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Amb quins altres problemes us haureu d’enfrontar?
PERE: És un país on hi ha molta corrupció, i existeixen màfies més o menys organitzades. Haurem d’anar amb compte
amb ells. També haurem d’intentar que no es creïn gelosies

A simple vista sembla fàcil, però la cultura africana és diferent a la nostra. No creieu que costarà fer-los treballar al
vostre ritme?
ROSER: Doncs sí, som conscients que ens trobarem amb
aquest problema. A Gàmbia no tenen esperit emprenedor i,
a més, no acostumen a seguir un horari.

I ja heu pensat com distribuireu les feines que hauran de
fer entre els habitants del poblat?
PERE: Sí. Crearem una cooperativa. Les dones s’encarregaran
de fer els vivers de verdures i de tenir cura del galliner. Els
homes cultivaran i adobaran les terres, plantaran els vivers i
faran el seguiment fins que arribi la collita.

Quins animals tindreu?
ROSER: Vedelles, vaques, bous, cabres, ases, cavalls...També
construirem un galliner on criarem gallines per obtenir ous i
pollastres per tenir carn.
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I mentre en Pere m’ensenya el vídeo que va gravar el seu
fill Jaume durant el segon viatge a Kuwonku que van fer al
mes d’agost, la Roser contesta el telèfon. És una molt bona
notícia: una empresa de Blanes els regala un camió perquè se l’emportin a Gàmbia. A tots dos se’ls entelen els ulls
d’alegria en comprovar la solidaritat de les persones i la
confiança en el projecte que han iniciat. Molta sort!

Quants diners necessiteu per portar a terme aquest pla de
desenvolupament agrícola i ramader?
ROSER: Moltíssims. Tenim la sort que hi ha molta gent que ja
ens ha donat maquinària pel camp i petites ajudes econòmiques. Per poder rebre subvencions i anar més coordinats, ens
hem adherit a l’ONG Associació per al Desenvolupament de
Kuwonku, que té la seu a Premià. Qualsevol ajuda és ben rebuda. Poden contactar amb nosaltres per telèfon 666 35 50
43 o a través de l’adreça electrònica famgual@hotmail.com.

Què us ha motivat a donar aquest pas?
PERE: Jo he treballat durant molts anys als camps de Blanes
amb gambians. Veia que treballaven molt bé i sempre tenia
una curiositat: per què no feien aquesta feina al seu país? Ells
em contestaven que tenien molts problemes per construir
un pou. Però, quan arribes a Gàmbia, veus que el problema
són els diners i la manca d’imaginació i d’iniciativa. I s’han
acostumat a rebre diners dels familiars que han emigrat temporalment a altres països.

I aquestes persones entenen que deixeu la vostra casa durant uns anys per anar a ajudar-los?
PERE: Perquè ho entenguessin, el dia que vam convocar el
poble per informar-los del projecte, l’imam va explicar-los
que nosaltres ens acabàvem de jubilar i que, tal i com diu
l’Alcorà, la nostra religió ens diu que hem d’ensenyar tot el
que hem après per ajudar els altres. Ho van entendre ràpidament.

entre persones de barris diferents.
Com han acollit els habitants de Kuwonku la vostra iniciativa?
ROSER: Tothom ha reaccionat molt bé. De fet és un projecte
que els beneficiarà molt, ja que podran aconseguir menjar
a millor preu, cosa que farà que sigui més accessible per a
tothom.
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Un viatge a l’Àfrica acostuma a no deixar indiferent a ningú. En veure les necessitats que passa la població, la majoria de persones coincideixen en què se’ls ha d’ajudar d’alguna manera. Però pocs són els que s’atreveixen a fer-ho
de forma altruista. Això és el que faran en Pere Gual i la
Roser Bitlloch, dos blanencs que, després de visitar Gàmbia al mes de gener, han decidit deixar-ho tot per portar a
terme un projecte de desenvolupament agrari i ramader a
la població gambiana de Kuwonku, on hi aniran a viure a
partir del mes d’octubre.
En què consisteix aquest projecte solidari?
PERE: Volem ajudar a desenvolupar l’agricultura i la ramaderia al poblat de Kuwonku. El propietari d’uns terrenys ens
ha cedit 5 hectàrees perquè muntem un conreu: crearem un
pou per dotar de regadiu l’espai, i portarem adob per millorar les terres que ara estan empobrides.
I què cultivareu?
ROSER: Plantarem albergínies, patates, pastanagues, cebes,
cogombres, pebrot…de tot! Farem proves, perquè no sabem com respondrà la terra a cada època de l’any, ja que el
clima és diferent al nostre. Allà només es cultiva a l’estació
de pluges, de juny a setembre, ja que no fan servir cap mètode de regadiu. I pràcticament s’alimenten d’arròs. Volem
aconseguir que tinguin verdura tot l’any. La poca verdura
que mengen és la que treuen dels petits horts que tenen
les dones, la resta és importada d’altres països a uns preus
tan cars que molt pocs poden permetre’s el luxe de comprar.
I el vostre projecte ramader com serà?
PERE: Actualment hi ha 500 caps de bestiar en aquest poblat
que pastura lliurement. Com que tenen molt poca aigua, els
animals han de caminar molt per beure. El que pretenem és
crear estables per al bestiar, alimentar-los bé i donar-los aigua; serà la forma que donin llet i que puguem aprofitar la
matèria orgànica per adobar els camps.
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