MemòriaAfrica Viva
2013-2014
La Memòria bianual d’Africa Viva és el moment de fer repàs i de passar comptes del
projectes que duen a terme tan a l’Àfrica: a Burkina i a Togo, com a casa nostra.
Volem aprofitar aquestes pàgines per explicar-vos una mica més l’entorn en que es
desenvolupen els nostres projectes i que permet entendre perquè, malgrat la aparent
senzillesa i humilitat d’un pou o un magatzem, son fonamentals per ajudar a les
persones a fer un petit pas cap el seu apoderament.
Aquesta Memòria ens dona també l’oportunitat d’agrair-vos a tots els socis i
col·laboradors el vostre fidel suport sense el qual res no fora possible.
`

Activitats de Cooperació al Desenvolupament:
PROJECTES 2013 i 2014

BURKINA FASSO- ASSOCIACIÓ AIDONS L’AFRIQUE EMSAMBLE (AAAE)
Burkina és un dels països més pobres de l’Africa i del món. Segons l’Index de
desenvolupament del PNUD es troba en la posició de 161 de 169 països indexats. I dins del
país, la zona Nord, més propera al Sahel i al desert, encara pateix unes condicions de
pobresa més elevades.
La sanitat i els índex relacionats amb la mateixa són un dels factors que controla el PNUD per
elaborar les seves llistes de desenvolupant.

Dades estadístiques Burkina Faso

Població total

14,359,000

Ingres nacional brut per cápita (en dólares
internacionales)

1,130

Esperança de vida al nèixerr h/m (anys)

46/49

Esperança de vida sana al nèixer h/m (anys, 2003)

35/36

Probabilitat de morir abansd’arribarals 5 anys
(per 1000 nascutsvius)

204

Probabilitat de morir entre els 15 i els 60 anys,
h/m (per 1000 habitants)

483/376

Despesa total en salut per salud per habitant
($int, 2006)

87

Despesa total en salut en percentatge del PIB
(2006)

6.4

Africa Viva mitjançat la contrapart Association Aidons l’Afrique Ensamble que té la seu
administrativa a Ouahigouya (capital de la província) treballem al Nord-Est de Burkina des de
2008 i en concret a la comunitat de Bemblao Bembela (segons es digui en francès o en
moree).

On està Bembla?
Burkina Faso en divideix en
13 regions, 45 províncies i
350 departaments. Bembla
es troba:
A la regió del Nord:

A la província de Yatenga:

Informació de la província
País
Província
Capital
Regió
Ubicació
Suferfície
Població
Densitat

Burkina Faso
Yatenga
Ouahigouya
Nortd-oest
lat. 13.583 long. -2.417
6,990 km²
443,967 habitantes (1997)
63.5 hab./km²

Al departament de Ouahigouya:
La província de Yatenga està formada per 11
departaments (Kain, Kalsaka, Koumbri, Namissiguima,
Ouahigouya, Oula, RamboSeguenega, Tangaye, Thiou i
Zogore). El nostre projecte està situat al departament
de Ouahigouya.
Aquest departament està format per 37 pobles a mes
de la capital que es Ouahigouya, que es la tercera ciutat
del país.

Africa Viva a Bembla
-

Hem perforat dos pous per abastir d’aigua una horta de 1 hectàrea de terreny on 82 dones
poden conrear verdures i llegums durant l’estació seca i així millorar i enriquir l’alimentació de
la seva família.
- Hem fet el tancament del perímetre de l’hort per protegir-lo dels animals.
-Hem instal·lat plaques solars a la maternitat, el dispensari i la farmàciade la població per tal
que es puguin atendre en millors condicionsels pacients i especialment a les dones que es
posen de part per la nit.
- Hem construït una sala polivalent per les dones que s’utilitzaper poder realitzar alfabetització
i alhora com a magatzem de les eines de l’hort.

