PROGRAMA MUNICIPALISTA
AL PERÚ

PERÚ
El país: dades bàsiques
Capital: Lima
Població: 32,5 milions d’habitants
Llengües oficials: castellà i les llengües
indígenes (les més utilitzades són l’aimara i
el quítxua)
Índex de desenvolupament humà1: 79 de
189 (PNUD, 2020)
Esperança de vida: 76,7 anys (PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable: 91% (PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització: 94,4% (UNESCO,
2018)
És el tercer país més gran d’Amèrica del Sud. La
serralada dels Andes el travessa de nord a sud, paral·lela
a la costa del Pacífic, i divideix el país en tres regions
geogràfiques:

la

costa,

a

l'oest,

una

plana

estreta

majoritàriament àrida, llevat d'algunes valls formades
per rius estacionals; l’altiplà i els alts cims dels Andes; i
la selva amazònica, a l’est, que ocupa el 60% de la
superfície total del país. El territori del Perú és altament
sísmic i hi ha regions amb activitat volcànica, en especial
al sud. La influència dels Andes i dels corrents marins fa
que posseeixi una gran varietat de paisatges i climes,
que li proporcionen una de les diversitats biològiques i
de recursos naturals més grans del planeta.
El territori peruà fou la llar de lacivilització del Norte
Chico, una de les més antigues del món, i posteriorment
de l'imperi inca, l'estat més gran del continent a l’època
precolombina.

Conquerit

i

colonitzat

per

l’imperi

espanyol (del 1532 al 1821), patí l’espoli de metalls
preciosos mitjançant la mà d’obra forçada indígena.
Després d'aconseguir la independència, el Perú va viure
períodes d'inestabilitat política i econòmica, alternats
amb èpoques de creixement i prosperitat. Actualment és
una

república

presidencialista

amb

un

sistema

estructurat sota els principis de la separació de poders i
la descentralització.
Les activitats econòmiques principals són l'agricultura,
lapesca,

lamineria

i

la

manufactura

de

tèxtils.

Els

avanços polítics i un marc macroeconòmic estable estan
ajudant

el

Perú

a

enfrontar

els

reptes

del

desenvolupament. L’impacte d’un fort creixement ha
donat com a resultat la disminució global de la pobresa,
però la desigualtat i les diferències són encara molt
elevades, particularment entre les àrees rurals i les
urbanes.
1. Coeficient que combina la renda per càpita, la taxa d’alfabetització i un sistema sanitari adequat.

PERÚ
Departament de Piura
La regió de Piura, la segona més poblada del país, està situada al nord-oest del Perú, en una zona
àrida de clima tropical sec, afectat pel fenomen del «Niño», que alterna llargs períodes de sequera
amb pluges torrencials. Després d’uns anys d’una certa bonança econòmica, el 2015 s’inicià un
període d’estancament que encara continua a causa de la reducció de les exportacions de petroli i la
contracció del sector pesquer, que ha donat pas a una recessió més forta provocada pels efectes del
«Niño costero», sobretot al sector agropecuari, amb una reducció important de les collites i la
producció ramadera. Tot i que Piura es manté com un dels principals mercats de productes
alimentaris i de béns, les desigualtats territorials s’han ampliat progressivament i impulsen
l’emigració a ciutats mitjanes, sobretot de joves i dones. Les zones rurals no només pateixen una
taxa de despoblació notable, sinó que es fa més grans la bretxa quant a atenció sanitària, educativa i
sanejament. Els governs municipals i regional no disposen, en general, de polítiques i programes
definits i/o coordinats per fer front a aquestes situacions, ni de recursos per posar en marxa mesures
orientades a pal·liar la pobresa, sovint concebudes amb un enfocament assistencialista, sense
plantejar planificacions integrals, i amb nivells de participació de la societat civil molt baixos.

