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1. Un cop d’ull al país  

 

1.1 Descripció general 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Togo  és una petita nació africana ubicada al Golf de Benín, altament dependent de 

l’agricultura. Té una superfície de prop de 57.000 Km2 (Catalunya en té 32.000 Km2), 

per acollir una població de 6,8 milions.  

Administrativament el país es divideix en cinc regions. A partir de la regió de les 

Savanes (regió de més al nord), el clima del país adopta el règim de les àrees 

sahelianes. Tanmateix, es tracta d’una sabana suau, en contrast amb el centre del 

país que està format per muntanya, i el sud que té plenament clima tropical, 

caracteritzat per extensions planes amb llacs i pantans. 

A Togo, habiten un gran nombre de grups ètnico-lingüístics de difícil classificació (més 

de 30). Els etnòlegs estan més o menys d'acord en classificar-los en tres grups segons 

la ubicació: els del sud (societats camperoles molt sòlides que viuen agrupades en 

pobles i mantenen una estructura tradicional molt democràtica, basada en la reunió 

dels notables); els del centre (pobles que provenen de les muntanyes i que les noves 

generacions han baixant a viure a la plana a conrear les terres més fèrtils i riques); i 

els del nord (els millors pagesos de l'Àfrica Occidental per a terres seques i rocoses).  

La meitat de la població de Togo és animista (pràctiques ancestrals on es reconeix una 

gran varietat d'esperits i déus); un 30% seria cristiana i el 20% restant, musulmana. 

Regió de Savanes 
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Qualsevol de les variades estructures familiars que es donen a Togo, parteixen del 

tradicional patriarcat. La funció del pare és fonamental com a protector de la família 

però també com a motor de les activitats externes a la llar que reporten l’alimentació. 

De totes formes, la dona té un paper quasi tan determinant com l’home a l’hora 

d’aconseguir la subsistència, a més que s’encarrega exclusivament de totes les 

tasques domèstiques i de criança dels fills. És així com, comparativament, la vida 

d’una dona togolesa és molt més dura que la d’un home.  

 
1.2. Radiografia socioeconòmica:  

(Font: PNUD 2014) 

- Posició Desenvolupament Humà:  167 de 187 països (Espanya: 27 de 187) 

- IDH (Índex de Desenvolupament Humà):  0,473 (Espanya: 0,869) 

- PIB p/c (2013): 1.129 PPA en US$ (Espanya: 30.561 PPA en US$) 

- Esperança de vida al néixer : 56,5 anys (Espanya: 82,1 anys) 

- Mitjana d’anys d’escolaritat: 5,3 (Espanya: 9,6) 

- Taxa alfabetització adults majors de 15 anys : 60,4 % (Espanya: 97,7 %) 

- Població sota el llindar de pobresa d’ingressos : 58,7 % 

- Taxa de fecunditat:  4,7 fills/dona (Espanya: 1,5 fills/dona) 

- Coeficient de Gini (medició desigualtat d’ingressos ):  39,3 (Espanya: 34,7) 

- Metges per cada 10.000 persones : 0,5 (Espanya: 39,6) 

- Despesa pública en salut : 8,0 % PIB (Espanya: 9,4 % PIB) 

- Despesa pública en educació : 4,6 % PIB (Espanya: 5 % PIB) 
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2. Un cop d’ull a la ubicació del projecte 

 

2.1 Descripció específica: Regió de Savanes 

Savanes és una regió de 8.603 Km2 densament poblada amb més de 830.000 

habitants (el 13% de la població total del país). És un entorn rural, amb un únic nucli 

urbà, Dapaong, que és la capital administrativa, econòmica i comercial de la regió.  

La població està majoritàriament dedicada a 

l'agricultura. Es tracta d'una agricultura 

familiar, amb una extensió mitjana per 

propietat de 2 Ha. L'economia es basa en 

l’agricultura pròpia d'un clima sahelià que té 

pluges mal repartides (generalment, des de 

novembre fins a finals de març, no plou 

gens). Les sabanes són biomes caracteritzats 

per una estació d’abundants pluges i una altra estació seca, que afecta a les plantes i 

al sòl. Aquest és escassament fèrtil pel rentat de les substàncies nutrients. S’hi cultiva 

l’arròs, el sorgo blanc, el sorgo vermell, el petit mill, la mandioca i el blat de moro 

principalment, amb algun tubèrcul i hortalissa. Darrerament està augmentant la 

producció de soja, arròs, cotó i ceba. És una agricultura de subsistència, poc 

tecnificada i de baixa productivitat. En el conjunt del país, el 65% de la població depèn 

d'aquest sector que representa el 41% del PIB. No es tenen dades del percentatge de 

població de Savanes que viu de l’agricultura, però sabent que aquesta és la regió més 

deprimida del país, és fàcil intuir que és superior a aquest 65%. 

La salut de la regió ha estat objecte d'un gran progrés. Es creu que va per davant de 

l'educació i de la producció agrícola i industrial. L'esforç està centrat en incrementar 

l'accés a l'aigua potable, les campanyes de vacunació i l'augment dels dispensaris. 

En quant a l’escolarització, la regió està a la cua del país. Es calcula que el 50% dels 

nens i el 30% de les nenes, estan escolaritzats. El rendiment escolar és baix, degut a 

un absentisme motivat per la poca disponibilitat i qualitat dels centres educatius i per 

les dificultats d’aprenentatge de bona part dels infants rurals, molt en part pels seriosos 

casos de subalimentació que es donen i que alteren la concentració i atenció a l’aula. 

Per tot això, a Savanes tan sols un 35% dels infants escolaritzats finalitza l’educació 

primària. A aquestes dificultats se li uneixen la baixa formació i motivació dels directors 
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i mestres, on molts d’ells, a l’igual que bona part dels alumnes, han de desplaçar-se 

llargues distàncies a diari.  

