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Un altre visió del Camerun 
 
Ens tornem a permetre reproduir un extracte d’un nou article escrit pel periodista 
camerunès Jean Vincent THIENEHOM   
 

“Són necessaris ciutadans 
actius i estats eficaços 
per eliminar la pobresa”  

 
 

El Camerun es defineix ell mateix com un 
“país pobre i molt endeutat”. Si el país és 
pobre els seus habitants també ho són amb 
unes proporcions que ens ofenen a tots. De 
fet, segons les últimes xifres creïbles, 
l’indicador de la pobresa al Camerun és del 
35% de la població, més d’un terç de 
camerunesos viuen amb menys de 0,75 € 
aldia (500 cfa.). 

 La pobresa és molt més present al camp 
70%, mentre que a les zones  
urbanes toca a prop de 2 milions de 
persones principalment a Yaoundé i Douala. 
Prop de la meitat dels habitatges d’aquestes 
dues ciutats no tenen electricitat i el 75% no 
té accés a l’aigua potable. Una de les 
conseqüències d’aquesta pobresa és el 
creixement desmesurat de barris precaris i 
la proliferació d’activitats informals que són 
un refugi i una estratègia per sortir de la 
misèria. 
 
Si nosaltres volem que les dones i els homes 
tinguin accés a l’educació i gaudeixin  d’una 
bona salut, dels seus drets, de la seva 
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dignitat i del dret a la paraula i que siguin 
capaços de tenir el destí a les seves mans, 
ens és necessari un ESTAT eficaç. 
Per això la història ens demostra que 
transformacions extraordinàries de països 
com la Xina, Vietnam, Corea del Sur, 
Botswana, han pogut tenir lloc gràcies a que 
l’Estat ha garantit la salut i l’educació per 
tothom i han controlat activament el procés 
de creixement i transformació econòmica.  
Un llibre editat per la ONG anglesa OXFAM,  
titulat “  DE LA POBRESA AL PODER”  
assenyala que al costat d’un estat eficaç és 
necessari que hi hagin ciutadans actius. 
Perquè si la gent ha de viure amb dignitat i 
ser responsables dels seus actes és 
indispensable que la gent pugui determinar 
el curs de la seva vida, defensar els seus 
drets i la justícia a la seva pròpia societat. 
Els ciutadans actius són un ingredient 
essencial perquè els estats contemporanis 
puguin acabar amb la pobresa i les 
desigualtats d’una manera durable.  

El llibre de l’OXFAM conclou que és per una 
combinació de ciutadans actius i 
estats/nació eficaços que la redistribució 
necessària es pugui dur a terme. Una de les 
característiques dels estats eficaços és que 
els seus dirigents participin en la construcció 
de la nació invertint amb la gent, les 
infraestructures i la producció. Aquets 
dirigents poden a vegades ser corruptes, 
però ells s’arreglen per invertir part del seu 
robatori a l’economia nacional ben 
conscients de que és necessària una 
economia creixent. Per contra, construir 
Estats eficaços esdevé una missió impossible 
quant aquets dirigents i homes de negocis 
només procuren i tenen presa per enriquir-
se ells i envien a l’exterior del país la seva 
riquesa en comptes d’invertir-la en el propi 
país. 
Aquest és tot el problema del Camerun. 

 
Traducció Miquel Porta                      

 
 
 

 
El Bernat i l’Isabel ens presenten una iniciativa per costejar els seus projectes: 
 

Si vols fer un viatge, no pensis més, truca al taxi-amic 
de Codes-Cam, tots els serveis realitzats van dirigits al 
fons del  “PROJECTE LLOCS DE TREBALL”. 
 
Números de contacte: 630 50 29 99 o 610 23 02 26 
e-mail: sabinamaemble@hotmail.es 
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Molt estimades amigues, EULALIA CAMOS I EULALIA TORT 
 
Hem rebut el vostre darrer correu del 3 de setembre que ens ha 
donat un gran plaer, i agraïm al SENYOR que penseu en nosaltres  
No hem respòs ràpidament ja que teníem que tornar al poblat per 
plantar  4.000 plataners. El que és actualment una realització 
d’aquest projecte. 
 
Vosaltres heu visitat el nostre poblat que no té ni aigua, ni 
electricitat, ni dispensari, ni escola, la més  propera és aquella que 
vosaltres ja coneixeu i que necessita ser reparada per  educar els 
nostres infants. La pobresa és una malaltia i ens fa reflexionar. 
 
Com portarem totes les produccions a la ciutat per vendre? No 
tenim camioneta pel transport de queviures. Treballem durament 
pel desenvolupament del nostre poblat utilitzant els  propis diners 
que no són suficients,  hi ha molt a fer. 
 
