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Projecte: KIRBE GO KURA/Una bona idea 
 

PER QUÈ AL TXAD? 

- Perquè segons l’Informe sobre Desenvolupament Humà 2007-2008 del PNUD, editat per les 
Nacions Unides, Txad ocupa el lloc 170, de 177 països estudiats. L’Estat Espanyol ocupa el lloc 
13.  
 
- Perquè -tant a Catalunya com a la resta de l’Estat- és dificilíssim aconseguir subvencions per 
a realitzar projectes al Txad. Com que l’Estat Espanyol no hi té interessos de cap mena 
(econòmics, polítics, estratègics...), tot i que és un dels països més pobres del món, Txad no 
és país prioritari en cap convocatòria ni en cap pla estratègic oficial.   
 
L’ajuda espanyola pel que fa a ajuda humanitària es limita a donacions puntuals en fases de 
crisis alimentàries greus.  
L’exèrcit -a través de l’ACNUR i actualment de l’EUOFOR- dóna suport als refugiats del Darfur 
(nord-est del país) i contribueix a la pacificació de la zona. Recentment, s’hi ha impulsat 
alguna acció educativa. 
 
- Perquè allà hi tenim Carlos Gangas, un amic que l’any 1986 va decidir anar a treballar a 
l’Àfrica com a missioner i que va impulsar la creació de l’ONGD ADANE. 
 
- Perquè el fet que ell sigui la nostra contrapart local –com a representant de la BELACD de 
Laï- ens permet tenir la plena seguretat que la totalitat dels fons sol·licitats seran destinats al 
projecte en els termes que en ell s’expliciten. 
 

Objectius del projecte  

 
Objectiu general 
- Millorar les condicions de vida –especialment la 
situació alimentària-  i reforçar el teixit associatiu 
de la població de la regió de la Tandjilé Ouest. 
 
Objectius específics  
- Dissenyar i posar en funcionament diverses 
activitats agrícoles, ramaderes i comercials en les 
28 agrupacions participants.  
 
- Crear una Cooperativa Comunitària. 
 

El projecte s’ajusta a la política governamental del Txad i complementa els objectius de la 
unitat regional encarregada d’aquests tipus d’activitats. 
 
Ens trobem en un cicle de desacceleració de l’activitat econòmica d’abast mundial. El Txad, 
com altres països de la zona, és especialment vulnerable a aquests moviments cíclics que 
acostumen a desembocar en crisis alimentàries que tenen efectes gravíssims en una població 
que ja és extremadament vulnerable.   
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El projecte pretén reduir la dependència exterior activant la capacitat productiva dels 
beneficiaris i beneficiàries i, a la vegada, instaurant una política de prevenció i estalvi que 
permeti superar -de maneres menys traumàtiques- aquestes crisis alimentàries, les sequeres... 
 

Població beneficiària 

Seran beneficiàries directes del projecte unes 4.000 persones que formen l’entorn familiar de 
les 950 persones (346 homes i 604 dones) que formen part de les 28 agrupacions 
participants. 
 
L’eix fonamental del projecte és el seu compromís de fer-se responsables del seu propi 
desenvolupament i del de les seves comunitats, ajudant a mantenir activitats socials actuals i 
futures, amb una part dels beneficis generats per la cooperativa. 
 

Antecedents  

- El punt de partida del projecte se situa al Centre Sociocultural Saint 
Cyrille que està ubicat a la parròquia catòlica que té el mateix nom i que va 
ser inaugurat al desembre de 2007 per Carlos Gangas, el bisbe de Laï i el 
cap de la prefectura de la Tandjilé Ouest, que és musulmà. 
 
El Centre –i per tant la parròquia- està ubicat en una zona d’expansió  que ha convertit 8 
pobles de la perifèria en nous barris de la ciutat: Meguene, Hindina, Moreye, Tchagrá, 
Kanddjá, Baktchoro, Mbaya i Mosso Atchoumgué. 
 

El Centre Sociocultural és 
 
- un espai de promoció cultural, alfabetització,  foment 
del teixit associatiu local, esbarjo i oci 
 
- un espai de formació en salut i assistència  
preventiva per ajudar a detectar i combatre la   SIDA i   
altres malalties infeccioses i 
 
- un espai de convivència multiètnica tolerant i 
respectuosa.               

