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Aquest dilluns a la tarda va arribar a Santa Eulàlia, la primera part de l’expedició que 
ha visitat el poble de Blangoua, al Camerun, que està agermanat amb Santa Eulàlia 
des del 2006. Entre els representants que van visitar la població hi ha l’alcalde, Enric 
Barbany, que valora molt positivament la trobada a terres africanes donada la 
importància de conèixer de primera mà la manera de viure i necessitats reals del poble 
camerunès. 
 

L’expedició, que va sortir el diumenge 27 de juny de Barcelona, no va arribar al seu 
destí, la missió de Blangoua on els va acollir el mossèn Sisco Pausas, fins el dimarts a 
la nit. El mateix dimecres al matí, representants del govern camerunès, l’alcalde de la 
població africana i altres autoritats van acompanyar als catalans en una visita al poble 
de Blangoua. 
 

Dijous va ser el dia triat per a fer la inauguració simbòlica del pont que s’està 
construint al municipi i que ha de servir per facilitar les comunicacions entre els 
diversos pobles de la zona. A l’acte hi va assistir gent de tots els poblats que formen el 
municipi de Blangoua, 53, on hi viuen unes 55.000 persones, 14.000 són del poble de 
Blangoua. El pont servirà per unir barris i poblats de la zona que hi ha més al nord. 
Actualment el pas està sec, però a l’època de pluges l’única manera de creuar és en 
barca, cosa que dificulta molt el transport i les comunicacions. Les obres, tot i anar 
retardades, semblen estar construïdes correctament. Els representants santaeulaliencs 
van tenir l’oportunitat de visitar-les just abans de l’acte institucional al que van assistir 
en condició de convidats. Després dels parlaments, en que l’alcalde de Santa Eulàlia va 
intervenir en francès, Barbany va fer entrega d’una rajola commemorativa pel pont als 
representants del poble camerunès. L’acte va acabar amb música, balls i danses 
africanes. 
 

Divendres encara va haver-hi temps per una visita a Kòfia, el poble més al nord del 
Camerun, una illa al mig d’un llac, que fa frontera amb el Txad i Nigèria. Al dia 
següent, els representants institucionals es van acomiadar dels seus homòlegs 
camerunesos i van rebre uns vestits africans com a obsequi. 
 
Però l’intercanvi continua. Allà es van quedar els joves que durant dues setmanes 
duran a terme un casal d’estiu per nens i joves de la regió. Fins ara sabem que s’hi han 
apuntat una cinquantena provinents de Blangoua i de Makari, a més de dos monitors 
també de Makari que aprendran les dinàmiques proposades pels monitors catalans 
amb la intenció de donar continuïtat a aquesta iniciativa els propers anys. 
 

Fins ara el desenvolupament del camp de treball està superant les expectatives dels 
organitzadors, tant pel que fa als participants com al funcionament, ja que aquests 17 
joves de Makari es quedaran a la missió a dormir donada la distància que hi ha entre 
Blangoua i el seu poble, aquesta serà una oportunitat inigualable per estrènyer lligams 
i compartir maneres de fer, de viure i d’entendre la vida.  
 


