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PRESENTACIÓ 
 
 
L’ONG Makary Blangoua és una organització creada el 1996 que col·labora 
activament en la tasca de desenvolupament a l’Extrem Nord del Camerun des de les 
missions de Makary i Blangoua, principalment escolaritzant infants, donant formació 
professional a joves, alfabetitzant i donant sortida laboral a dones, i també construint 
pous d’aigua potable.  
 
Som fruit de l’experiència i l’empremta que han deixat missioners com en Jordi Mas 
que, a partir dels 80, va començar a fer realitat el que ara són les missions de Makary i 
Blangoua. Va fundar els hospitals de Tokombere, Hina i Mada, de la zona del Llac 
Txad, les escoles de Blangoua i Blaram, l’escola professional CEFAVIHAR, el centre 
de formació de dones FEMAK a Makary, moltes sales polivalents destinades a usos 
dels pobles, i va construir multitud de pous d’aigua potable.  
 
També venim del coneixement del terreny de missioners com en Sisco Pausas i en 
Miquel Àngel Pérez que van contribuir al desenvolupament i sosteniment de la missió i 
a la continuació de l’obra iniciada pel Jordi Mas. 
 
Els nostres projectes es gestionen a través de la Diòcesi de Yagoua que, mitjançant 
CODASC (Comitè Diocesà de Desenvolupament - Càritas Diocesana), administra 30 
centres educatius que acullen quasi 10.000 nois i noies 
 
El curs 2020-2021 vam iniciar el projecte Fes-te amic de les escoles de l’Extrem Nord 
del Camerun que consisteix en l’apadrinament de l’escolarització d’un infant. Aquesta 
iniciativa representa un pas endavant en el compromís d’ajut i col·laboració amb els 
projectes de l’ONG més enllà del fet de ser soci o sòcia. Per tant, a banda de socis/es, 
tenim  la categoria de padrins/padrines, que poden ser o no socis/es de l’entitat.  
 
Comptem amb la llarga experiència de l’Institut Pontifici de Missions a l’Estranger 
(PIME), que fa molts anys que desenvolupa el projecte de suport a distància i que 
actualment coordina l’apadrinament de l’escolarització d’uns 1200 infants i joves a 
diferents països empobrits. També comptem amb el suport de CODASC, que fa 
d’intermediari entre les escoles i l’ONG. 
 
El missioners referent, en el nostre cas mossèn Lamg Albert de CODASC, ens informa 
de quins infants escolaritzats necessiten suport i ens facilita una base de dades 
d’aquells susceptibles de formar part del projecte. 
 
Els primers beneficiaris del projecte són els infants de l’Escola Primària de la Missió de 
Blangoua. 
 
Volem posar èmfasi en que no es tracta d’enviar uns recursos a un nen o nena en 
concret sinó que aquests diners ajudaran al desenvolupament de tota l’escola. 



Simbòlicament enviem la fitxa del nen o nena que ha estat assignat al padrí/na però 
l’infant en qüestió no sabrà que n’és el destinatari.  
 
Des de l’ONG mitjançant la informació aportada pel  missioner responsable del 
projecte s’envia informació periòdica sobre el nen/a beneficiari del suport, així com 
sobre l’estat dels projectes comunitaris. 
 
També informem si el projecte s’ha d'interrompre per causa de força major (trasllat de 
fills, finalització d'estudis, possibles morts...) proposant un nou nen/a a qui  continuar 
donant suport. 
 
Demanem un compromís de les donacions de 3 anys per poder garantir la continuïtat 
de l’educació del nen o nena. Durant aquests anys es pot desgravar l’import en la 
declaració de la renda a partir dels 60 euros anuals. Al final d’aquests tres anys el 
suport es renova de forma tàcita anualment. 

 
Per a qualsevol dubte que tingueu podeu contactar amb l'ONG  a l’adreça  electrònica 
apadrinamentblangoua@gmail.com o visitar la nostra pàgina web 
www.makaryblangoua.org  
 
 
ON ESTEM 
 
EL CAMERUN: protectorat alemany fins al primer guerra mundial, el territori de l'actual 
Camerun era puntuació el 1920 entre França i el Regne Unit. Allà La República del 
Camerun es va formar l'1 d'octubre de 1961gràcies a la reunificació del bàndol francès 
(independent de l'1.1.1960) amb la zona sud de la part britànica, però només el juny 
de 1972 el país,gràcies a un referèndum popular es converteix en república unitària. 
Avui té uns 22 milions d'habitants, que viuen en un territori de 475.442 Km2. N'hi ha 
més de 200 diferents ètnies i grups lingüístics. Es diu "Àfrica en miniatura "per la gran 
varietat de climes i ambients present al seu territori, però, és un país que lluita tenir 
una estructura política estable que respecti els drets ciutadans i garantir-los una 
existència digna econòmicament. 
 