     Centre Sociocultural de Saint Cyrille         
    
Així, les principals actuacions del Centre Sociocultural –
des d’una planificació i intencionalitat educatives- giren al 
voltant de les següents estructures: 
 
-  La biblioteca i les seves instal·lacions per a la lectura, el 
treball personal i els jocs, i –més endavant, quan el 
centre estigui consolidat- el servei de préstec de llibres a 
joves de l’àmbit rural no escolaritzats. 
 
- La sala polivalent per a conferències, debats,  
representacions teatrals, projeccions de vídeo... 

         La biblioteca de Saint Cyrille               
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- L’amfiteatre a l’aire lliure per a representacions,     festivals o concentracions majors. 
 
A més de les activitats previstes, es realitzaran 
aquelles que proposin els mateixos usuaris o 
suggereixin les autoritats locals, sempre que 
s’emmarquin en el deu plantejament.   
 
El Centre es gestiona de la següent manera: 
 
-  Els socis aporten una quota que contribueix al 
manteniment del Centre i disposen d’un carnet que 
els permet l’accés a les activitats. Les quotes  són 
les següents:  

  Amfiteatre de Saint Cyrille el dia de la inauguració      

             . Activitats culturals:  
. Alumnes de Primària ....  250 FCFA (0,38 €)  

         . Alumnes CEG .............   400 FCFA (0,60 €) 
          . Alumnes Secundària ...   500 FCFA (0,66 €) 
         . Resta de socis ........... 1.000 FCFA (1,52 €)  
   
 . Activitats esportives: 250 i 500 FCFA, segons   
 nivell 
    
. Altres activitats (cursos de suport, formació de  
mestres, classes d’informàtica...): els implicats  
participaran en el cost de l’activitat   
 

           Camp d’esports de Saint Cyrille                         . En diferents actes (teatre, projeccions...) es  
   cobrarà una entrada simbòlica. 

 
No es descarta el possible lloguer de les instal·lacions a altres grups com una altra font 
d’ingrés, sempre que no interfereixin en les activitats programades, ni desvirtuïn l’objectiu 
general i específic del Centre.  
 
- Hi ha un Comitè que s’encarrega de la gestió del Centre i que rendeix comptes a la BELACD 
de Laï. A més, la seva gestió i el seu funcionament 
estan sota la supervisió del responsable de la 
Parròquia -actualment Carlos  Gangas - en coordinació 
amb el Comitè. 
 
Un cop l’any hi ha una assemblea general de socis que 
analitza en funcionament del Centre i determina la 
conveniència de modificar –o no- les quotes. 
 
Tot i estar emmarcat en la parròquia, les activitats 
estan obertes a tothom que hi vulgui participar i es 
tenen en compte les demandes d’activitats fetes per la         Aula d’informàtica de Saint Cyrille 

població beneficiaria sempre que no entrin en  
contradicció amb l’esperit educatiu, obert i integrador del Centre.           
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Centre Sociocultural Saint Cyrille de Kélo 
el dia de la inauguració: 21-12-2007 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        Aquesta és, entre d’altres, l’oferta del Centre Sociocultural Jean Paul II de la ciutat de Laï 
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Com ? 

La població beneficiaria ha participat activament en el projecte des del començament: 
 
- Març de 2006. En les diferents comunitats s’inicia un treball al voltant del tema de la 
responsabilitat i la necessitat d’autosuficiència: “Prise en charge”. 
 
- Març de 2007. Es tracta el tema des d’un altre angle i se l’anomena “La corresponsabilitat”. 
No només es reflexiona sobre la necessitat d’avançar cap a la independència econòmica de les 
infraestructures pròpies. Es va més enllà i s’entén aquesta independència econòmica com a 
conseqüència de la iniciativa, la implicació, la responsabilitat i el compromís de cada individu 
en les actuacions comunitàries, sense limitar-se només a demanar.    
 
- Març de 2008. Es reuneixen els grups en funció de les llengües i es decideix passar a l’acció. 
El 29 de març es fa una Assemblea General en la qual participen representants de 20 
comunitats. Es fa una reflexió per grups lingüístics, es fa la posada en comú i es presenten les 
propostes d’activitats generadores d’ingressos que són analitzades entre tots. Sense descartar 
cap proposta, s’acorda que cada representant retornarà el tema a la seva comunitat perquè 
cada una estudiï la seva part i prengui un compromís 
seriós de participació. 
 
