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DNÍGER.CAT 

MEMÒRIA ANY 2008 
 

Any de consolidació 
 

DNÍGER.CAT va néixer oficialment el març de 2007, tot i que s’estava 
gestant des de l’estiu de l’any anterior. El viatge que vàrem fer alguns de nosaltres el 
març de 2007 a Niamey va servir per portar el primer projecte que ens demanaven i 
posar fil a l’agulla en la constitució de l’entitat. Any de papers, feina i il�lusió per 
engegar. 
  

Aquest primer projecte es va dur a terme en un temps rècord i ens va donar ales 
per, a l’any següent, engrescar-nos en projectes nous tant de suport  a l’educació com de 
promoció de les cooperatives de dones de les comunitats rurals, sempre en el marc de 
CADEV-Niger i comptant amb l’experiència impagable d’en Josep Frigola. 

 
Així doncs, amb l’empenta d’un equip ja cohesionat ens vàrem posar a treballar 

en tres nous projectes, la construcció d’un molí a Gnakchiré per la cooperativa de dones 
Findima, la dotació de minibiblioteques rurals a la comuna de Tilaberi, i l’equipament 
amb bancs i pissarres  per als centres d’alfabetització dels llocs més allunyats de les 
ciutats;  al mateix temps ens donàvem a conèixer a la societat amb dues exposicions, 
una a Cadaqués i l’altra a Figueres, al Consell Comarcal, aquesta segona pensada per 
ésser itinerant. També ens vàrem engrescar a fer un vídeo de presentació de l’entitat i 
finalment la pàgina web www.dniger.cat.  Un munt d’activitats per una entitat que 
començava a caminar. 

 
Per portar-ho a terme, a part d’una gran implicació i ganes de treballar de tot 

l’equip, hem comptat amb la confiança i el finançament de l’Ajuntament de Figueres, 
la Diputació de Girona, i diverses empreses privades.  

 
El balanç de les activitats desenvolupades el 2008, pensem que ha estat doncs 

molt positiu, tant per la feina feta com pel grau d’efectivitat de tots els projectes 
portats a terme, traduït en un alt grau de satisfacció de les contraparts de cada 
projecte. 

 
Hem començat el 2009 amb la mateixa il�lusió i ganes de treballar de sempre. 

Som-hi! . 
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PROJECTES FINALITZATS L’ANY 2008 
 

Projecte equipament de bancs i pissarres metàl.lics  pels centres 
d’alfabetització dels llocs més petits 

 
El projecte d’alfabetització “Education par tous” que porta a terme 

CADEV està repartit entre centres com el de Bomoanga, de dimensions 
mitjanes on s’hi poden aplegar uns 40 alumnes per sessió, , alguns de més 
grans i finalment els més petits corresponents a llocs molt allunyats de les 
poblacions. 

Aquests petits centres estaven funcionant amb les persones assegudes  
a terra o en troncs ajaguts i equipats amb pissarres de fusta que els tèrmits es 
menjaven cada any.  

Calia equipar els centres d’alfabetització amb 40 pissarres metàl·liques, 
375 bancs i 1200 pissarretes de ma per a continuar treballant. El pressupost 
per a quaranta centres era de 12.600€, que es varen finançar en el seu 90% 
gràcies a l’Ajuntament de Figueres i la resta gràcies a part del premi Maria 
Pagès. A hores d’ara, hem liquidat més del 50% de l’import total, tot i que el 
material està tot al seu lloc i funcionant des de final d’any. 

 
Molí de gra per a la cooperativa Findima de Gnachki re 

 
Aquest projecte s’havia començat a partir de la visita a Gnachkire, el 

març de 2007. Al gener de 2008 , la població va construir la caseta per ubicar-
lo i varem contractar la compra del molí i dels cursos d’aprenentatge amb una 
empresa de Niamey. El pressupost total va ser de 2.600€, finançats gràcies al 
premi Memorial Maria Pagès. 

El gener d’aquest any hem pogut parlar amb les responsables de la 
gestió del molí i podem constatar que el funcionament és exemplar. Varem 
poder veure’l funcionar i parlar tant amb les dones que l’utilitzaven com amb la 
persona que es cuida del seu funcionament 

 
Equipament dels centres d’alfabetització amb una dotació de 

llibres en un bagul metàl·lic 
 

Els alumnes del programa d’alfabetització dels llocs més remots  es 
troben amb que no poden posar en pràctica el que aprenen de lectura per 
manca de llibres, revistes o diaris de cap mena. És una població totalment 
rural sense cap equipament. Fins i tot els pocs alumnes de l’escola reglada 
infantil tenen aquest problema.  És per això que d’acord amb CADEV es va 
decidir equipar-los amb una dotació de llibres en llengües vernacles i en 
francès.  
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Es va projectar construir 20 baguls metàl·lics com a contenidors dels 

lots de libres i repartir-los entre els centres més petits  i allunyats que ho 
demanessin, sempre i quan hi hagués una persona que se’n responsabilitzés 
i portessin un mínim de tres anys en el projecte d’Alfabetització. 

La demanda va superar les nostres expectatives i a hores d’ara s’han 
repartit  26  baguls biblioteca. Si el pressupost inicial era de 12.200€, es va 
transformar en una despesa de 16.160€.  Per la seva liquidació, varem rebre 
una subvenció de la Diputació de Girona de 5.000€ i una de l’Ajuntament 
de Figueres de 10.980€  de les que només ens falta cobrar part de la segona, 
cobrint pràcticament totes les despeses.  

Fins i tot es va fer un conveni amb la presó de Tilaberi per la cessió 
d’una de les maletes de llibres.   

