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1. ASSOCIACIÓ DONES BURKINA 

 
 
Objectiu: 
 
Té com a objectiu princi pal  l ’ajuda a les dones de Burkina Faso, 
les quals, a causa de si tuacions de vi duïtat, abandó o malalti a, 
viuen precàriament. 

 
La final i tat general  és la real i tzació d’acci ons i  projectes de 

cooperació per al  desenvolupament, el  recolzament i  la promoció 
dels drets humans i  l ’establ iment de xarxes de sol idari tat i ajuda 
social . Al  mateix temps, l ’associació vol  impulsar l a real ització 
d’accions i  programes d’informació i  fomentar el  voluntariat i  la 
sensibi l i tzació social . 

 
 
Qui som? 
 
Som un grup d’amics i  professionals que, sensibi l i tzats per la 
gran capacitat de l lui ta de les DONES DE BURKINA a pesar de 
l ’extrema precarietat en què viuen, degut a la seva problemàtica 
especial , hem decidi t contri bui r perquè pugu in sorti r endavant. 
 
El  compromís comú de l ’associació  és que totes l es donacions i  
fons que es recul l in es dediquin íntegrament a projectes de 
l ’associació. Les despeses que s’originen per contractació de 

serveis, dietes o qualsevol  al tre concepte els suf ragaran els 
propi s col ·laboradors i  mai aniran a càrrec dels fons de 
l ’associació . 
 
 



 
 

MUJERES BURKINA 

Asociación MUJERES BURKINA  CIF G-64479660                                                               
C/ Miquel Romeu, 124 - 08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)    

www.mujeresburkina.org 

3 

 
 
Què fem? Projectes 

 
Donem suport a la dona de maner individual:  
 

  Perquè les dones són les que pateixen la si tuaci ó de 
vi duï tat, abandó o malaltia.  

  Perquè el les són, no rmalment, el  pi lar d’una famí l ia.  
  Perquè el les són les que tenen la força i nterior per poder 

donar una volta a aquesta si tuació.  
 

Donem suport, en especial , a les que viuen a la rodal ia 
d’Ouagadougou i  a les zones rurals, on l a si tuaci ó sobrepassa 
qualsevol  l ími t i  on la dona està si tuada en un segon terme.  
 
 

Com ho fem? 
 

  Recol lint ajuda aquí  (objectes, donatius, etc.) i  convertint -la 
en valor a Burkina, i  a la inversa. 

  Donant crèdi ts.  
  Creant negocis fami l iars.  
  Col·l aborant en l ’al fabeti tzació, la comptabi l i tat i  l ’educació 

en higiene i  nutrició.  
  Donant formació en cooperativisme i  fomentant l ’associació i  

l ’ajuda mútua.  
  Faci li tant l ’accés a la salut.  
  Ajudant l ’exportació dels productes elaborats a Burkina.  

 
 
Com col·laborar?  
 

  Amb temps 
  Amb l ’experiència professional  
  Amb material 
  Amb aportació econòmica 
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2. ESTATUTS: 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN MUJERES BURKINA 

CAPITULO I 

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO 

Artículo 1. Con la denominación MUJERES BURKINA, se constituye una 

ASOCIACIÓN al amparo del artículo 22 de la Constitución 
Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación y demás normas complementarias, 

con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo 
de ánimo de lucro. 

Artículo 2. Esta asociación se constituye con carácter permanente y por 
tiempo indefinido. 

Artículo 3. La existencia de esta asociación tiene como fines generales la 
realización de acciones y proyectos de cooperación al 

desarrollo, el apoyo y promoción de los derechos humanos, y el 
establecimiento de redes de solidaridad y ayuda social. A su 

vez, constituyen fines de la asociación la realización de acciones 
y programas de información, fomento del voluntariado y 

sensibilización social.  

Como fines inmediatos y presentes, la Asociación tiene por 
objeto la labor de ayuda a determinados territorios o 

comunidades con un bajo nivel de desarrollo humano, 
económico y social, en concreto, en Burkina Faso. A este 

respecto, se colaborará y coadyuvará en las labores médico-
sanitarias, nutricionales, en la escolarización y en la paliación 

de las carestías e injusticias existentes. 
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La Asociación basa sus actividades de cooperación y solidaridad 
en los siguientes principios: 

 La voluntad de cooperar y colaborar de forma directa con las 
poblaciones y territorios desfavorecidos como vía de acción. 

