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Per què col.laborem amb Níger 
 

 
 
 
   En la formació de DNIGER.CAT van 
coincidir dues realitats: la primera, que la 
majoria dels membres que vàrem fundar el grup 
veníem de diferents experiències associatives, i 
la segona, que tota aquesta experiència 
acumulada calia que no desaparegués. 
 
    Després del  nostre pas per diverses 
ONG`S o associacions tenim quatre idees 
molt clares: 
   - La primera, que la cooperació no és un acte 
per netejar els nostres pecats de consciència o 
per alleugerar-nos de la nostra insatisfacció 
quotidiana; la cooperació ha de ser la resposta a 
una demanda de col·lectius que per diferents 
raons no troben solucions als seus problemes i 
nosaltres estem en disposició de poder satisfer 
aquestes demandes. 
    - Segona, cal i resulta imprescindible una 
contrapart contrastada i solvent amb qui poder 
col·laborar i que ens guiï en un terreny on som 
uns ignorants , en cap cas nosaltres podem 
desembarcar en un país carregats d’incultura, 
prejudicis, prepotència i ignorància. 
    - Tercer, el nostre àmbit d’actuació ha de ser 
preferentment l’educació, doncs entenem que és 
aquesta la principal eina que pot permetre 
alliberar veritablement els homes i dones i als 
pobles. 
 

    - I per últim, de res no serveix el nostre 
treball si no som capaços d’explicar al nostre 
entorn, allò que fem, amb la pretensió d’ajudar a 
canviar les nostres mirades sobre nosaltres, els 
altres i el món. 
 
   I la resposta a totes aquestes qüestions les 
trobem a Níger. Precisament en un dels països 
més pobres del món, del continent més 
injustament explotat i oblidat del planeta. A 
partir d’un viatge turístic pel desert del Teneré, 
alguns membres de la nostra associació van 
entrar en contacte amb aquest país tant 
desconegut.  
 
   La trobada amb el pare blanc empordanès 
Josep Frigola, amb molts anys d’experiència en 
aquest país, ens va permetre començar a 
conèixer una realitat oblidada i silenciada en el 
nostre entorn. 
 
    L’existència d’una contrapart nigerina 
solvent, CADEV,  dedicada fonamentalment al 
treball en els àmbits educatius amb diferents 
col·lectius, ens va permetre respondre a una de 
les nostres primeres qüestions. Per què Niger? 
 
Àfrica, i en el nostre cas concret el Níger, ens 
dona l’oportunitat d’explicar al nostres veïns 
que és una realitat, i una realitat sagnant de la 
qual tots som una mica responsables: per la 
nostra voluntària ignorància, per negar la seva 
existència, per tancar els ulls a realitats que ens 
fereixen, per afirmar una i mil vegades que total 
què podem fer nosaltres? Doncs sí, podríem fer 
moltes coses. 
 
 La primera i més important de totes era, com en 
el conte de l’Eduardo Galeano, dir-li al món que  
Àfrica,   Níger, existeix; que la seva situació de 
misèria i postració ni és perenne, ni és 
volguda, què té responsables, amb noms i 
cognoms, i que els nostres ulls tancats ens fa 
també responsables. Que es poden fer moltes 
coses si escoltem primer abans d’actuar, si 
entenem que la nostra contrapart són persones 
que lluiten per sortir-se’n de la seva situació  i 
que són ells els veritables actors del canvi en les 
seves vides. 
 
 Si el nostre treball és rigorós, si exigim que la 
nostra ajuda sigui contrastada i avaluada. Si 
sabem escoltar i ens despullem de l’aura de 
superioritat europea que ens embadurna. 
Entenem que   Níger és una bona resposta a les 
nostres preguntes. 
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Josep Frigola, 40 anys treballant per Àfrica 
 

Josep Frigola  va néixer a Ventalló (Alt 
Empordà) el 21 de juny de 1941. Als deu anys va 
entrar al Seminari de Girona i als vint-i-quatre va ser 
ordenat sacerdot. El 21 d’octubre de 1965 va arribar 
a la diòcesi de Kupela (Alt Volta, l’actual Burkina 
Faso) com a membre dels Missioners d’Àfrica (Pares 
Blancs) És  el responsable del projecte de formació de 
joves i adults a CADEV-Niger. 
 
