PROGRAMA MUNICIPALISTA
A ETIÒPIA

ETIÒPIA

El país: dades bàsiques
Capital: Addis Abeba
Població: 112,1 milions
d’habitants
Llengües oficials: Amhàric,
anglès i tigrigna
Índex de desenvolupament
humà 1: 173 de 189 (PNUD,
2020)
Esperança de vida: 66,6 anys
(PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable: 41%:
(PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització: 51,8%
(UNESCO, 2018)

Etiòpia és un dels països amb un relleu més contrastat d’Àfrica: dominat per un elevat altiplà
central, amb alçades situades entre els 1.800m i els 4.620m, tallat de biaix per la vall del Rift , a la
part septentrional de la qual se situa el punt més baix d’Àfrica (a 155m per sota del nivell del mar)
i la zona més càlida del planeta (amb 47ºC de mitjana). A l’altiplà hi ha nombrosos rius, entre les
quals destaca el Nil Blau. És el segon país més poblat d’Àfrica i està dividit en nou estats federals i
dues ciutats administratives: Addis Abeba i Dire Dawa. Presenta una gran diversitat cultural, amb
més de 80 grups ètnics i llengües.
Conegut com el bressol de la humanitat (s’hi varen trobar restes dels primers avantpassats de
l’espècie humana), és l’únic país del continent africà que no va ser colonitzat, tret d’un breu
període d’ocupació italiana (1936-1941). Històricament conegut pel nom d’Abissínia, l’imperi etíop
s’havia estès fins a Eritrea del Sud, Djibouti, el Iemen, la zona meridional d’Egipte i de Sudan, i la
part occidental d’Aràbia Saudita. El darrer monarca, Haile Selassie, va ser deposat el 1974 per una
junta militar de caire comunista. Després d’un període d’inestabilitat i guerres civils, el 1994 es va
instaurar un sistema parlamentari bicameral. Etiòpia és un dels membres fundadors del Moviment
de Països No Alineats, el G-77 i la Unió Africana.

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

ETIÒPIA
Malgrat el creixement del PIB en la darrera dècada, que depèn de les exportacions de productes
agrícoles –sobretot cafè-, continua essent un dels països més pobres del món: un terç de la població
etíop viu amb menys d’1,25$ al dia. El 80% d’aquesta població depèn de l’agricultura, la qual cosa la
fa molt vulnerable davant de les sequeres que es produeixen cíclicament i de l’escalfament global,
que està alterant el règim de pluges. Les darreres tres dècades Etiòpia ha patit set grans sequeres,
que han ocasionat terribles episodis de fam (entre 1984 i 1985 morí més d’un milió de persones). Ara
cal afegir-hi els efectes del fenomen “La Niña”, que causa inundacions al sud del país. Les
conseqüències

són

devastadores:

destrucció

d’habitatges

i

recursos,

epidèmies,

pobresa,

malnutrició, desforestació, contaminació, inseguretat alimentària extrema i desplaçaments de la
població. El 52% dels infants menors de 5 anys presenten malnutrició moderada o severa. Etiòpia és
l’estat africà amb el nombre més elevat de refugiats (prop de 700.000, majoritàriament provinents
de Sudan del Sud, Somàlia i Eritrea) i el cinquè del món.

El municipi: Hanicha
El municipi de Hanicha, amb 3.589 habitants, és la capital del districte de Siraro Badewacho
(101.606 habitants), que es va crear el 2019 i està format per nou comunitats rurals i un nucli urbà.
Disposa de 13 escoles d’educació primària i un sol institut de secundària, amb 14.910 estudiants. Pel
que fa a l’àmbit sanitari, hi ha un centre de salut, que es troba en molt mal estat i manca
d’equipament i de personal qualificat, i nou dispensaris a les comunitats, en què el personal només
té una formació molt bàsica i la taxa d’absentisme és força elevada. La població prefereix desplaçarse al centre de salut de Ropi, a 8km de distància, que pertany a la regió d’Oròmia, de la qual
formava part el districte fins a la recent segregació administrativa.
Hi ha un seguit de factors que comporten elevats graus de morbiditat i mortalitat en aquesta zona:
el 70% de la població no té accés a l’aigua potable ni a serveis de sanejament; els centres de salut
rurals no sempre estan atesos per treballadors que disposin dels coneixements necessaris, i la
manca de recursos i suport és generalitzada. Amb una mitjana de cinc fills per dona en edat fèrtil,
les dificultats d’accés a serveis de salut sexual i reproductiva i a atenció qualificada per a
emergències obstètriques contribueixen a una de les taxes més elevades de mortalitat materna. Per
a la majoria de la població l’únic mitjà de subsistència és l’agricultura o la ramaderia, molt
vulnerables a les condicions climatològiques, de manera que sovint les necessitats alimentàries no
estan cobertes. La taxa d’analfabetisme supera el 70%. Les comunicacions són difícils, perquè les
carreteres es troben en mal estat o sense asfaltar, pràcticament intransitables a l’època de pluges.
Això fa que en aquestes circumstàncies el desplaçament fins a centres sanitaris o hospitals sigui
impossible.
L’Ajuntament de Hanicha ha establert tres eixos d’intervenció prioritària: aigua, salut materna i
infantil i educació, que inclouen el suport per a la planificació i organització municipal d’aquestes
àrees.
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Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021
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APORTACIÓ FONS

65.198,00 €

