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El Projecte Bobo-Dioulasso és un projecte de cooperació internacional que pretén enfortir les associacions 

locals que treballen per els drets de les dones i dels infants com també crear una xarxa per aprofitar 

recursos i sinergies. 

Els destinataris/es directes són: 

 

 L’equip humà de les associacions locals 

 Les dones de Burkina Faso que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social 

 Els infants de Burkina Faso que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social 

 

Els destinataris/es indirectes són: 

 

 Les dones de Burkina Faso en general 

 Els infants de Burkina Faso en general 

 Totes les persones que tinguin la possibilitat i accés als documentals audiovisuals, multimèdia o 

fotogràfics 

Millorar els drets de les dones i els infants a Burkina Faso 

 Reobertura del Centre de Dia per infants del carrer a Bobo-Dioulasso 

 Impulsar associacions locals que treballen pels drets de les dones i els infants 

 Sensibilitzar les autoritats de Burkina Faso sobre la situació de la dona i els infants 

 Organitzar tot tipus d'activitats per tal d'obtenir fons per el desenvolupament de les activitats que 

durem a terme 

 Organitzar un Camp de Treball voluntari i social a Bobo-Dioulasso per aportar personal humà a 

les associacions locals 

Esso Telou és un educador social francès originari de Togo. Durant més de 25 anys a treballat en un 

programa social del govern francès a Burkina Faso. Aquest programa intenta la reinserció social 

d’adolescents francesos entre 16 i 18 anys que han comés algun delicte i els envien durant 9 mesos a 

aquest país per treballar amb la comunitat en diferents projectes socials. Esso era el coordinador del 

programa sobre terreny i el responsable de portar aquests nois/es des de França i fer el seu seguiment 
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personal. Durant el temps que va treballar en aquest país va fer altres tasques socials, a nivell personal, 

recolzant projectes locals. Va construir amb diferents donacions provinents de França, el primer orfenat 

de la regió de Bobo Dioulasso. També va recolzar l’associació local Tié en els diferents projectes que 

desenvolupaven pels drets dels infants.  

Actualment Esso s’ha jubilat i degut als seus problemes de salut no pot viatjar amb tanta freqüència a 

Burkina Faso, per aquest motiu ha ofert a NouSol la continuïtat dels projectes socioeducatius que duia a 

terme. 

Burkina Faso és un dels països més pobres del món, i ocupa el lloc 185 de 188 països que estan inclosos a 

l’índex de desenvolupament humà. Aquest índex mesura la comparativa de l'esperança de vida, 

l'alfabetització, l'educació i el nivell de vida corresponent a països de tot el món. 

Gairebé 90% de la seva població viu de l'agricultura, la qual sofreix amb les sequeres. El cotó és el principal 

producte d'exportació. El seu alt índex de creixement poblacional juntament amb l'aridesa del seu sòl són 

factors que influeixen en forma rellevant en el seu índex de pobresa. L'agricultura representa el 32% del 

seu producte brut intern i dóna treball al 92% de la seva població treballadora. Es destaca la cura del 
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bestiar, i especialment en el sud i el sud-oest el cultiu de sorgo, mill, blat de moro, cacauet, arròs i cotó. 

La falta de treball, s’estima que més un 70% de la població està a l’atur, causa una molt alta taxa 

d'emigració: per exemple, hi ha tres milions de persones natives de Burkina Faso que viuen a la Costa 

d'Ivori. Segons els informes del Banc Central dels Estats de l'Àfrica Occidental, aquests emigrants envien 

per any diverses desenes de milers de milions de francs CFA a Burkina Faso.  

L’esperança de vida és de 59 anys. La taxa de mortalitat és molt alta a causa de la sida, que afecta el 

creixement demogràfic natural de la regió. La mortalitat infantil és situa al voltant del 88,6 %.  La majoria 

de la població pertany a dues ètnies principals: els voltaics (que van absorbir els històrics mossi) i els 

mande. Les zones del sud són les més poblades, amb una densitat que de vegades força l'emigració. Hi 

conviuen religions animistes africanes, el cristianisme i l'islam. La llengua oficial n'és el francès. 

Un dels desafiaments principals de l'estat és millorar la seva educació, ja que menys d'una tercera part 

dels nens rep educació primària, malgrat la presumpta obligatorietat de l'escolarització gratuïta fins als 

16 anys. L'índex d'analfabetisme és un dels més elevats de tot el món, sobretot el de les dones que està 

al voltant del 72 %. 

Des el 30 d'octubre de 2014 fins el 29 de novembre de 2015, el país va estar immers en un procés de 

transició liderat per un govern provisional de caràcter militar sorgit d'un cop d'Estat que es va consumar 

després de dies d'aixecaments i revoltes. El president Compaoré va ser deposat per la força, i la prefectura 

d'Estat va ser assumida per Yacouba Isaac Zida, i va iniciar un procés constituent. 

El 29 de novembre de 2015 es van realitzar les primeres eleccions generals, en les quals va resultar 

guanyador Roch Marc Christian Kaboré amb el 53,5% dels vots. 

El nord de Burkina Faso, frontera amb Malí viu una inseguretat permanent degut a l’arribada de milers de 

refugiats provinents de Malí i per atacs terroristes de grups armats provinents d’aquest país. S’estima que 

hi ha al voltant de 100.000 refugiats provinents de Malí a Burkina Faso 

Burkina Faso té dos greus problemàtiques a resoldre, per una banda un dels percentatges més alts del 

món d'analfabetisme, sobretot el de les dones que està al voltant del 72 %.  

Per l’altre l’elevat percentatge d’infants en situació d’exclusió social o vulnerabilitat del qual s’aprofiten 

les màfies d’esclavatge infantil que operen al país. 

Aquestes problemàtiques dificulten el desenvolupament social de Burkina hipotecant el futur del país i 

perpetuant la pobresa. 

Per aquest motiu creiem imprescindible organitzar la societat civil creant una xarxa amb els recursos 

col·lectius i  aprofitar  sinergies per tal d’impulsar el complert desenvolupament de la població. 

 

 


