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PROGRAMA
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Burkina Faso està situat a l’Àfrica occidental, a la zona del Sahel, sense
sortida al mar. Amb una superfície de 274.200 km2, geogràficament és un
país molt pla. La zona del sud-est –on se situa Ténado- està ocupada per un
massís de pedra sorrenca coronat per la muntanya més alta del país:
Tenakourou (749m). La vegetació dominant és la sabana o zona arbustiva
tropical i subtropical de semidesert.

La “terra dels homes íntegres”, conegut per
Alt Volta fins al 1984, es va independitzar de
França l’any 1960. Durant les dècades dels
anys 70 i 80 hi va haver una gran inestabilitat
política: cal destacar el govern revolucionari
de Thomas Sankara, qui va aprovar una sèrie
de reformes socials per millorar les
condicions de vida al país. Ara, després de
27 anys de govern de Blaise Compaoré i d’un
cop d’estat fallit, s’ha reinstaurat la
democràcia.

El país: dades bàsiques
Capital

Ouagadougou

Població

20.321.383 habitants

Llengües oficials

Francès, moore, diolà

Índex de desenvolupament humà

182 de 189 (PNUD, 2018)

Esperança de vida

60,7 anys (PNUD, 2018)

Accés a l’aigua potable
54% (PNUD, 2018)
Burkina Faso és considerat un dels països
més pobres del món, amb un ingrés brut per
Taxa d’alfabetització
42,6% (PNUD, 2018)
càpita de només 1.650 dòlars anuals. L’alt
índex de creixement de la població i
l’aridesa del sòl són factors decisius en l’índex de pobresa. La manca de treball causa una taxa d’emigració molt alta.
L’economia es basa sobre l’agricultura i la ramaderia, a les quals es dedica el 80% de la població activa. Les últimes
dècades s'ha intensificat la desertificació i la desforestació, a causa del canvi climàtic, amb la reducció de les
precipitacions i l'augment dels fenòmens meteorològics extrems i d'erosió eòlica.

Objectius de desenvolupament sostenible als
quals contribueix el programa

2020

Ténado és la capital del departament del mateix nom,
pertanyent a la província de Sanguié, a la regió centrooccidental del país, i té 3.400 habitants. El departament
agrupa 18 poblats, amb 46.555 habitants en total.
La principal activitat econòmica de Ténado és l’agricultura
de subsistència, en petites parcel·les familiars. És
reconegut sobretot per la producció de cebes, molt superior
a la de qualsevol altra regió del país, també és un gran
productor d’alls, cols, tomàtigues i pebres. Tanmateix els
darrers anys aquesta producció ha baixat per la sequera.
Altres activitats econòmiques inclouen la ramaderia, que ha
esdevingut una important font d’ingressos, l'apicultura, la
recol·lecció i explotació de recursos silvestres, l’artesania i
el petit comerç.

El departament de Ténado
disposa d’un pla de
desenvolupament comunitari
elaborat de manera participativa
amb la població local, en el qual
s’identifiquen els següents eixos
estratègics de desenvolupament:

๏ Gestió dels recursos naturals i
millora dels sistemes de
producció per al creixement
econòmic sostenible
๏ Suport als processos de
producció i desenvolupament.
๏ Millora de l'accés als serveis
socials bàsics.
๏ Enfortiment de les capacitats
institucionals i de participació
comunitària.

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2020
Eixos

Objectius

Projectes

Aportació Fons

Millora de l'accés als serveis
socials bàsics

Millorar l'oferta educativa i
les infraestructures de
subministrament d’aigua

Accés a l’educació
secundària a Ténado:
infraestructures i
equipament

152.335,01 €

Enfortiment de les capacitats
institucionals i de
participació comunitària

Reforçar les
organitzacions
comunitàries,
especialment de dones,
per promoure el
desenvolupament local

Reforç de les
capacitats de les
dones de Ténado

30.000,00 €

Total

182.335,01 €

cooperació
cooperació
Accés a l’educació secundària a Ténado:
infraestructures i equipament
Entitat que el presenta: Pa i mel
Contrapart: Pa i mel-Burkina

projecte núm.2020013
País: Burkina Faso
Municipi: Ténado
Import total projecte: 176.177,93 €
Aportació sol·licitada: 176.177,93 €
Aportació Fons:
152.335,01 €

Sinopsi:

