a la comunitat, les persones es poden ajudar i cuidar-se les unes amb les altres. Gràcies a la comunitat, les persones es
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el poble Dagarí: saviesa i realitat

BUTLLETÍ D’ACTVITATS - ANY 2011

L’ètnia dagarí representa un subgrup del país lobi, la seva població està repartida entre tres estats: el nord de Ghana, el nord de
Costa d’Ívori i el sud-oest de Burkina Faso. Dano és el poble més gran de la comunitat dagarí burkinabé i dista a uns 300 quilòmetres
de la capital, Ouagadougou.
La base de l’alimentació és el mill, també cultiven cacauets, cotó i nyams, els recursos per treballar la terra encara són molt manuals.
Crien animals com gallines, cabres, bens... Fins als anys 80 la terra sempre havia estat del poble, però no la consideraven de propietat
individual sinó que era com un préstec que els oferia la natura. Actualment, el govern regula les propietats i han de pagar impostos.
La colonització, primerament, i després l’emigració d’alguns joves a altres parts del país ha fet canviar moltes coses de la vida dagarí,
però qüestions bàsiques com l’estructura familiar i la manera d’entendre l’autoritat no ha canviat massa. Un grup de vells amb el seu
cap dirigeixen el poblat, acostumen a escoltar a tots els integrants de la comunitat i procuren ser prudents amb les decisions, cal que
sempre estiguin preparats per atendre a qualsevol persona que els necessiti. Es confia amb l’esperit i amb els vells a l’hora d’impartir
justícia.

Canviar i evolucionar
a partir del propi
desenvolupament
intern, aquest continua sent el nostre
objectiu a l’hora de
portar a terme un
projecte

L’ètnia dagarí considera que hi ha cinc elements terrenals bàsics que han d’estar representats en el consell del cap del poblat:
-

L’aigua: és pau, concentració, saviesa i reconciliació.

-

El mineral: ajuda a recordar els nostres propòsits, ens dóna mitjans per comunicar-nos i entendre allò que diuen els altres.

-

La terra: responsable del nostre equilibri, la nostra identitat i la nostra capacitat per cuidar-nos i recolzar-nos mútuament.

-

El foc: té relació amb els somnis, dóna connexió del jo amb els ancestres i manté vives les nostres visions.

-

La natura: ens ajuda a conservar el nostre veritable jo i a superar els grans canvis i les situacions de perill.

El contrast que representa aquestes ensenyances i tradicions amb la incorporació de nous elements a causa dels mitjans de
comunicació, de la migració a altres parts del país i la incorporació de nens i nenes a l’educació formal fa trontollar les actuacions que
durant segles s’han mantingut a partir de la comunicació oral.
Cal buscar i guardar aquells sabers de la cultura de cadascú, però també cal
evolucionar i treballar per anar millorant situacions que fan referència a la
dignitat de les persones.
Al poblat dagarí de Gorà, Dugú ha construït cinc aules per poder tenir una escola
de Primària. Fa set anys vam poder escoltar i veure com el cap del poblat va fer
una crida a totes les famílies amb fills i filles en edat escolar per a que els
portessin a l’escola, explicant també la importància que les nenes hi foren
presents. En el moment de construir una aula, homes i dones, nens i nenes
estan preparats per donar un cop de mà.

Per saber-ne més: Enseñanzas africanas de Sobonfu Somé

microcrèdits i donacions
Mr. Adama Diallo ha retornat el microcrèdit de 1.000 que feia dos anys que tenia per la compra i engreix de bestiar
Renovació del microcrèdit de 300 € que l’associació de dones Beadec de Gaouà pel projecte de cria i engreix de porcs.
Renovació del microcrèdit de 400 € a la família Zongó de Bingó per a la compra d’un segon cavall ampliat en 100 euros més l’ arranjament
de la carreta destinada a facilitar el desplaçament de les dones, bàsicament, que van als mercats veïns.

Quan analitzem les actuacions
realitzades durant tots aquest
anys de funcionament de
l’associació ens sentim satisfets:
no som grans però en canvi us
tenim a vosaltres,
socis i
col·laboradors, que gràcies a la
vostra fidelitat i confiança envers
a la Junta
hem pogut anar
refermant projectes per diferents
ciutats i pobles burkinabesos.
Les
diferents
intervencions
sempre es treballen a partir de la
interrelació establerta entre la
persona responsable a Burkina i
Dugú, i partint de les seves
necessitats. Quan un projecte es
posa en marxa, tothom ha de
tenir alguna tasca a desenvolupar i assumir la responsabilitat
de la globalitat del pla.
Dèiem que estem contents, així
és. Tot i els moments de crisi,
anem mantenint alguns projectes
i en podem ampliar d’altres. A
més a més i molt important, els
nostres amics de Burkina ens
transmeten il·lusió i ànims per
continuar. Tots en sentim
coautors d’aquest viatge que hem
començat junts
..
“Gràcies a la comunitat, les
persones es poden ajudar i
cuidar-se les unes amb les altres”

Microcrèdit a l’Associació Nang Taaba de 250 euros per la compra i engreix de bestiar
Sobonfu Somé, autor dagarí
Donació de 300 € a l’associació Wend Panga per comprar botes de goma i facilitar la manipulació de les deixalles.