 
 

 
 
Primers contactes 

 
   L’estiu de 2006, ja amb l’idea de crear una ONGD per treballar per Níger, i aprofitant que en 
Josep Frigola passava l’estiu a l’Empordà, li vàrem demanar com ho podiem posar en 

funcionament. Pel nostre desconeixement de 
la realitat social i cultural de Níger era  
impossible començar sense el seu 
assessorament. La idea inicial era que ens 
orientés per trobar persones i entitats 
nigerines per col.laborar-hi en projectes de 
dessenvolupament .  
 
   Després d’espantar-nos una mica parlant 
dels molts problemes que hi podiem trobar, 
i al veure que estàvem prou decidits a 
afrontar-los i tirar-ho endavant, ens va 
explicar la seva feina dintre de CADEV-
Niger. Era exactament el que buscàvem: 
Una ONGD local que executa els projectes 
de desenvolupament amb una rigurositat, 
transparència i eficàcia admirable, com hem 
anat comprovant posteriorment. 
  
   Ja podiem posar fil a l’agulla. Teniem una 
contrapart bregada en la seva feina, un 
enllaç amb 40 anys d’experiència i una 
feina feta més que demostrada, projectes per 
fer , i un equip de gent  amb il.lusió i ganes 
de treballar. A partir d’aquí, vàrem 
començar a constituïr-nos legalment, i a fer 
les primeres reunions. Tot és començar.... 
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Quí és CADEV-Niger 
 
En el viatge del febrer-març de 2007 que 
vàrem fer  quatre membres de DNÍGER, 
vàrem contactar amb les persones de CADEV-
Niger responsables dels diferents àmbits en els 
que treballen. Ja haviem pres la decisió de 
treballar preferentment en el d’educació de 
joves i adults, que dirigeix personalment en 
Josep Frigola, sense descartar la promoció 
femenina i la sanitat. D’aquestes reunions en 
sortiren els projectes dels que parlarem més 
endavant. 

 
                               El CADEV ( CARITAS 
DESENVOLUPAMENT NÍGER ) és una 
O.N.G.  apolítica i sense ànim de lucre, 
autoritzada a exercir les seves activitats a 
Níger, i constituïda el 19 d’agost del 2005. 
  
Durant més de dues dècades anteriors a la seva 
fundació, dues estructures treballaven a  Níger 
en l’àmbit de l’ajuda d’urgència i els 
programes de desenvolupament. Es tracta de 
CARITAS NIGER i el BALD.  Per a una 

millor coordinació de la seva política de Desenvolupament i  per a respondre millor a les 
exigències d'una societat en canvi permanent, varen aconseguir unir les energies de CARITAS 
NIGER amb el BALD... i el resultat d'aquesta unió és el “CADEV-Niger” ( CARITAS - 
DEVELOPPEMENT NÍGER ). 
 
De CADEV-NÍGER ja han sortit grans 
reptes, com participar amb tots els 
protagonistes del desenvolupament en el 
Níger a la reducció substancial de la 
pobresa. Aquesta reducció de la pobresa no 
pot fer-se sense una lògica de 
desenvolupament participativa i 
comunitària. 
Aquesta lògica, el CADEV NÍGER la va fer 
seva, treballant des de la mateixa base a 
través del Comitès de Solidaritat i de 
Desenvolupament.  
 
Els responsables de CADEV NÍGER, laics i clergues, assalariats i voluntaris, cristians, 
musulmans i de religió tradicional, estan al servei de la població en general i de la més 
vulnerable que es troba en el territori nacional de la República de  Níger, aportant la seva 
col·laboració directe, moral o material, i per descomptat sense tenir en compte les seves 
procedències o les seves religions. 
Els principals objectius de CADEV són la millora de les condicions de vida de la pròpia 
població per la via de l’autopromoció i  el desenvolupament de les poblacions de forma 
comunitària i autònoma 
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“El que es posa en recerca és molt a prop de trobar” (hausa).   Primer contacte amb Níger 
 
Durant la visita a la seu central de CADEV-
Níger ( Aquí ja es nota la importància de la dona 
com a motor  del desenvolupament) coneixem 
les responsables de diverses àrees : 
Aichatou, de la promoció femenina. Binta, del 
servei de documentació ( arxiu de tota la feina 
que duu a terme el CADEV i que pot ser 
consultat per tothom i per estudiants). Rabi, de 
l’alfabetització i biblioteques i dins aquesta 
àrea hi ha una col·laboradora canadenca , 
Lorraine, per les noves tecnologies. 
 