Què hem fet entre 2013-2014 a Bembla?
Forage per la comunitat a l’hort de les dones
A Bembla, l’Associació AAAE treballa amb el CLCCR (Conseil Local de Concertation des
Communautés Rurales du village) composat per a set membres tres quals com a mínim han de
ser dones. Aquest consell, format per gent de la comunitat i totalment voluntària, és qui

proposa a l’associació els projectes a realitzar en la comunitat sempre dins el marc de
desenvolupament rural i la millora de la productivitat, i és co-responsable junt amb l’associació
del correcte desenvolupament del projecte tant a nivell del treball voluntari necessari, la
participació de la comunitat com en el finançament.
L’Abril de 2013, en una reunió en que vam participar Africa Viva i la nostra contrapart AAAE, el
CLCCR va presentar un seguit de peticions de la comunitat dirigides a la millora de la
alimentació de les famílies i especialment dels nens, la alfabetització de les dones i la millora
de la sanitat.
Entre aquestes consten:
- Material i equipament per la maternitat
- Construcció d’un forage per l’abastament d’aigua potable a la població
- Dotar de l’equipament (taules, cadires, plaques solars,..)de la sala d’alfabetització
- Creació de microcrèdits per a les dones
- Construcció d’una nova aula per a l’escola per poder descongestionar algunes aules.
Finalment per l’elevat cost i la necessitat d’utilitzar maquines especialitzades es va decidir fer
el forage a prop de l’hort per abastir a la població.
El projecte beneficiarà la població de Bembla en general perquè el forage serà utilitzat per tota
la gent de la comunitat que es calcula que són unes 3000 persones. I té com objectiu millorar
la qualitat de vida facilitant aigua potable i evitant malalties relacionades amb el consum
d’aigua no potable disminueixen: diarrees
1º Fase: Perforació i implantació d’un tub fins a 67 metres sota terra per obtenir l’aigua
potable que es troba a la capa freàtica.

2º Fase: Construcció de la base per instal·lar la bomba manual que permet bombejar l’aigua.

3º Fase: Instal·lació de la bomba manual de tipus Volant. Injecció d’aire a pressió per extreure
totes les impureses que hi ha dins del tub i permetre el correcte funcionament de la bomba.

4º Fase: Construcció de l’estructura externa per protegir la bomba. Creació d’un canal de
evacuació on els animals de la zona aprofitin l’aigua sobrant per beure.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Girona.

TOGO- EQUIPAMENTS SOCIALS per a L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES de SANT PAU de
DAPAONG
Al 2013 hem iniciat una nova col·laboració a un nou país Togo, amb la col·laboració d’en Joan
Soler que fa d’intermediari entre AfricaVva Catalunya i l’Associacio de pares i mares de San Pau
de Dapaong.

On està Dapaong?
La ciutat de Dapaong és la capital de la Regió de
Sabanes, una regió situada a l’extrem nord de
Togo que limita al nord amb Burkina Faso, al Sud
amb la regió de Kara (Togo), a l’Est amb Benin i a
l’Oest amb Ghana. Té una superfície de 8534 Km2 i
una població estimada de 600.000 habitants al
2005, la major part de la qual viu en zona rural.
És una regió que, per la seva situació fronterera,
està ocupada per moltes ètnies diferents, entre les
quals les més importants són: els Moba, els
Gourma, els Mamproussi, els Mossi, els Yanga, els
Tchokossi, els Peul i els Ngangan, essent els Moba
l’ètnia predominant a la ciutat de Dapaong.
Pel que fa al clima ve marcat una alternança d’una sessió seca que va d’octubre a maig, i d’una
sessió de pluges que va de juny a setembre, amb unes precipitacions que oscil·len de 1000 a
1100 mm per any. Les temperatures varien entre 20º i 45º segons les estacions, constatant,
això sí, una avançada del Sahel amb la conseqüent disminució de les pluges i els problemes
derivats per l’agricultura i per la població. A més, de desembre a febrer hi ha l’harmattan, un
vent sec i fred que porta la pols del Sàhara que asseca la vegetació.

Com és la vida a Dapaong?
A Dapaong l’índex de pobresa és alarmant. Cal fer notar que el Togo es troba entre els 20
països més pobres del món, i que Dapaong és la regió més pobra del Togo, amb una taxa de
pobresa del 85,9% (o sigui poblacions que viuen amb menys de 100.800 Francs CFA per any,
(665 Francs CFA = 1 €), per tant, població que viu amb menys de 150 € per any), i una taxa
d’extrema pobresa del 13,2% (poblacions amb menys de 78.400 Francs CFA per any, o sigui,
amb menys de 120 € per any).
El treball rural, cada vegada més precari, ocupa el 87,95% de la població, unit a un
empobriment de les terres cultivables, així com a una reducció d’aquestes a causa de l’elevada
natalitat i un conseqüent augment de la pressió sobre les fonts naturals (no hem d’oblidar que
la font d’energia és el carbó) amb una forta desforestació.

