
El Dret
al vot de les
persones
immigrades 
a Catalunya

E
l 27 de maig tota la ciu-
tadania serà cridada a
participar en les elec-

cions municipals. Unes elec-
cions que ens ha de permetre
decidir com han de ser les po-

lítiques urbanístiques, els ser-
veis socials, l’enllumenat i la
despesa pública en el mante-
niment del carrer i el mobi-
liari urbà, la seguretat viària
als carrers i l’aportació dels
municipis a les polítiques d’-
habitatge protegit, d’educació
de salut... etc.
Bé potser hem de corregir
aquesta afirmació, doncs de
fet no serà tota la ciutadania
la que serà cridada a partici-
par, només aquella que verita-
blement és reconeguda com a
tal, la que veu els seus drets

polítics reconeguts, si més no
en l’àmbit municipal, i pot
triar el seu alcalde o alcaldes-
sa.
Unes quantes xifres: prop del
13% de la població catalana
és immigrada, igual que prop
del 16 % de la població de
Barcelona ciutat i prop de
45% de la població de barri
del Raval de Barcelona. 
A mesura que creix la pobla-
ció immigrada a Catalunya i
al conjunt de l’estat espanyol
la contradicció que suporta la
nostra democràcia és més

gran i per això no trigarà en
ser inexcusable una acció de-
terminada dels legisladors per
a reconèixer els drets polítics
a tots els qui compartim un
mateix espai públic.
Per assolir aquest reconeixe-
ment cal una modificació
constitucional del mateix ti-
pus que es va fer quan vàrem
entrar a la Comunitat Econò-
mica Europea, que avui l’arit-
mètica parlamentària del
Congrés dels Diputats i les po-
sicions del PP impedeixen.
Davant d’aquesta realitat, el

Govern Central ha optat per
a desplegar al màxim la úni-
ca possibilitat d’avançar en
aquest sentit, que és desple-
gar el màxim nombre de con-
venis de reconeixement de re-
ciprocitat possibles amb els
països d’origen de la immigra-
ció amb la que convivim. Una
estratègia intel·ligent, però
que aviat es mostrarà del tot
insuficient i tard o d’hora cal-
drà emprendre la modificació
constitucional si no volem
que la qualitat de la nostra de-
mocràcia se’n ressenti.

Editorial 

E
nguany, el FSM va te-
nir lloc a Nairobi al ge-
ner. 

El Fòrum era massa gran,  de
difícil gestió per als organitza-
dors, i de difícil utilització per
als usuaris. La xifra de inscrits
(entre 49.000 i 52.000) es
molt inferior als 150.000
anunciats. Les infrastructures
materials estaven be, molts
espais, instal·lacions per a po-
der menjar, etc, però molt
allunyades de la ciutat, la qual
cosa era probablement inevi-
table, però creava aquesta
sensació de “parc temàtic”
deslligat de l’espai urbà. Pel
que fa a  l’organització del
programa, el material imprès,
etc, tot això va generar mol-
tes  queixes, justificades.

El FSM te, em sembla, tres
funcions o aspiracions:
Des del punt de vista del de-
bat d’idees, de l’intercanvi
o renovació de propostes,
d’assoliment de conclusions
estratègicament innovado-
res, un sentiment força ge-
neral va ser que potser el
FSM esta tocant sostre.
Raonablement, es va renun-
ciar a fer un comunicat o
conclusió final unificat,
cosa que era impossible, i
poc útil, a un document de
referència “oficial”, i es va
suggerir que els diferents
grups i subgrups  debatessin
el darrer dia les seves prò-
pies conclusions. El resul-
tat va ser molt desigual, i en
general, poc propositiu.
Tampoc no s’ha acabat de
superar ni una certa ten-
dència al “vedetisme” de al-
gunes personalitats.