Visita al centre de formació professional de 
GIDAN GWANINTA guiats per la seva directora, 
Brigitte. El centre forma noies i dones en les 
branques de servei domèstic, cuidadores de 
mainada, hosteleria i manipulació i conservació 
d’aliments. Hi ha un restaurant obert els migdies. 
(com fan algunes escoles d’hosteleria del nostre 
país). Encara que la majoria de noies tenen la 
primària, hi ha classes d’alfabetització. És l’únic 
centre d’aquestes característiques que hi ha a 
Niamey. Les sortides  laborals estan assegurades. 

Important és la tasca d’ensenyar a les dones a saber conviure en societat, tant a l’escola entre 
companyes i professor com a la vida laboral i social que tindran al sortir del centre. 
A més del professorat del centre, imparteixen classes professionals de les diverses àrees 
(hosteleria, sanitat, etc.). 
 
Visita a un grup de dones adultes en formació a 
Harobanda, fa de guia  la seva coordinadora Mme. 
Mamadou Collette. A l’arribar hi ha un grup en una 
classe de salut dedicada a la contracepció. La formació 
està centrada en l’alfabetització, la salut i el taller de 
costura. 
També fan activitats productives ( petits horts, 
engreixement de bous,vaques,gallines).I tenen una 
caixa comú per fer crèdits entre les associades. Collette ens acompanya a visitar un dels grups 
“Tun ni bonga” ( que vol dir més o menys responsabilitzar-se un mateix ).Tots els grups de 
dones visitats funcionen més o menys de la mateixa manera. 
 
L’evolució del home i la dona és diferent : >nen > jove >adult  i      >nena > dona casada 
 
Torodi. En aquesta visita  hem pogut recollir molta informació i frases contundents “ Ça c’est 
nos forces”  referint-se als braços per treballar. A la zona hi ha 10/20% d’islam, 10% 
cristians i 80/85% animisme (creients en els avantpassats que son intermediaris amb el Déu 
creador). A Dogon Doutchi, ( 30.000 habitants), hi ha el centre socio educatiu “Waye Kai 
(espabila´t). A Bomoanga i Gnatchire, hem conegut una cooperativa de dones, la presidenta  
te molt clar que sense l’alfabetització no hi ha manera de tirar endavant. Tenen la necessitat 
de saber expressar-se correctament i de poder portar els comptes del seu grup. A Birnin Konni, 
un dels centres que porta més temps en funcionament, visitem la biblioteca i la missió de les 
monges, on  hi ha una farmàcia força complerta 
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Extracte del projecte de construcció del 

CENTRE D’ALFABETITZACIÓ I BIBLIOTECA A BOMOANGA 

CADEV NÍGER té en funcionament 250 
centres amb més de 3000 aprenents i 18 
biblioteques o centres de documentació en 
diferents ciutats i pobles del país.  
Representants de DNIGER.CAT vàrem visitar 
el març de 2007 alguns d’aquests centres i en 
certifiquem el seu funcionament modèlic 
malgrat la falta de recursos que s’evidencia 

DNÍGER.CAT i CADEV Níger han establert 
un acord de col·laboració per a la construcció 
d’un centre d’alfabetització a la comunitat 
de Bomoanga, a 125 km de la capital Niamey 
en la regió Gourmancema. Aquest projecte de 
construcció neix de la necessitat expressada 
per el CSD (Comitè per la Solidaritat i el 
Desenvolupament)  local de Bomoanga en una 
petició per escrit dirigida al director de 
CADEV Níger. 

