ha creat un centre de dones on es fa 

formació professional en diferents àmbits 
(com ara brodats, teixits, tint, manipula-
ció d’aliments, ensenyament d’idiomes, 
agricultura, tractament de llavors, etc.), 
però per dur a terme posteriorment acti-
vitats generadores d’ingressos. A les coo-
peratives, per exemple, es comercialitzen 
els productes que elaboren questes dones, 
que també participen en les exposicions 
i trobades de comerç just que es fan a 
França, Espanya, etc. Les classes de cuina 
i l’aprenentatge de llengües els permetran 
d’atendre els visitants a les cases d’hostes 
o a les haimes preparades al desert per a 
activitats de turisme sostenible.

Guarderies: Complementàriament, s’han 
creat cinc guarderies a la regió per atendre 
els infants preescolars, mentre les seves ma-
res assisteixen als cursos o bé, un cop els 
han acabat, treballen a les cooperatives.

Cursos d’alfabetització i educació 
no formal: Com que en aquesta zona 
hi ha un gran nombre de persones anal-
fabetes, per diferents motius, i es vol que 
el desenvolupament econòmic aporti al-
guna cosa als ciutadans que ho necessi-
ten, s’han dut a terme un seguit d’accions 
d’alfabetització i educació no formals per 
millorar la qualitat de vida d’aquests ciu-
tadans, que han donat molt bon resultat.

Turisme solidari: L’organització dels 
circuits de turisme solidari i just ha estat 

4.2. Diversificació de fonts d’ingrés i estabilitat de les comunitats  
 de l’oasi de la regió de Hassi Labiad

Fatima el-Amraui
Vicepresidenta de l’associació Hassi Labiad – AHT. 
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possible perquè Hassi Labiad està situat 
en un marc de gran bellesa, al peu de les 
dunes del Sàhara i al costat de l’oasi; per 
tant, és un indret molt atractiu per a un 
sector de població que demana un turis-
me diferent. Però, atesos els problemes 
d’impacte ambiental que ha provocat el 
turisme en alguns indrets, aquí vam de-
cidir que s’havia de definir bé el tipus 
d’oferta que s’oferia per minimitzar l’im-
pacte al medi ambient. Així doncs, l’ano-
menem turisme sostenible, perquè és respec-
tuós tant amb el medi ambient com amb 
la població. S’ha de mantenir un equilibri 
mediambiental i social; és a dir, els turistes 
que arribin s’han d’adaptar a l’hàbitat de 
la zona. Tot i que els pobladors de Has-
si Labiad (com a tot el Marroc) són molt 
hospitalaris, del que es tracta és de com-
partir una experiència; per aquest motiu, 
s’organitzen activitats durant l’estada per 
apropar els turistes a la realitat.

Protecció del medi ambient: Pel que 
fa a la protecció del medi ambient, es lluita 
contra la desertificació dels oasis del sud-
est del Marroc. El projecte pretén prolon-
gar la khettara de Hassi Labiad –la khettara, 
que va sorgir al segle I a Mesopotàmia, és 
una canalització subterrània construïda 
per alimentar els horts de palmeres, cosa 
que permet assegurar l’aprovisionament 
d’un flux d’aigua constant, sense exhau-
rir la capa freàtica i limitant l’evaporació 
al mínim–. La rehabilitació de la khettara 
s’inclou en el marc del programa PASC-
INDH Partenariats en Appui à la Societé 
Civile, en col·laboració amb el Programa 
de les Nacions Unides per al Desenvolu-
pament (PNUD), la Cooperació Italiana 
i associacions italianes com ara Bambini 
del Deserto i Observatorio Mediterraneo, 

com també l’associació espanyola Centro 
de Estudios Rurales y de Agricultura In-
ternacional (CERAI).

També s’ha preparat i cobert una cana-
lització deteriorada que portava l’aigua 
d’unes zones de conreu que són a tres qui-
lòmetres del municipi. Així mateix, s’han 
construït dos quilòmetres addicionals de 
canalitzacions sense cobrir per irrigar els 
cultius. Per lluitar contra la desertificació 
s’han plantat 20 ha de palmeres datileres i 
això permetrà que, a sota, s’hi puguin fer 
horts nous. Tanmateix, cal frenar l’èxode 
rural i augmentar la superfície conreada, 
per assegurar, d’una banda, la supervi-
vència de l’oasi i alhora millorar l’alimen-
tació de la població, i per col·locar, d’altra 
banda, els productes locals excedents en 
el mercat.

Cooperatives de dones: La creació de 
les cooperatives de dones ha estat molt 
important, perquè ha permès que un 
gran nombre d’activitats econòmiques i 
formatives tinguin un enfocament de gè-
nere. Com en molts indrets del Magrib, 
aquí també hi ha una feminització de la 
població, atès que molts homes migren 
cap a l’exterior o cap a l’interior, i són les 
dones les que han d’assumir les càrregues 
familiars. Així doncs, s’han organitzat un 
seguit d’activitats generadores d’ingressos 
per a les viudes, les divorciades i les dones 
en general.

Aquest treball global ha fet que la pobla-
ció sigui cada vegada més sensible cap a 
les persones que tenen alguna discapaci-
tat. Per això, es treballa per aconseguir 
cadires de rodes, crosses, motxilles i mate-
rial escolar per a aquest col·lectiu.
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1. Introducció

Com s’ha dit abans, la regió de l’Orien-
tal del Marroc abasta les províncies de 
Berkane, Taurirt, Nador, Jerada, Figuig i 
la prefectura d’Oujda-Angad, i inclou 14 
prefectures i 116 comunes (25 d’urbanes 
i 91 de rurals). La wilaya d’Oujda n’és la 
capital administrativa.

Al Marroc hi ha una gran diversitat d’or-
ganitzacions administratives. Les unitats 
bàsiques administratives són les duares, 
concrecions locals de poblacions rurals 
que concentren diverses centenes de per-
sones, membres d’un conjunt de llars reu-
nides per vincles de relació parental reals 
o ficticis, que poden desenvolupar mèto-
des d’explotació comunitaris, i que estan 
dirigides per un moqqadem. Es divideixen 
en unitats menors anomenades hawn, 
que sorgeixen a partir d’agrupacions de 
diversos llinatges segmentaris procedents 
de l’organització tribal tradicional del 
Marroc. La base de formació d’aquests 
assentaments és el sistema del llinatge pa-
trilineal, al voltant del qual s’organitza la 
residència postmatrimonial sota la lògica 
de la patrivirilocalitat, és a dir, la tendèn-
cia a establir la residència a la localitat del 
marit.

5. Diagnosis participatives

5.1. Informe de la IAP (investigació-acció participativa) per definir les polítiques  
 i les necessitats d’equipaments socials de la regió de l’Oriental del Marroc 

 Febrer 2014
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En general, com s’ha dit abans també, 
els habitants del medi rural es dirigeixen 
als centres urbans per millorar la quali-
tat de vida, i els joves, per gaudir de més 
llibertat, davant les estructures familiars 
i comunals tan controladores i endogà-
miques.

Les dades estadístiques de la regió mos-
tren com el sud pateix un descens crei-
xent de població, de manera que, entre 
el cens del 1994 i el del 2006, la taxa de 
creixement va ser de -0,57%, efecte de la 
migració interior, mentre que la població 
urbana presentava un creixement positiu 
del 37%. A aquest fet cal afegir-hi que la 
majoria dels emigrants a l’estranger re-
tornats han abandonat el camp per ins-
tal·lar-se a Oujda, Berkane i una minoria 
a Tendra i la resta de ciutats petites. Per 
tant, la migració internacional ha con-
tribuït als desplaçaments de població in-
terns i al procés d’urbanització de la regió 
de l’Oriental.

Recordem que aquesta regió presentava 
una taxa d’atur molt alta, estimada en el 
17,8% en total (el 21,3% en el medi urbà 
i el 12,6% en el medi rural), enfront del 
9,7% nacional (2009). El sector secunda-
ri, que hauria de donar ocupació als jo-
ves, és bastant feble en el medi urbà; de 
fet és marginal, perquè el contraban pro-
cedent de Melilla en dificulta la promoció 
i escanya l’economia de la regió, ja que 
constitueix una activitat que ocupa força 
població: segons dades del 2009, el con-
traban representava una pèrdua de drets 
de duana i fiscals de més de 10.000 mili-
ons de dirhams l’any. El sector terciari és 
el que genera més riquesa (61,6%) i pro-
dueix més recursos, sobretot l’informal, 
lligat o proveït pel contraban.

Els factors culturals fan que la pobresa de 
la regió no es manifesti a l’extrem d’al-
tres regions del Marroc, per les pràctiques 
que atenuen la situació, com ara la soli-
daritat en les xarxes parentals, el suport 
material dels residents a l’estranger i l’ac-
tivitat estraperlista amb Melilla i Algèria 
(Kerzazi, 2010). Hi predominen modes 
de vida basats en una economia primà-
ria, sobre un tipus de producció amb una 
baixa intensitat tecnològica. 

A partir de l’any 2000 s’hi ha produït 
una intervenció massiva de l’Estat, amb 
tendència a la diversificació econòmica, 
a partir d’inversions que han generat un 
embrió d’industrialització, avui en retro-
cés pel declivi de l’activitat minera i la 
crisi del sector pesquer. Aquesta situació 
ha revertit en una tendència a la rees-
tructuració del sistema agropecuari, una 
aposta pel sector secundari i un reforç del 
terciari. La regió concentra un 9,7% de 
la superfície agrícola nacional, amb una 
superfície mitjana cultivable per família 
de 2,7 ha, però en les condicions de pre-
carietat i debilitat de l’ecosistèmica expo-
sades. 

La política econòmica ha accentuat la 
dualitat en el sector agrícola, i ha privile-
giat els sectors de regadiu extensiu (11% 
de la superfície amb més del 45% de va-
lor afegit). 

El govern del Marroc, a partir de l’any 
2006, va qualificar la regió de l’Orien-
tal com a zona d’acció de l’ORMVAM, 
considerat com a espai de modernitat a 
escala regional. Les zones d’irrigació bai-
xa i mitjana són a les proximitats d’Ouj-
da (Angad), el Rif  oriental i els oasis de 
Figuig.
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L’activitat ramadera dels nòmades, pre-
sents en tota la regió, és l’única existent 
al sud dels altiplans, i així mateix predo-
minen les activitats agrícoles a la zona alta 
dels altiplans, de manera que com més 
s’avança cap al sud aquesta activitat va 
cobrant més importància; segons dades 
de Laouina (2004), la renda de l’11,6% de 
la població de la regió prové d’aquesta ac-
tivitat. En canvi, la principal activitat de la 
zona litoral és la pesquera, un sector que 
absorbeix bona part de la població activa; 
es divideix en tres tipus: pesca costanera, 
petita pesca artesanal i aqüicultura. 

La mineria va tenir una gran importància 
a la regió, fins al punt que era l’activitat 
que la identificava fins a dates recents, i 
ha estat determinant en els equipaments 
del territori; però ara està en plena crisi. 
La mineria estava dedicada a l’extracció 
d’antracita, ferro, bentonita, baritina i 
plom. Aquest sector va contribuir a es-
cala local a absorbir bona part de la mà 
d’obra, que avui està afectada pels tanca-
ments successius de les explotacions i les 
reestructuracions de plantilla. 

El teixit industrial encara està poc de-
senvolupat, i l’agroalimentari és el que 
registra les taxes més altes de creixement.

El funcionament del sector turístic es con-
centra a Oujda, Nador i el balneari de l’es-
tació de Saïdia. A Figuig l’activitat és resi-
dual i Jerada està totalment desproveïda. 