Las vivencias, conocimientos y experiencias adquiridas por 
los miembros en determinadas comunidades y territorios 

ponen de manifiesto la necesidad de actuar de forma directa 
y sin mediaciones. 

 El compromiso de que la totalidad íntegra de los recursos 
económicos y materiales obtenidos por la Asociación de sus 

socios, asociados, colaboradores y/o voluntarios esporádicos 
en forma de donaciones, donativos y cualquier otra forma de 

transmisión lucrativa servirán para financiar sólo los costes 
directos de las acciones y proyectos que la Asociación lleve a 
cabo para el cumplimiento de sus fines.  

 La percepción de que la ausencia de recursos y medios 
sanitarios, higiénicos y alimenticios son una de las 

principales fuentes de desigualdad e injusticia entre los 
hombres.   

Artículo 4. Para el cumplimiento de los fines, la Asociación realizará las 
siguientes actividades: 

a) Promocionar y apoyar a aquellos sectores más 
desfavorecidos y marginados de Burkina, en especial, las 

mujeres viudas o enfermas, con la esperanza de su 
integración y que sirvan de motor al desarrollo del territorio 

y sus comunidades. 

b) Colaborar en la erradicación de las deficiencias médico-
sanitarias, nutricionales, educativas y de paliación de la 

pobreza en los territorios o comunidades de actuación. 

c) Concesión de ayudas económicas y financieras, a aquellos 

nuevos proyectos e iniciativas de desarrollo empresarial que 
se planteen por parte de las personas de las comunidades en 

las que se actúe, al objeto de fomentar el dinamismo y 
crecimiento económico y social, a la vez que su integración 

dentro de la propia sociedad y comunidad. 
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d) Colaborar material y/o económicamente en la construcción 
de centros docentes y de acogida en los territorios o 

comunidades de actuación. Asimismo, se buscará proveer y 
suministrar material escolar y vestuario. 

e) Organizar y dirigir expediciones así como las estancias de los 
socios, colaboradores y cualquier otro tipo de personal para 

la realización de tareas voluntarias en los territorios y/o 
comunidades de actuación.  

f) Cualquier otra actividad relacionada con las anteriores. 

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio social en Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona), c/Miquel Romeu, 124, y su ámbito 
territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades 

es todo el territorio del Estado Español. 

 

 

CAPITULO II 

ÓRGANO DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 6. La Asociación será gestionada y representada por una Junta 
Directiva formada por:  

 un Presidente, Lluís Riba Sicart * 

 un Vicepresidente -Tesorero, Amadeu Aixut Freixenet * 

 un Secretario, Montserrat Riba Sicart * 

 

* any 2008
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3. BURKINA FASO 

 

Burkina Faso, anomenat Al t Vol ta fins el  1984 i  col ònia 
francesa fins el  1960.  
Està si tuat a l ’Àfrica Occidental , al  nord de Costa d’ivori , i  no 
té sorti da al  mar. La capi tal  es Ouagadougou. 

Superfície 274.200 km  quadrats. És, aprox imadament, la  

meitat  d ’Espanya 

Població 13,2 mil ions d ’hab itants, dels quals 1 mil ió v iu a  
Ouagadougou (2005). Al med i urbà h i v iu  e l  

18%, i a l med i rural e l 82% restant  

Cl ima Trop ica l amb dues estacions, una de p luges i un  
alt ra de seca 

Grups ètnics Les pr incipals són mossi (més del 50%), bobo, 

gurunsi,  peul,  haussa, tuareg 

Idioma L’of ic ia l és e l f rancès. La major ia de la pob lació  
no e l par la i ut i l itza alguna de les més de 60 
l lengües ex istents. Les pr incipals son e l Moss i i  

e l Dyula.  

Rel i gió Musulmana, 25%; catò lica, 11,5%; a lt res  
re lig ions cr ist ianes,  0,6%; re l ig ions trad ic iona ls  

afr icanes i a lt res, 62,6% 

Si stema 
pol í tic 

Repúb lica presidencia l.  P lur ipart id isme  

Cap d’estat Bla ise Compaore des de 1987, escoll it  

democràt icament 1991. Darrera reelecció 2005  

Recursos Recursos naturals: pedra calcàr ia, manganès, 
marbre, etc. No estan prou exp lotats.  