Des del punt de vista del FSM
com a oportunitat per fer
xarxa, contactes nous, so-
bre agendes molt concretes,
la veritat es que la dinàmi-
ca i les dimensions de l’es-
deveniment ho fan poc fà-
cil, però segueix sent una
oportunitat a la que, si hi
dediques quasi tots els teus
esforços, produeix resultats,
nous contactes, etc. 

Des del punt de vista d’oferir
espai per a la societat civil i
ong locals (entenc no no-
més Kenianes, sinó de Tan-
zània, Uganda, Etiòpia i al-
guna somali), es a dir, les
mes properes físicament, es
cert que el Fòrum els hi
dona una oportunitat de
certa visibilitat, un perfil,
estan (fugaçment, però) als
mitjans de comunicació glo-
bals, etc. 

No sembla que el FSM hagi
acabat de superat el repte
de passar de la protesta a la
proposta, en el sentit de pas
qualitatiu net en relació a
edicions anteriors. El debat
sobre si havia tocat sostre,
anava acompanyat del de-
bat sobre si no seria millor
optar clarament per FS des-
centralitzats (geogràfica-
ment i temàticament), i de
moment ja es va decidir que
el proper FSM no seria
abans de dos anys. 

Pere Vilanova
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El proper 10 de juny dins de la Festa de la
Diversitat  de l’Hospitalet Akwaba presen-
tarà el curt: Todos tenemos la sangre
roja, fet per joves del projecte Xarxa. 

FESTA DE LA DIVERSITAT 

BABEL
2006. Director: Alejandro González Iñárritu. Guió. Guillermo Arriaga. Amb:
Mohamed Akhzam, Brat Pit, Kôji Yakusho, Adriana Barraza, Cate
Blanchet

Un tret al desert del Marroc desencadena  aconteixement diversos  que
conecta la vida  d’una parella d’EEUU amb una familia marroquina, un
altra  familia mèxicana que creua il.legalment la frontera de Mexic amb
dos nens i una noia japonesa sorda adolescent i rebel.  Malgrat la sepa-
ració en distància i en diferències culturals les quatre families protagonis-
tes comparteixen destí, aillament i dolor. 

Una película amb una clara intencionalitat política de com el concepte de
Babel, de desconeixement del altre, pot crear barreres entre cultures i
èsser humans que provoquin el conflicte. 

CINEMA

Txetxènia: Trenquem el silenci.
Del 18 de maig al 18 de juny
Per diversos municipis del Ripollès.
Inauguració i conferència “Introducció al
conflicte de Txetxènia” a Ripoll divendres 18
de maig a les 19.30, a càrrec de Francesc
Serra, professor de la UAB i membre del
CIDOB.
Més informació a www.txetxenia.org.
Organitza: Lliga dels Drets dels Pobles

EXPOSICIÓ

IX Fòrum de Drets Humans
“Participació ciutadana per a la
transformació social”
Dates: 15 i 16 de juny del 2007
Lloc: Espai Jove BocaNord
Organitza: Cooperacció
Per més informació: www.cooperaccio.org
mariabianchi@cooperaccio.org

FÒRUM

Aigua potable a
Guatemala: accés i
autogestió

L’ any 2000 l’Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI) va elabo-
rar el “Plan Maestro de abastecimiento

de agua de Sololá”, el tercer departament més
pobre de Guatemala.
Es tracta d’un diagnòstic i un pla d’actuació per
a fer arribar aigua potable i sanejament d’aigües
residuals per a una zona en què els diversos mu-
nicipis tenen una estructura territorial força
complexa, doncs estan composats per capçale-
res municipals i per diverses comunitats situa-
des dins dels termes municipals, però a quilò-
metres de distància i, el que és més significatiu,
a molts metres d’altura de distància.
Cooperacció hem aprofitat aquest Pla Mestre
per desplegar les actuacions que suggereix i pro-
moure l’arribada de l’aigua potable i el saneja-
ment ambiental a 7 comunitats a l’entorn dels
municipis de San Andrés de Semetabaj i de San-
ta María de Visitación amb el finançament de
l’AECI.
A Guatemala no existeix una llei que reguli
l’accés a l’aigua potable i només la Constitució