Com a notícies,  hem fet la comanda dels bancs  i farem una sola 
cerimònia per lliurar el material que ens veu subministrar i la 
inauguració dels nous bancs. Quant tot estigui a punt us 
informarem. Hem escollit com a fusta l’AZOBE. 
 
La vostra pilota de futbol ha portat satisfacció el jove equip del 
poblat que és diu “11 sûrs de MEBOMENYI”. Ha estat un estímul 
pel poblat i mitjançant  la nostra associació, ells us diuen gràcies 
per la pilota i per les samarretes. 
 
Nosaltres sabem que tot això és obra de la CODES-CAM de la 
que vosaltres sou part juntament amb Mme. Magda i Mr. Miquel 
als qui diem igualment gràcies per haver pensat amb nosaltres. 
Mil vegades gràcies a tot el vostre equip. 
 
Estarem tenint cura  dels camps fins el  15 d’octubre i torna-rem el 
gener del 2009. Nosaltres anem a vendre els nostres alvocats 
aquesta setmana i serem a la ciutat demà per enviar-vos  la carta. 
 
D’altra banda, hem demanat als nostres germans i germanes del 
poblat de treballar en grup per diversificar els cultius, per exemple 
el macabo, blat de moro, pebrots,  cacauets i d’altres que demanen 
una curta durada de recol·lecció. Anirem a visitar aquest grups per 
veure els treballs que realitzen i amb quins mitjans, us en parlarem 
en properes cartes. Pensem en ACLPS, que és el  conjunt de 
poblats, per la promoció i el desenvolupament en la nostra 
comarca.   Vindran a veure el que nosaltres fem i de tornada ells 
també ho faran i progressivament anirem endavant per lluitar 
contra la pobresa. 
 
Diem mil vegades gràcies per la vostra visita i com sempre totes 

les portes del poblat són  a punt per acollir-vos.  Tots els nostres agraïments van també per la Codes-Cam, a l’equip que 
vosaltres formeu i també per Mme Magda i Mr. Miquel. 
 
Quin resultat ha donat l’anàlisi de l’aigua del pou de la mostra que veu treure del pou del poblat?                           
 

Framçois Xavier  EMINI 
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Hola amics i amigues ! 
 
La festa de la Verema, com ja sabeu els que hi vareu assistir, va anar molt bé. Un cop més 
varem gaudir amb la trepitjada de raïms (els nens s’ho van passar d’allò més bé...), de la 
“clotxa”, que ja ha esdevingut un menjar tradicional de les nostres festes de la verema i de la 
“cassola del tros” que va sortir molt bona... La Mercè i el Joan així com els altres viatgers 
d’aquest estiu, ens van donar amb detall les seves impressions dels projectes visitats i tots 
varem comprovar com la il·lusió i ganes de col·laborar amb el Camerun no decauen. 
 
Aquest any, com a novetat, hem fet CALENDARIS molt bonics, per regalar a totes les 
persones que facin una petita aportació (5 €) destinats als projectes que estem fent. També 
tenim LOTERIA DE NADAL amb el número 19.461. Tots els esforços són pocs per fer-los 
realitat. COMPTEM AMB VOSALTRES.  
 
Aquest és l’últim Full Groc d’aquest any, per tant voldria agrair en nom de la Codes-Cam l’esforç 
que tots plegats heu fet perquè, un any més, els nostres somnis de col·laboració hagin estat 
una realitat.  
 
La propera i última festa de l’any serà: 
 

LA CASTANYADA el dia 8 de novembre 2008 
(dissabte) a Cal Pobre de Vilafranca del Penedès 

 
PROGRAMA 
 
12 h.  Xerrada sobre: “Camerun: Africa en miniatura”  Per Joan Riera (antropòleg)  
14 h.  Dinar amb el ja famós “ Senglar estofat” acompanyat de mongetes del ganxet   
         Per postres castanyes, moniatos i panellets per tothom. 
 
Tenim tota la tarda per comprar ARTESANIA, CALENDARIS, LOTERIA i fer plans de viatge per el 
proper any... 
 
NOTES: 
· Com de costum el dinar s’haurà de pagar amb antelació, ingressant l’import de 25 € al compte 
de la Codes-cam 2013-0408-21-0200761063 (Caixa de Catalunya) indicant clarament el nom del qui fa 
d’ingrés i el motiu  CASTANYADA 
· NOVETAT: les persones que no paguin pel banc, l’import del dinar serà 30 € (esperem la 
vostra comprensió, ens facilita molt la feina saber amb antelació les persones assistents) 
· No oblideu trucar el telèfon: 93 890 15 91 o escriure un e-mail codescam@terra.es per confirmar la 
vostra assistència abans del dia  4 de novembre. 
 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
US ESPEREM A TOTS 
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