Les característiques de la zona han fet 
de l’emigració cap a Europa el principal 
element de canvi que ha marcat profun-
dament la societat, l’espai, l’economia i les 
formes de vida. És el principal factor de re-
gulació de l’economia i del mercat de tre-

ball, i és el que explica la multiplicació de 
centres urbans i el creixement ràpid de les 
aglomeracions urbanes convertides en ve-
ritables àrees metropolitanes, com Nador i 
Oujda. La importància de les remeses dels 
residents marroquins a l’exterior i l’eco-
nomia submergida expliquen la dinàmica 
financera de la regió, ja que existeix un 
profund desnivell entre les capacitats pro-
ductives del medi, amb un nivell tecnològic 
rudimentari, i el flux monetari procedent 
dels salaris públics i les transferències dels 
emigrants a l’estranger. Malgrat tot, la re-
gió ha de treballar les seves potencialitats, 
és a dir, continuar modernitzant el sector 
agrícola i la ramaderia de Berkane i Jera-
da; el teixit industrial dels grans centres de 
Nador, Oujda i Naima; les infraestructu-
res de transports aeris d’Oujda-Angad i Al 
Aaroui; l’estació balneària de Saïdia i les 
aportacions de l’emigració a Europa. Per 
tant la regió té fortaleses, malgrat les dures 
condicions ecosistèmiques i hídriques. 

2. Metodologia

L’equip de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat i la Fundació Solidaritat UB, 
que ha realitzat la investigació-acció par-
ticipativa (IAP), va ser per primera vega-
da al territori l’abril de 2008.

Els tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat van fer aquesta primera vi-
sita convidats per la Fundació Món3 (que 
treballa en el territori des del 1999), amb 
l’objectiu de supervisar els projectes de 
cooperació descentralitzada que tenien a 
Figuig. En aquest mateix període, el Minis-
teri de Turisme del regne del Marroc ha-
via organitzat a Figuig, coincidint amb el 
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festival de música de l’oasi, un congrés de 
turisme de les zones interiors del Marroc.

L’equip de la Fundació Món3, l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Llobregat i la 
Universitat de Barcelona van coincidir 
amb representants del Consell Regional 
de l’Oriental, que es van interessar per la 
feina que estaven fent a Figuig.

Posteriorment, l’any 2009 el regne del 
Marroc atorgà a les ciutats la Carta Co-
munal, fet que significava una gran des-
centralització de competències cap a les 
administracions locals. Així mateix, per 
poder desenvolupar les competències que 
marca la Carta Comunal s’han de mo-
dificar els organigrames municipals i les 
maneres d’actuar, i gestionar els recursos 
humans i econòmics.

Per emprendre aquestes modificacions, el 
regne del Marroc va obligar els municipis 
i les comunes a realitzar els PDC (Plans 
de Desenvolupament Comunal), i així 
mateix, va decretar que s’havien de fer 
amb la participació ciutadana. Va ser en 
aquest moment quan l’equip de l’Ajun-
tament de Sant Feliu de Llobregat, amb 
el suport de la Fundació Món 3 i de la 
Fundació Solidaritat UB, va fer el primer 
procés participatiu a la municipalitat de 
Figuig i en el Consell Regional de l’Ori-
ental (que està situat a Oujda).

En el desenvolupament d’aquest procés, 
l’equip de Catalunya, tal com ens conei-
xen a la regió de l’Oriental, es va guanyar 
la credibilitat i la confiança dels càrrecs 
electes, dels tècnics municipals, de les as-
sociacions i dels ciutadans que van par-
ticipar en les formacions i els diferents 
processos de participació.

Per tot el que s’ha exposat, els municipis 
i les comunes que configuren el Consell 
Regional van rebre amb molt bona pre-
disposició l’equip de Sant Feliu de Llo-
bregat i de la Fundació Món3 per rea-
litzar la IAP que els facilitaria continuar 
definint el seu model de política social, i 
així mateix la formació que els permetria 
millorar, si calgués, les accions que esta-
ven desenvolupant.

Temps per al diagnòstic

Entre el novembre del 2013 i el febrer 
del 2014 es va realitzar la IAP (investi-
gació-acció participativa) per aconseguir 
un informe que posteriorment permetria 
fer la formació al Marroc i a Barcelona al 
llarg de l’any 2014.

El propòsit del diagnòstic era buscar de 
manera consensuada què necessitaven re-
forçar en les polítiques socials, per tal de 
millorar les condicions de vida dels ciuta-
dans de la regió de l’Oriental, una regió 
amb grans diferències socioeconòmiques 
entre el nord i el sud, provocades pel cli-
ma, els recursos hídrics i la cultura.

En l’elaboració de la IAP hi van parti-
cipar càrrecs electes, tècnics municipals, 
agents socials, associacions, entitats i ciu-
tadania en general.

Es van fer: 

• 4 presentacions

• 6 visites d’observació participativa als 
barris

• 6 sessions informatives generals

• 3.330 enquestes
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Temps de seguiment

Al final del gener de 2014 es va crear una 
comissió de seguiment de la IAP. L’objec-
tiu de la comissió de seguiment de la IAP 
per al desenvolupament de la diagnosi de 
desenvolupament social, és que la ciuta-
dania, les entitats, les associacions i col-
lectius dels municipis i comunes pogues-
sin seguir l’evolució del projecte.

El Comitè de Seguiment havia d’infor-
mar periòdicament sobre el desenvolupa-
ment de la IAP. La comissió es reuniria de 
manera ordinària cada 4 mesos, i d’una 
manera extraordinària, cada vegada que 
el president de la Comissió ho considerés 
apropiat.

Temps de propostes

A mitjan març del 2014, l’equip de coor-
dinació del projecte va presentar al Con-
sell Regional de l’Oriental (Oujda) l’in-
forme de la IAP perquè els participants 
el validessin i, a partir d’aquí, definir la 
formació que es realitzaria al Marroc i a 
Barcelona.

La diagnosi es va presentar a l’edifici del 
Consell Regional, als membres del consell 
i al grup promotor de cada municipi i co-
muna que havia participat en la IAP. Així 
mateix, també es va presentar a les mu-
nicipalitats de Berkane, Jerada i Taurirt.

3. Resultats de la IAP  
 (investigació-acció participativa)

Anàlisi de les dades de l’enquesta realitza-
da entre el novembre del 2013 i el gener 
del 2014.

L’enquesta que els grups promotors de la 
IAP de les municipalitats i comunes de  
la regió van realitzar a la regió de l’Ori-
ental, amb l’excepció de la municipalitat 
de Figuig, que té la seva pròpia IAP, es 
basa en una mostra de 3.330 persones, 
2.050 homes (62,12%) i 1.250 dones 
(37,88%), d’edats compreses entre els 10 
i els 60 anys.

Els grups d’edat

• Els més nombrosos se situen en in-
tervals de 18 a 25 anys (45,97% ho-
mes, 40,69% dones) i de 26 a 40 anys 
(37,90% homes, 62,10% dones.)

• El segueix en rellevància l’interval de 
10 a 17 anys en homes (8,87%) i el de 
41 a 55 anys en dones (5,39%).

La mostra reflecteix un univers que es 
correspon amb la mitjana d’edat del con-
junt de la regió.

Dades de la mostra: Distribució per sexes

Totals i percentatges:

• Mostra %

• Homes: 2.050, que representa 62,12%

• Dones: 1.250, que representa 37,88%

• Total: 3.300, que ens dona el percentat-
ge total 100%
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El 58,54% de les persones enquestades 
resideixen a la regió de l’Oriental i la res-
ta, amb l’excepció de la localitat de Figuig 
(que té el seu propi IAP), es distribueixen 
de manera heterogènia per diverses co-
munitats; entre aquestes, pel que fa a la 
seva presència a la mostra, destaquen 
Beni Mathar (7,62%), Berkane (7,32%) 
i Wad Anachef  Sidi Maafa (5,79%). La 
resta de municipis i comunes estan per 
sota del 4% (això posa de manifest el de-
sequilibri demogràfic de la zona).

Situació acadèmica de les persones 
enquestades

Els nivells d’instrucció acadèmica de les 
persones enquestades es concentren, de 
manera general, tant en homes com en 
dones, en secundaris i universitaris. No 
obstant això, són considerablement ele-
vats els percentatges de persones sense 
estudis (9,76% d’homes i 20,00% de do-
nes), cosa que s’ha de considerar com un 
indicador de la seva deprimida situació 
socioeconòmica i la manca d’equipa-
ments estatals que ja s’ha esmentat en la 
contextualització socioeconòmica.

Nivell d’estudis

Nivell d’estudis Homes Dones

NS/NC 0,00% 0,00%
Sense estudis 9,76% 20,00%
Primaris 22,93% 12,00%
Secundaris 33,66% 44,00%
Universitaris 31,71% 23,20%
Formació professional 1,46% 0,00%
Altres (alcorànics) 0,49% 0,80%

Total 100,00% 100,00%

Situació laboral

La deprimida situació socioeconòmica de 
la regió de l’Oriental es reflecteix, així ma-
teix, en les situacions laborals exposades 
per les persones enquestades: el 50,73% 
dels homes i el 81,60% de les dones afir-
men que no treballen. Entre els que sí 
que ho fan (48,78% d’homes, 18,40% de 
dones), destaca l’ocupació en activitats 
industrials (electricitat, mecànica i altres) 
entre els homes (16,59%) i, encara que 
amb més dispersió per sectors d’ocupació, 
el tèxtil i diversos serveis entre les dones (el 
4,00% en els dos casos).

Nivells d’ocupació laboral

Nivells d’ocupació Homes Dones

NS/NC 0,49% 0,00%
Treballen 48,78% 18,40%
No treballen 50,73% 81,60%
Total 100,00%

Principals sectors laborals d’ocupació

Sectors laborals Homes Dones

Agricultura 52,68% 80%
Hosteleria 3,90% 0,80%
Finances, economia i empresa 11,22% 0,00%
Educació i formació 1,95% 4,00%
Comerç i petits negocis propis 1,95% 3,20%
Tèxtil i confecció 1,95% 0,00%
Construcció 1,95% 4,00%
Electricitat, mecànica i altres 16,59% 0,00%
Administració pública 0,98% 1,60%
Servei domèstic 0,00% 0,80%
Altres serveis personals 1,95% 1,60%
Taxi i altres transports 3,41% 0,80%
Telefonia i comunicació 1,00% 1,60%
Infermeria 0,47% 0,80%
Total 100% 100%
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Principals àmbits de polítiques socials

A partir de la Carta Comunal, es crea a 
les municipalitats i les comunes l’Àrea de 
Serveis Personals, que comprèn el seguit 
de programes que tracten directament les 
persones i contribueixen a millorar la seva 
qualitat de vida. Els programes que co-
neixien més les persones enquestades són 
els d’esports (14,0%) i cultura (8,20%). La 
resta, com que eren temes que abans de 
la Carta Comunal es gestionaven directa-
ment a les cases particulars, ens trobem 
amb un percentatge important de gent 
que no els coneix, o que manifesta que 
no els coneix. Amb tot, hi ha temes que 
encara s’han de superar, com ara el de 
les persones amb discapacitat (5,80%), 
els programes per a dones (5,80%) i la 
gent gran (4,60%), atès que s’atenen des 
de les estructures familiars àmplies. De 
fet, aquestes àrees funcionen per l’interès 
de les associacions, però les administra-
cions han de treballar per universalitzar 
aquests serveis. 

Principals àmbits socials 

Àmbits socials Homes Dones

NS/NC 45,20% 41,00%
Programes per a dones 3,60% 5,80%
Programes per a infància 5,60% 6,50%
Programes per a joves 5,60% 6,50%
Programes per  
a discapacitats

4,80% 5,80%

Programes per  
a gent gran

3,60% 4,60%

Programes de cultura 8,20% 8,10%
Programes d’esports 14,80% 10,80%
Programes de serveis 
socials

8,60% 10,90%

Total 100,00% 100,00%

Hi ha un percentatge important d’en-
questats que respon NS/NC. Això sobre-
tot passa a les comunes petites, on aquests 
serveis estan tot just començant. I passa el 
mateix quan es fa referència a temes de 
gènere i discapacitats, ja que els dos temes 
són molt invisibles en la societat marro-
quina, sobretot a les zones rurals. 