esmenta que és una potestat municipal. Així
que ens trobem amb diferents models de ges-
tió de l’aigua: gestió per part de municipis,
d’empreses privades (nacionals o estrange-
res), d’empreses municipals semi privades o
gestió per part de comunitats veïnals organit-
zades.
Des de Cooperacció diferenciem dos models de
gestió privada, la que fan empreses de la que fan
les comunitats, doncs el factor no lucratiu pen-
sem que posa a les comunitats en una condició
de major legitimitat per gestionar l’aigua davant
la desconfiança en les municipalitats per la seva
trajectòria privatitzadora o de desatenció de les
seves necessitats.
El projecte assumeix el repte de reforçar les ca-
pacitats dels municipis per assumir la seva res-
ponsabilitat i garantir l’accés a l’aigua potable de
la seva ciutadania, afegint mesures garantistes
per a la conservació de la titularitat pública de
les infrastructures i les fonts d’aigua, així com
reforçar també les associacions comunals per a
garantir que participin en la decisió del model
de gestió i de configuració i funcionament de les
infrastructures. 

Aquest projecte compta amb el suport de: 

E l paludisme mata més de 2.000.000 de
persones cada any en el món, en particu-
lar a l’Àfrica subsahariana, on una perso-

na mor cada 2 minuts a causa d’aquest malal-
tia. La  malària  és la malaltia més mortal que
existeix a l’Àfrica, molt més que la sida.  
Mata els més pobres; mata  les poblacions que
viuen en entorns rurals aïllats dels serveis sani-
taris; mata infants petits que no han tingut ac-
cés al programa de vacunacions;  mata gent gran
i posa en perill la vida de les dones embarassa-
des i dels seus nadons. La malària s’instal·la en
els entorns més precaris i empobrits, es  con-
verteix en una malaltia endèmica allà on hi ha
manca d’higiene, on no hi ha aigua potable, on
els habitatges són precaris i la població viu
amuntegada. 
La desestabilització social i política de Costa d’I-
vori després de més de tres anys de conflicte ar-

mat ha provocat seqüeles importants entre la
població. Un dels efectes d’aquest conflicte és
una pèrdua important de recursos materials i
serveis d’atenció bàsica de la població. 
Moltes de les malalties que ja semblaven con-
trolades, com la tuberculosi, l’ hepatitis, la me-
ningitis i la poliomelitis han revifat; d’altres ma-
lalties com el paludisme, primera causa de mor-
talitat infantil a Costa d’Ivori, s’han estès aug-
mentant significativament el seu caràcter endè-
mic. 
El paludisme podria reduir els seus efectes mor-
tals, si la població comptés amb la informació
necessària per prevenir-la i la possibilitat de
tractar-la mèdicament. Tanmateix a Costa d’I-
vori, el 70 % de la població viu en zones rurals
molt allunyades dels serveis de salut. La facili-
tat en la transmissió de la malaltia de persona
a persona provoca veritables epidèmies.

A hores d’ara es viu un moment
de reconstrucció post bèl·lica on
la salut és indispensable per re-
dinamitzar el teixit social, reac-
tivar la agricultura de subsistèn-
cia i revifar la petita economia
local.  
Davant d’aquesta situació de
gravetat extrema i de desaten-
ció de la població, la Foundation
Akwaba a Costa d’Ivori ha deci-
dit endegar una campanya d’ur-
gència en la lluita contra el pa-
ludisme en les comunitats ru-
rals.
Aquesta campanya d’intervenció
especifica de lluita contra el pa-
ludisme es du  a terme des del
programa d’unitats mòbils sani-
tàries, en col·laboració  amb els
mateixos beneficiaris, tot pro-
movent les iniciatives locals

El Congo: 
els efectes colaterals 
de la tecnologia

L’ any 2003 els acords de Pretòria van po-
sar punt i final a la Segona Guerra de la
República Democràtica del Congo

