
Informació general 

 

Nom del municipi: 

BLANGOUA  

Província:              

EXTREME-NORD 

Prefectura de Kousseri 

Sotsprefectura de Blangoua 

País: 
CAMERUN 

Extensió territorial: 
140km² 

Nombre d’habitants:  

40.000 h. 

 

Situació: Al sahel, al nord del Camerun (és l’últim poble), a la depressió del llac 

Txad. Banyat pel riu Chari al llarg de 34 km, fent de frontera entre el Camerun i 
la República del Txad. 

Economia: 
-      La pesca i comercialització del peix al llac Txad 
-      Agricultura del mill, cacauet, cotó, blat de moro i fesol 
-      Ramats de bous sota custòdia de famílies nòmades, al ser regió de transhumància. 
-      Comerç, mostrant el seu moment de màxima activitat durant els mercats setmanals 

Llengua 
Al país hi ha dues llengües oficials, l’anglès i el francès.  Blangoua es troba a la zona 
francòfona, on també té molta importància l’àrab dialectal, considerada llengua de mercat. A 

més a més, hi conviuen les llengües pròpies de cada ètnia, a Blangoua sobretot el Kotokó. 

 
Població: 

A l’estar envoltat de multitud de fronteres, és una regió poblada per diferents ètnies. Les 
majoritàries són els  Kotokó, musulmans i primers ocupants de la regió, i els àrabs showahs, 

pastors seminòmades vinguts del Sudan 

 
Serveis: 

-Educació: Blangoua poble té  2 escoles de primària. Una pública amb 1.400 alumnes i 5 

professors. Una altra privada, de la missió catòlica, amb 400 infants. 

A la resta del municipi, hi ha 20 escoles més, amb 49 mestres, i 2.000 alumnes aproximadament. 

L’escola pública de secundària té 262 alumnes. 

-Sanitat: Un consultori, per 20.000 habitants, amb un metge i dues infermeres. 

-Aigua potable: 4 fonts de 4 pous, per 20.000 habitants.



Què és l’Agermanament? 
 
 

•   La decisió de dos pobles de voler fer camí junts. 

• La relació que s’estableix per tal de fer possible, a partir d’una coneixença mútua, el 
desenvolupament de l’esperit solidari i del desig de frenar les desigualtats, i les causes 

que les provoquen, entre els homes i dones d’una altra part de la terra. 

• L’agermanament és un vincle entre la població de Santa Eulàlia i la de Blangoua, 
una relació amb la voluntat de compartir valors i recursos, considerant-nos pobles 
iguals. Uns i altres podem aprendre i enriquir-nos mútuament. 

 
 

• L’agermanament  volem  que  sigui  un     intercanvi  global:  tant  entre 
institucions com entre el teixit associatiu d’ ambdós pobles. 

 
 

• L’agermanament ha de ser   una oportunitat per a l’apropament entre la 
poblacions  d’un i altre municipi. 

• L’agermanament   serà més reeixit i sòlid si és sectorial,   establint llaços entre 

associacions , centres educatius, clubs esportius, entitats, grups, … 
 
 

• L’agermanament ha de ser un marc estable de cooperació, amb voluntat de continuïtat 
en el temps. 

 