 

2.2 Descripció específica: Escoles rurals diocesane s 

A la regió existeixen les escoles 

públiques, les escoles comunitàries, i les 

escoles diocesanes. Aquestes últimes 

apleguen el 30% de l’alumnat escolaritzat 

a la regió, i són dirigides des de fa més 

de 40 anys per algun Germà de La Salle, 

per encàrrec del bisbat. Entre les escoles 

pròpies i les afiliades, sumen 70 escoles 

amb més de 17.000 alumnes.  

Amb l’ajut de les escoles de La Salle Catalunya, de PROIDE i d’altres organismes, 

s’ha aconseguit que aquestes escoles disposin d’edificis dignes, mobiliari en bones 

condicions i materials mínims per a tots els alumnes (llibres de lectura, quaderns...). 

Aquesta xarxa d’escoles forma cada any entre 20 i 22 mestres a l’únic centre de 

formació de mestres de la regió. Aquests mestres tenen assegurat un salari mínim i 

una estabilitat professional, així com una llar propera a l’escola per evitar demores en 

desplaçaments llunyans. L’ensenyament ha aconseguit fer augmentar el nombre de 

nenes escolaritzades, tot conscienciant als pares de la necessitat i el dret que elles 

tenen a l’educació. L’objectiu era i és sumar esforços amb el Ministeri d’Educació de 

Togo per aconseguir l’escolarització primària plena a la regió. 

La iniciativa educativa de la Diòcesi de 

Dapaong ha permès dotar a la regió de 

serveis educatius inexistents fins 

aleshores i fer que per a bona part de la 

població, l’ensenyament fos, com a 

mínim, quelcom plantejable per als seus 

fills, ja que en contextos rurals l’estudi 

dels fills no és considerat una acte 

determinant per al benestar futur de les famílies. Però avui ja ningú dubta que és el 

pas inicial a tota millora de qualitat de vida.  



 

 6 

Aquest programa, des del principi ha comptat amb l’aprovació i el suport del govern 

togolès, que paga el salari de 128 mestres dels 424 que treballen en aquestes escoles; 

un sou, però, que en el millor dels casos no supera els 40€/mes, i el pitjor, 24€/mes.  

La direcció de les escoles catòliques, a 

més d’incrementar en aquests anys la 

quantitat d’escoles, ha dedicat un esforç 

encara superior a millorar la qualitat de 

l’ensenyament primari que s’imparteix a 

les aules, amb registres i planificacions 

per objectius de l’ensenyament, i llibres 

de text per a l’alumnat. Els Consellers 

Pedagògics de la Diòcesi, que visiten 

regularment les escoles de la xarxa, permeten impulsar aquests avenços de qualitat 

educativa, i ajudar als directors i professorat a realitzar millor la seva feina.  

Tot i els progressos en la cobertura de 

les zones rurals, les escoles en 

aquestes zones pateixen una 

sobrecàrrega important de demanda que 

continua desbordant la capacitat del 

sistema: la ràtio alumnes/classe a les 

escoles del programa és de 51, amb un 

14% de classes que encara són simples 

cabanes. 

Al marge de les aules, les escoles rurals es caracteritzen per unes instal·lacions 

bàsiques que permeten la seva activitat normal. La majoria compten amb pous 

d’aigua, latrines i casetes per als mestres. 
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3. Projecte Marina Trail 2015  

 

Tots els beneficis generats per les curses de la Marina Trail aniran destinats a la 

 

“Construcció d’una aula al poble de Namotong”  
 

Els seus objectius són: 

- Crear una aula a l’escola del poblat de Namotong on hi ha 4 nivells de primària amb 

247 alumnes distribuïts en 4 classes (la mitjana és de 61 alumnes per aula). 

- Una de les aules encara roman construïda amb materials tradicionals (pals de fusta, 

fulles i tova).  L’objectiu és substituir-la per una aula construïda amb materials moderns 

més resistents als aiguats i els vents de l’època de pluges. 

- Millorar les condicions de l’espai educatiu, fent una aula més àmplia, airejada i 

lluminosa.  

Aquest projecte té un cost total de 6.162,56 € 

 

El poble de Namotong, ubicat a 30km de la capital de la regió, conta aquest curs 2014-

15 amb 247 alumnes distribuïts en 4 classes de primària. Això suposa una mitjana de 

61 alumnes per aula.  

D’aquestes aules, una d’elles encara està 

construïda amb materials tradicionals (pals 

de fusta, fulles i tova) els quals són molt poc 

resistents davant els forts aiguats i 

ventoleres de l’època de pluges. L’objectiu 

del projecte per a la tercera edició de la 

Marina Trail és substituir aquesta aula feta 

de tova per una construïda amb materials 

moderns, més resistents. Així mateix, amb la nova construcció, es milloren les 

condicions de l’espai educatiu convertint-lo amb més espaiós, lluminós i airejat. La 

Direction de l’Enseignement Catholique de la Diocèse de Dapaong voldria arribar, 

algun dia, a construir una cinquena classe per a reduir la mitjana d’alumnes per classe 

i millorar la qualitat educativa a Namotong.  
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Les principals partides pressupostàries per a la construcció de l’aula a Namotong són: 

Partides  Franc CFA  € 

Adequació del terreny 

(neteja, excavació i 

adequació del terraplè)  

204.199 311 

Maçoneria de formigó 1.677.310 2.556,56 

Revestiment 638.685 973,60 

Fusteria i cobertura 1.115.000 1699,70 

Marcs de finestres 82.600 126,90 

Condicionament i pintura 324.582 494,80 

TOTAL 4.042.376 CFA 6.162,56€ 
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