El projecte s’insereix en el Pla de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, que inclou diferents sectors, entre els quals destaca l’educatiu com a element clau. Per això es va elaborar el programa de construcció
i equipament d’infraestructures educatives per a tres anys, que va iniciar-se el 2018. El nombre d’alumnes de la
zona, tant de primària com de secundària, no atura de créixer, però els quatre instituts públics i els tres privats
estan completament saturats, amb ràtios de prop de 100 alumnes per aula. Hi ha 58 escoles de primària, de
manera que molts alumnes que acaben aquesta etapa no poden seguir els estudis o s’han de desplaçar a altres
municipis. Les condicions en què s’imparteixen les classes als centres de secundària (massificació, manca de
pupitres i de materials didàctics) fa que el rendiment sigui molt baix i molts alumnes no superin el primer curs.
Per això el projecte proposa la construcció de la segona fase de l’institut de Bavila (tres aules, un magatzem
i dues latrines per als alumnes); la construcció d’una aula, l’edifici administratiu, un pou i latrines a l’institut de
Ténado; i l’equipament de les aules noves, així com de les bastides el 2019. Se’n beneficiaran directament 320
alumnes.
Objectius:

- Millorar l’accés i la qualitat de l’educació.
- Augmentar el nombre i equipament d’infraestructures públiques d’educació secundària a Ténado.
Activitats:

- Convocatòria d’un concurs públic per a l’adjudicació de les obres.
- Creació d’una comissió avaluadora del concurs.
- Resolució del concurs i selecció de l’empresa constructora.
- Reunió de coordinació amb tots els agents implicats.
- Construcció de quatre aules, un magatzem, un edifici administratiu, cinc latrines i un pou.
- Seguiment de les obres.
- Adquisició i lliurament de l’equipament (armaris, taules, cadires, pupitres).
- Acte de recepció de les obres amb tots els agents implicats.

cooperació
cooperació
Reforç de les capacitats de les dones de
Ténado
Entitat que el presenta: Treball Solidari
Contrapart: Dunia La Vie

projecte núm.2020020
País: Burkina Faso
Municipi: Ténado
Import total projecte: 49.971,73 €
Aportació sol·licitada: 49.971,73 €
Aportació Fons:
30.000,00 €

Sinopsi:

El projecte s’emmarca en el dret fonamental a l’educació recollit a la Declaració dels drets humans i inclòs a
l’Agenda 2030 a través de l’Objectiu 4 i la fita 4.6: Per a 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció
substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica. La major
part de les dones del municipi no va poder accedir a l’escola ni a cap tipus de formació, la qual cosa genera
efectes negatius als àmbits de l’autoestima, la salut, l’ocupació, l’autonomia, la integració social i la participació
comunitària. Es proposa, en primer lloc, la realització d’un diagnòstic participatiu que identifiqui les necessitats
i prioritats de les dones de Ténado. D’altra banda, es construiran i equiparan sis centres de formació permanents: un al nucli urbà i cinc en comunitats rurals, que permetin enfortir les capacitats de les dones mitjançant la
continuïtat del programa d’alfabetització d’anys anteriors. Després del primer any els centres estaran sota la supervisió tècnica de la circumscripció d’educació bàsica de Ténado (CEB), la direcció provincial d’educació i de
l’associació tècnica i financera del fons de suport a l’alfabetització funcional (FONALENF). Es preveu impartir-hi
un segon nivell d’alfabetització per a 120 dones i reforçar les capacitats d’organització dels col·lectius de dones
a través de la gestió de competències, amb la formació de 12 facilitadores i 100 promotores.
Objectius:

- Contribuir a la integració socioeconòmica, el desenvolupament i la participació ciutadana de les dones.
- Enfortir les capacitats de les associades dels col·lectius de dones de Ténado.
Activitats:

- Realització de tallers de diagnòstic participatiu comunitari i elaboració de l’informe.
- Construcció i equipament de sis centres permanents d’alfabetització.
- Adquisició i lliurament de material didàctic i escolar.
- Realització de cursos de reciclatge per a 12 mestres d’alfabetització.
- Realització de cursos d’alfabetització per 120 dones.
- Organització de concursos sobre les matèries estudiades i celebració de l’acte de clausura.
- Realització de tallers de formació per a 12 facilitadores sobre gestió de competències.
- Realització dels cursos de formació en gestió de competències per a 100 dones.