Productes agropecuar is: mi l l,  s orgo, canya de 
sucre, b lat  de moro, cotó, cacauets, ramader ia 

bovina i aus de corral.  
Pr inc ipa ls indústr ies: a l iments, cervesa,  
indústr ia l leugera, far ines, sabons, cotó, llantes,  

motocic letes.  
L’agr icu ltura representa gairebé e l 50% del P IB.   
E l país és autosuf ic ient  en al iments bàsics, però  

només quan no h i ha sequeres 

Desenvolupa-
ment 

econòmic 

El país ocupa la posic ió 175 de 177 de l ’ índex 
de Desenvolupament Humà del 2005 del 

Programa de les Nacions Un ides per  a l  
Desenvolupament   (PNUD)  
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Moneda Francs CFA (1 euro = 655,957 f rancs CFA)  

 

Esperança de vi da 44 anys 

Taxa de mortal i tat infanti l  169/1000 

Taxa d’al fabeti tzació d’adul ts  21% 

Taxa de matriculació d’alumnes  20 % 

Sense accés a l ’ai gua potable  58 % 

Sense accés a servei  de salut 30 % 

Mortal i tat materna/100.000 parts 930 
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4. PROJECTES - ANY 2008 
 

 

Projecte I 
 

 23 Microcrèdits  
 

 
Descripció del projecte:  
 
 Concessió de 23 microcrèdits per desenvolupar petits negocis per 

que les dones vídues i/o amb problemàtica social puguin 
mantenir la seva família.  

 
 
Localització:  
 

Badenya – Ouagadougou 
Dapoya - Ouagadougou  

 
 
Beneficiaris:  
 

Associació de viudes Paling Wende 
15 dones / més de 50 persones amb nens. 

  

Associació Wend Panga 
42 dones / més de 170 persones amb nens 

 
Responsable projecte:  
 

Sr. Lluís Riba 
 

 
Cost econòmic: 
 

15 microcrèdits  total   1.835€ 
 

  8 microcrèdits  total      305€ 
 
 
ESTAT DEL PROJECTE: Realitzat 
Amb el suport de  la Fundació Roviralta i donacions de particulars 
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Projecte II 

 
 

Enviament d’aliments i material des de Barcelona 
 
 
Descripció del projecte:  
 

 Enviament de 3 contenidors, 1 contenidor de 20’ i 2 contenidors 
de 40’ amb ordinadors, material divers i aliments 
Amb aquest material les dones poden iniciar negocis i es aliments 
es reparteixen entre les persones més necessitades.  

 
 
Localització:  
 

Bassèko – Ouagadougou  
Badenya - Ouagadougou 
PISSY - Ouagadogou 

 

 
Beneficiaris:  
 

Grup de viudes de la Paroisse Saint Augustin  
75 dones / 300 persones contant amb els nens 

 
Associació de viudes Paling Wende 

12 dones / més de 50 persones amb nens. 
 

Casa d’acollida de persones afectades VIH 
Beneficiaris: 17 dones i 6 nens 

 

 
Responsable projecte:  
 

Sr. Lluís Riba i Sr. Amadeu Aixut  
 
 
Cost econòmic:  19.317 € 

 
 

ESTAT DEL PROJECTE: Realitzat 
Amb el suport de  la Fundació Roviralta i donacions de particulars 
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Projecte III 
 

Construcció d’una granja de porcs en el terreny 

de la Parròquia de Sant Agustí 
 
 
Descripció del projecte: 
 

Projecte pilot de construcció d’una granja de porcs portada per 
les dones de l’associació. L’objectiu és millorar la nutrició i en 
conseqüència la salut de les persones que pertanyen al col·lectiu 
social més desprotegit, com són les dones viudes o malaltes i els 
infants. Al costat de la granja es plantaran arbres fruiters per 
millorar la dieta i lluitar contra la desforestació. També es 
donaran classes higiènic - sanitàries. 

 
 
Localització:  
 

Bassèko – Ouagadougou  
 
 
Beneficiaris:  
 

Grup de viudes de la Paroisse Saint Augustin  
75 dones / 300 persones contant amb els nens 

 

 
Responsable projecte:  
 

Dra. Teresa Rigau 

Facultat de Veterinària 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
Cost econòmic: 6.085 € (50% any 2007 + 50% any 2008) 
 
ESTAT DEL PROJECTE: Realitzat  
Amb el suport de la Fundació Autònoma Solidaria  
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Projecte IV 
  

Assessorament de material 

confeccionat per las dones del centre d’acollida 
 
 
Descripció del projecte:  
 
 Assessorament en el disseny per la promoció de les vendes de 

productes artesanals que confeccionen les dones afectades per 
VIH de la casa d’acollida.  
 