Associacionisme i xarxes socials.  
Projectes alternatius de desenvolupament

Els percentatges de pertinença a associa-
cions i entitats ciutadanes reflecteixen ni-
vells d’associacionisme homogenis entre 
homes i dones, sensiblement inferiors a les 
comunes petites, on no veuen la necessitat 
d’associar-se, ja que la comunitat s’organit-
za quan hi ha temes per resoldre. Només 
al voltant del 12% de les persones enques-
tades declaren aquestes adscripcions, i una 
mica més del 10% en els dos grups soste-
nen que, encara que no pertanyen a cap 
associació, els agradaria fer-ho. Per contra, 
el 68,78% d’homes i el 64,00% de dones 
declaren no formar part de cap entitat ciu-
tadana, sense que manifestin interès per 
modificar aquesta situació. En analitzar 
les enquestes, s’aprecia que hi ha un grup 
que pensa que pertànyer a una associació 
té potencialitats, ja que, mitjançant les as-
sociacions, es poden corregir les mancan-
ces de les polítiques socials. Així mateix, 
queda palès que hi ha un alt percentatge 
de persones enquestades que són alienes a 
qualsevol tipus d’iniciativa associativa.

El que s’ha observat entre les persones que 
declaren estar associades, és que no desta-
quen cap entitat que pugui esdevenir un 
referent per invertir la situació actual de 
les polítiques socials, ja que hi ha una gran 
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atomització d’entitats; es poden trobar en-
titats de no més de 30 associats. Aquest fet 
condiciona molt el món de l’associacionis-
me, i en la situació actual, és a dir, amb 
el poder en polítiques socials que atorga la 
Carta Comunal a les entitats, és necessari 

realitzar accions per enfortir les associaci-
ons, i a més treballar perquè s’aglutinin i 
formin federacions d’entitats per temà-
tiques, amb l’objectiu de tenir més possi-
bilitats de subsistir i de donar serveis als 
ciutadans.

Principals associacions i entitats ciutadanes a les quals es declara pertinença

Associacions i entitats ciutadanes Homes Dones

NS/NC 91,22% 91,20%
Alamal 0,49% 0,00%
Alghad. Desenvolupament i Solidaritat 0,98% 0,80%
Achola 0,00% 2,40%

Almanahil 0,49% 0,00%

Almostakbal 0,49% 0,80%
Almsira 0,49% 0,00%
Amics del medi ambient 0,49% 0,80%
Anabat 0,49% 0,00%
Anajd 0,00% 0,80%
Amics Anibras 0,00% 0,00%
Associació Almansor Dahbi 0,49% 0,80%
Associació Enebras 0,49% 0,00%
Associació Esportiva 0,98% 0,00%
Associació de Dones 0,00% 0,80%
Asanabel Alwatania 0,49% 0,00%
Associació de protecció de l’aigua 0,49% 0,80%
Atlantec Esportiu 0,49% 0,00%
CMJ 0,49% 0,80%
Cooperativa 0,00% 0,00%
ANASIM 0,49% 0,80%
Lalameriem 0,00% 0,00%

Zagora 0,49% 0,80%

Wlad Sidi Tahar 0,00% 0,00%
Associació Donants de Sang 0,00% 0,80%
Total 100% 100%
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En les enquestes figuren persones que 
han manifestat un desconeixement de 
les associacions que no estan vincula-
des al seu àmbit d’intervenció. Malgrat 
això, un cop es parla amb els enquestats 
i se’ls planteja que enfortir el teixit asso-
ciatiu pot contribuir a millorar les condi-
cions de vida de les persones de la regió 
de l’Oriental, perquè això significa una 
oportunitat per al desenvolupament de 
la regió, es plantegen que sí que partici-
parien en projectes de desenvolupament. 
Tot i que la primera lectura de la taula 
ens faci creure que les persones no estan 
gaire interessades a participar-hi, en una 
segona lectura s’aprecia que la gent està 
interessada a participar-hi i conèixer les 
entitats de la regió.

Si avaluem el nombre de participants 
que s’han refugiat en l’opció «No sap / 
No contesta», veurem que és molt alt, 
ja que a la gent, tot i que l’enquesta és 
anònima, li costa facilitar informació. 
Probablement la desconfiança per part 
d’algunes persones a l’hora de facilitar 

informació sense saber del cert què se’n 
farà, pot haver estat la causa principal 
del refugi en el «No sap / No contesta». 
També hi ha altres factors, com ara no 
haver fet les enquestes en l’ambient ade-
quat, que han pogut influir tant en l’en-
questat com en l’enquestador. Al marge 
d’aquesta qüestió, la incidència consisteix 
fonamentalment en una pèrdua de da-
des sobre l’estructura poblacional de la 
mostra. La veritat és que en determinats 
temes aquest tipus de respostes són molt 
eloqüents en si mateixes.

Les reticències a donar explicacions sobre 
determinats aspectes de la vida personal 
abans de plantejar qüestions sobre les 
polítiques socials són una reacció natu-
ral, fins i tot en els treballs més qualita-
tius. Hi ha recel a l’hora d’explicar quin 
tipus de prestacions socials troben a faltar, 
s’han de millorar o s’han d’implantar. En 
aquests casos, un gran nombre de perso-
nes prefereix no contestar, ja que pensen 
que els podria perjudicar, tot i que saben 
que si es desenvolupessin unes polítiques 
socials adequades milloraria la situació 
socioeconòmica de la població de la regió 
de l’Oriental. D’altra banda, les respostes 
d’aquest tipus davant de preguntes com-
promeses, com ara la disposició a col·la-
borar en un futur projecte, són una ma-
nera d’eludir implicar-se en respostes que 
puguin augurar futurs compromisos. 

Malgrat els buits que hem trobat en de-
terminades respostes, amb les més de 
3.300 hem obtingut un elevat volum d’in-
formació, gens menyspreable a l’hora de 
quantificar resultats. 

La informació que hem obtingut ens per-
met planificar la formació en polítiques 
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socials i gestió dels equipaments. Però no 
obstant això, creiem que la informació 
obtinguda es pot utilitzar per a altres pro-
jectes, afegint-hi algunes variables i fent-
ne una explotació intensiva.

No s’ha fet, per manca de temps, una 
explotació intensiva d’aquesta IAP, tot i 
que facilitaria dades útils per ampliar els 
treballs de com implantar i millorar les 
polítiques socials.

4. Propostes

Propostes per millorar les polítiques socials  
i econòmiques de la regió de l’Oriental  
del Marroc

1. Millorar les infraestructures viàries i de 
transport, que són deficitàries un cop 
es depassa la ciutat de Berkane. S’ha 
de recordar que hi ha una enorme dis-
tància des de Nador fins a Figuig i, a 
mesura que s’allunyen les grans ciutats 
i el paisatge es torna més àrid, les in-
fraestructures empitjoren. Això fa que 
els ciutadans de les zones del sud de 
la regió tinguin menys oportunitats, i 
finalment es veuen obligats a emigrar 
a les ciutats del nord de la regió.

2. Millorar i enfortir el teixit associatiu, 
ja que les polítiques socials, segons el 
que s’estableix a la Carta Comunal, 
les desenvolupen conjuntament les 
administracions locals i les entitats de 
l’àmbit. Però s’ha de millorar la for-
mació de les entitats de cada àmbit i, 
alhora, dels tècnics de l’Administració 
que treballen en aquests àmbits, ja que 

per a molts és una nova experiència de 
feina.

3. Afavorir la formació de les entitats que 
han de participar en els projectes de 
polítiques socials (dona, família, infàn-
cia, joventut, persones amb discapaci-
tat, gent gran, serveis socials, educació, 
esports, cultura etc.). Reforçar els seus 
coneixements i potenciar la formació 
especialitzada de cara a capacitar les 
xarxes d’associacions implicades en el 
projecte, i a gestionar el partenariat i els 
mètodes d’intervenció sobre el terreny. 

4. Concentrar els esforços i els recursos 
humans especialitzats en la interven-
ció en una comunitat o concreció lo-
cal, per poder fer el seguiment apropi-
at de l’impacte global, i fer front a les 
necessitats derivades del treball en el 
terreny i a les vicissituds.

5. Continuar desenvolupant una meto-
dologia de IAP, amb la implicació de 
la societat local, continuada i sosteni-
ble des dels recursos humans existents 
en origen i destinació.

a. Amb aquesta metodologia, desenvo-
lupar activitats que permetin enfortir 
les estructures organitzatives socials 
existents a la zona.

b. Promoure el desenvolupament humà 
integral i una apropiació del projecte 
perquè tingui continuïtat en el temps, 
i generi dinàmiques de participació 
ciutadana per a l’interès comú de la 
població.

6. Promoure la implicació de la societat 
destinatària i de les xarxes associatives 
de partenariat, mitjançant la capacita-
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ció i la professionalització, amb vista 
a generar efectes multiplicadors d’im-
pacte social.

7. Potenciar des de l’inici el treball en 
xarxa descentralitzat, amb una parti-
cipació paritària entre la societat local, 
entitats partenariades, administraci-
ons públiques en origen i destinació, 
i la implicació d’especialistes sobre el 
terreny, en funció de les demandes que 
generi el projecte.

8. En funció de la informació generada 
i disponible, es recomana concentrar 
els eixos d’intervenció en les localitats 
i comunes situades al sud de Berkane 
pels alts índexs de pobresa estructural 
i els baixos nivells de desenvolupament 
humà.

9. Els projectes de desenvolupament 
han de tenir, per aconseguir efectes 
multiplicadors en les societats emisso-
res, una perspectiva holista i integral 
del desenvolupament humà, generar 
dinàmiques d’implicació social, ser 
sostinguts en el temps, i sostenibles 
des dels recursos humans i econòmics 
generats pel projecte, així com des del 
punt de vista social, econòmic i medi-
ambiental de la societat a la qual van 
dirigits.

10. Generar canvis socials generals i locals 
que permetin modificar les condici-
ons, la qualitat de vida i la capacitat 
d’empoderament dels individus i de la 
col·lectivitat en la presa de decisions i 
la gestió de les accions.

11. Els projectes que es desenvolupin han 
de ser integrals i realitzats amb l’am-

bició d’arribar a crear dinàmiques de 
llarga durada. 

Eixos vertebradors del Pla d’Acció

La IAP deixa una proposta de Pla d’Ac-
ció per tenir en compte en properes ac-
tuacions. 

El Pla d’Acció parteix de tres eixos ver-
tebradors: 

• Reforç del teixit associatiu de la zona 
mitjançant capacitació adequada.

• Partenariat igualitari en la interacció i 
en el disseny i l’execució dels projectes.

• Promoció de projectes que afavoreixen 
el desenvolupament humà, el respecte 
al medi ambient i la gestió dels recursos 
existents.

5. Qui hi ha participat?

Per realitzar aquest IAP van comptar amb la 
participació directa de:

• Els càrrecs electes.

• Els tècnics i tècniques municipals.

• Les entitats de les dones.

• Associacions de veïns/es.

• El Consell de Savis.

• Les ONG.

• Els estudiants de Secundària. 

• Persones a títol particular.
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Els participants en el diagnòstic

El procés es va presentar a la seu del Con-
sell Regional, on es van convidar tots els 
municipis i les comunes que constitueixen 
el Consell, així com els tècnics municipals 
i les entitats de les diferents comunies i 
municipis. Posteriorment es van fer:

• 3 presentacions a Berkane, Taurirt i Je-
rada.

• 6 visites d’observació participatives als 
barris de Berkane, Taurirt i Jerada.

• 6 sessions informatives generals a Ber-
kane, Taurirt i Jerada.

• 1 sessió informativa al Consell Regional 
(Oujda).

• 3.330 enquestes, per arribar al màxim 
de població, ja que volien arribar tam-
bé a les comunes petites.

6. Conclusions

D’acord amb la proposta, i depenent dels 
recursos humans i econòmics disponibles, 
aquests principis s’han de fonamentar en 
tres fases d’intervenció, les quals estaran 
interrelacionades per les dinàmiques ge-
nerades en el projecte. En aquest sentit, 
les fases formativa i de reforç del teixit 
social local fomentaran un partenariat 
eficaç i participatiu, mitjançant la gestió 
de projectes consensuats entre la societat 
beneficiària i les xarxes organitzacionals 
transterritorials.

La participació de la societat beneficiària 
afavorirà la investigació i l’estudi de les 
propostes d’acord amb el context medi-
ambiental i socioeconòmic local, i acaba-

rà en un treball intensiu i de llarga trajec-
tòria a la zona. 

