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Aigua. La vida 
del Camerun 
Si els milions d’africans que han de 
recórrer cada dia llargues distàncies 
per a anar a buscar aigua disposessin 
d’una aixeta a prop de casa hi hauria 
societats senceres que es transfor-
marien. I és que l’aigua és vida. Per 
molt interioritzat que estigui aquest 
missatge només aquells que no en 
disposen o hi tenen molt difícil l’accés 
ho saben verdaderament. L’escas-

sedat d’aigua o la seva insalubritat 
afecta més del 40% de la població 
mundial, una xifra alarmant que pro-
bablement creixerà amb l’augment 
de les temperatures que està pro-
vocant el canvi climàtic. L’aigua s’ha 
convertit en l’or del segle XXI.

Però tot i el vent en contra, hi ha 
països on es treballa per revertir 
aquesta situació. Al Camerun, on 
treballa Agermanament sense Fron-

teres, és un dels pocs països afri-
cans que pot arribar a complir els 
objectius mínims d’accés a aigua 
neta, tot i que no ho podrà aconse-
guir en matèria de sanejament. No 
és un país amb manca d’aigua. El 
principal problema n’és la mala qua-
litat, sumat a una gestió que bene-
ficia a molt pocs i perjudica la gran 
majoria. 

A les zones desèrtiques del nord és 
on aquest recurs és més escàs. A 
la resta del territori, la majoria de la 
gent s’ha d’abastir amb fonts con-
taminades per l’acció de l’home, la 
vegetació o els animals. Aquesta 
contaminació provoca, per exemple, 
la proliferació de malalties d’origen 
hídric (diarrees, disenteria, febres ti-
foidals i fins i tot, còlera).

Les polítiques del govern camerunès 
s’han centrat, per ara, en el tracta-
ment i distribució d’aigua a les grans 
ciutats. Això ha deixat a l’estacada la 
gent que viu en zones rurals, obligant 
la població a fer llargues distàncies 
per aconseguir aigua i on accedir a 
l’aigua embotellada és un problema 
en un país on el 24% viu sota el llin-
dar de la pobresa, augmentant fins 
al 55% en el món rural (dades de 
2015).

La dificultat per 
accedir a l’aigua 
i la insalubritat 
condicionen el 
dia a dia del país 
africà
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A diferència d’altres països, en el 
cas del Camerun, l’accés a aigua 
neta i sanejament pot tenir solució: 
la construcció de pous. «Tot i que 
això és més difícil en algunes zones 
del país que en altres», tal com ex-
pliquen Bayiha, director d’ASAFRO, 
associació que gestiona els projec-
tes d’Agermanament al Camerun, 
i Claude Yede, responsable d’una 
empresa que construeix pous al Ca-
merun. En zones desèrtiques i més 
properes al mar això obliga a «exca-
var molt més» per construir els ano-
menats pous de sondeig. Cal baixar 
fins a 60 metres per obtenir aigua de 
boca, ja que l’aigua més superficial 
és salada. A la resta de zones del 
país on són propers els rius i rieres, 
s’utilitza un sistema de bombeig i 
tractament de l’aigua. 

Gràcies a la cooperació bilateral o a la 
tasca d’organitzacions com Agerma-
nament, les zones rurals van podent 
accedir, de mica en mica, a l’aigua 
amb la construcció de pous. Quants 
n’hi ha al Camerun? «Seria arriscat 
donar qualsevol xifra però encara en 
falten. En els diferents òrgans de par-
ticipació, l’aigua sempre surt com a 
prioritat i això evidencia que encara 
en manca molta» expliquen Bayiha 
i Yede. Cada pou que es construeix 
té un cost d’entre 3.000 i 4.000 eu-
ros, quantitat inassolible per la gran 
majoria de famílies del Camerun. Un 
pou en un equipament públic amb 
diferents aixetes i canalitzacions pot 
arribar als 8.000 euros.

Els pous. 
Construcció i gestió

Pous com els que promou Agerma-
nament al Camerun requereixen pla-
nificació, recursos per a la construc-
ció i un model de gestió que faci que 
l’actuació sigui sostenible. Hi ha llocs 
on es pot extreure l’aigua excavant 
un pou, i hi ha zones on cal fer una 
canonada de més d’1 km per poder 
accedir a la font d’aigua neta. 

El treball requereix implicació dels be-
neficiaris: col·laborar en la seva cons-
trucció i el manteniment, disposar de 
suport econòmic per tirar endavant el 
projecte, allotjar el personal de l’em-
presa encarregada de fer l’obra o que 
hi hagi un o dos joves que segueixin 
el procés d’inici fins al final. Ells seran 
els responsables de detectar possi-
bles incidències de funcionament. 