 
Localització:  
 

PISSY – Ouagadougou 
 
 

Beneficiaris:  

 
Association APIAS. Associació de persones afectades pel VIH 
Association ABE: Associació voluntaris de l’esperança. Donar 
suport a persones afectades VIH 
17 dones i 6 nens 

 
 
Responsable projecte:  

 
Sra. Gloria Riba  
 

Cost econòmic: 

 
 Voluntari 
 
 
ESTAT DEL PROJECTE: Realitzat 



 
 

MUJERES BURKINA 

Asociación MUJERES BURKINA  CIF G-64479660                                                               
C/ Miquel Romeu, 124 - 08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)    

www.mujeresburkina.org 

13 

 

Projecte V 

 

Menjador per a nens i nenes de famílies 

afectades pel SIDA 

 
 
Descripció del projecte:  

 
 Menjador setmanal pels nens de l’Associació APIAS amb una 

situació econòmica i familiar d’especials dificultats  

 
Localització:  
 

PISSY – Ouagadougou 
 
 
Beneficiaris:  
 

Association APIAS. Associació de persones afectades pel VIH 

Association ABE: Associació voluntaris de l’esperança. Donar 
suport a persones afectades VIH 
40 nens/es 

 
 
Responsable projecte:  
 

Mn. Iñaki Ballbé i Sr. Amadeu Aixut 
 
 
Cost econòmic: 3.500€  

 

ESTAT DEL PROJECTE: Realitzat 
Amb el suport de donacions de particulars  
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Projecte VI 
  

Aules de Formació professional per a estudiants i 

joves 
 
 
Descripció del projecte:  
 

Instal·lació de 2 aules d’informàtica. 
 
 
Localització:  
 

Escola Lasallien Badenya – Ouagadougou 

Escola Bethania a Pissy - Ouagadougou 
 
 
Beneficiaris: 

 
700 nens / nenes de l’escola Lasallien Badenya  
20 noies del centre de Formació Professional Bethania  
 

 

Responsable projecte:  
 

Dra. Montserrat Riba i Sr. Amadeu Aixut 

 
 
Cost econòmic:  
 

 Enviament dels ordinadors (contenidors, veure projecte II) 
 Mobiliari, instal·lació i posta en marxa: 1.814€ 

 
  
ESTAT DEL PROJECTE: Realitzat 
Amb el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Fundació 
Roviralta  
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Projecte VII 
 

Construcció d’una nau d’emmagatzematge i 

comercialització de cereals 
 
Descripció del projecte:  
 

Garantir la seguretat alimentaria en períodes de sèquia i la 
escolarització de 60 nens orfes amb els beneficis de la venda de 
cereals.  
 

 
Localització:  
 

Tuili 
 
 

Beneficiaris:  

 
80 vídues i 152 orfes de la Paroisse Saint Augustin de Bissighin 

 
 
Responsable del projecte:  

 
Dra. Montserrat Riba i Sr. Amadeu Aixut 

 

 
Cost econòmic: 15.911 € 
 
 Realitzat any 2008 :         4.000 €  

 Previst per l’any 2009:   11.911 €  
 
 
ESTAT DEL PROJECTE: En curs 
Amb el suport de la Fundació Creatia (any 2008)  i Fundació Eroski (any 
2009) 
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ALTRES ACTUACIONS: 
 

 Trobades amb els responsables locals quan venen a Barcelona.  
 

 P. Agustí Goytisolo, jesuïta. Associació ABE i col·laborador amb 
Associació APIAS. Maig de 2008. 

 

 P. Jean Adrien Ouedraogo. Paroisse Saint Augustin.  Agost 
2008. 

 
 
 Presencia en la Fira Solidaria en la Festa Major de la UAB, el dia 9 

de novembre de 2008 per sensibilitzar a la comunitat 
universitària i exposició de material confeccionat per les dones 

amb SIDA. 
 
 
 Campanya de Nadal. Recollida de material esportiu per l’escola de 

futbol de l’escola Lasallien Badenya. Ouagadougou. 
 