Finalment, una gestió correcta entre les 
propostes, els estudis de viabilitat i la pro-
moció d’una dinàmica participativa des 
de l’inici del programa, podria crear les 
bases perquè la societat local s’apropiï 
del projecte. Això a mitjà termini permet 
una major independència del projecte 
en la dinàmica de continuïtat, i així ma-
teix estableix les bases socials perquè la 
Fundació Món3 hi doni suport i faci el 
seguiment del projecte.

La perspectiva holista que comporta am-
bicionar un programa de desenvolupa-
ment integral requereix «fer arrelament» 
en una localitat, comunitat, regió que per-
meti desenvolupar aquest tipus de treball 
des d’una metodologia d’investigació-ac-
ció participativa, amb un assessorament 
i seguiment de llarga temporalitat. Això 
implica iniciar un camí de treball conjunt 
en què operin en el terreny les associaci-
ons, les federacions i les administracions 
locals, amb supervisió tècnica, per valorar 
conjuntament les noves accions que cal 
realitzar i les desviacions, si es considera 
necessari realitzar-les.

És molt important que tots els partici-
pants en les diferents fases de la IAP cone-
guin i reconeguin la Fundació Món3 com 
a interlocutora vàlida mitjançant actua-
cions que generin confiança en la locali-
tat, comuna o regió receptora, que ha de 
transformar-se en propulsora i cogestora 
de les intervencions futures. Per això, el 
lligam entre els grups incideix en l’èxit del 
projecte i de la feina, i també en la impli-
cació de totes les parts, cadascuna des del 
seu àmbit d’actuació. Per aquest motiu és 
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necessari el compromís entre els diferents 
actors que participen en el projecte.

Valors de l’estudi i incidències en el seu 
desenvolupament

Aquest informe s’ha desenvolupat a par-
tir de la perspectiva general exposada 
en l’apartat anterior, des del saber fer i 
els coneixements adquirits en pràctiques 
anteriors. Un dels valors fonamentals 
d’aquest estudi és que s’ha desenvolupat 
dinamitzant recursos humans variats i 
importants. Les aportacions de tots els 
grups de treball i les dinàmiques de comu-
nicació i coordinació entre aquests, han 
possibilitat que es desenvolupi una feina 
en un període de temps molt breu que, 
d’una altra manera, hauria necessitat més 
temps. El període de disseny del projecte 
pilot i els models d’enquesta es van de-
senvolupar amb els recursos humans de 
la Fundació Món3, l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat i la Universitat de Bar-
celona, i així mateix el compromís de les 
municipalitats, les comunes i el Consell 
Regional de l’Oriental del Marroc.

El període d’execució de la IAP sobre el 
terreny ha estat curt, del novembre del 
2013 al gener del 2014. A l’hora de desen-
volupar-lo sobre el terreny s’han dinamit-
zat grups de treball a les municipalitats i 
les comunes de la regió de l’Oriental, ca-
dascun dels quals ha aportat els diferents 
bagatges formatius, les experiències i els 
coneixements sobre el terreny. En aquest 
sentit, es tracta d’un treball desenvolupat 
en xarxa entre diferents equips de treball 
implicats, amb una metodologia de tre-
ball descentralitzada, inclusiva i partici-

pativa. Els actors fonamentals en aquesta 
investigació han estat les persones que 
han configurat els grups promotors de 
cada comuna i municipi. Ells han facilitat 
molt la feina, ja que, com els participants, 
ells coneixien el terreny, i això va facilitar 
molt la recollida de dades. I així mateix, 
després del buidatge de les enquestes, un 
cop van tenir l’informe preliminar van 
participar activament en la interpreta-
ció de les dades. D’aquesta manera es va 
preparar l’informe per presentar-lo a la 
ciutadania. En la presentació es van fer 
algunes matisacions que s’han incorporat 
en l’informe final. 

Com a potencial, podem destacar:

• La solidaritat dels ciutadans de la regió 
de l’Oriental del Marroc.

• Les ganes de millorar les condicions de 
vida que té la ciutadania de la regió de 
l’Oriental del Marroc.

• La tolerància i el respecte.

• Les iniciatives de les associacions per 
donar la cobertura social que les admi-
nistracions no donen.

• Les tradicions familiars fan que la situa-
ció social, envers les persones grans, els 
discapacitats i els aturats de llarga du-
rada, no desestabilitzi els governs de les 
ciutats per la cobertura familiar.

Com a mancances, podem destacar:

• El dèficit d’infraestructures a la part sud 
de la regió, és a dir, per sota de Berkane.

• Serveis públics insuficients.
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• El desconeixement de la regió de l’Ori-
ental i les seves potencialitats. 

• La manca d’habitatges, feina, atenció 
social per a les persones que es despla-
cen del sud cap a les ciutats del nord.

• El dèficit de polítiques socials que pro-
piciïn una millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans de la regió. 

Es fan les propostes següents: 

• Millorar les infraestructures viàries i de 
transport, que són deficitàries un cop se 
sobrepassa la ciutat de Berkane.

• Millorar i enfortir el teixit associatiu.

• Afavorir la formació de les entitats.

• Concentrar els esforços i els recursos 
humans especialitzats en la intervenció 
en una comunitat o concreció local.

• Continuar desenvolupant una metodo-
logia de IAP, amb la implicació de la 
societat local, continuada i sostenible 
des dels recursos humans existents en 
origen i destinació.

• Promoure la implicació de la societat 
destinatària i de les xarxes associatives 
de partenariat, mitjançant la capacita-
ció i la professionalització.

• Potenciar, des de l’inici, el treball en 
xarxa descentralitzat amb una partici-
pació paritària entre la societat local, 
les entitats partenariades, les adminis-
tracions públiques en origen i destina-
ció, i la implicació d’especialistes sobre 
el terreny, en funció de les demandes 
que generi el projecte.

• En funció de la informació generada 
i disponible, es recomana concentrar 
els eixos d’intervenció en les localitats i 
les comunes situades al sud de Berkane 
pels alts índexs de pobresa estructural 
i els baixos nivells de desenvolupament 
humà.

• Els projectes de desenvolupament han 
de tenir, per aconseguir efectes multi-
plicadors en les societats emissores, una 
perspectiva holista i integral del desen-
volupament humà.

• Generar canvis socials generals i locals 
que permetin modificar les condicions i 
la qualitat de vida, i la capacitat d’em-
poderament dels individus i la col·lecti-
vitat en la presa de decisions i la gestió 
de les accions.

• Els projectes que es desenvolupin han 
de ser integrals i realitzats amb l’am-
bició d’arribar a crear dinàmiques de 
llarga durada. 
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7. Annexos

Annex 1. Buidatge de les enquestes

FASE DE DIAGNÒSTIC

Principals idees de les enquestes

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Millora de les infraestructures viàries i de 
transport, que són deficitàries un cop se 
sobrepassa la ciutat de Berkane.

• Millora i enfortiment del teixit associatiu.

• Afavoriment de la formació de les entitats.

• Concentració d’esforços i recursos humans 
especialitzats en la intervenció en una comunitat 
o concreció local.

• Desenvolupament d’una metodologia de IAP, amb 
la implicació de la societat local, continuada i 
sostenible des dels recursos humans existents en 
origen i destinació.

• Implicació de la societat destinatària i de les 
xarxes associatives de partenariat, mitjançant la 
capacitació i la professionalització.

• Dèficit d’infraestructures a la part sud de la regió, 
és a dir, per sota de Berkane.

• Deteriorament de les infraestructures viàries 
i de transport, que són deficitàries un cop se 
sobrepassa la ciutat de Berkane.

• Serveis públics insuficients.

• Desconeixement de la regió de l’Oriental i de les 
seves potencialitats. 

• Manca d’habitatges, feina i atenció social per a 
les persones que es desplacen del sud cap a les 
ciutats del nord.

• Dèficit de polítiques socials que propiciïn la 
millora de la qualitat de vida del ciutadans de la 
regió.

• No-implicació de la societat destinatària i 
de les xarxes associatives en la capacitació 
i la professionalització per desenvolupar els 
projectes. 

• No-concentració d’esforços i recursos humans 
especialitzats per desenvolupar i fer el seguiment 
dels projectes de polítiques socials. Treballar en 
el terreny i també en les vicissituds.

• No-afavoriment de la formació de les entitats que 
han de participar en els projectes de polítiques 
socials. 
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Annex 2. Buidatge de les enquestes

FASE DE PROPOSTES

El desenvolupament de les polítiques socials

• Millora de les infraestructures.

• Formació de les entitats que han de 
participar en el desenvolupament de les 
polítiques socials.

• Formació dels tècnics i les tècniques 
municipals que han de participar en el 
desenvolupament de les polítiques soci-
als.

• Compromís polític per propiciar i uni-
versalitzar les polítiques socials.

• Un cop implantades les polítiques soci-
als, s’han de donar a conèixer.

• Arribada regular dels recursos per a les 
entitats que han de gestionar serveis de 
polítiques socials, per no haver d’inter-
rompre els serveis.

• Millora dels centres on es desenvolupen 
les polítiques socials.

• Millora de la gestió dels centres on es 
realitzen les polítiques socials.

• Formació de les entitats en la idea de 
compartir espais, ja que així s’enriquei-
xen els projectes.

• Creació de projectes socials innovadors 
amb la suma dels esforços de tots els 
agents. 

• Treball amb els col·lectius de dones per-
què accedeixen als servei integral de 
dones.

• Millora i universalització dels serveis 
socials.

• Foment de l’espai d’atenció a infants i 
persones amb discapacitats.

• Creació d’espais per atendre les perso-
nes grans i per facilitar la incorporació 
al mercat laboral.

• Prioritat per a la formació dels joves, 
per tal d’evitar la pèrdua constant de 
població. 

• Creació de centres i programes de lleu-
re per als joves. 

• Beques d’estudi per als joves amb pocs 
recursos econòmics.

Les infraestructures i els serveis 

Creació d’infraestructures  
de comunicació 

• Millora de les carreteres i foment de la 
construcció d’una autovia.

• Creació de transport per a emergènci-
es.

• Foment de l’ús de l’ase com a mitjà de 
transport.

• Construcció de la línia ferroviària.

• Millora de la línia de transport públic.

• Creació de centres d’atenció primària a 
totes les comunes.

• Rehabilitació de l’hospital, oferta de 
servei de qualitat amb tots els especia-
listes necessaris i foment d’altres serveis 
de salut.

• Creació de centres per a infants amb 
discapacitats.

• Creació de nous espais verds i manteni-
ment dels existents.
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• Millora de la canalització i la renovació 
dels canals d’aigua potable.

• Creació d’instal·lacions esportives per a 
infants i joves a les comunes.

Creació de llocs d’oci i cultura

• Foment de les activitats de música i tea-
tre.

• Zones d’esbarjo per als nens: jardins 
públics en tots els districtes. 

• Dinamització de la biblioteca pública.

• Llocs de venda de diaris i llibres.

• Cinema. 

• Centre multimèdia. 

La formació

• Oportunitat per a les entitats i els tèc-
nics i tècniques municipals de rebre una 
formació que els faciliti desenvolupar la 
seva feina. 

• Capacitació en oficis i com gestio-
nar-los per millorar la qualitat dels 
servis d’atenció a les persones (dona, 
infància, joventut, gent gran, esports, 
cultura, salut etc.). 

• Formació específica en temes de violèn-
cia de gènere, familiar etc.

• Foment dels intercanvis internacionals 
per a l’intercanvi d’experiències.

• Tallers de capacitació per a les persones 
de la societat civil que col·laboren en el 
desenvolupament d’accions de les polí-
tiques socials.

• Formació en comptabilitat i economia 
per gestionar els equipaments cedits 
per la Fundació Mohamed VI.

• Foment de l’aprenentatge a través de la 
tecnologia audiovisual.

• Cursos d’informàtica. 

Per poder participar en intercanvis 
internacionals, s’han de millorar 
els problemes de comunicació com 
a conseqüència del desconeixement 
de les llengües europees 

• Ensenyament d’idiomes als ciutadans/
es, amb horaris flexibles.

• Convenis amb diferents institucions per 
capacitar els graduats en turisme i guies 
locals. 

• Formació lingüística als equipaments 
de dones, i a les llars d’infants i de jo-
ventut per facilitar l’intercanvi d’ex-
periències. 