La població de Bomoanga es compromet a 
aportar el terreny per a la construcció del 
centre, i la mà d’obra no especialitzada per a 
recollir la sorra, grava, aigua… necessaris per 
a la construcció, i el seu CSD a garantir-ne la 
posada en marxa i el seu funcionament dins el 
marc del projecte d’educació de CADEV  

DNÍGER.CAT demana el finançament per a la 
construcció d’aquest centre, i es compromet a 
avaluar-lo i justificar-lo davant les institucions 
que el financiin . Aquest projecte es realitza 
gràcies al financament de 8.000€ per part de 
l’Ajuntament de Figueres i uns 2.000€ del 
premi Memorial Maria Pagès, del que ens han 
concedit 6.000. La resta s’inverteix en altres 
projectes. 
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Equipament d’un molí de grà a Gnaktchiré 
Gestionat per la cooperativa de dones Findima 

 
L’Associació femenina FINDIMA està 
composada per 40 dones que resideixen a la 
població de Gnaktchiré. Aquesta Agrupació es va 
crear el 14 de Novembre de l ‘any 2005, amb el 
suport de l’àrea de promoció femenina de CADEV 
NÍGER. 
Les principals activitats de les dones d’aquesta 
Agrupació són: La ramaderia, l’explotació ovina, 
porcina i caprina, l’explotació dels mercats rurals, 
la transformació dels productes agrícoles per a 
aconseguir activitats generadores de rendes, les 
cotitzacions setmanals de 100 CFA per dona, per a aconseguir micro-crèdits que s’administren 
entre les pròpies dones,la gestió d’un graner comunitari per a una capacitat de 10 tones i 
l’alfabetització, que és una activitat naixent en l’Agrupació. 
 

Aquesta cooperativa ens demanà  ajuda 
el març de 2007 per l’instal.lació d’un 
molí de gra, amb els següent objectius: 
-Contribuir de manera directa en 
l’alleugeriment de les activitats de les 
dones. 
-Millorar la salut física i el nivell de vida 
de les dones i dels seus fills. 

-Augmentar les possibilitats econòmiques de 
l’Agrupació de dones. 
-Reforçar la cohessió social. 
 -Estalvi de temps, 
 que servirà per a realizar   altres activitats  
 com  l’alfabetització. 
 
Per la seva banda, elles es comprometen Mitjançant el 
Comitè de Gestió del Molí, a  1: tenir la maquinària en 
funcionament per a les dones del Grup i per a les dones de les poblacions 
properes. 2: El manteniment de la maquinària. 3: A portar la comptabilitat 
dins el Plà General de l’Agrupació. 4: Fer viable econòmicament la 
continuitat del projecte (Autofinançament). 

Un cop adquirits aquests compromisos, i construït el local per part de 
la cooperativa, el gener de 2008 la delegació de DNÍGER.CAT fa la 
compra del molí, i el contracte de formació de la persona assalariada 
que el ferà anar juntament amb dues membres de l’Associació, que en 
portaran l’administració. 
 
Finalment, el març de 2008 es posa en funcionament el molí. Aquest 
projecte mereix un seguiment especial perque pot ésser pilot per 
futures instal.lacions a altres poblacions. El finançament, uns 2.600€, 
s´obté d’una part del premi Memorial Maria Pagès 
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Projecte pel 2008: Equipament dels petits centres rurals d’alfabetització de 
les zones de Bomoanga i Makalondi. ( ja en marxa) 

 
La població gurmanché es troba al sud oest 
de la Rep. Del Níger. En aquesta regió hi ha 
actualment uns 200.000 habitants. No tots són 
gurmanché, hi ha població zarma, fulfulde i 
una minoria de tuareg. Les baralles ètniques, 
els desplaçaments en recerca de terres 
cultivables i el va i bé del tràfec humà habitual 
han constituït pobles i campaments amb 
comunitats bigarrades. Fins fa pocs anys, era 
una zona molt abandonada. Poques escoles i 
menys dispensaris. Una sola carretera 
principal condueix a la frontera amb Burkina. 
De camins, pocs i mal arreglats. No parlem d’accessos a llocs més reculats perquè són 
inexistents. No hi ha serveis públics d’aigua, d’electricitat ni tampoc de telèfon. 
 
En aquesta zona, CADEV-Niger porta a terme el projecte “Education par touts”, 
d’Alfabetització per a joves i adults, els objectius del qual son: augmentar les possibil·litats de 
tenir sortides gràcies a l’alfabetització.Augment de l’esperança de vida per a la població en 
general; segons informes de l’ ONU l’augment de l’esperança de vida en les dones 

alfabetitzades és de 4 a 5 anys... i Obrir les portes a 
la cultura general de la població. 