El municipi: La Arena
El

municipi

de

La

Arena

(38.734

habitants)

s’ubica

a

22km

de

la

capital

provincial

i

administrativament està dividit en quatre nuclis poblats (Casagrande, Chatito, Santa Elena i
Vichayal), que tenen un batle delegat electe. Tot i que el procés de descentralització ha donat més
pes als ajuntaments, encara hi ha limitacions per impulsar processos de desenvolupament territorial
basats sobre la planificació, la concertació i articulació institucional.
El 90% de la població té accés a l’aigua potable a ca seva, tot i que el 63% de les llars només en
disposen d’una a tres hores diàries, mentre que el 59% no té latrines o serveis de desguàs. A l’àmbit
educatiu, les deficiències es constaten no tant per la taxa d’analfabetisme en adults (16%), sinó pel
fet que el 78% de la població analfabeta siguin dones. Pel que fa la salut, un dels problemes més
greus és la desnutrició crònica infantil: el 2018 la taxa entre infants menors de 5 anys era del 30% i
l’anèmia del 12%.
La principal activitat econòmica de La Arena és l’agricultura. La degradació del sòl causada per l’ús
intensiu d’aigua per al conreu d’arròs, ha fet que els darrers anys s’hagi impulsat la plantació de
fruiters, sobretot bananers, a través de la cooperativa El Tallán, que suma 95 productors; també s’ha
incrementat el conreu de llegums amb molt bons resultats. Pel que fa a la indústria, cal destacar la
instal·lació d’una fàbrica de processament de cotó, que ha dinamitzat l’economia local. Les
activitats enfocades cap al turisme, com la gastronomia i l’artesania, són les que presenten més
potencial actualment.

PERÚ

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021

EIXOS

PROJECTES

FOMENT DE LA
IGUALTAT
D’OPORTUNITATS PER
A TOTES LES
PERSONES DE
DESENVOLUPAR-SE I
L’ACCÉS UNIVERSAL A
SERVEIS BÀSICS DE
QUALITAT

ODS 6: ACCÉS A L’AIGUA I
EL SANEJAMENT A LA
ARENA

ORIENTACIÓ DEL
GOVERN LOCAL AL
SERVEI DELS
CIUTADANS I LA
PROMOCIÓ DEL
DESENVOLUPAMENT

INTEGRACIÓ
COMUNITÀRIA I
SOCIOLABORAL
D’ADOLESCENTS I
JOVES DE LA ARENA

FOMENT DE
L’EXERCICI DE LA
FUNCIÓ PÚBLICA
EFICIENT,
DEMOCRÀTIC,
TRANSPARENT,
DESCENTRALITZAT I
PARTICIPATIU

PROMOCIÓ DE
L’EDUCACIÓ SOBRE
ALIMENTACIÓ I VIDA
SALUDABLE A LA
ARENA

ODS

MILLORA DE L’ACCÉS A
L’AIGUA I EL SANEJAMENT
A LA ARENA

APORTACIÓ FONS

67.723,00 €

76.304,71 €

27.068,95 €

28.840,00 €

TOTAL
199.936,66 €

PERÚ
Departament de La Libertad
Situat a la zona nord-oest del país, abasta gran part de la costa nord a l’oest i una part de la
serralada andina a l’est, amb climes oposats: càlid i humit a la costa, i sec i més fred, alhora que
plujós, als Andes. L’agricultura (canya de sucre, espàrrec, arròs, pinya, raïm, tomàtiga i carxofa), la
pesca i la mineria (primer productor d’or del país) constitueixen la base de l’economia regional.
La regió de La Libertad viu un procés de creixement econòmic impulsat per les indústries de
transformació de productes agrícoles, però la major part de la població no en percep els beneficis,
atesos els baixos sous dels jornalers, que no permeten cobrir la senalla bàsica, acompanyats a més
de l’increment del cost de la vida. En aquesta situació abunda el treball infantil, vist com un suport a
la subsistència familiar, que genera elevades taxes d’abandonament escolar.

El municipi: Pueblo Nuevo
Es troba a la província de Chepén, a l’extrem nord-oest de la regió, a la vall del Jequetepeque, i té
una incidència de pobresa del 46,5%. Té 11.700 habitants, aproximadament el 30% dels quals és
resident a la zona rural, on les precàries condicions dels habitatges i de salubritat provoquen
malalties infeccioses i cutànies, que s’agreugen amb elevades taxes de desnutrició infantil.

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021

EIXOS

MILLORA DE L’ACCÉS I
LA QUALITAT DELS
SERVEIS BÀSICS I DELS
SERVEIS PÚBLICS
MUNICIPALS

MODERNITZACIÓ I
RACIONALITZACIÓ
DE LA GESTIÓ
MUNICIPAL PER
PROMOURE EL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL

PROJECTES

ENFORTIMENT MUNICIPAL
A L'ÀMBIT DE L'AIGUA I EL
SANEJAMENT A PUEBLO
NUEVO

APORTACIÓ FONS

51.311,19 €