Altres

La comunicació i la coordinació 
entre les ONG per garantir  
la transparència en la gestió  
dels recursos

• Creació d’un Centre de Coordinació 
d’ONG coordinat pel Consell Regio-
nal, els municipis i els agents socials per 
garantir una bona gestió i la transpa-
rència. 

• Els projectes de les ONG, abans d’inici-
ar-se, hauran d’estar supervisats i coor-
dinats per l’Ajuntament.

• Les ONG han de ser professionals i no 
generar falses esperances en la ciutada-
nia de la regió de l’Oriental.
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1. Situació geogràfica

Figuig està situat al sud-est del Marroc, a 
la frontera entre el Marroc i Algèria. Fi-
guig pertany a la regió de l’Oriental, té 
un ecosistema fràgil i el desenvolupament 
econòmic ha estat frenat pel tancament 
de la frontera algeriana. L’oasi de Figuig, 
al sud-est del Marroc, representa un eco-
sistema únic, amb una gran biodiversitat i 
riquesa patrimonial, i una població d’uns 
13.000 habitants.

El municipi de Figuig va adquirir la con-
dició de comunitat urbana el 1992, va 
ser capacitat amb un Consell Municipal, 
integrat per 15 membres escollits per su-
fragi universal directe per a un període de 
6 anys en els diversos districtes. La divisió 
comunal es regeix per la Carta Comunal 
del 30 de setembre de 1976, que va ser 
reformada el 2009, i a partir d’aleshores 
va dotar els municipis marroquins d’una 
eina jurídica que els atorga més compe-
tències, que aposten fermament per un 
desenvolupament local i una major auto-
nomia.

El desenvolupament econòmic de Figuig 
ha estat fortament frenat pel tancament 
de la frontera amb Algèria, de manera 
que les perspectives locals d’intercanvi, 
afegit als problemes de l’agricultura com 
a principal activitat econòmica de l’oasi, 
s’han traduït en un saldo migratori nega-

5.2. Informe de la IAP (investigació-acció participativa).  
 La definició del model de desenvolupament econòmic a Figuig

 Febrer 2014
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tiu, amb una població molt feminitzada, 
nens i gent gran. Des de fa anys la muni-
cipalitat treballa per millorar la situació 
econòmica, i frenar l’èxode de figuiguins. 
Per aquest motiu ha iniciat processos com 
ara el del turisme solidari i sostenible, la 
creació de cooperatives, i el diàleg amb 
el govern central per millorar la qualitat 
de l’ensenyament i garantir l’estabilitat 
del professorat; tot plegat per arribar a 
un model de desenvolupament sosteni-
ble, que impedeixi l’emigració dels joves i 
promogui les activitats productives de les 
dones que, majoritàriament, són el suport 
de les famílies.

2. Introducció

El municipi de Figuig té la necessitat de 
desenvolupar l’economia per millorar les 
condicions de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes.

A partir de diferents accions que han de-
senvolupat a Figuig la Fundació Món3, 
la Diputació de Barcelona i l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat, i a 
partir també del resultat de l’anàlisi de 
la situació econòmica del projecte Delio 
i del Pla de Desenvolupament Comunal 
impulsat pel regne del Marroc, la muni-
cipalitat de Figuig va adonar-se que tots 
els resultats de les diferents diagnosis 
conclouen el mateix: el seu desenvolu-
pament passa per treballar de manera 
integral el turisme. 

Inicialment no ho tenien clar, ja que pen-
saven que a la zona no hi ha res per oferir 
com a destinació turística, però de mica 
en mica van anar veient que podrien 
oferir quelcom diferent, és a dir, un tu-

risme no de massificació, sinó cultural, 
mediambiental i de salut. Un cop ho van 
tenir clar, van plantejar-se que necessita-
ven treballar amb els ciutadans i les ciu-
tadanes de Figuig perquè ells també ho 
veiessin clar. La població té la intenció 
de millorar les condicions de vida, però 
s’adona que les diferents iniciatives de 
promoció econòmica que emprenen no 
tenen sortida, ja que Figuig és al final 
d’un recorregut i pràcticament és una au-
tarquia. Per tant, es van plantejar que el 
turisme era la sortida, però que s’havia de 
definir el que volien fer.

Per aquest motiu van acceptar de bon 
grat participar en l’elaboració de la IAP 
que els permetria definir el seu model de 
desenvolupament econòmic, mitjançant 
el turisme i, a partir dels resultats, analit-
zar les necessitats formatives que s’havien 
de desenvolupar.

El que ajudarà a revitalitzar econòmica-
ment l’àrea és respectar el medi ambient 
i la vida tranquil·la d’aquest oasi del sud 
del Marroc.

Per tant, per consensuar propostes sobre 
el model turístic que vol la ciutadania de 
Figuig, s’organitzà la IAP i el procés par-
ticipatiu. El procés participatiu va perme-
tre consensuar i construir col·lectivament 
el model econòmic a partir del turisme 
que volen desenvolupar. Aquesta cons-
trucció col·lectiva es va realitzar entre tots 
els agents socials i la ciutadania de Figuig. 

La participació ciutadana és la incorpo-
ració dels ciutadans i les ciutadanes en la 
presa de decisions que els afecten. Aques-
ta serveix com a instrument per transfor-
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mar el seu entorn i la seva realitat, i tam-
bé per generar sinergies positives entre:

• Participants i l’Administració. 

• Comunitat i ciutadania. 

• Confiança i inclusió. 

• Nous valors

«S’aprèn a participar,  
i de la participació se n’aprèn.»

A continuació es presenta el registre dels 
resultats del procés participatiu.

En aquest informe s’han recollit la meto-
dologia i els resultats de les propostes de 
diagnòstic.

3. Metodologia 

L’equip de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat que ha realitzat la IAP i el pro-
cés participatiu va ser per primera vegada 
al territori l’abril del 2008. 

També aquesta primera visita es va realit-
zar amb l’objectiu de supervisar els pro-
jectes de cooperació descentralitzada que 
tenien amb Figuig el municipi de Sant 
Feliu de Llobregat i l’ONG Món3. 

L’equip de Sant Feliu va constatar com 
els figuiguins es resistien que la seva di-
namització econòmica estigués lligada al 
turisme; de fet, ho van rebutjar de ple.

Amb tot, entre el novembre del 2013 i el 
febrer del 2014 es va realitzar la IAP (in-
vestigació-acció participativa) per acon-
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seguir un informe que posteriorment 
permetria fer la formació al Marroc i a 
Barcelona al llarg de l’any 2014. Amb la 
perspectiva del temps transcorregut, i la 
presència de realitats properes ja desen-
volupades (complex turístic de Saïdia), la 
perspectiva ha anat canviant.

El propòsit del diagnòstic era buscar de 
manera consensuada el model de desen-
volupament econòmic basat en el turisme, 
que beneficia directament sobretot les do-
nes i els joves, i indirectament els infants i 
la resta de la població. Això és així perquè 
Figuig és una regió tremendament femi-
nitzada, ja que els homes van emigrar i es 
van «oblidar» que tenien una família de la 
qual havien de respondre econòmicament.

Novament, en l’elaboració de la IAP hi 
van participar càrrecs electes, tècnics mu-

nicipals, agents socials, associacions, enti-
tats i ciutadania en general.

Es van fer:

• 3 visites d’observació participatives als 
barris

• 4 sessions informatives generals 

• 1 taller amb dones

• 1 taller amb joves

• 1 taller amb càrrecs electes, Consell de 
Savis i tècnics municipals

• 1 taller amb els nòmades

• 1 taller amb les ONG
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Temps de seguiment

Al final del gener de 2014 es va crear 
una comissió de seguiment de la IAP. 
L’objectiu de la comissió de seguiment 
de la IAP per a la diagnosi de desenvo-
lupament econòmic a partir del turisme 
a Figuig és perquè la ciutadania, les en-
titats, les associacions i els col·lectius del 
municipi puguin seguir l’evolució del 
projecte. 

El Comitè de Seguiment havia d’infor-
mar periòdicament sobre el desenvolupa-
ment de la IAP. La comissió es reuniria de 
manera ordinària cada 4 mesos, i d’una 
manera extraordinària, cada vegada que 
el president de la Comissió ho considerés 
apropiat.

Els acords que es prenguin en la comissió 
seran a través d’un consens dels membres 
presents en cada sessió.

Temps de propostes

A mitjan març del 2014, l’equip de co-
ordinació del projecte es va traslladar a 
Figuig per presentar el diagnòstic als par-
ticipants, per tal que aquests el validessin 
i, a partir d’aquí, definir la formació que 
es realitzaria al Marroc i a Barcelona. 

La diagnosi es va presentar en 6 espais:

• a funcionaris electes, tècnics municipals 
i ONG

• a organitzacions de dones

• a alumnes de Primària

• a les associacions

• a estudiants de Secundària a la prepa-
ratòria

• a la ciutadania en general, activitat 
oberta al saló d’actes del centre per a 
dones Maison de Femmes

4. Resultats de la IAP  
 (investigació-acció participativa)

Resultats del diagnòstic

La societat civil de Figuig entén que cal 
buscar fórmules per desenvolupar-se eco-
nòmicament, i té clar que el projecte de 
turisme li permetrà un desenvolupament 
econòmic integral, és a dir, el turisme per-
metrà el desenvolupament de l’artesania, 
l’agricultura, el comerç local, etc. Amb tot, 
ha definit quines accions són desitjables i 
quines s’han d’evitar, ja que no vol que la 
seva forma de vida en resulti gaire alterada. 
Així mateix, són conscients que tenen un 
ecosistema fràgil i, per tant, el seu desen-
volupament econòmic ha de ser equilibrat 
i respectuós amb el medi ambient. Per 
aquest motiu han definit quines accions 
són desitjables i quines s’han d’evitar.
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Què pot oferir el turisme a l’oasi de Figuig i als figuiguins?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Aprofitament de tot el potencial de Figuig i el 
desenvolupament de l’economia (comerç local).

• Creació de llocs de treball (en algunes àrees).

• Creació d’infraestructures i serveis de 
comunicació.

• Millora de les infraestructures de comunicació i 
serveis. 

• Inclusió dels nòmades en el projecte, educar per 
educar.

• Millora de les relacions entre els nòmades i els 
figuiguins, i viceversa.

• Conservació i millora del patrimoni: cultural, 
històric, artesanal i ambiental (el palmerar més 
gran de l’Àfrica).

• Formació i obertura cap a l’exterior per als 
figuiguins.

• Intercanvi d’experiències, que és un fet enriquidor.

• Augment de la confiança i la identitat dels 
figuiguins. 

• El coneixement mutu ajuda a minoritzar 
l’extremisme.

• Creació d’espais d’esbarjo i culturals.

• La comunicació i la coordinació entre les ONG per 
garantir la transparència en la gestió de recursos 
econòmics. 

• Hàbits i conducta no d’acord amb els costums 
locals (drogues, prostitució, delinqüència).

• Degradació del medi ambient, especialment el 
malbaratament de l’aigua.

• Augment de les diferències entre les classes 
socials.

• Manca de respecte per la cultura tradicional.

• Manca de control en el finançament dels 
projectes.

• Problemes de comunicació a causa del 
desconeixement d’idiomes.

• Manca de guies capacitats.

• Turisme de curta estada.

• Problemes causats pel tancament de la frontera.
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Què poden oferir l’oasi de Figuig i el figuiguins al turisme?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Figuig pot proporcionar seguretat al turista.

• Els figuiguins poden difondre una cultura 
desconeguda als turistes.

• Els figuiguins poden oferir tolerància i respecte 
pels altres.

• Un ambient històric i cultural desconegut.

• Una actitud optimista.

• Coneixement d’unes associacions actives.

• La tranquil·litat de entorn.

• Bon menjar i productes respectuosos amb el medi 
ambient.

• Guies locals capacitats.

• Un bon centre de salut.

• Una gran diversitat mediambiental. 

• Un bon clima

• Que l’ampliació de les infraestructures no es 
correspongui amb les necessitats de Figuig.

• Que els nòmades abandonin la seva forma de 
vida i que deixin d’interactuar amb els ciutadans 
i els visitants de Figuig.

• La pèrdua del concepte de solidaritat.

• La manca d’infraestructura per atendre el turista.

• Infraestructura de sanejament inadequat.

• Que els figuiguins no es relacionin amb els 
turistes, com passa en els ressorts de Saïdia, etc.

