PROGRAMA MUNICIPALISTA
A BURKINA FASO

BURKINA FASO

El país: dades bàsiques
Capital: Ouagadougou
Població: 20,3 milions d’habitants
Llengües oficials: francès, moore, diula (bambara)
Índex de desenvolupament humà 1: 182 de 189 (PNUD, 2020)
Esperança de vida: 61,6 anys (PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable: 48% (PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització: 41,2% (UNESCO, 2018)

1. Coeficient que combina la renda per càpita, la taxa d’alfabetització i un sistema sanitari adequat.

BURKINA FASO

Burkina Faso està situat a l’Àfrica occidental, a la zona del Sahel (regió de transició entre el Sàhara i
l’Àfrica tropical), 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.
Burkina Faso o “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
que van millorar les condicions de vida al país. Actualment, després de 27 anys de govern de Blaise
Compaoré i d’un cop d’estat fallit, s’ha instaurat de nou la democràcia.
Burkina Faso és considerat un dels països més pobres del món, amb un ingrés brut per 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. Les últimes
dècades s'ha intensificat desertificació i la desforestació, a causa de l’escalfament global, amb la
reducció de les precipitacions i l'augment dels fenòmens meteorològics extrems i d'erosió eòlica.
L’economia es basa sobre l’agricultura i la ramaderia, a les quals es dedica el 80% de la població
activa.

El municipi: Ténado
Ténado és la capital del departament del mateix nom, pertanyent a la província de Sanguié, a la
regió centro-occidental del país, i té 3.500 habitants. El departament agrupa 18 poblats, amb 48.307
habitants en total.
La principal activitat econòmica de Ténado és l’agricultura de subsistència, en petites parcel·les
familiars. Gran productor de cebes, molt superior a qualsevol altra regió del país, també d’alls, cols,
tomàtigues i pebres, els darrers anys la producció ha baixat notablement 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.

BURKINA FASO

Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021

EIXOS

MILLORA DE
L'ACCÉS ALS
SERVEIS SOCIALS
BÀSICS

ENFORTIMENT DE
LES CAPACITATS
INSTITUCIONALS I
DE PARTICIPACIÓ
COMUNITÀRIA

PROJECTES

CONSTRUCCIÓ
D'INFRAESTRUCTU
RES EDUCATIVES A
TÉNADO

ENFORTIMENT DE
LES CAPACITATS DE
LES DONES DE
L'ÀREA RURAL DE
TÉNADO

APORTACIÓ FONS

146.829,39 €

30.000,00 €

TOTAL:
176.829,39 €

ODS

