MINZU
Autonomies a Espanya i la Xina

Els processos de modernització a Espanya i la Xina convergeixen en
la problemàtica de les autonomies com un punt de trobada d'alt
interès. A Espanya, en virtut de les previsions de la Constitució de
1978, s'ha conformat un Estat de les Autonomies, consolidant un
marc jurídic i polític essencial, sempre en permanent actualització.
Per la seva part, a la Xina, les autonomies territorials avancen
actualment en el seu procés de conformació legal, de manera que
s'aventura una major afirmació jurídica del seu complex sistema
d'autonomies a diferents nivells.
_En ambdós casos hi ha la preocupació compartida d'aconseguir que
l'administració autonòmica garanteixi una major eficiència en la
gestió dels assumptes públics i en la generació de respostes a les
inquietuds dels ciutadans, conformant poders públics dotats de plena
legitimació.
_En els últims anys, aquest interès ha cristal·litzat, sobretot, en la
realització de diferents visites acadèmiques xineses que han
aproximat i enrobustit la comprensió i les singularitats del
funcionament del sistema autonòmic espanyol. L'experiència ha
servit també d'esperó per reforçar la idea de la conveniència de
posar en marxa aquest Programa, a posta de l'elevat interès que
l'assumpte suscita no sol des del punt de vista estrictament
acadèmic, sinó amb clara vocació d'extreure lliçons per a la seva
implementació pràctica quan resultés de valor per a ambdues parts.
_
EL PROGRAMA

Sorgeix com una iniciativa impulsada per l'Institut d'Etnologia i
Antropologia de l'Acadèmia de Ciències Socials de la Xina, i l'Institut
Gallec d'Anàlisi i Documentació Internacional, per tal de promoure el
coneixement mutu en matèria d'autogovern de nacionalitats
minoritàries i la identificació d'aquelles experiències i àmbits d'utilitat
que poguessin permetre la millora respectiva de la institucionalitat
autonòmica.

Principals desafiaments i perspectives del Programa
_El principal desafiament consisteix a millorar les condicions per a un
eficaç exercici de l'autogovern de les nacionalitats minoritàries,
elevant la qualitat del sistema autonòmic, millorant els instruments,
mecanismes i procediments per fer-ho efectiu. Això ha de contribuir
a un enfortiment de l'esmentada institucionalitat, tant en la seva
formulació legal com en la seva capacitat de gestió.
El Programa Minzu ha de permetre avançar en l'intercanvi de
coneixement, informació i experiències, sobre la valoració de les
quals podrà elaborar-se una programació d'accions, i actuacions
específiques en funció dels interessos i prioritats de cada una de les
parts.
_Què és Minzu?
És un programa d'intercanvi d'experiències per tal d'enfortir i ampliar
la institucionalitat autonòmica.

Objectius
a) Aprofundir en el coneixement mutu de l'experiència autonòmica.

b) Intercanviar experiències en matèria de bon govern.
c) Contribuir a una major sensibilització sobre la importància de
l'autogovern com a mecanisme de millora de la gestió pública.
d) Proposar mesures en tots els ordres que contribueixin a facilitar
l'autogovern.
_Dues dimensions
Aquest Programa estableix l'actuació en dues dimensions, acadèmica
i política, que es desenvoluparan alhora, de manera que, respectant
la identitat i naturalesa dels respectius sistemes i assumint la
complexitat dels problemes objecte d'estudi, pugui ser motor de
canvi i de transformació social, impulsant reflexions i propostes que
puguin servir de guia pràctica per als propis actors.

_Línies de treball
1. Enfortiment de les administracions autonòmiques, reforçant els
respectius processos d'institucionalització.
2. Intercanvi d'experiències en la gestió políticoadministrativa,
econòmicofinancera i cultural.
3. Millora de la qualitat de la gestió democràtica dels governs
autonòmics.
4. Suport als processos d'assumpció de competències en la cobertura
de serveis socials bàsics.
5. Foment de les visites d'estudi i altres activitats orientades a
detallar en el coneixement d'aspectes d'interès.
6. Elaboració de publicacions i articles, estimulant la traducció de

texts legals que puguin servir de referència tant per a estudiosos
com per a gestors i responsables d'assumptes autonòmics.

_

Contacte:
A Espanya
Institut Gallec d'Anàlisi i Documentació Internacional
xrios@igadi.org

A Xina
Institut d'Etnologia i Antropologia de l'Acadèmia de Ciències
Socials
zhulun@cass.org.cn

Patrocinen:
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (Xunta de Galicia)
Secretaria de Relacions Exteriors del Govern Basc

Col·laboren:
Institut d'Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya)