Un cop acabada l’obra, el pou el 
gestiona un comitè, format per fa-
mílies que es beneficiaran de l’aigua 
del pou. Aquest comitè de gestió 
és qui s’encarrega de recaptar la 
contribució periòdica, l’organització 
de reunions i la reparació d’avaries, 
si cal amb l’ajuda de tècnics espe-
cialitzats. La quantitat anual que hi 
aporten les famílies la fixa cada co-
mitè en funció del nombre d’usuaris, 
costos...

L’aigua s’utilitza per a les necessitats 
domèstiques. S’usarà per beure, cui-

nar o per la higiene. També per asse-
degar gent que passa de camí per la 
zona. Un pou canvia la vida de molta 
gent. H2O són molècules de vida però 
també molècules d’esperança. 

L’AIGUA AL MÓN
3 de cada 10 persones no 
tenen accés a aigua neta i 
6 de cada 10 no disposen 
d’instal·lacions de saneja·
ment gestionades de ma·
nera segura.

Les dones i les nenes són 
les encarregades de recol·
lectar aigua en el 80% de 
les llars sense accés a ai·
gua corrent.

L’escassetat d’aigua afecta 
a més del 40% de la pobla·
ció mundial i es preveu que 
aquest percentatge aug·
menti. 

Més del 80% de les aigües 
residuals resultants d’activi·
tats humanes s’aboquen als 
rius o la mar sense cap trac·
tament, la qual cosa provo·
ca la seva contaminació.

Cada dia, al voltant de 1.000 
nens moren a causa de 
malalties diarreiques asso·
ciades a la falta d’higiene.
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Bayiha
Director d’operacions 
d’ASAFRO

Al Camerun la construcció d’un 
pou canvia la vida de la gent d’un 
poble. Poder-se rentar, netejar la 
roba, evitar els viatges de dones i 
nens a buscar aigua... és un canvi 
radical. La construcció de pous su-
posa una gran transformació. Això 
ens fa conscients que cal seguir ac-
tuant per a poder garantir l’accés a  
l’aigua. És bàsic. Per exemple hi ha 
equipaments com escoles, llocs de 
culte, mercats... de localitats on ac-
tua ASAFRO, que segueixen sense 
tenir aigua.

Paquita Montaner
Responsable d’aigua neta 
d’Agermanament

Conèixer aquesta realitat del Ca-
merun m’ha fet sensibilitzar a mi i al 
meu entorn. Quan jo vaig entrar a 
Agermanament no coneixia massa 
el tema de l’aigua i, de mica en mica, 
m’hi he anat endinsant. Prendre 
consciència del valor i l’escassetat 
de l’aigua, et va canviant la mane-
ra de viure i d’estar en el planeta. A 
casa hem canviat alguns hàbits, hem 
après a gestionar el consum que en 
fem i intentem estalviar-la perquè sa-
bem el bé escàs que és per molts 
altres països i pobles. 

Claude Yede
Tècnic en la construcció 
de pous

Molts pobles del Camerun tenen a 
prop rius o rieres però aquesta ai-
gua no és neta i això és un proble-
ma immens. S’està treballant per 
revertir-ho, tot i que serà un camí 
molt llarg. El Camerun té 6.500 
poblacions i jo calculo que poder 
arribar a totes les zones requeri-
rà un pla d’uns 30 anys, aproxi-
madament. L’aigua potable és un 
requeriment indispensable per al 
desenvolupament d’un país i les 
seves activitats.

COM ACTUEM DES DE CATALUNYA

TESTIMONIS 

Agermanament sense Fronteres és 
una organització que treballa des de 
diferents indrets de Catalunya per-
què la població del Camerun pugui 
disposar d’aigua neta. La seva tas-
ca en aquest àmbit ha permès, fins 
ara, la construcció de 65 pous que 
beneficien més de 19.000 persones. 
Agermanament cerca i gestiona, con-
juntament amb organitzacions locals, 
recursos econòmics i fa un control 
del procés de construcció i gestió 
dels pous. Els diners per a la cons-
trucció s’obtenen de les aportacions 
dels socis, de donatius, de recaptació 
en campanyes i accions o d’aporta-

cions fetes per institucions catalanes 
(ajuntaments, consells comarcals, 
parròquies...). Es poden fer aportaci-
ons a través de la pàgina web www.
agermanament.org.

Un cop el projecte d’un pou obté 
el finançament necessari es treballa 
amb l’organització local ASAFRO 
per decidir quin és el punt del país on 
cal actuar amb més prioritat i es fa 
una anàlisi d’aspectes com nombre 
de beneficiaris, model de gestió... 

Per Agermanament, tenir un control 
directe de l’execució de l’obra és 

una prioritat. Un cop el pou entra en 
funcionament també es vetlla perquè 
el sistema de gestió i el manteniment 
es faci tal com s’ha convingut en el 
projecte.