- Entre el 2 i el 30 d’abril, Carlos Gangas –responsable 
del projecte- visita totes i cada una de les comunitats 
per concretar i acceptar les iniciatives proposades.  
 
- El 16 de juny es realitza una conferència/debat “La 
pobresa d’un país: crueltat natural o voluntat 
humana”, presentada per Bekayo Samuel, 
responsable de l’antena de Kélo d’Assaild/Proadel. Assaild és una ONG local que treballa amb 
Proadel, que és un projecte de suport a iniciatives locals, subvencionat principalment per 
França. 
 
El resultat és el compromís dels representants de prendre entre les seves mans el seu propi 
desenvolupament i el de les seves comunitats  acordant que una part dels beneficis de les 
activitats que es començaran -que seran generadores d’ingressos- ajudin a impulsar activitats 
socials actuals o futures de les diferents comunitats. 
 
El projecte s’emmarca en 28 agrupacions fetes a partir de les diferents llengües existents en 
els grups i que es proposen engegar activitats molt diverses. En la major part dels grups es 
barregen homes i dones. Cal precisar, però, que les dones han estat majoria tant en les 
reunions de sensibilització, com en les de presa de decisions. 
 
Hi ha un grup format exclusivament per dones. Són dones que ja estan al tercer any dels 
cursos d’alfabetització que ofereix el centre sociocultural i que han decidit fer el seu propi 
grup.    
 
Les agrupacions es federen en una única cooperativa que les ajudarà en la gestió, 
comercialització, seguiment... de les activitats i que, a més, serà la responsable de la gestió de 
la part dels beneficis que es dedicaran a la sostenibilitat de les activitats comunitàries. 
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Amb qui ? 
 
- El projecte el durà a terme la BELACD de Laï que és una associació Diocesana per al 
Desenvolupament reconeguda oficialment com a ONG al Txad pel Comité Interministerial de 
Coordinació d’Activitats d’ONG’s, que depèn del Ministeri de Desenvolupament i Cooperació del 
Txad, l’any 2003 ( www.dioceselai.com ). 
 
L’objectiu fundacional de la BELACD de Laï és el de promoure el desenvolupament integral de 
la persona de forma comunitària, sense discriminació per raons culturals, polítiques o 
religioses. Té una important experiència en l’execució de projectes de cooperació. 
 
La seva missió és la de donar suport als grups d’homes i dones, associacions i cooperatives 
que decideixen organitzar-se i responsabilitzar-se del seu futur per  
 
 - satisfer les seves necessitats bàsiques d’alimentació, educació, salut i producció  
 

- participar en la construcció d’una societat de justícia i de pau sobre les bases de 
l’estat de dret i del respecte pels drets humans. 
 

- L’últim responsable del projecte al Txad serà Carlos Gangas Cuesta, representant 
d’Adane a Txad que, en aquesta ocasió, també representa la BELACD.  
 
És una persona que anteriorment ha treballat a Togo i a Moçambic i que compta amb 
20 anys d’experiència en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.  
 
Supervisarà la feina i farà el control de qualitat de les obres amb el suport de l’enginyer 
del Servei de Construccions de la Diòcesi de Laï i organitzarà la gestió de la 
Cooperativa amb un expert comptable. 
 
- Els responsables del projecte a Barcelona són: 
 

. Francesc X. Soler Casanovas. President d’ADANE. Postgrau de “Gestió del Cicle de 
Projectes en Cooperació Internacional” Cruz Roja Espanyola-Universitat Oberta de 
Catalunya. Juny 2005. 
 
. Mireia Pablo Monrabà . Responsable de projectes d’ADANE. Postgrau de “Tècnica en 
planificació de projectes de desenvolupament” Cruz Roja Espanyola-Universitat Oberta 
de Catalunya. 2007. 
 

 

Quan ? 
 
Data d’inici del projecte: 01-10-2008. 
El projecte s’iniciarà quan hagi acabat la temporada de pluges. 
 
Data de finalització del projecte: 30-09-2009. 
 
 
 

http://www.dioceselai.com/
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    Quant ? 
 