Fins al 1970 l'agricultura va ser el motor del creixement econòmic del país, un recurs 
que després va ser substituït per petroli que s'ha convertit en la principal font 
d'ingressos. Des de 1985 el país va patir una forta crisi econòmica a a causa de la 
reducció dels preus internacionals de les matèries primeres, la principal font 
d'ingressos en aquest període: en els deu anys següents el PIB per càpita va disminuir 
un 6,5% mentre que la població va augmentar anualment 2,8%. Des de 1990, gràcies 
a les inversions privades, una major eficiència productiva en el sector agrari e al 
desenvolupament del comerç, el país va començar a experimentar un creixement 
constant. El F.M.I. proporciona ajuda al Camerun per reduir la pobresa i ajudar a les 
reformes econòmiques iniciades pel govern. El Banc Mundial també ajuda el país 
inversions en salut (lluita contra la sida), infraestructures, educació i desenvolupament 
rural. 
 
La vida política interna del país està marcada per una continuïtat problemàtica de 
govern, amb l'absència total de alternança en el poder. Les principals figures polítiques 
van ser la del president Ahmadou Ahidjo, des de 1961 fins a 1982, i la de Paul Biya, 
des de 1982 fins avui. La greu inestabilitat política i les guerres que han afectat alguns 
nacions veïnes, com el Txad, Nigèria, Mali i la República Centreafricana, estan 
impulsant el govern de la El Camerun farà més per la cooperació política regional. La 
inestabilitat fronterera provoca tant a augment progressiu de refugiats refugiats al 



Camerun que un debilitament de la seguretat de l'estat. A a causa de la porositat de 
les fronteres amb Nigèria, militants del grup terrorista Boko Haram han vingut diverses 
vegades infiltrat al nord del país, terreny fèrtil de reclutament. El 40% de la població és 
cristiana, el la resta es reparteix entre animistes (40%) i musulmans (20%), presents 
principalment a les regions del nord. Allà La llibertat religiosa està garantida malgrat 
les tensions entre diferents grups ètnics i religiosos. 
 
La població creix constantment, més d'un 2% anual. La forta urbanització es va produir 
sense el necessari inversió en infraestructures, creant barris marginals i suburbis. 
Només el 47% de la població ho té electricitat. Al Camerun, la llibertat d'associació i 
d'opinió està molt limitada: el país es classifica en el lloc 147 de 197 per a la llibertat 
de premsa. La corrupció i l'amiguisme segueixen sent endèmics. 
 
L'evangelització del territori va començar el segle passat, just abans que Yaoundé 
s'establís a la Prefectura apostòlica el 1890. Les cinc seus metropolitanes compten 
amb un total de 17 diòcesis sufragània més, governades per majoritàriament per 
bisbes camerunès. PIME hi va arribar l'any 1967, gràcies a un agermanament (que va 
acabar en 1990) entre l'Institut i la diòcesi de Treviso. El primer compromís és amb 
Ambam, que PIME deixa l'any 1995. Mentrestant, a 1974, un petit grup de missioners 
del PIME prenen un compromís al nord del país, a Guidiguis, a la diòcesi de 
Yagoua; la seva presència s'estendrà més tard a Touloum i Zouzoui. Cinc anys 
després va començar el PIME centre diocesà de formació per a catequistes, a 
Doubane. Part del primer compromís va ser la presència a la capital Yaoundè, on els 
missioners del PIME gestionen ara dues parròquies, un Foyer per a nens del carrer i el 
seminari filosòfic per als països africans del PIME 
 
DIÒCESI DE YAGOUA 
 
La Diòcesi es troba a la regió de l'Extrem Nord i té una superfície total de 22.461 km² 
(gairebé com Llombardia) amb una població d'aproximadament 1.895.000 habitants. 
Zona caracteritzada per un tipus de clima sabana arbustiva predesèrtica (saheliana) 
amb una estació seca d'uns vuit mesos i una estació plujosa de quatre mesos. Les 
principals ètnies que poblen aquest territori són vuit. Aquesta població pràctica a 
la majoria és l'agricultura (87%) i els principals cultius són el mill, el sorgo, l'arròs, el 
cacauet i el niébé. La cria de boví, cabrum i porcí també és una activitat de primera 
importància. La pesca es practica a llac Maga i al riu Logone. 
 
La majoria de la població està islamitzada. Els catòlics, malgrat el fort augment, 
continuen sent una minoria. En el minories de protestants i ortodoxos també es troben 
a la regió, a més de les noves religions anomenades comunament "sectes" i religió 
tradicional. Així doncs, la Diòcesi va iniciar un diàleg especialment actiu l'acció de la 
Comissió Diocesana per l'Ecumenisme i el diàleg amb les religions no cristianes. 
El bisbe és Mons. Bartolomeo YAOUDA HOURGO; la Diòcesi té 25 parròquies 
dividides en 5 àrees pastorals que tenen al capdavant un vicari episcopal. Cal destacar 
que el nombre de missioners és constant disminuir. Afortunadament, la Diòcesi compta 
amb nombrosos catequistes. 
 