 A les poblacions més grans hi ha centres 
d’alfabetització i biblioteca, però a les petites 
poblacions les classes és fan a l’aire lliure, 
aprofitant l’ombra d’algún arbre, i sense cap més 
recurs que una pissarre de fusta que cada any es 
mengen els tèrmits. Tampoc tenen bancs o cadires 
per seure i ho fan sobre troncs ajeguts. És evident 
la necessitat d’una infraestructura mínima de bancs 
i pissarres metàl.liques que resisteixin el clima i els 
tèrmits.  

El comentari  d’en J. Frigola després de la 
visita a aquests centres és prou eloqüent: 
Algunes pissarres només se’n endevinava el 
nom, ja no servien per gaire res. Ben 
esblanqueïdes, mig rosegades per les termites, 
batudes i rebufades per la pluja. Els 
aprenents, nois i noies, homes i dones, els 
podíeu veure asseguts a terra o bé sobre 
troncs estesos i enforcats a banda i banda a 25 
cm del terra. Disposar de bancs i taules és un 
luxe molt refinat. Escriuen sobre els genolls. 
Evidentment, un dels punts que cal redreçar és 
la cal·ligrafia! Però, Déu meu, qui ho pot fer 
correcte en aquestes condicions?  
La compra i el transport  d’aquest material 
té un pressupost d’uns 12.000€ 



 9 

2008 . -Creació de mini-biblioteques pels centres de la mateixa zona.         
(Makalondi i Bomoanga) 

 
 

A part  de les poques poblacions 
equipades amb biblioteca del programa de 
Cadev-Niger, els alumnes d’alfabetització 
no poden aconseguir cap mena de 
llibres tant pel cost, fora del seu abast, 
com per la inexistència de res semblant a 
llibreries, premsa,etc…  
 
 

 
El CSD (Comitè de Solidaritat i Desenvolupament 
local) d’aquesta zona,  ha fet la demanda  de llibres 
per deixar als alumnes per tots els centres on es trobi 
una persona responsable del control de préstecs. 
 
Un cop analitzada la demanda, hem convingut en la 
necessitat de tirar endavant el projecte per continuar la 
formació i cultura de la població alfabetitzada creant 
una mena de mini-bibliotèques consistents en baguls 
que es puguin tancar per la conservació dels llibres 
amb una dotació bàsica de volums en les llengües 
locals i algún en Francès. Desde Cadev ja fa temps que 
s’editen llibres en Gourmancé i Germa, tot i que  el 
preu d’edicions tan curtes és molt elevat. Els llibres es 
podran anar intercanviant d’una població a l’altra cada 
cert temps. 
 

 
 
 
 
 
 
El pressupost de cada bagul amb els seus 
llibres corresponents és de uns 500€ 
aproximadament, i la demanda és per 
uns 20 centres, el que suposa un total 
aproximat de 10.000€ 
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2008 -Construcció de petits coberts metàlics per als centres 
d’alfabetització existents en les zones rurals  

 

Creiem que és molt important donar 
suport al programa d’alfabetització per 
aumentar les possibilitats de la 
població de la zona a tirar endavant per 
la via de  l’autopromoció i  el 
desenvolupament de les poblacions de 
forma comunitària i autònoma. No saber 
llegir i escriure els limita no només la 
promoció a l’hora de trobar una feina sino 
també la capacitat d’ampliar la seva 
cultura a tots els nivells, sanitari, 

participació en projectes de desenvolupament, constitució de cooperatives, participació en la 
vida política de la comunitat i del pais, etc...  

 
Els mateixos centres que s’han equipat 
amb pissarres i bancs metàl.lics,  ens fan la 
demanda d’equipar-se amb uns coberts 
que no s’hagin de renovar cada any. Es 
tracta d’una infraestructura molt sencilla, 
consistent en unes barres metàliques i una 
coberta de planxa o uralita. La pared, que 
no arribaria fins el sostre, la feran ells 
mateixos amb bloqs de fang. 
 