                                                                   
                                                                     COOPERATIVA DE  ST.  CYRILLE 

 

  
GRUPO 

 
ETNIA 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
ACTIVIDAD/ES 

 
CANTIDAD 

COSTE EN 
FCFA 

COSTE EN   
€ 

 
1 

Veiteya 
(Esforcémonos) 

Marbá 13 40 53 Stock : Arroz “padi” 
Arroz limpio 

Mijo 

100 sacos 
50  sacos 
50  sacos 

800.000 
1.250.000 
500.000 

1.221,37 
1.908,39 
763,35 

 

2 Fe-va 
(La Esperanza) 

Marbá 10 23 43 Stock : Arroz “padi” 
Arroz limpio 

Mijo 

100 sacos 
50  sacos 
50  sacos 

800.000 
1.250.000 
500.000 

1.221,37 
1.908,39 
763,35 

 

3 Mba Ka´bei 
(Trae la dicha) 

Zimé 52 
357 

100 
393 

152 
750 

Molino + almacén 
Cría de cerdos 

1 10.860.723 
150.000 

16.581,25 
229,00 

 

4 Houmtada 
(Entendimiento, 

armonía) 

Marbá 9 12 21 Cría de bovinos 10 
 

1.000.000 
 

1526,71 
 

5 Ami n´ga 
(Ahí estamos) 

Marbá 9 10 19 Cría de bovinos 10 
 

1.000.000 
 

1526,71 
 

6 Vetada 
(Valor, ánimo) 

Marbá 26 68 94 Molino + almacén 
Frutales (terreno 

parroquia) 
Ladrillos 

Stock arroz limpio 

1 
160 

 
40.000 

100 
 

10.860.723 
272.000  

 
161.500 

2.500.000 

16.581,25 
415,26 

 
246,56 

3.816,79 

 
7 

 
Meina 

 
Marbá 

   
75 

 
Arroz “padi” 

 
100 

 
800.000 

 
1221,37 
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(Por nosotros) Arroz limpio 
 

50 1.250.000 1908,39 

8 Woultada 
(crecer,autosuficiencia) 

Marbá 42 23 65 Ladrillos, 
Stock : Arroz “padi” 

Arroz limpio 
Mijo 

40.000 
100 sacos 
50  sacos 
50  sacos 

161.500 
800.000 

1.250.000 
500.000 

246,56 
1.221,37 
1.908,39 
763,35 

 

9 Vota Djivida 
(Buen camino) 

Zimé 5 9 14 Stock: Arroz 
descascar. 

Mijo 

50 sacos  
50 sacos 

1.250.000 
500.000 

1.908,39 
763,35 

10 Kottou 
(Protégete) 

 

Zimé 11 36 47 Stock : Cacahuete 50 sacos 600.000 916,03 

11 
 

Nangangou 
(Trabajemos) 

Lelé 23 25 48 Stock : Mijo 
(hombres) 

Arroz (mujeres) 
Frutales 

(Terreno parroquia) 
 

50 sacos 
 

50 sacos 
130 

500.000 
 

1.250.000 
231.000 

763,35 
 

1.908,39 
352,67 

12 Hamanga  
(Busquemos) 

Lelé 4 9 13 Stock. Mijo 100 sacos 1.000.000 1.526,71 

13 Zouma  
(El cultivo) 

Marbá 5 34 39 Cultivo de un campo 
con mijo, alubias, 
maíz y cacahuete 

(terreno pro.) 
 

3 ha 99.000 151,14 

14 Takofo 
(Va adelante) 

Zimé 2 9 11 Cultivo campo 
alubias 
Ladrillos 

 

1 ha 
 

40.000 

29.250 
 

161.500 

44,65 
 

246,56 

 
15 

 
Djimtou 

 
Zimé 

 
4 

 
7 

 
11 

 
Cultivo campo 

 
2 ha 

 
106.000 

 
161,83 
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(Es necesario ayudar) cacahuete 
Ladrillos 

 
40.000 

 
161.500 

 
246,56 

 

16 Guir´bei 
(Haz el bien) 

Zimé 11 11 22 Cultivo campo 
alubias 

Stock : Mijo 

1 ha 
 

50 sacos 

29.250 
 

500.000 

44,65 
 

763,35 
 

17 Nodjou 
(La familia) 

Lelé 3 21 24 Cultivo  Mijo 
Stock arroz “padi” 