(RDC, antic Zaire), iniciada el 1998. El balanç
de la guerra és devastador: gairebé 4 milions de
morts, 2 milions de persones desplaçades i mig
milió de refugiats. Però tot i els acords signats,
encara no es pot parlar de pau. L’any 2004 es
calculava que morien 100 persones al dia.
Segons l’ONU, un dels orígens de la guerra va
ser la possessió i l’explotació de les mines d’un
mineral amb un gran interès econòmic i estra-
tègic per a les telecomunicacions: el coltan. Pre-
cisament, s’estima que a l’est de la RDC es tro-
ba un 80 % de les reserves mundials d’aquest
mineral.
La mateixa ONU va arribar a demostrar en un
informe l’any 1998 l’existència d’un tràfic il·le-
gal de compra venda del coltan, i també l’estre-
ta relació que hi havia entre les multinacionals
que explotaven les mines i les guerrilles que llui-
taven en el conflicte per controlar els espais. 
Durant la guerra les multinacionals occidentals
varen signar grans contractes per a l’explotació
de les mines, que van provocar que es transfe-
rissin al sector privat estranger una part impor-
tant del patrimoni nacional de la RDC, sense
que el país rebés cap tipus de compensació. El
control dels minerals van alimentar una guerra
a l’Àfrica, i alhora va empobrir un dels països
més rics del món, amb el corresponent impac-
te al seu desenvolupament social i cultural.
Després dels acords de pau es va establir un go-
vern de transició, i al juliol del 2006 es van re-
alitzar les segones eleccions democràtiques des
de que Lumumba va aconseguir la independèn-
cia del país l’any 1960.
El passat 5 de febrer de 2007 el president Jo-
seph Kabila va autoritzar la formació del govern
post – transició. Ara tenen per davant el repte

de la construcció d’un país assolat per la guerra,
i encara amb algunes ferides obertes a l’est del
país, on encara hi ha activitat guerrillera. Pre-
cisament, en un informe del 25 de gener de 2007
Amnistia Internacional va advertir que el pro-
grama de desmobilització i reforma de l’exèrcit
amenaçava amb posar en perill tot el procés po-
lític del país i la seva futura estabilitat.
En aquesta nova etapa de la RDC, la Unió Eu-
ropea pot jugar un paper important. Ha de dei-
xar el protagonisme en mans de les noves insti-
tucions democràtiques. Ha de controlar els paï-
sos veïns, sobretot Uganda i Ruanda, pel que fa
al tràfic d’armes, lligat al saqueig dels recursos
naturals, que perpetua la inseguretat a l’est de
la RDC, i que en conseqüència posa en perill la
estabilitat de tot el país. De moment, la MONUC
(destacament de les Nacions Unides a la RDC)
ha allargat el seu mandat fins el 15 d’abril de
2007.
Amb el conflicte de la RDC es confirma una ve-
gada més com n’arriba a ser d’insostenible el
consumisme imparable dels països occidentals,
quan, per tal de poder incrementar els nivells
de producció i d’enriquiment financer, els paï-
sos empobrits veuen com les seves riqueses són
espoliades. La tecnologia que consumim a dia-
ri: el telèfon mòbil, l’ordinador portàtil, l’mp3,
etc., causa uns danys colaterals, que a la RDC
han provocat gairebé 4 milions de morts.Obra de captació en una font d’aigua Prenent mesures per fer passar una canonada

Extracció de coltan a la regió d’Ituri
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La malària mata

L’agenda

Et recomenem…

Han participat en aquest número: Carme Ferrer,  Alícia Gili,
David Prujà, Pere Vilanova.
Volem agrair a  www.ciranda.net la seva política de
reproducció al cedir-nos lliurement les fotografies del FSM
de Henrique Parra i a SOS racisme per la cessió de la
fotografia de l’editorial.
Si voleu rebre trimestralment el 4idees per correu electrònic
envieu-nos un mail a comunicacio@cooperaccio.org
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