 
Un dels problemes de la zona de Bomoanga 
i Makalondi és la deforestació salvatge que 
pateix amb el consentiment de les autoritats, 
per abastir de llenya Niamey. Grans 
camions carregats fins a no poder més 
entren cada dia a la capital  provinents 
d’aquesta zona on han talat arbres sense 
contemplacions. Amb la construcció 
d’aquests coberts evitem la feina de refer-
los cada any  com fins ara (estan fets amb 
troncs d’arbre i palla i els tèrmits els 
devoren) i la conseqüent deforestació al 
evitar la tala dels arbres necessaris per 
refer-los.   
 
El pressupost aproximat de cada estructura 
és d’uns 700€, i la demanda és per 20 
localitats, fent un total de 14.000 € 
aproximadament. 
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2008 - Ampliació del projecte de microcrèdits dins la cooperativa 
de dones Findima De Gnatchiré per l’engreix de bestiar 

 
La cooperativa Findima  té en 

funcionament un sistema de 
microcrèdits per les seves associades. 
Es tracta de deixar del fons comú del 
grup a les dones que ho sol.licitin, els 
diners suficients per la compra d’un cap 
de bestiar destinat a l’engreix i 
posterior venda de l’animal. Els diners 
inicials es retornen al fons i la família es 
queda amb els beneficis de la venda.  

 

Aixó ho han fet enguany amb 26 dones 
membres de l’agrupació, però tenen 29 
sol.licituts més que no poden atendre per falta 
de recursos en el compte comú de la 
cooperativa. La idea de la nostra associació, 
vist  que la cooperativa té un funcionament 
molt seriós i organitzat, és de demanar 
col.laboracions per la compra d’un xai, cabrit 
o vedell per engreix , i al fer la venda de 
l’animal, els diners quedin en el  fons comú 
per continuar la roda del mateix projecte o 
d’altres que la cooperativa decideixi . 

 
 
Aquest projecte, si funciona durant 

un temps correctament en aquesta 
cooperativa, podem mirar d’ampliar-lo a les 
poblacions del voltant. 

 
 
 
 

El pressupost per animal pot estar entre 
el 40 i els 70 euros 
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2008 – Projectes de difusió i sensibilització 
 

 
Un dels objectius de DNÍGER.CAT,  és la de donar 
a conèixer la injusta realitat sòcio cultural i 
económica que pateix la població d’Àfrica en 
general, i la de Níger en particular. Per aquest motiu, 
ens hem proposat durant l’any 2008 començar a fer 
difusió d’aquesta realitat mitjançant xerrades a les 
escoles i centres socials.  
 Per fer més efectiva la comunicació estem realitzant 
un video d’introducció per a les xerrades amb les 
imatges captades per membres de la nostra 
associació, i una exposició itinerant en la que 
volem reflectir la importància que té per la  població 
nigerina que es portin a terme projectes d’ajuda a 
l’autopromoció. Per ambdós projectes comptem amb 
un equip de professionals que col.laboren 
desinteresadament amb la nostra entitat.  

 

 
 
 
També estem treballant en 
l’el.laboració d’un tríptic informatiu 
dels diferents projectes que portem a 
terme, demanant col.laboració 
especialment pel d’engreix d’animals. 
 
 No deixem de banda la construcció de 
la web de l’entitat en la que també 
estem treballant, conscients de 
l’importància que té avui dia aquest 
mitjà. 
 



 13 

Desplaçament desembre 2007- gener 2008 

Seguiment dels projectes 2007. 

El passat mes de desembre sis membres de 
DNIGER.CAT  es van desplaçar a Níger per fer 
el seguiment dels projectes engegats durant el 
2007. Juntament amb en Josep Frigola integrant 
de CADEV-Níger,  contrapart en els projectes 
que s’han promogut, és van visitar les 
poblacions de Bomoanga, Gnatchire, Ngoula . 
 
A Bomoanga es va visitar el centre 
d’alfabetització, el primer projecte de l’entitat, 
que ja està en funcionament. 
. 
Aprofitant que en Josep Frigola havia de dur 
llibres a la població de Ngoula es va fer una 
reunió amb l’AMPA de l’escola i responsables 
de sanitat, educació i grup de dones. Un dels 
problemes importants es el quedar incomunicats 
a l’època de pluges, pel que demanen la 
construcció d’un pont. També veuen la 
necessitat de construir un habitacle per que la 
mainada que va a l’escola pugui quedar-se a 
dormir durant la setmana, ja que viuen lluny del 
centre escolar. Així com la compra de tela 
metàl·lica per fer tancats en els horts. 
 