 
EL PROJECTE EDUCATIU 
 
La situació econòmica de la Diòcesi és molt precària, depenent quasi totalment de 
països estrangers. mb la creació del Consell Diocesà d'Afers Econòmics, el bisbe 
pretén una millora de la gestió, una més gran participació dels fidels en la vida material 
de la Diòcesi i en projectes generadors d'ingressos per arribar-hi a l'autofinançament. 
 



La joventut és una de les principals preocupacions dels pastors. L'educació catòlica a 
nivell diòcesi és ara consolidat. Hi ha 3 llars d'infants, 33 escoles de primària, 6 centres 
de formació professional, un total de més de 7000 alumnes. 
 
En l'àmbit de la salut, hi ha 10 dispensaris catòlics amb una trentena de sanitaris a 
diferents nivells de especialització. Tanmateix, fins ara no hi ha cap metge que pugui 
complementar la tasca d'infermeria. 
 
La pastoral social es fa sota la direcció del Comitè Diocesà d'Activitats Socio-
Caritatives (CODAS-CARITAS), creat l'any 1995. Compta amb 7 serveis operatius 
(educació, sanitat, agricultura, hidràulica rural, promoció de la dona, justícia i pau, 
microcrèdit) i ja compta amb diversos èxits en el seu mèrit, com ara construcció de 
centres de salut, nombrosos pous, formació dels pagesos en tècniques agrícoles i 
la cria, l'alfabetització d'adults, la promoció femenina i la concessió de crèdits a les 
associacions de pagesos. A poc a poc es posen en marxa iniciatives parroquials i 
diocesanes per al sector Justícia i Pau. 
 
En la col·laboració existent des de 1975 entre la Diòcesi de Yagoua i el PIME, l'any 
2009 la sol·licitud de la Bisbe per la inclusió en l'estructura organitzativa central de 
CODAS - Càritas en la perspectiva de poder reorganitzar i millorar l'eficàcia i 
l'eficiència d'aquesta coordinació diocesana.  
 
En aquest context de rellançament, els projectes sanitaris i educatius es van 
considerar prioritaris, pel que fa a aquests últims, la El programa té com a objectiu 
donar suport a les llars d'infants, escoles de primària i centres de formació professional 
mitjançant unes iniciatives específiques que versaran sobre la formació i actualització 
del professorat, la renovació de equipament escolar, millora del material pedagògic i 
educatiu, suport organitzatiu i econòmic per a la Secretaria d'Educació. 
 
Com ja s'ha dit anteriorment, als alumnes de parvulari i primària cal afegir-hi els nens 
que tenen han acabat l'educació primària i no han pogut accedir als estudis superiors, 
però encara volen formar-se per a una inserció positiva en la societat actual. Aquests 
adolescents d'entre 12 i 15 anys fan cursos posada en marxa professional, impulsada 
per missions o altres entitats vinculades a la diòcesi, en els sectors de la confecció, 
fusteria, mecànica o agricultura. El projecte pretén, doncs, oferir aquest gran nombre 
d'infants i joves una perspectiva de desenvolupament positiva i concreta per a la seva 
vida futura perquè puguin viure al seu entorn i en la seva cultura amb serenitat i  
dignitat. 
 
 
PERQUÈ COL·LABORAR DES D’ACO 
 
Arrel de l’estada al Camerun durant 6 anys de Mossèn Miquel Àngel, antic vicari de 
Mollet, militants d’ACO s’hi van implicar en l’ONG i alguns han fet estades solidàries i 
hi col·laboren. 
 
Davant la terrible guerra d’Ucraïna col·laborar amb un país com Camerun ens ajuda a 
conèixer conflictes oblidats pels mitjans de comunicació. A l’Extrême Nord del 
Camerun el grup terrorista Boko Haram, que està contra l’escola i especialment contra 
l’escolarització de les nenes, està molt actiu i porta anys provocant inseguretat, por, 
destrucció, morts, pobresa, desplaçats, refugiats. 
 
A aquest conflicte cal afegir ara un empitjorament de la violència com a conseqüència 
d’un nou conflicte ètnic entre pastors àrabs choa  i agricultors  Musgum. Darrera hi ha 
el canvi climàtic i l’adquisició d’armes en els últims anys en resposta a la inseguretat 



ocasionada per Boko Haram  i els bandits locals.  Aquest conflicte està provocant 
milers de desplaçats cap al Txad 
 
Malgrat les necessitats aquí a Catalunya i a Espanya són moltes, col·laborar amb una 
ONG petita i d’Església com l’ONG Makary-Blangoua ens ajuda a ser conscient de les 
desigualtats del món en què vivim, a posar rostre a la pobresa i a  tenir una visió 
d’Església universal.  
 
Una bona part de la tasca de l’ONG a banda de col·laborar amb el desenvolupament 
de l’Extrême Nord del Camerun és sensibilitzar aquí i contribuir a una educació per la 
justícia global. 
 
Col·laborar amb l’ONG Makary-Blangoua és apostar per l’educació com a principal 
arma per canviar el món. 
 
 