També es fan accions de conscienci-
ació perquè tothom valori un bé es-
càs com l’aigua i se’n garanteixi un 
consum òptim. 

Aquestes accions són una contri-
bució dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible i l’Agenda 2030, 
el 3 (Salut i Benestar) i el 6 (Aigua i 
sanejament). 
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Escola de Ndeme 
Ja ha començat la fabricació dels blocs per la 
construcció d’una aula i els lavabos a l’escola 
maternal de Ndeme, al Camerun. En aquest 
moment l’escola compta amb 54 nens i nenes 
de 4 i 5 anys, i la millora dels equipaments pre-
tén afavorir tant el seu procés educatiu com 
les condicions higièniques i sanitàries. La nova 
aula es finança amb els diners recaptats pel 
grup Logbikoyes de la Delegació d’Osona i la 
construcció dels lavabos la farà l’Associació de 
mares i pares de l’escola. El projecte ha estat 
coordinat per l’Associació AMMNY que també 
gestiona el manteniment de les quatre escoles 
maternals que subvencionem a Nyanon.

Projectes socials a Edea 
L’Association de Lutte contre la Delinquance 
d’Edea al Camerun ha rebut un crèdit i asses-
sorament de la nostra contrapart ASAFRO per 
posar en marxa un camp de cultiu de mandio-
ca. En aquests moments el terreny ja s’ha co-
mençat a preparar per a la posterior plantació. 
Les dones que formen part del projecte també 
participaran en les sessions de formació que 
s’organitzin aquest any per a les associacions 
de dones agricultores. Els ingressos que obtin-
guin amb la venda dels tubercles de mandioca 
els reinvertiran en els projectes socials que fan. 
Els seus objectius són, entre altres, lluitar contra 
el consum d’alcohol per part de menors d’edat, 
prevenir l’abandonament escolar i evitar el con-
tagi de malalties de transmissió sexual.

Visites a centres educatius
Durant el mes de març, diferents membres de 
la Delegació d’Osona van visitar 5 classes de 3r 
d’ESO de l’Institut Jaume Callís de Vic partici-
pant en la tasca sobre el treball voluntari que fan, 
explicant què és una ONG i detallant els projec-
tes sobre l’aigua, les cooperatives i les escoles 
que desenvolupa Agermanament al Camerun. 
També es va anar a l’Institut Marta Mata de To-
relló per col·laborar en el projecte «Ens Movem». 
Les explicacions van anar acompanyades de la 
projecció de vídeos, la donació a cada curs d’al-
guns llibres publicats per la Delegació i el regal 
d’ampolles, clauers, bosses i gorres venudes 
per recaptar diners. Aquest treball de sensibilit-
zació és molt important de cara a generar cons-
ciència social als més petits i joves.

El dia a dia
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Cooperació a 
Tarragona
Agermanament sense Fronteres, que 
forma part del Consell de Coopera-
ció de l’Ajuntament de Tarragona, va 
participar el passat 25 de febrer jun-
tament amb altres ONG del Consell i 
entitats diverses en una reunió en línia 
per actualitzar les línies estratègiques 
del Departament de Cooperació de 
l’Ajuntament. Al mes d’abril es farà la 
segona sessió d’aquest grup desti-
nada a treballar el Gènere i els Drets 
Humans. Aquest ajuntament ha sub-
vencionat altres anys el programa de 
suport a les associacions de dones 
agricultores i la delegació d’Agerma-
nament a Tarragona hi ha organitzat 
diverses exposicions i taules rodones.

Visita de supervisió
En Bayiha i la Juliette Mbog han visitat durant 
aquest primer trimestre pràcticament totes 
les associacions de dones que coordina la 
contrapart ASAFRO. Han elaborat un informe 
molt complet on valoren el nivell d’activitat i 
participació de les dones de cada grup, l’estat 
i manteniment dels camps agrícoles, l’ús dels 
molins de mandioca rebuts, l’aplicació de les 
tècniques apreses en els diferents tallers de 
formació, les principals dificultats així com el 
suggeriment de possibles solucions i accions 
a dur a terme durant aquest any. Les associ-
acions també ho han aprofitat per fer deman-
des concretes de formació, eines i materials i 
algun pou.

Construcció de tres pous
El mes de març, amb la coordinació d’ASA-
FRO, es va iniciar el procés de construcció 
de dos pous perforats (forages) que abastiran 
d’aigua la «Maison de la Femme», centre on es 
fa part de la formació que reben les associa-
cions de dones, i la «Unitat de Transformació 
de la Mandioca», que recollirà part de la pro-
ducció de les associacions de dones i transfor-
marà aquest tubercle en altres productes per 
a vendre. Un tercer pou, aquest d’excavació 
o «puits», s’està fent a la localitat de Ndeme 
després de la demanda feta per l’Associació 
AMMNY. Aquests són els primers pous que es 
comencen a construir després de l’inici de la 
pandèmia per coronavirus.

