PROGRAMA MUNICIPALISTA
A MARROC

MARROC
El país: dades bàsiques
Capital: Rabat
Població: 36,5 milions
d’habitants
Llengües oficials: àrab i
berber
Índex de desenvolupament
humà1: 121 de188 (PNUD,
2020)
Esperança de vida: 76,7 anys
(PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable: 87%
(PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització: 73,8%
(UNESCO, 2018)
1. Coeficient que combina la renda per càpita,
la taxa d’alfabetització i un sistema sanitari
adequat.

Situat al nord-oest d’Àfrica, el Marroc té una superfície de 446.650 km2 i aproximadament una
tercera part del territori és recobert per muntanyes que arriben a alçades prou importants: destaca
la serralada de l’Atles, la més important del Magrib, i el Rif, al nord del país.
Com és habitual a la conca mediterrània, el Marroc va ser ocupat per diversos pobles: fenicis,
romans, vàndals, àrabs... A principis del segle VIII es consolidà la islamització del territori, a partir de
la qual passà a formar part, políticament i cultural, del món musulmà. Lla segona meitat del segle
XI la dinastia governant assolí el període de màxima expansió per tot el Magrib i grans territoris de
la península ibèrica. Els segles XV i XVI es caracteritzen per les lluites contra la penetració
portuguesa per l’Atlàntic, la hispànica per la Mediterrània i l’otomana des de l’actual Algèria. El 1603
s’instaurà la dinastia alauita, que posà les bases del regne actual, encara que des de la fi del segle
XVIII el govern efectiu del país fou dictat per interessos europeus, sobretot amb tractats comercials
amb la Gran Bretanya i França.
El 1904 un acord entre els socis de la Triple Entesa atorgà el Marroc a França com a zona
d’influència i el nord del Marroc fou concedit a Espanya. El 1912 França i Espanya es repartiren en
territori, amb la instauració del protectorat francès i l’establiment espanyol al Rif, Ifni i Tarfaya. El
1925 Primo de Rivera, després de sufocar la insurrecció d’Abd el-Krim, substituí el protectorat per
l’administració directa. Després de la Segona Guerra Mundial, els partits nacionalistes exigiren la
independència i els desordres s’escamparen per tot el país. El 1955 s’instaurà la monarquia, amb
Mohammed V, qui va assolir la independència i l’abolició de l’estatut internacional de Tànger.
Només Ceuta i Melilla continuen sota domini espanyol. L’any següent fou admès a l’ONU i el 1957 es
va proclamar la monarquia parlamentària.
El 40% de la població es dedica a l’agricultura, tot i que la indústria ja suposa el 37,9% del PIB:la
més important és la mineria de fosfats sahrauís. La segona font d'ingressos més gran prové de les
remeses que envien els emigrants i la tercera, del turisme. El Marroc va signar un tractat de lliure
comerç amb la Unió Europea que entrà en vigor el 2010.
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El municipi: Bab Taza
Situat a la regió de Tànger-Tetuan-Al Hoceima, al nord-est del Marroc, constitueix un pas natural
entre la zona occidental i l’oriental del Rif i la porta d’accés al parc nacional de Talassemtane,
declarat patrimoni natural mundial per la UNESCO. Té 22.787 habitants, distribuïts en diverses
comunitats rurals disperses, que es dediquen principalment a l’agricultura, la ramaderia i la
construcció a la perifèria de la capital de la província, Xefxaouen. Però la crisi en aquest sector,
afegida a l’aplicació de tècniques agrícoles poc productives i l’ús poc racional dels recursos
existents, així com les condicions de precarietat en què viu la població quant l’accés a serveis bàsics
provoquen un flux migratori molt important a les ciutats, principalment Tànger i Tetuan, o a
l’estranger, en menor mesura.
El municipi de Bab Taza disposa d’un centre de salut amb deficiències per mancances
d’infraestructura i equipament: la major part de la població s’ha de desplaçar a l’hospital provincial
de Xefxaouen en cas de malaltia greu, accidents o parts, per rebre una atenció adequada. Pel que fa
a l’educació, hi ha prou centres d’educació primària, però cap de secundària, de manera que molts
joves, especialment les al·lotes, no aconsegueixen acabar els estudis per les dificultats d’accés a
centres d’altres municipis. També hi ha importants dèficits quant a infraestructures bàsiques
d’aigua, sanejament i energia elèctrica. La bretxa de gènere es reflecteix en els següents indicadors:
56,21% de dones analfabetes a l’àrea rural; 27,49% d’homes amb estudis elementals; 57,5% de nins i
15,5% de nines escolaritzats, D’altra banda, però, hi ha un important potencial turístic i econòmic
pel patrimoni cultural, l’artesania i la producció agrícola, que la manca de capacitat de les
administracions públiques no permet explotar.
L’Ajuntament de Bab Taza disposa d’un pla d’acció municipal 2018-2024, que estableix els següents
eixos estratègics:
Enfortiment d’infraestructures i equipament bàsic.
Urbanisme, medi ambient i desenvolupament sostenible.
Inserció social integral i promoció de l’àmbit esportiu i del cultural.
Desenvolupament de l’economia local.
Enfortiment de la governabilitat, millora de la comunicació i foment del teixit associatiu.
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Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021
EIXOS

INSERCIÓ SOCIAL
INTEGRAL I
PROMOCIÓ DE
L’ÀMBIT ESPORTIU I
DEL CULTURAL

DESENVOLUPAMENT
DE L’ECONOMIA
LOCAL
ENFORTIMENT
D’INFRAESTRUCTURES I
EQUIPAMENT BÀSIC
RACIÓ LOCAL

ENFORTIMENT DE LA
GOVERNABILITAT,
MILLORA DE LA
COMUNICACIÓ I
FOMENT DEL TEIXIT
ASSOCIATIU

ODS

PROJECTES

INTEGRACIÓ
SOCIOLABORAL DE
DONES I JOVES A BAB
TAZA

INTEGRACIÓ DELS ODS
A LA POLÍTICA DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL DE BAB TAZA

APORTACIÓ FONS

51.394,61 €

69.718,51 €

TOTAL:
121.113,12 €