• Abandonament de les activitats tradicionals de 
Figuig, que també són un motor econòmic (el 
camp, artesanies, etc.).

• No disposar d’allotjaments adequats.

• Que l’entrada de productes externs no perjudiqui 
la producció dels productes locals.

• No disposar de suficient mercat interior per 
satisfer els turistes.

• El clima extrem pot ser un problema.

Resultats del moment de propostes

En els resultats de la diagnosi han sorgit 4 
eixos d’actuació.

• El desenvolupament de l’economia.

• La infraestructura i els serveis.

• Capacitació.

• La tradició i el patrimoni.

A continuació, presentem les propostes 
que els participants consideren més im-
portants:

• Ensenyament d’idiomes per a la ciuta-
dania amb horaris flexibles. (31 vots)

• Creació d’un complex esportiu, pis-
cines, pistes de futbol, tennis... (18 vots)

• Creació de projectes per fomentar 
l’ocupació i el treball pràctic de dones 
qualificades. (16 vots)

• Reforma de l’hospital per garantir un 
servei de qualitat amb especialistes i al-
tres serveis de salut. (15 vots)

• Construcció d’un hotel per garantir 
allotjaments turístics i restaurants amb 
gastronomia de Figuig. (15 vots)

• Establiment de centres i programes 
d’artesania per fomentar els productes 
locals. (14 vots)
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• Adequació amb diferents institucions 
per produir graduats i graduades en la 
indústria del turisme: hotels, guies d’en-
trenament. (13 vots)

• Creació de zones d’esbarjo per a nens: 
jardins públics en la totalitat dels barris 
(12 vots)

• Respecte per les tradicions, els costums 
i la identitat de Figuig, fomentant ceri-
mònies, festes, tallers culturals. (12 vots)

• Creació d’un mercat diari que garan-
teixi l’existència dels productes bàsics 
per a la població. (10 vots)

* En l’annex es presenten totes les propostes que 
han sorgit en els tallers.

5. Qui hi ha participat?

Aquest procés participatiu va 
comptar amb la participació de:

• Els càrrecs electes.

• Els tècnic i les tècniques municipals.

• Les entitats de les dones.

• Associacions de veïns i veïnes.

• El Consell de Savis.

• Les ONG.

• Els estudiants de Secundària i Primà-
ria.

Els participants en el diagnòstic

En la presentació del procés (es van rea-
litzar quatre tallers i dues visites de diag-
nòstic als barris) hi van participar prop de 
150 persones.

Participants en la fase de propostes

En els tallers d’aquesta fase hi van partici-
par 96 persones. 

6. Conclusions

En la realització de la IAP (investiga-
ció-acció participativa) per definir el pro-
jecte de desenvolupament econòmic a 
partir de la definició del model turístic, ha 
quedat palès la gran qualitat democràtica 
dels ciutadans i les ciutadanes de l’oasi del 
sud del Marroc. Cal destacar la partici-
pació de la societat civil i el municipi en 
aquest projecte.

Avaluem positivament la voluntat de l’al-
calde de Figuig de voler donar un paper 
destacat a la participació ciutadana per 
definir les polítiques públiques de desen-
volupament. També considerem impor-
tant l’aposta per aplicar metodologies 
participatives en la definició de projectes 
de cooperació internacional.

En la fase de diagnosi es va detectar el po-
tencial que Figuig pot oferir als turistes, i 
viceversa.

Com a potencial podem destacar:

• La solidaritat dels figuiguins i les figui-
guines.

• La calma i la tranquil·litat que l’oasi pot 
aportar al visitant.

• La tolerància i el respecte.

• La gastronomia.

• Les tradicions.

• La cultura, l’arquitectura, el medi am-
bient...
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Com a mancances podem destacar:

• La manca de comunicació i d’infraes-
tructures.

• Un servei públic insuficient i en mal es-
tat (l’hospital).

• Díptics informatius, guies...

• El coneixement d’idiomes.

• El patrimoni està deteriorat. 

• Allotjaments inadequats.

• La manca de relació i comunicació en-
tre els figuiguins i els nòmades.

En la fase de propostes, els participants 
han prioritzat les accions que potencien 
l’oasi. 

Es fan les propostes següents: 

• Afavorir l’ensenyament d’idiomes per a 
la ciutadania, amb horaris flexibles.

• Crear un complex esportiu.

• Crear projectes per fomentar l’ocupació 
i el treball pràctic de dones qualificades.

• Reformar l’hospital per garantir un ser-
vei de qualitat.

• Construir un hotel per garantir allotja-
ments turístics i restaurants amb gastro-
nomia de Figuig.

• Tenir programes de creació de centres 
d’artesania i de promoció de productes 
locals.

• Crear díptics, plànols i guies informati-
ves de la zona, on es recullin la cultura, 
les tradicions, gastronomia, etc.

• Formar guies per ensenyar les restes 
arqueològiques, el palmerar, la reserva 
d’ocells, etc.
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7. Annexos

Annex 1. Buidatge dels tallers de participació

FASE DE DIAGNÒSTIC

Primer taller
Amb la participació de càrrecs electes, tècnics,  
associacions dels barris i Consell de Savis.

1. Què pot oferir el turisme a l’oasi i a la ciutadania de Figuig?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Creació de llocs de treball.

• Participació en el desenvolupament econòmic.

• Intercanvi cultural.

• Conservació del patrimoni de Figuig.

• Promoció de l’artesania.

• Presència de Figuig a l’exterior.

• Construcció de les infraestructures necessàries.

• Reactivació de l’activitat artesanal.

• Conservació de l’agricultura tradicional, que ja és 
bio.

• Adaptació de les infraestructures turístiques a la 
normativa local.

• Millora de l’àmbit de l’atenció sanitària.

• Millora del transport públic.

• Desenvolupament de l’economia local.

• Intercanvi cultural.

• Creació d’activitats sostenibles.

• Lluita contra la pobresa.

• Reducció de l’èxode.

• Disminució de la desocupació.

• Millora de les activitats agrícoles.

• Increment de la comunicació amb l’exterior.

• Coneixement de Figuig al món exterior.

• Desenvolupament econòmic.

• Creació de llocs de treball per als joves.

• Preservació del palmerar.

• Ajuts per a les famílies amb pocs recursos 
econòmics.

• Aparició de delinqüència, prostitució, drogues, 
etc.

• Desaparició de la cultura local.

• Diferenciació social.

• Explotació excessiva dels recursos naturals.

• Aparició de malalties relacionades amb les 
drogues i la prostitució.

• Pèrdua de les tradicions.

• Degradació del medi ambient.

• Que els visitants no respectin la cultura local. 

• Alteració de les tradicions.

• Efectes negatius en el medi ambient, 
especialment en l’aigua.

• Pèrdua de la qualitat de vida, sobretot en termes 
de seguretat.

• Reducció del poder adquisitiu.

• Pèrdua dels valors socials, les activitats 
comunitàries i l’ajut comunitari. 

• Pèrdua de la solidaritat urbana.

• Aparició de les malalties característiques del 
turisme.

• Turisme sexual.

• Mala educació (incompliment dels turistes).

• Influència negativa en els joves. 

• Aïllament.
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Primer taller
Amb la participació de càrrecs electes, tècnics,  
associacions dels barris i Consell de Savis.

2. Què poden oferir Figuig i els figuiguins al turisme?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Activitats per millorar la salut, banys de sorra.

• Seguretat.

• Recursos històrics.

• Hospitalitat.

• Bon clima: un bon ambient.

• Diversitat de paisatges. 

• Tolerància.

• Respecte a l’altre.

• Coneixement del patrimoni local.

• Valor dels monuments locals.

• Que els visitants no compleixen les normes locals.

• El turisme pot fer que Figuig recuperi el seu 
esplendor econòmic, que va quedar interromput 
quan es va tancar la frontera amb Algèria el 1991 
(abans era a la ruta de les caravanes).

• Conservació de la tranquil·litat.

• Enfortiment del teixit associatiu.

• Millora de les infraestructures.

• Aparició de noves professions.

• Millora dels serveis turístics.

• Coneixement del Figuig local.

• Preservació dels costums.

• Formació en gastronomia i restauració.

• Dificultat que els turistes s’integrin.

• No-relació entre el turista i l’autòcton. 
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Segon taller
Amb la participació d’associacions i ONG.

1. Què pot oferir el turisme a l’oasi i a la ciutadania de Figuig?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Augment de llocs de treball.

• Desenvolupament social i econòmic.

• Augment de la infraestructura.

• Millora de la situació econòmica i qualitat de vida.

• Millora tecnològica.

• Dotació de valor al patrimoni.

• Millora dels serveis públics.

• Augment de llocs de treball i disminució de la 
desocupació.

• Desenvolupament de l’economia local, artesanal i 
la petita indústria.

• Promoció de la imatge de Figuig a l’exterior.

• Obertura en la comunicació de Figuig amb altres 
pobles.

• Servei i desenvolupament d’infraestructures.

• Millora dels serveis de salut.

• Augment de llocs de treball en alguns sectors.

• Millora de la infraestructura.

• El turisme és un motor econòmic, però no 
exclusiu.

• Estimulació de millores, recuperació i 
reconstrucció del patrimoni.

• Coneixement de Figuig a l’exterior. 

• Excés del consum d’aigua.

• Augment del consum d’aigua potable.

• Augment dels residus.

• Risc de malalties.

• Xoc de cultures.

• Canvi dels costums.

• Canvi del model de vida.

• Augment dels preus.

• No-integració dels turistes. 

• Xenofòbia.

• Problemes de salut.

• Malalties de transmissió sexual.

• Manca de respecte pels costums locals.

• Drogues, prostitució i crim.

• Efecte negatiu sobre el medi ambient, sobretot en 
la cura de l’aigua.

• Exhauriment dels recursos naturals.

• Turisme de masses.

• Que el turisme sigui l’única font de 
desenvolupament.

• Canvis urbanístics que no s’adaptin a la realitat 
de Figuig.

• Grans infraestructures hoteleres.

 • Aparició d’idees extremistes.
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Segon taller
Amb la participació d’associacions i ONG. 

2. Què poden oferir Figuig i els figuiguins al turisme?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Conservació de la pau de Figuig.

• Conservació de la calma de Figuig.

• Conservació mediambiental.

• Conservació de la tranquil·litat i el pacifisme dels 
ciutadans de Figuig.

• Conservació de l’actitud de la ciutadania.

• Conservació de la cultura i el patrimoni històric.

• Conservació de la convivència i la tolerància 
amb els nòmades i amb les persones de les 
caravanes.

• Conservació de l’hospitalitat i la benvinguda.

• El turisme millorarà l’economia, però s’ha de 
controlar el nombre de turistes per la fragilitat de 
l’ecosistema. 

• Conservació de l’amabilitat dels figuiguins.

• Continuació de l’arquitectura bioclimàtica i 
ecològica.

• Conservació de la seguretat que té la zona.

• Demostració de la generositat dels figuiguins als 
turistes.

• Ensenyament al turistes del mode de vida de 
Figuig.

• Ensenyament al turistes de l’estructura social i 
l’estil de vida.

• Inseguretat.

•  Turisme massiu. 

• El turisme com a única solució de l’economia.
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Tercer taller
Amb la participació de les dones.

1. Què pot oferir el turisme a l’oasi i a la ciutadania de Figuig?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Exportació de productes artesanals.

• Augment de l’ocupació.

• Intercanvi d’experiències.

• Reducció de la desocupació.

• Valorització del treball.

• Millora de l’ocupació de les dones i els joves.

• Millora del servei de salut.

• Desenvolupament del mercat agrícola local i dels 
productes artesanals.

• Augment de les vendes de productes locals.

• Desenvolupament socioeconòmic.

• Lluita contra la pobresa.

• Intercanvi d’experiències i de coneixement.

• Augment de la producció artesanal.

• Augment de la venda de productes artesanals i 
naturals.

• Difusió de Figuig i dels seu patrimoni cultural i 
mediambiental.

• Millora del transport públic.

• Foment de la restauració.

• Augment de la demanda de productes.

• Creació de llocs de treballs per als joves, a partir 
de la formació.

• Intercanvi d’experiències amb altres poblacions 
marroquines i europees per compartir 
experiències.

