
CONTEXT:
La localitat on es desenvolupa el projecte està situada en la proximitat de la Sanaga, 
riu molt cabalós i amb importants crescudes. La població no disposa de mitjans ni 
de llocs per aprendre a nedar, i la proximitat del riu suposa un perill d‘ofegaments 
per a les persones que no saben nedar.

OBJECTIUS:
Redacció del projecte de piscina ecològica. Identificació de possibles emplaçaments. 
Recerca de vegetació fitodepurant autòctona o ben adaptada al medi. Creació de 
sinèrgies amb altres projectes i contacte amb representants de la població local.

aCTIVITaTS: 
Reunions amb membres de l’associació, agrònoms locals i representants de la pobla-
ció rural. Treball de camp en el marge de la Sanaga i de la localitat de Nyaho’o. Presa 
de mostres de vegetació de ribera. Cerca bibliogràfica de sistemes de fitodepuració 
en medis tropicals.

llOC: Nyaho’o, població rural. Departament Sanaga Maritime, Camerun

SOCI lOCal: Association Ngog Lituba

PaRTICIPaNTS:  Judit Taberna Torres, PDI de l‘ETSAB, i Eva Sánchez Carreres,       
     estudiant del màster de Paisatgisme de l‘ETSAB

aJUT CCD: 1.000 euros

RESUlTaTS:
S’han establert contactes amb diversos agents locals. S’ha valorat els avantatges 
i inconvenients de dos possibles emplaçaments. S’ha elaborat una base de dades 
de sistemes i vegetació aplicables.

CONTINUÏTaT:
S’està realitzant el projecte per cercar els recursos econòmics i negociar l’adquisi-
ció del solar per la seva construcció. El prototipus de piscina seria aplicable a altres 
poblacions rurals de la ribera i el litoral.

ValORaCIÓ:
L’experiència ha estat enriquidora tant a nivell personal com professional, ja que 
ha permès continuar treballant al mateix lloc i mantenir el contacte establert en 
intervencions anteriors i fer el seguiment dels avenços, i perquè ens ha donat 
l’ocasió de conèixer la cultura de la població Bakoko. A més a més, hem pogut 
aplicar conceptes teòrics genèrics en un context concret allunyat del nostre propi 
marc cultural.  

PISCINa ECOlÒGICa PER aPENDRE a NEDaR a NYaHO’O
CaMERUN:

IDH: 0,482
Superfície: 475.440 km²

Habitants: 16.988.132 hab.
Esperança de vida: 54,7 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi! O
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