Les taxes d’escolarització recullen diferències importants en referència a les taxes nacionals,
amb un 24,6% de taxa bruta d’escolarització, i un 21,2% de taxa neta d’escolarització.En
conseqüència hi ha una elevada taxa d’analfabetisme, sobretot femení, que causa entre
d’altres, la utilització il·legítima dels infants, l’èxode rural dels joves, i un no enregistrament
dels naixements que provoca una gran quantitat de persones “fantasmes”, així com una feble
capacitat organitzativa i d’estructuració.

La taxa de mortalitat infantil més elevada del país: 13%
La taxa de natalitat infantil més elevada del país: 43 %

Que hem fet entre 2013-2014 a Dapaong?
Equipaments socials per a joves d’àrees rurals i discapacitats
En mig d’aquesta situació social i econòmica difícil un dels col·lectius més vulnerables i amb
risc d’exclusió social són les persones amb discapacitat. Per a les famílies aquests persones són
sovint un càrrega que no saben com tractar doncs consideren que no poden ajudar ni
contribuir a l’economia familiar
Si davant aquesta situació social i econòmica de la regió tenim en compte el nombre de nens i
nenes amb discapacitat de Dapaong, podem potser sense massa dades, però sí amb una
certesa inductiva definir aquesta població com un grup molt vulnerable a tota exclusió social.
Es per això que Africa Viva va creure oportú sumar-se, sota la coordinació de Joan Soler, al
projecte desenvolupant per l’Associació de pares i mares de San Pau de Dapaong adreçat als
joves amb discapacitat de la ciutat i del seu entorn sense recursos per oferir-los formació
pràctica i lloc d’acollida.
Aquest projecte es va planificar en diferents fases:
1º Fase:
 Construcció d’una primera casa d’acollida pels infants que hagin de residir en aquesta
durant la setmana
 Construcció d’un pou d’on poder obtenir l’aigua necessària pels infants i pel cultiu de
cereals
2º Fase:
 Compra o cessió d’un terreny on cultivar el cereal
 Creació d’una petita granja amb gallines per a poder formar part de la formació dels
infants i com a font d’ingressos
3º Fase:
 Inici del cultiu de cereals: materials, eines i llavors
 Construcció d’un magatzem on guardar-los per iniciar la venta dels excedents

 Construcció d’una segona casa dormitori
Africa Viva ha participat en aquesta tercera fase del projecte
Construcció dormitori:

Petit magatzem cereals:

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament del Prat.

Activitats d’educació al Desenvolupament:
CATALUNYAS 2013 i 2014
El Prat de Llobregat:
20es i 21es Jornades El Prat Solidari
De nou Africa Viva hem participat en
aquestes
jornades
de
sensibilització
organitzades per l’Ajuntament amb el suport
de la Comissió el Prat Solidaria.
Com sempreun del moment més importants
de les trobades va ser la Festa del Prat
solidari que es celebra el dissabte i que a
totes les entitats que col·loquen paradetes
informatives i proposen diferents activitats
ala ciutadania.

Documental i Exposició“entre nosaltres, mirades d’una ciutat solidària”
Amb el suport de l’Ajuntament, Africa Viva i Porkarde,
ambdues entitats del Prat Solidari, hem dut a terme el
projecte “entre nosaltres, mirades, una ciutat solidària”.
L’exposició i el documental presenten un retrat dels homes
i dones del Prat, que amb el seu sincer testimoni sobre la
convivència, l’ajuda que reben o donem a qui tenim mes a
prop, ens ensenyen que la solidaritat del dia a dia està
plena de paraules, gestos, sentiments, emocions somnis i
valors.