• Respecte per la religió i la tradició.

• Comportaments inadequats.

• Malbaratament d’aigua.

• Manca de respecte per les tradicions locals.

• Pèrdua de la identitat de Figuig.

• Pèrdua de les tradicions.

• Malalties de transmissió sexual.

• Manca de respecte per les tradicions.

• Malalties.

• Influència negativa en la joventut: drogues, 
alcohol.

• Prostitució.
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Tercer taller
Amb la participació de les dones.

2. Què poden oferir Figuig i els figuiguins al turisme?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Turisme solidari i sostenible.

• Millora del transport públic.

• Millora dels serveis de salut.

• Creació de noves places d’allotjament.

• Manteniment del nivell de seguretat actual.

• Manteniment de la calma i el silenci.

• Bona convivència entre turistes i figuiguins. 

• Manteniment del nivell de tolerància actual.

• Construcció de l’hospital.

• Manteniment de la seguretat i la confiança.

• Actitud de solidaritat entre figuiguins i turistes.

• Conservació de la gastronomia.

• Manteniment dels preus.

• Seguretat.

• Bona informació.

• Relax.

• Salut i serveis de salut adequats.

• Millora de la conducció de les aigües residuals i 
la xarxa de clavegueram.

• Gastronomia.

• Bon inici.

• Confort.

• Clavegueres.

• Seguretat.

• Pau.

• Gastronomia bio.

• Pèrdua del concepte de solidaritat.

• No-priorització dels productes Figuig.

• Aparició de dos tipus de mercat: un per a turistes 
i un altre per a figuiguins.

• Que els infants demanin coses als turistes.
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Quart taller
Amb la participació dels joves.

1. Què pot oferir el turisme a l’oasi i a la ciutadania de Figuig?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Coneixement de Figuig.

• Creació de nous tipus d’ocupació.

• Intercanvis culturals i de costums.

• Desenvolupament del turisme paral·lel al 
desenvolupament local.

• Valoració dels productes artesanals.

• Conservació i rehabilitació del patrimoni cultural i 
històric.

• Comunicació i coordinació entre totes les entitats 
que treballen a la ciutat.

• Desenvolupament econòmic.

• Preservació del medi ambient.

• Reducció de l’aïllament.

• Creació d’espais de lleure i nous espais culturals.

• Desenvolupament social, cultural, econòmic.

• Respecte pels costums i les tradicions.

• Reobertura de la frontera tancada.

• Pèrdua de les tradicions culturals.

• No-comunicació entre el turisme i el món local 
per manca de coneixement d’idiomes.

• Turisme problemàtic per manca de respecte dels 
costums locals.

• Manca de medicaments.

• Turisme sexual.

• Desestabilització del medi ambient.

• Increment dels preus.

• Aparició de drogues a Figuig.

Quart taller
Amb la participació dels joves.

2. Què poden oferir Figuig i els figuiguins al turisme?

ÉS DESITJABLE CAL EVITAR

• Preservació de la calma.

• Preservació de la tranquil·litat.

• Preservació la seguretat.

• Preservació de l’hospitalitat.

• Preservació del respecte. 

• Difusió d’imatges falsejades.

• Estimulació del turisme massiu.

• Pèrdua de control sobre el recurs turístic.
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Annex 2. Buidatge dels tallers de la IAP

FASE DE PROPOSTES

El desenvolupament econòmic

• Desenvolupar l’economia (comerç lo-
cal).

• Crear llocs de treball (en algunes àrees).

• Desenvolupar un comerç just. 

• Elaborar una ordenança per regular els 
preus i les activitats comercials.• Regu-
lar la competència legal i crear un co-
mitè per gestionar-la. 

• Facilitar crèdits per al comerç.

• Millorar els afores de la ciutat per po-
der visitar les restes arqueològiques.

• Millorar les carreteres per facilitar el 
transport dels productes. 

• Crear projectes de treball innovadors.

• Qualificar les dones per reballar en els 
nous tipus d’ocupació.

• Publicitar el comerç en altres ciutats del 
Marroc i a l’estranger.

• Facilitar els visats per a l’exportació de 
productes.

• Crear llocs de treball per als joves i les 
dones: en el turisme i el comerç.

• Prioritzar els productes locals davant 
els productes de l’exterior.

• Crear centres i programes d’artesania 
per fomentar els productes locals.

• Millorar els productes de l’agricultura 
orgànica de la regió. (5 vots)

• Oferir productes de qualitat i a preus 
justos.

• Fomentar els productes elaborats per 
les dones.

• Posar en valor els productes agrícoles 
locals.

• Millorar el mercat intern, ja que actu-
alment és insuficient per satisfer les ne-
cessitats dels turistes.

• Crear un mercat diari que garanteix 
productes bàsics per a la població de 
Figuig.

Les infraestructures i els serveis

Creació d’infraestructures  
de comunicació 

• Millorar les carreteres i fomentar la 
construcció d’una autovia.

• Crear transport per a emergències.

• Fomentar l’ús de l’ase com a mitjà de 
transport.

• Completar la construcció de la línia fer-
roviària.

• Millorar la línia de transport públic.

• Encoratjar el sector privat de Figuig 
perquè fomenti el turisme.

• Connectar totes les infraestructures de 
comunicació.

Creació de serveis públics

• Crear plànols de fites i marcar rutes. 

• Crear un servei de taxis.

• Revisar la xarxa elèctrica i d’aigua.

• Rehabilitar l’hospital, assegurar un ser-
vei de qualitat amb tots els especialistes 
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necessaris i fomentar altres serveis de 
salut.

• Crear vivers.

• Crear organismes per a infants amb ne-
cessitats.

• Crear nous espais verds i mantenir els 
existents.

• Canalitzar i renovar els canals d’aigua 
potable.

• Crear un punt d’informació de la ciutat 
de Figuig.

• Tenir representació del Ministeri de 
Turisme. 

• Reduir els tràmits burocràtics per ad-
quirir permisos.

• Crear un complex esportiu, piscines, 
camp de futbol, pista de lleure.

• Crear un centre de documentació a Fi-
guig.

• Crear un centre per a persones amb ne-
cessitats especials.

Creació de llocs d’oci i de cultura

• Fomentar les activitats de música i tea-
tre.

• Crear zones d’esbarjo per als infants: 
jardins públics a tots els districtes. 

• Dinamitzar la biblioteca pública.

• Crear llocs de venda de diaris i llibres.

• Arranjar un edifici històric com a Mu-
seu del Patrimoni Local. 

• Fomentar les iniciatives dels joves per 
reforçar les zones turístiques d’interès. 

• Arranjar els espais de cultura dels ksar.

• Crear una cafeteria pública per als in-
fants.

• Fer un cinema. 

• Fer un centre multimèdia. 

Solucions per a la manca  
d’allotjament turístic: albergs,  
maisons d’hôtes i petits hotels

• Fomentar la restauració de cases anti-
gues per garantir allotjament turístic.

• Construir un hotel petit per garantir 
allotjaments turístics i restaurants locals 
d’aliments. 

• Fer un pla municipal per restaurar ca-
ses antigues.

• Crear un centre d’acollida per als turis-
tes.

La tradició i el patrimoni

Manteniment i revalorització 
del patrimoni cultural, històric, 
artesanal i mediambiental

• Organitzar festivals per conservar les 
tradicions de Figuig. 

• Sensibilitzar i preservar la cultura de 
l’oasi.

• Recuperar els jocs tradicionals de Figuig. 

• Arranjar els barris més antics i els llocs 
històrics de Figuig. 

• Respectar les tradicions, els costums i la 
identitat de Figuig, fomentant cerimò-
nies, festes i tallers culturals.

• Recopilar les tradicions orals i publi-
car-les en diferents idiomes, i realitzar 
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un documental per donar a conèixer 
Figuig i l’oasi. 

• Donar a conèixer la cultura de l’aigua, 
l’estalvi d’aigua i fomentar noves tècni-
ques per utilitzar l’aigua en l’agricultura.

• Obtenir suport tècnic de la municipali-
tat per gestionar el territori adequada-
ment. 

• Educar la ciutadania perquè preservi el 
patrimoni.

• Establir unes normes reguladores per 
arranjar els edificis deteriorats dels ksar. 

• Educar els turistes a respectar el medi 
ambient i les tradicions. 

• Preservar l’agricultura del palmerar i 
lluitar contra les malalties que l’afecten. 

• Recuperar la llengua amaziga.

Conservació del mode de vida  
dels nòmades i foment de la relació 
d’aquests amb la ciutadania

• Invertir en infraestructura i el desenvo-
lupament de l’economia dels nòmades 
per garantir la seva qualitat de vida.

• Promoure les activitats de comerç amb 
els nòmades per millorar les relacions 
entre aquests i la ciutadania de Figuig.

• Fomentar la participació dels nòmades 
en la societat civil de Figuig i millorar la 
comunicació entre els dos col·lectius.

• Recuperar les artesanies nòmades.

Rebuig de les actituds  
i els comportaments que  
no respectin els hàbits locals 
(drogues, prostitució, delinqüència, 
manca de respecte per la cultura 
tradicional)

• Establir més vigilància per al tràfic de 
drogues. 

• Recuperar els jocs tradicionals i els es-
ports de Figuig per mantenir un estil de 
vida saludable.

• Fomentar el respecte mutu entre els 
costums de Figuig i dels turistes.

• Recuperar la cultura i el patrimoni 
amazics.

• Evitar el mal comportament dels figui-
guins (discriminació...).

La formació

• Formació i obertura a l’exterior per a la 
ciutadania de Figuig. 

• Capacitació en oficis i en la gestió per 
millorar la qualitat de les artesanies. 

• Formació específica en agricultura, ges-
tió de l’aigua i comerç.

• Intercanvis internacionals per a l’inter-
canvi d’experiències: artesanies, hotels.

• Tallers de capacitació per a l’accés al 
mercat de treball.

• Tècniques de formació i fira de selecció 
de productes.

• Formació en comptabilitat i economia.

• Foment de l’aprenentatge a través de la 
tecnologia audiovisual.

• Cursos d’informàtica. 
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• Perruqueria.

• Formació pediàtrica.

• Cursos de cuina tradicional.

Millora dels problemes de 
comunicació com a conseqüència 
del desconeixent de llengües 
occidentals, i creació de guies 
turístiques per organitzar les 
visites a les restes arqueològiques, 
el palmerar, etc. 

• Ensenyar idiomes als ciutadans i les ciu-
tadanes, amb horaris flexibles.

• Establir convenis amb diferents institu-
cions per capacitar els graduats en tu-
risme i guies. 

• Fer formació lingüística a les llars d’in-
fants i fomentar l’intercanvi d’experièn-
cies. 

• Gaudir del coneixement dels costums 
dels figuiguins per formar guies turís-
tics.

D’altres

• Comunicació i coordinació entre ONG 
per garantir la transparència en la ges-
tió del recursos

• Crear un centre de coordinació d’ONG 
coordinat pel municipi i els agents so-
cials per garantir una bona gestió i la 
transparència. 

• Supervisar i coordinar per part de 
l’Ajuntament els projectes de les ONG 
abans d’iniciar-se.

• Sol·licitar ONG professionals i que no 
generin falses esperances a la ciutada-
nia de Figuig.

Rebuig de la no-relació  
entre els turistes i els figuiguins,  
i la no-integració

• Evitar l’aïllament amb l’exterior (fron-
teres obertes). 

• Fomentar les competències internacio-
nals per a l’acostament de les cultures: 
esports, festivals culturals. 

• Donar la benvinguda als turistes i trac-
tar-los com a habitants urbans de Fi-
guig. 

• Fomentar activitats perquè els turistes 
s’integrin a la vida quotidiana de la ciu-
tat.

D’altres

• Bon govern.

• Dia del cinema de Figuig.

• Lloc web de Figuig.

• Inserció de Figuig en la guia Michelin.

• Elaboració d’una guia turística de Fi-
guig. 

• Intercanvis acadèmics amb l’estranger. 

• Consell municipal per discutir els pro-
blemes dels infants. 

• Parc zoològic.
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6. Annexos de propostes formatives

1. Canvi social al Marroc

• Governança i canvi social.

• Estructura de l’estat i polítiques socials.