2 ha 
50 sacos 

48.500 
400.000 

74,04 
610,68 

 

18 Badjole 
(Ayudarse) 

Mounda 
Toupourri 

Massa 

3 16 10 Stock : Cacahuete 
Arroz limpio 

Mijo 
Taller costura y 

bordado 
 

10 sacos 
10 sacos 
10 sacos 

1 

120.000 
250.000 
100.000 

4.723.505 
 

183,20 
381,67 
152,67 

7211,45 

19 Meina 
(Por nosotros) 

Marbá 9 5 14 Pareja bueyes , 
carreta, arado 

 

1 550.000 839,69 

20 Eya 
(Somos nosotros) 

Marbá 7 3 10 Cultivo campo arroz 
Ladrillos 

2 ha 
40.000 

68.000 
161.500 

103,81 
246,56 

 

21 Ndjountada 
(Ayudarse) 

Marbá 15 19 34 Bueyes-carro-arado 
Cultivo arroz 

Batata 
 

1 
2ha 

0´5 ha 

550.000 
68.000 
15.000 

839,69 
103,81 
22,90 

22 Zouma 
(Labrar) 

Marbá 5 16 21 Cultivo arroz-
cacahuete 

Comercio mijo 

5 ha 
 

100 sacos 

174.000 
 

1.000.000 

265,64 
 

1.526,71 
 

 
23 

 
Kumno adjenabini 

 
Lelé-zimé 

 
29 

 
21 

 
50 

 
Molino + almacén 

 
1 

 
10.860.723 

 
16.581,25 
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(Que Dios nos ayude) 
 

 

24 Kirbe go kura 
(Una buena idea) 

Lelé 3 15 18 Stock cereal 
Cultivo mijo-
cacahuete 

Bueyes-arado-carro 
 

100 sacos 
1 ha+1 ha 

 
1 

1.000.000 
77.000 

 
550.000 

1.526,71 
117,55 

 
839,69 

25 Fangbo 
(Crecer en un futuro ) 

Zimé 25 32 57 Cultivos: arroz- 
Cacahuete- 

Sésamo 
 

 
5,5 ha 

 

 
329.500 

 
503,05 

26 Anga Gula 
(Tierra roja) 

Zimé 21 18 39 Cultivos: arroz- 
Cacahuete 

 

3 ha 140.000 213,74 

27 Kotmbei Zimé    Cultivos: cacahuete- 
sésamo- 
alubias 

 

 
3 ha 

 

 
116.250 

 
177,48 

28 Pam céné  
(Grupo de búsqueda) 

Lelé  
Zimé 

Marbá 
Toupourri 
Mounda 

 

 20 20 Comercio diverso  600.000 916,03 

  
TOTALES 

  
346 

Hombres 

 
604 

Mujeres 

 
950 

Total 

   
64.985.924

FCFA 

 
99.214,85 
EUROS 
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NIF. G-60329851. Entitat sense afanys de lucre, registrada a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 

del Departament de Justícia de la Generalitat  de Catalunya  amb el núm. 14108 

Inscrita al registre al Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de la Generalitat de 

Catalunya amb el núm. 94 

Aquesta és una primera aproximació al pressupost general del projecte. Recull les demandes 
fetes pels diferents grups, en funció de les activitats que volen dur a terme. 
 
Estem acabant de tancar el pressupost global on hem de fer constar aquestes demandes i, a 
més, tenir en compte tot el que és necessari fer per tal de dur a terme el projecte en els 
termes explicats. Quan estigui definitivament tancat, l’adjuntarem en un altre document. 
 
 I després, què? 
 
Un cop dotades les comunitats de tot el que necessiten per iniciar les activitats, la 
parròquia de Saint Cyrille -amb el suport explícit del bisbat de Laï- garanteix la 
constitució de la cooperativa i en farà el seguiment directe durant el primer any i  
indirecte durant, com a mínim, els dos anys següents. 
 
Tot i que l’agricultura hi té un pes important, les activitats plantejades són variades. 
Això permet reduir el risc de la sostenibilitat del projecte en cas de sequeres, plagues...  
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