A Gnatchire es van retrobar amb les dones de la 
cooperativa Findima, amb les que el març de 
2007 van poder establir una bona comunicació 
gràcies a l’Eva, coordinadora dels grups de 
dones de la zona i que agrupen unes 500 . En 
aquest poble està en marxa la construcció d’un 
cobert tancat per posar el molí pels cereals. 
Aquest projecte que s’espera tingui continuïtat 
en altres cooperatives  inclou la formació d’un 
moliner i dues supervisores, tres dies de 
formació per a tot el grup per tal d’explicar l’ús 
correcte del molí, el transport,  la instal·lació i 
recanvi de  peces. Per mostrar el seu agraïment 
van fer una petita festa amb cants i danses, en la 
que es va participar. I també aprofitant l’estada 
van demanar finançament per tal de realitzar la 
compra d’animals d’engreix , com xais, cabres i 
vedells, per poder millorar l’economia i la 
subsistència dels habitants de la zona. 
A la tornada a Niamey es va realitzar una 
trobada amb l’empresa RESEDA, fabricant del 
molí en la qual es van repassar el pressupost i 
s’hi afegeix el transport i la formació per a tres 
persones durant quinze dies en el mateix lloc. 
ciment i al cap de quinze dies fixen i col·loquen. 
A més del tema del molí, en aquesta reunió amb 
Sabine, la gerent de l’empresa,  van poder 
constatar la força i responsabilitat que les dones 
nigerines aporten al desenvolupament del seu 
país. 
 

El  projecte d’equipament dels centres 
d’alfabetització de la zona de Makalondi i 
Bomoanga. Aquesta iniciativa està dirigida a 
equipar les aules d’alfabetització de la zona.Es 
va fer una visita per diferents aules, que estan al 
mig del camp. 

 
Al llarg del viatge es varen fer diverses visites a 
diversos centres. Un d’ells es SAGA, que és una 
casa de la congregació de la mare Teresa de 
Calcuta, que acull malalts de sida; alguns d’ells 
en estat terminal. També tenen una sala per 
atendre mainada amb desnutrició i un dispensari 
per cures. 
 
També es va realitzar una visita al Hospital 
General de Niamey, on va acompanyar al grup 
una monja, sor Isabel. Aquest està distribuït en 
diversos pavellons. Dins de l’hospital, es va fer 
una visita als serveis d’urgències, de medicina 

interna, de cirurgia, de traumatologia, de 
pediatria, de neurologia i neurocirurgia, el 
laboratori, el lloc on viuen les dones amb el 
problema relacionat amb les fístules vaginals. 
També, es va visitar els diferents edificis que 
conformen l’hospital i diferents habitacions per 
als malalts. 
 
En aquesta visita a més de la falta de material i 
de professionals de la medicina es va poder 
comprovar la total falta de manteniment de les 
instal·lacions. 



 14 

MEMÒRIA ECONÒMICA 2007      
      
      

   INGRESSOS DESPESES 
      
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE FIGUERES   8.000,00   
MEMORIAL MARIA PAGÈS   6.000,00   
PROJECTE CENTRE POLIVALENT BOMOANGA    10.320,70 
PROJECTE MOLÍ      2.439,00 
ADQUISICIÓ PISSARRES I BANCS 
ESCOLARS    1.240,30 
      
      
      
      
      
TOTALS   14.000,00  14.000,00 

      

      
      

PRESSUPOST 2008      

      
   INGRESSOS  DESPESES 

      
QUOTES SOCIS   500,00   

DONATIUS PARTICULARS I EMPRESES   5.500,00   
SUBVENCIONS   22.160,00   

DESPESES GESTIÓ     500,00 
RESTA PROJECTE PISSARRES I BANCS     11.000,00 

PROJECTE MINI BIBLIOTEQUES  1ª fase     6.000,00 
PROJECTE HANGARS 1ª fase     6.000,00 

DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ     4.660,00 
      
TOTALS   28.160,00  28.160,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