Exposició 
«Calella és solidària»
Del 20 de febrer al 21 de març la 
Delegació de Calella va participar 
en l’exposició «Calella és solidà-
ria», que es podia visitar a l’Ajunta-
ment Vell. L’objectiu de l’exposició 
consistia a presentar les diferents 
ONG dedicades a la cooperació i 
que formen part del Consell Muni-
cipal de la Solidaritat de Calella, i al 
mateix temps es volia mostrar els 
projectes que han estat subvencio-
nats durant l’any 2020 a través del 
fons de solidaritat de l’Ajuntament. 
Agermanament sense Fronteres 
va rebre 6.464,85 € per al projecte 
«Suport a les associacions de do-
nes cameruneses». 
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Cara a cara
Nathalie, recordo el dia que ens vam 

conèixer a la seu d’Agermanament 
a Barcelona, a finals del 2019. La 
teva iniciativa i vitalitat, acompa-

nyada sempre d’un somriure, em 
van captivar. T’havien parlat dels 

vincles històrics de cooperació entre 
Agermanament i el Camerun. Ens 

vas explicar que eres la presidenta de 
l’Associació de Dones Cameruneses 

a Catalunya, Mont Cameroun. Ens 
demanaves orientació de com po-

díem trobar la manera d’ajudar a 
la teva gent d’allà, que portes al 

teu cor. I així és com vam enfi-
lar el Codesenvolupament. 

Aquest model de cooperació 
vol implicar col·lectius de 

persones migrades amb pro-
jectes de desenvolupament 

en els seus llocs d’origen, 
vinculant-los amb institucions, 

organitzacions i amb el teixit 
associatiu dels municipis on 
resideixen. Podia ser un re-

ferent  que orientés la nostra 
voluntat de treballar junts. 

També ens vas parlar de la teva 
germana Laurence, que viu al 
Camerun i lidera una associa-
ció que treballa amb els joves 

del carrer. Vam constatar que el 
lloc on viu, la ciutat d’Edea,  està 
dins del radi d’acció  d’ASAFRO, 

la contrapart camerunesa d’Ager-
manament. I així és com es va veure la 
viabilitat d’engegar projectes en comú 

que ja són realitat. 

Ha passat més d’un any des d’aquell 
primer dia i malgrat els grans canvis que ha 

comportat la pandèmia,  la llavor que vam 
sembrar ha germinat i ha donat fruits. 

Espero que quan millori la situació 
ens puguem trobar a Granollers, 
la teva ciutat. Quan sigui el mo-

ment, que com tu bé em recordes: 
«les presses no són bones».

ANNA TORRAMILANS

Hola Anna, tu coneixes el nostre tiet Bernat, 
que fa molts anys que viu a Catalunya! 
Va ser al 2019 quan ell em va pre-
sentar l’Antoni, el director d’Ager-
manament. En Bernat  i la meva 
família cada any donem un cop 
de mà fent una aportació eco-
nòmica a l’Associació ALDEJ 
que coordina la Laurence a 
Edea.  En aquella primera visita 
a Agermanament vam parlar 
de com podríem treballar junts. 
La nostra Associació d’aquí, Mont 
Cameroun, celebrava el desè aniver-
sari  i  fèiem una festa. Us hi vam 
convidar amb il·lusió i encara que 
no vau poder-hi ser, vam tenir 
el vostre suport. 

Un mes després 
d’aquesta primera 
trobada et vaig conèixer 
a tu. Des del primer 
moment va haver-hi 
un contacte molt fluid. 
I així van començar 
les nostres trobades i 
converses. Era com si 
ens coneguéssim des 
de fa anys. 

Em vas explicar el 
tema del codesenvolu-
pament i casualment  al 
cap de dues setmanes mar-
xava al Camerun de vacances a 
visitar la meva família. Vam que-
dar que podia  visitar i conèixer 
la vostra contrapart ASAFRO, i 
així ho vaig fer.  Després van venir 
els contactes entre ASAFRO i l’Asso-
ciació ALDEJ i avui puc confirmar que 
les coses avancen i que representaran 
una millora del futur. 

Aquí amb la pandèmia de la covid-19 
hem tingut dificultats. Des de 
fa més d’un any no hem pogut 
fer la nostra trobada pre-
sencial en la qual havies de 
conèixer les dones de l’Associ-
ació.  Anna, tenim un assumpte 
pendent per anar seguint el 
bon camí iniciat.

NATHALIE NGUIMBOUS

@agermanamentsensefronteres @ongagermanament


