
 
 
 
 
 

SI J’AVAIS UNE VACHE 

 

«SI TINGUÉS UNA VACA» (20 min.) de Boogaloo Films 

Directora: Norma Nebot – any 2012 
 
A través de l'optimisme i l'humor aquest documental ens aproxima a la 

realitat del món rural a Burkina Faso mostrant-nos el projecte Afrovaca, 

un projecte germà de Dugú Associació amb el que en Quim Arnal fa 15 

anys que treballa per afavorir la prosperitat de centenars de famílies amb 

pocs recursos.  

Afrovaca ens demostra un cop més com simples idees poden moure les 

muntanyes. 

 

http://www.boogaloofilms.com/projects/si-javais-une-vache/ 

 

A cop d’aixada, així llaurava en 
Yeddam el seu camp de cereal com 
tants i tants pagesos ho fan a 
l’Àfrica. Des de feia anys, somniava 
tenir una vaca o un bou que l’ajudés 
a llaurar deixant de banda aquest 
esforç inacabable ensems que li 
permetria millorar les condicions de 
fertilitat del seu camp... 

...I la vaca va arribar gràcies a aportacions solidàries i la iniciativa d’en Quim. Començava un projecte que, des de 

2003, ha beneficiat a quasi 300 famílies que han rebut una vaca o bou millorant la quantitat i qualitat de les 

seves collites. 

Les entregues es realitzen de manera pública i participada. Les persones beneficiàries es comprometen per 
contracte a cuidar, alimentar i guarir l’animal en cas de necessitat. No els pertany plenament fins passats cinc anys. 
Les famílies col·laboren a més a més amb l’adquisició de l’arada corresponent. L’abast del do depassa l’estricte grup 
familiar beneficiari i es comprometen a estendre el benefici ajudant als veïns i a la gran família. Els bous i vaques 
són bàsicament força de treball per al conreu encara que també aporten altres beneficis com ara, transport, fems, 
cria, etc. «Tal com diuen els nostres beneficiaris, obtenir una vaca en aquestes condicions solidàries, et fa sortir 
radicalment del cercle viciós de la pobresa». 

El projecte ha anat creixent a poc a poc de manera sostenible i endògena i ha permès endegar iniciatives paral·leles 
com la creació d’un fons de diners que és gestionat com a banca solidària per a donar microcrèdits a associacions de 

dones. L’any 2017 un total de 200 dones es van poder beneficiar d’aquests microcrèdits  

 

Per a saber-ne més  
https://losviajesdeali.com/proyecto-afrovaca-burkina-faso-entrevista/ 
 

http://www.boogaloofilms.com/projects/si-javais-une-vache/
https://losviajesdeali.com/proyecto-afrovaca-burkina-faso-entrevista/
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