 DUGÚ AS SOCI ACI Ó

http:/ /dugu. pangea. org

dugu@pangea. org

 Dugú Associació

l’escola de Gorà, un objectiu possible
Ara farà tres anys ens vàrem proposar donar una forta empenta a l’Escola de Gorà i mirar
d’aconseguir, en un termini més o menys breu, construir les sis aules necessàries per acollir
els més de 170 alumnes que hi assisteixen i alhora poder rebre un aprenentatge digne i
amb un mínim de qualitat.
L’any passat ja hi vàrem donar una bona empenta, vam ajudar a construir-ne dues de
noves, la quarta i la cinquena i això ha representat que el govern hi hagi assignat dos
mestres més.
Fa 10 anys que col·laborem amb l’escola i voldríem que la sisena aula pugui ser una realitat i
així completar el cicle d’ensenyament de Primària. Per tant ens agradaria començar el
proper curs amb sis aules i sis mestres.
Ara bé, després de la nostra visita a l’escola, l’estiu passat, vàrem constatar que no hem
acabat la feina amb aquesta sisena aula. La primera, construïda pel govern fa més de deu
anys, ha quedat inservible, va ser construïda sense fonaments, amb poc ciment i en el
transcurs d’aquests anys no si ha fet cap manteniment. S’ha hagut de tancat per evitar un
possible accident.
Tal com us hem explicat en aquests anys, el sistema d’Ensenyament a Burkina es complex,
el govern assigna els mestres si el poblat s’ha espavilat per construir les aules. Així doncs,
per aconseguir l’objectiu proposat, cal prorrogar el projecte i plantejar-nos la reconstrucció
de la primera aula de cara l’any vinent.
curs
2000-2001
2001-2002
2003-2004
2004-2005
2007-2008
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Agost 2010
2010-2011

Actuació
Recollida de material en dues escoles (Barcelona i Hospitalet LL.)
Cimentar el terra i fer dues pissarres. Donació d’una maquina d’escriure
Inici de la construcció de la tercera aula
S’acaba la construcció de la tercera aula
Construcció de la quarta aula
Implementació d’una cantina per dinar els nens
Suport econòmic per mantenir oberta la cantina
Arranjament d’una aula i construcció d’un petit magatzem
Inici de la construcció de la cinquena aula
La cinquena aula ja està en funcionament

F1220082red.jpg

Música

un repàs als projectes en funcionament
BEQUES. El curs 2009-10 va ser satisfactori, dels 31 alumnes becats 30 van passar de curs i 1 va
ser substituït per un altre becat a causa del mal aprofitament. El present curs, 2010-2011, s’ha
ampliat el nombre d’alumnes a 35. Enguany dues nenes acabaran l’escolarització i voldrien
continuar estudiant a la Universitat. Un nou repte que valorarem i analitzarem per buscar la
forma de poder donar continuïtat a la formació.

ROKIA TRAORE
“Tchamantche”

****

Llibres

POU I FONT. Funciona bé, es clau el bon manteniment que hi fan. El pou va ser construït el 2006 i
la font el 2007 al barri de Sogepelesse, a Ouagadougou i estan en perfecte estat de conservació.
BINGO. A l’Isaka Zongo se li renova el microcrèdit per comprar un altre cavall, ampliat en 100
euros per arranjar a la carreta. L’Isaka es dedica a fer transport de persones entre mercats de la
zona.
DUGUMATO. En Buba Yedan ha estat fent una estada d’un mes al Centre de Formació Agrícola
de Bingo per formar-se i veure si pot donar una empenta al seu hort. Pel que fa al problema amb
la motobomba per regar els horts no hi trobem sortida, l’elevat cost de la benzina es el principal
impediment.
BOBODIULASSO. Fem entrega a l’Associació Wend Panga de guants, mascaretes, etc. per seguir
amb la tasca de recollida d’escombraries.

LES GAN DU BURKINA FASO
Reconstitutution de l’histoire
symbolique d’une royauté
méconnue
Ed. Fondation Culturelle
Musee Barbier-Muller,
2010

****
Informació – premsa
www.rfi.fr/afrique
www.lefaso.net
www.jeuneafrique.com/

Hem tingut un primer contacte amb l’associació de dones Nang Taaba de Lafiabouyou. Ens han
demanat microcrèdits per dos projectes nous, la compra d’un moli i la compra de llenya a
l’engròs per vendre-la al detall. Hem vist els projectes molt embrionaris i poc treballats,
declinem, de moment, participar-hi. Per començar a treballar amb l’associació vàrem acordar
donar un petit microcrèdit per la compra i engreix de
bestiar.
GAN. A Loropeni vàrem fer entrega d’un document, tipus
díptic, donant a conèixer la cultura dels Gan a les persones
que els visitin. Ja feia dos anys que hi anàvem al darrera i
ara ha estat possible, el document esta en fase de repàs i
d’anàlisi abans de fer un petit tiratge imprès.

