PROGRAMA MUNICIPALISTA
A BOLÍVIA

BOLÍVIA

El país: dades bàsiques
Capital: Sucre / La Paz
Població: 11,5 milions d’habitants
Llengües oficials: castellà i 34
llengües indígenes (les més
esteses: aimara, quítxua i guaraní)
Índex de desenvolupament humà
1: 107 de 189 (PNUD, 2020)
Esperança de vida: 71,5 anys
(PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable: 93%
(PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització: 92,5%
(UNESCO, 2018)

Des de 2009 es denomina oficialment Estat Plurinacional de Bolívia i és un dels dos únics països
d’Amèrica del Sud sense sortida a l’oceà, alhora que un dels més empobrits de l’Amèrica Llatina. Amb una
superfície d'1.098.581km és el cinquè país més gran d'Amèrica del Sud després del Brasil, l'Argentina, el
Perú i Colòmbia. La ubicació geogràfica fa que inclogui una gran varietat de relleus i climes (altiplà, plana
amazònica, valls i deserts) i una de les biodiversitats més grans del món.
Bolívia és un país multicultural, amb més del 60% de població indígena i amb una gran riquesa cultural,
natural i arqueològica. Va estar sota domini de l’imperi inca i, posteriorment, de l’espanyol fins a la
independència el 1825. La política exterior reflecteix una marcada tendència cap al desenvolupament
social i la lluita contra la pobresa, la recerca de cooperació externa, i la captació d'inversió estrangera
directa per modernitzar les institucions i millorar les infraestructures. La Constitució de 2009 estableix
que Bolívia és un estat pacifista que promou la cultura de la pau, la cooperació entre pobles i el rebuig a la
guerra com a instrument de solució de conflictes, i prohibeix la instal·lació de bases militars estrangeres al
país.

1. Coeficient que combina la renda per càpita, la taxa d’alfabetització i un sistema sanitari adequat.

BOLÍVIA
El municipi: Pocona
Pocona forma part del departament de Cochabamba, a la zona andina del país. Té 12.893 habitants,
repartits en 82 comunitats, de les quals 79 són llogarets rurals dispersos i tres són centres poblats que
aglutinen més de 500 habitants.
El municipi és predominantment rural i la població viu de les activitats agropecuàries. L’agricultura es
caracteritza per la producció de patata, blat, blat de moro, préssec, fava, pèsols, civada, etc., mentre que
l'activitat pecuària està representada per la criança de bestiar boví, oví, caprí, porcí i d’aus de corral.
Pocona també té potencialitats turístiques i d'explotació de material de construcció com l'argila, pedra i
arena.
El municipi disposa d’un pla de desenvolupament comunitari elaborat de manera participativa amb la
població local, en el qual s’identifiquen els següents eixos estratègics de desenvolupament:
Millora de la producció agropecuària i forestal, i enfortiment de les associacions de productors.
Promoció de la recuperació i conservació dels recursos naturals i la biodiversitat.
Generació de condicions d’habitabilitat segures i satisfactòries per a la població del municipi.
Millora de la gestió administrativa, tècnica, financera i institucional del municipi amb la participació
activa dels agents locals.

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021
EIXOS

PROMOCIÓ DE LA
RECUPERACIÓ I
CONSERVACIÓ
DELS RECURSOS
NATURALS I LA
BIODIVERSITAT

MILLORA DE LA
GESTIÓ
ADMINISTRATIVA,
TÈCNICA, FINANCERA I
INSTITUCIONAL DEL
MUNICIPI AMB LA
PARTICIPACIÓ ACTIVA
DELS AGENTS LOCALS

PROJECTES

ACCÉS EQUITATIU I
SOSTENIBLE A
L'AIGUA A LES
COMUNITATS
RURALS DE
POCONA

APORTACIÓ FONS

59.998,19 €