Girona
Cicle Cinema solidari de l’Ajuntament de
Girona. Cineforum
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
“Wewantcleanwater” de Gerard Franquesa
Per segon any consecutiu Africa Viva va
participa en aquest cicle de cinefòrum
entorn a temes solidaris. Aquest any vàrem
presentar aquest documental rodat a
Senegal en el que Africa Viva ha col·laborat
El documental planteja una pregunta molt
senzilla“per què és important l’aigua a la
nostre vida?” i a parir de les respostes planteja una reflexió en primera persona l’experiència i
la relació de la població senegalesa de diferents generacions, ètnies i àmbits socials amb
l’aigua. Iniciem un viatge que va de la costa de Dakar banyada per l’Atlàntic fins al pobles més
tribals i aïllats del païsBassari, passant pel poble de Diawara, separat de Mauritania pel
generós i contaminat riu Senegal.
La població va explicant quines son les
problemàtiques vinculades a l’aigua i quines
han estat les solucions que han obtingut
mitjançant l’experiència personal i
l’intercanvi de coneixements entre els pobles,
fruit de la solidaritat i la cooperació.
Amb el testimoni de les persones que surten
al documental i aprofitant la presencia d’un dels seus protagonistes i del director, després de la
projeccio es va iniciar un debat al voltant de la nostra relació amb l’aigua establint una
comparativa entre les diferents cultures, i reflexionantsobre les diferencies existents en la seva
utilització i el valor que se li atorga.

Palafrugell
Tallers de Batik – Festa el Comerç Just
Coincidint a final de maig de 2014 amb la Festa del Comerç Just,Africa Viva va organitzar a
Palafrugell un taller de realització de batiks. En Yamba, artista burkinabés que viu a Sabadell,
ens va ensenyar la tècnica d’estampació més popular de Burkina i de bona part de l’Africa.

Altres activitats
Intercanvi de dibuixos entre l’Escola de Bembla (Burkina) -Escola Mare de Deu de la
Muntanya d’ Esparraguera (Catalunya)
Els nens i nenes de l’Escola Mare de Deu de la Muntanya van dibuixar pels nens de Bembla
com eren les seves cases, els seu juguets, els seus cotxes, els seus germans… és a dir, el seu
entorn mes proper.
Vàrem portar als dibuixos molt ben enquadernats i els voluntaris d’Africa Viva vam explicar tot
el que havien dibuixat els nens i nenes de Catalunya. Desprès vam demanar que fossin ara ells
qui dibuixessis com era casa seva i els seu entorn perquè també els nens catalans coneguessin
com vivien a l’Àfrica.

Aquesta es la carta que ens va escriure la mestre d’Esparraguera quan va rebre els dibuixos:

Hola Rosa,
t'escric per explicar-te com va la rebuda de dibuixos.
He preparat un petit àlbum i totes les famílies el tenen un dia, poden veure la
carta del mestre, la carta de la Sònia, el CD amb les fotos i els dibuixos dels
nens.
Està tenint molt bona acollida i els pares fan comentaris molt bonics.Vam
veure amb els nens les fotografies de l'escola i els nens, es van quedar molt
impressionats per les coses tant diferents que tenien a nosaltres.Els meus
alumnes van quedar-se parats en veure els seus dibuixos a l'escola de
Bembelà i també en veure les cares que posaven els nens en rebre els nostres
àlbums.
En fi, l'experiència està sent molt positiva i l'objectiu primordial que volia
s'està aconseguint amb escreix: Aconseguir conèixer de primera mà altres
maneres de viure i de pensar.
Tots són nens i amb aquesta mirada hauríem de viure les coses.
Gràcies una altra vegada.
Anna

XARXES:
Africa Viva és membre i participa a diferents xarxes de cooperació i solidaritat de Catalunya:
-

Coordinadora d’ONGs de les comarques gironines i l’Alt Maresme.

-

Comissió El Prat Solidari.

-

Taula de Cooperació de Palafrugell.

Comptabilitat 2013-2014
ENTRADES 2013-14
Subvencions ajuntaments

18.446,80

Socis

2.908,00

Altres donacions

3.000,00

Ventes web
Banc
Ventes productes africans

TOTAL

0,00
53,90
279,30

24.688,00

SORTIDES 2013-14
Banc despeses
Cedre Girona
Projectes a Burkina amb AAAE
Projectes a Togo
Manteniment web
Despeses gestió- Burkina

TOTAL

106,83
120,00
14.744,00
8.554,00
217,80
1.248,00

24.990,63