nou projecte: maquina d’espallussar i moldre gra
Estem davant d’un nou projecte endegat aquesta tardor
passada consistent en recolzar una iniciativa
“empresarial“ que pugui donar un benefici i ajudar a
l’economia familiar.

www.afrik.com

****

Proverbi africà:
“No visquis la vida com un
esborrany, pots no tenir
temps de passar-la a net”

La iniciativa consisteix en la instal·lació d’un espallussador
i moli de gra que ha de servir per alleugerir la feixuga
tasca de picar a mà el gra, feina atribuïda tradicionalment
a les dones.
L’estalvi de feina que representarà el moli serà tant en
benefici de l’economia familiar de les dones de l’associació
funcionament com en el de totes les famílies del barri i rodalies que a canvi d’un petit pagament
de diners podran fer ús dels seus serveis.
El cost total de la instal·lació ha estat de 3.000 euros i ara estem a l’espera de que sigui
connectada l’electricitat a la xarxa. La complicada situació política que viu Costa d'Ivori,
procedència de l’energia elèctrica, està dificultant el subministrament de llum a diferents barris de
Ouagadougou i concretament al barri de Sogepelesse."

el país en dades:
Població: 15.756.000
2
Superfície: 274.200 km
2
Densitat: 57 habitants/km
Esperança de vida: 53 anys
Taxa d’alfabetització: 16 % dones i 30 % homes.
Taxa d’escolarització a primària: 53 % (39 % de
nenes i 61 % de nens)
Ètnies/llengües: més de 60
Religió: 50 % musulmans, 30 % animistes i
20 % catòlics.
Índex desenvolupament humà (informe 2010): ocupa
el lloc 161 d’un total de 169 països. Només Libèria,
Txad, Guinea Bissau, Moçambic, Burundi, Níger, R.D.
Congo i Zimbabwe estan per sota.

Burkina Faso,
“la terra dels homes íntegres”
Aquest país va estar sota la dominació colonial francesa durant la primera part del segle XX ( de 1919 a 1960 ).
Passats una desena d’anys els colonitzadors van adonar-se que aquesta terra no els resultava rentable i l’única cosa que tenia era
molta mà d’obra, així que els objectius econòmics es van desplaçar cap als països veïns i les fronteres fixades en 1919 es van
remodelar. És després de la Segona Guerra mundial, l’any 1947, que l’Haute-Volta” torna a tenir les fronteres marcades al 1919 i el 5
d’agost de 1960 aconsegueix la independència de França. A partir d’aquesta data, els governs es van succeir amb situacions
polítiques, econòmiques i socials complicades.
La Revolució del 4 d'agost de 1983, va donar un exemple de canvi a tots els països del voltant. Thomas Sankara puja al poder i engega
un seguit de mesures properes a les necessitats de la gent i va fer que els homes i dones d’aquest país tornessin a creure en les seves
possibilitats. De fet, és en aquest moment històric que aquest estat passa a denominar-se Burkina Faso.
Burkina geogràficament ben situada, va deixar de ser una de les regions més pobres, per passar a influenciar políticament als seus
veïns qüestionant les veus dels antics colonitzadors. Això va ser una de les moltes causes, que van fer que caigués aquesta Revolució,
liderada pel president Sankara. Assassinat Sankara puja al poder Blaise Camporé, el qual continua presidint el país fins l’actualitat.
Amb el nou plantejament polític i sota l’aixopluc de França, a Burkina no han
arribat mai els canvis que s’esperaven, amb situacions de feblesa com
l’assassinat, l’any 1998, de Norbert Zongo, periodista crític amb les actuacions
corruptes del govern.
Analitzant els darrers 10 anys d'aquest poble, els seus governants s'han anat
enriquint, a causa de influenciar en les guerres més cruentes de la regió, com
són: Libèria, Sierra Leona i darrerament Costa d'Ivori.
Darrerament el país és conegut mundialment per notícies relacionades amb
segrestos, on apareix, Al-Qaeda, i on ells fan d'intermediaris, però de què?
Aquest poble, que en el seu dia va ser anomenat "íntegre", no ha vist mai ni
armes, ni diamants, ni droga. En canvi sí que veu un futur sense sortida, on
cara al exterior dóna la imatge de país fort, però internament està patint molt,
i això tard o d'hora pot esclatar.
Una dictadura mai hauria de fer de jutge, però sí que hauria de ser jutjada.

pTRES PERSONES DE LA HISTORIA RECENT

Thomas Sankara
Líder de la revolució del 1983

Blaise Campaore
Actual president de Burkina Faso

Norbert Zongo
Periodista, referent dels moviments de defensa
dels drets humans i de la lluita contra la corrupció
Per saber-ne més:
www.thomassankara.net/?lang=fr
www.es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Campaoré
www.cnpress-zongo.org/spip.php?rubrique12