• La societat civil al Marroc.

• Municipalitats, canvi social i políti-
ques socials.
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2. Estructures organitzatives  
i de gestió dels serveis socials 

• Centres de serveis socials bàsics o ge-
nerals.

• Observatoris permanents de l’exclusió 
social. Plans per a la inclusió social.

• Treballadors/es i educadors/es socials.

• La qüestió del gènere.

Bibliografia
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CATUSSE, Myriam (2009/06). «Maroc: 
un Etat social fragile dans la réforme 
néolibérale», in Alternatives sud. Vol. 16, 
n. 2. p. 59-84. Fait partie du volume Re-
tour de l’Etat: pour quelles politiques sociales? 

Institut Nacional d’Estadística i Econo-
mia Aplicada (2005/12). Materials del 
curs sobre «Consideración de la pers-
pectiva de género en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio», 19 a 23 de de-
sembre de 2005.

Ministeri de la Condició de la Dona, la 
Protecció de la Família i la Infància, 
i la Integració dels Impedits (2001). 
«Évaluation du Plan d’action national 
pour l’intégration de la femme au déve-
loppement».
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ce à l’égard des femmes».
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et la pornographie impliquant les en-
fants».

Regne del Marroc (setembre 2005). «Ra-
pport national sur les objectifs du Millé-
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Regne del Marroc (2006). «Rapport sur 
50 ans de Développement Humain».

Regne del Marroc (setembre 2004). 
«Troisième rapport périodique sur la 
mise en œuvre du Pacte international 
relatif  aux droits économiques, sociaux 
et culturels».

3. Sistemes públics de serveis socials

• Dotació pressupostària dels sistemes 
públics de serveis socials.

• Polítiques de família: dona, infància, 
joventut.

• Partenariat publicoprivat en la gestió 
dels serveis socials.
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bat/f/documentation/2001/01-710F.
pdf
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politiques sur l’élite politique idéale au 
Maroc », in A. SEDJARI (dir.), Élites, 
gouvernance et gestion du changement, Ra-
bat/ Paris, L’Harmattan/GRET: 113-
142.

DONZELOT J. (1994). L’Invention du soci-
al, Paris, Seuil.

EL AOUFI N. (dir.) (2000). L’Entreprise côté 
usine. Les Configurations sociales de l’entrepri-
se marocaine, Rabat, GERRHE.

EWALD F. (1986). Histoire de l’État pro-
vidence, Les origines de la solidarité, Paris, 
Grasset.

GRANOVETTER M. (2000). Le Marché 
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KADDAR M. (2003). «Les Politiques et 
les tendances de la protection sociale 
au Maghreb», Papier dans le cadre du 
Symposium international sur la soli-
darité et la protection sociale dans les 
pays en voie de développement, Turin, 
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MOUAFFAK S. (1997). «La Nouve-
lle stratégie de protection sociale. La 
protection sociale à plusieurs vites-
ses», Maroc Hebdo International 301, 13-
19 desembre.

4. Plans locals d’actuació en matèria  
de serveis socials

• Planificació social i plans locals d’ac-
tuació en matèria social.

• Aproximació metodològica.

• Diagnòstic.

• Planificació i establiment de priori-
tats.

• Monitorització i avaluació de políti-
ques i plans d’actuació.
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– 14.3.2005 http://www.realinstitu-
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toelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CON-
TEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Demo-
grafia+y+Poblacion/ARI+36-2005

MARTÍN, Iván (2002). La prise en char-
ge des enfants de la rue au Maroc: 
Quelques caractéristiques des instituti-
ons, «Jeunesses marginalisees», La revue 
du Grejeh, n.1, p. 89-99.

5. Polítiques de promoció econòmica 
en l’àmbit local

• Marc de desenvolupament econòmic 
territorial al Marroc.

• Estratègies municipals i desenvolupa-
ment econòmic.

• Polítiques socials i desenvolupament 
econòmic.

• Polítiques culturals, turisme sosteni-
ble i desenvolupament econòmic.

• Oportunitats i obstacles de la coope-
ració econòmica entre Barcelona i les 
regions del nord i l’est del Marroc.
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I. L’enllaç entre enfocament de drets 
humans i les polítiques públiques

II. La vinculació entre l’enfocament  
de gènere i les polítiques públiques

a. Intervenció en política pública des 
d’una perspectiva de gènere i no an-
drocèntrica.

b. El treball productiu i el treball repro-
ductiu i de cures.

c. Models de política pública a Europa, 
els règims de benestar.

d. Els indicadors per mesurar les políti-
ques públiques des d’una perspectiva 
de gènere.

e. La insuficiència de política pública 
afavoridora dels drets de les dones a 
Europa.

f. Avaluació de l’impacte de polítiques 
públiques en equitat de gènere.

III. Els drets humans  
com a eina de transformació

a. Premisses bàsiques per afrontar els 
nous reptes del segle XXI en matèria 
de drets humans.

b. La Declaració de Drets Humans 
Emergents: una resposta de la socie-
tat civil als reptes del segle XXI.

c. La democràcia com a eix vertebrador 
dels drets humans emergents.

IV. Els drets humans a la ciutat

a. La ciutat i els drets humans

b. Drets humans de proximitat.

c. Valor polític i jurídic dels diversos 
instruments elaborats.

d. Característiques programàtiques dels 
drets humans a la ciutat

e. Banc de bones pràctiques.

f. Avaluació de l’impacte de les políti-
ques públiques en la protecció i pro-
moció dels drets humans.

V. Les grans àrees d’intervenció en política 
pública des d’una perspectiva de gènere

a. Infància, família i persones depen-
dents.

b. Les transferències econòmiques.

c. Serveis per a la conciliació del temps.

d. La violència masclista.

e. Dret al propi cos, drets sexuals i re-
productius.

ANNEX 2

Proposta de programa de formació de nivell universitari  
per a tècnics, polítics i dirigents d’entitats socials

Proposta orientada a la inclusió de la perspectiva de gènere  
i drets humans
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f. Les possibilitats de remuneració del 
treball reproductiu i de cura.

VI. Polítiques públiques, governabilitat  
i drets humans

a. Règim jurídic de l’Administració pú-
blica.

b. Tècniques i mètodes de gestió pública.

c. Estructures administratives.

d. Tractament de la informació a l’Ad-
ministració pública.

e. Estadística aplicada a l’Administra-
ció pública.

f. Gestió pressupostària i gestió tributà-
ria.

g. Direcció i gestió de persones.

h. Serveis públics.

VII. L’aportació de l’enfocament de drets en la 
gestió de les polítiques públiques socials

a. Principis transversals a tots els drets i 
principis específics sobre drets socials.

b. Com fer viable l’enfocament de drets.

c. Avaluació de les polítiques públiques 
socials des de l’enfocament de drets.

VIII. Principis transversals

a. La universalitat en l’accés als drets: 
igualtat i no-discriminació.

i. Dues dimensions de la igualtat for-
mal i substantiva.

ii. Igualtat i reconeixement identitari.

iii. Igualtat i drets dels migrants.

iv. Igualtat, gènere i altres situacions 
de discriminació.

b. La igualtat com a principi rector en 
les diferents instàncies del procés de 
polítiques públiques.

i. Definició del problema / Objecte 
de la intervenció estatal.

ii. Decisió i disseny.

iii. Implementació, funcionament de 
la política, programa i serveis.

iv. Avaluació i seguiment.

c. L’accés a mecanismes de garantia i 
el rendiment de comptes en la gestió 
pública.

d. L’accés a la justícia i la desigualtat.

e. L’accés a mecanismes de reclamació 
en les diferents instàncies del procés 
de polítiques públiques.

i. Definició del problema / Objecte 
de la intervenció estatal.

ii. Decisió i disseny.

iii. Implementació i funcionament de 
la política, programa i serveis.

iv. Avaluació i seguiment.

f. La generació de dades per a la gestió 
pública: la producció i l’accés a la in-
formació.

i. La rellevància dels sistemes d’in-
formació.

ii. Els indicadors de drets humans.

g. L’accés i la producció d’informació 
en les diferents instàncies del procés 
de polítiques públiques.

i. Definició del problema / Objecte 
de la intervenció estatal.

ii. Decisió i disseny.

iii. Implementació i funcionament de 
la política, programa i serveis.

iv. Avaluació i seguiment.
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h. Ampliació dels mecanismes directes 
de la democràcia: el dret de partici-
pació.

i. La participació en les diferents 
instàncies del procés de polítiques 
públiques.

ii. Definició del problema / Objecte 
de la intervenció estatal.

iii. Decisió i disseny.

iv. Implementació i funcionament de 
la política, programa i serveis.

v. Avaluació i seguiment.

i. Principis específics per a les polítiques 
públiques socials.

i. Obligacions d’efecte immediat.

ii. Protecció especial i prioritària a 
grups en situació de vulnerabilitat.

iii. Nivells mínims de drets.

iv. Progressivitat i no regressivitat.

v. Assignació del màxim de recursos 
disponibles.

vi. Avaluació i retorn de resultats.

j. Repensar la institucionalització: els 
desafiaments de la integralitat i la 
coordinació en l’enfocament de drets 
humans i la perspectiva de gènere.
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Mòdul 1: Marc institucional de l’avaluació de 
polítiques públiques:

1. Referencial internacional de l’avalua-
ció de polítiques públiques.

2. Institucionalització de l’avaluació de 
les polítiques públiques al Marroc.

3. Aportacions de la nova constitució 
marroquina de 2011.

4. Aportacions de la Llei orgànica de la 
Llei de finances.

5. Aportacions de la regionalització 
avançada i la carta comunal.

6. Institucionalització de l’avaluació de 
polítiques públiques a Espanya.

7. Marc institucional espanyol en l’ava-
luació de polítiques públiques.

8. Institucions encarregades de l’avalua-
ció de polítiques públiques.

Mòdul 2: Integració dels drets humans en 
l’avaluació de polítiques públiques al Marroc 
i Espanya

1. Drets humans en l’avaluació de la po-
lítica de sanitat sota la perspectiva de 
l’equitat social: estudi de casos.

2. Drets humans en l’avaluació de la 
política nacional d’educació sota 
la perspectiva de l’accessibilitat de 
l’educació de base: el cas de l’accés 

de l’educació de base al Marroc i Es-
panya.

3. Drets humans i avaluació de les noves 
polítiques migratòries al Marroc i Es-
panya.

Mòdul 3: Integració de l’enfocament de 
gènere en l’avaluació de polítiques públiques

1. Reforma de l’estatut de la família i 
drets humans al Marroc.

2. Participació política de la dona i go-
vernabilitat pública al Marroc i Espa-
nya.

3. Participació ciutadana i paper de la 
societat civil en l’avaluació de políti-
ques públiques al Marroc i Espanya.

Mòdul 4: Concepció del seguiment / 
avaluació de polítiques públiques

1. Tècniques de seguiment/avaluació 
de polítiques públiques.

2. Tècniques d’avaluació de les polítiques 
públiques i enfocament de gènere.

3. Tècniques de gestió enfocades a re-
sultats i drets humans.

4. Tècniques de gestió enfocades a re-
sultats i enfocament de gènere.

5. Tècniques de definició de pressupost 
amb enfocament de gènere.

ANNEX 3

Proposta de programa de formació de nivell universitari  
per a tècnics, polítics i dirigents d’entitats socials  
orientada a l’avaluació de les polítiques públiques
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Mòdul 5: Aplicabilitat de l’avaluació  
de polítiques

1. Balanç de la institucionalització de 
l’avaluació de polítiques públiques al 
Marroc i Espanya.

2. Avaluació de la iniciativa nacional de 
desenvolupament humà (INDH) des 
de la perspectiva de drets humans i 
enfocament de gènere al Marroc.

3. Avaluació d’una política social a Es-
panya.

4. Planificació municipal (PCD) i drets 
humans: cas de la ciutat de Tetuan i 

de la ciutat de Sant Feliu o Barcelona 
a Espanya.

5. Planificació municipal (PCD) i gè-
nere: cas de la ciutat d’Oujda i de la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet 
a Espanya.

6. Planificació municipal (PCD) i desen-
volupament humà: cas de la ciutat 
d’Ain Beni Mathar i de la ciutat de 
Gavà a Espanya.
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