 

PROJECTES DE DIFUSIÓ 
 

Exposició a Cadaqués  del 18 al 30 d’abril  
 
El 18 d’abril varem fer una xerrada al Casino de Cadaqués per donar 

a conèixer la nostra entitat i els projectes que portem a terme. Hi varen 
assistir unes 50 persones per escoltar la conferència d’en Toni Garcia i 
varem inaugurar una exposició de fotografies de Níger dividida en quatre 
blocs temàtics: La seva gent, els seus recursos, les mancances i els 
projectes que hi realitzem. 

 
Exposició al Consell Comarcal de Figueres 

 
El 16 de maig varem inaugurar una exposició al Consell Comarcal 

consistent en 14 plafons de 90cm x 200cm per consolidar la nostra 
presència en el mon institucional empordanès. El dia de la inauguració hi 
varen assistir unes 80 persones, i degut al lloc on estava exposada va ser un 
constant de passar-hi gent durant 15 dies. 

A part de la gent que la va visitar, ens varen fer una entrevista a 
doble pàgina al setmanari local Hora Nova i una altra a TV Tramuntana 
que encara es pot veure al Youtube . La resta de la premsa local també en 
va parlar, i per la seva situació va ser visitada per la majoria dels polítics de 
la comarca. 

Aquesta exposició es va concebre com a itinerant, i esperem anar-la  
muntant a diferents llocs. 
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Logo de Dníger.cat 
 

El mes d’abril, gràcies a la col·laboració de l’empresa de disseny 
“visible” varem estrenar el logo de l’entitat. A una sola tinta, negre, i d’un 
impacte visual contundent. 

 
 

Vídeo de presentació de l’entitat 
 

Durant el mes d’abril ens varem atrevir a fer una petita producció de 
vídeo en la que dos nens, veient el pare que es prepara per marxar a Níger, 
li van fent preguntes sobre el per què d’aquest viatge, i el per què de les 
ONGD en general. 

Hem intentat que fos una eina útil com introducció a xerrades i per 
treballar el tema de solidaritat en escoles i instituts.  Potser ens faltaria 
donar-li més publicitat per rendabilitzar els esforços de tothom. De 
moment, només es va passar en públic el dia de la inauguració de 
l’exposició de Figueres, però esperem continuar projectant-lo.  

 
Pàgina web 

 
Sembla que en aquest món modern, si no estem a Internet, no 

existim, i molt menys una entitat. Després de molta feina de preparació, 
finalment el mes de novembre varem penjar la nostra web www.dniger.cat  
on hi trobem l’explicació de qui som, amb qui treballem i els projectes que 
tenim en funcionament, a més d’alguns documents i enllaços d’interès per 
qui ens vulgui conèixer o col·laborar amb nosaltres 

  
 
 

PROJECTES NO REALITZATS 
 
 

Hangars o  coberts d’estructura metàl·lica , per als llocs més petits i 
allunyats on es realitza el projecte d’Alfabetització.  Per substituir els coberts 
de palla on es fan les classes. CADEV comença la construcció de 10 unitats 
esperant que aconseguim el finançament desde DNIGER. Durant el 2009, 
se’n construiran 10 més. Ho deixem pendent pel proper any 
 
Ngoula. Des de aquesta població, a prop de Bomoanga,aprofitant la nostra 
visita, se’ns demanen diverses millores per a la població: 
Tela metàl·lica per tancar els horts ( 50x50 ms.) 



 

 5 

Construcció d’una sala-dormitori  per els escolars que venen de lluny. 
Construcció d’un pont per no quedar aïllats en l’època de pluges. 
Construcció de un dispensari. 
De moment els desestimem per que no compten amb el suport de CADEV i 
probablement s’escapen de les nostres possibilitats o objectius. 
 
Compra d’animals per engreix  (xais, cabres i vedells) . Es tracta de oferir 
micro-crèdits a les families a travès de les cooperatives de dones destinats 
a finançar la compra d’un cap de bestiar per engreixar  I revendre. Deixem 
el projecte per a l’any vinent. 
 
Djanbore: poblat a pocs kms. Del parc doble W 
Aprofitant que passem la nit allà, ens demanen material pel dispensari : 
tensiòmetre, bàscules, material de cures, lots per mirar el coll, biberons i llet 
de lactància. Realment l’equipament és nul per a més de 3000 persones, 
però al no estar validat per CADEV pensem que podria ésser un projecte 
molt difícil de portar amb rigor. 
 
Cadev diocesana: 
L’Abdou, responsable de sanitat, demana fons per editar material de 
sensibilització pels dispensaris rurals. 
 
Hospital de Niamey: 
Sor Isabel demana material sanitari i ens dóna una llista. Parlem amb 
“Botica Natural”, ONGD que ja tenia el mateix llistat. Pensem que seria 
interessant col.laborar-hi en projectes futurs. 
 

Creació de la subseu de Barcelona 
 

Un grup de socis de DNIGER.CAT, per poder col·laborar més activament en 
l’execució dels projectes varen constituir-se com a subseu de l’entitat a 
Barcelona. En la reunió de junta feta a Girona el mes d’octubre es va  
aprovar  la seva creació i  la normativa de funcionament.  
 

DIVERSOS 
 
A més de tota aquesta activitat, durant aquest any ens hem mogut en 
diferents àmbits. Hem estat presents al Consell de Solidaritat de Figueres, a 
la Coordinadora d’ONGD de comarques gironines, a la Comissió Ciutadana 
de Figueres,ens hem presentat a la Fundació Caixa de Girona, al premi 
2008 Memorial Maria Pagès, ens han publicat un article a la revista ONGD, i 
hem aparegut a mitjans locals de premsa en diverses ocasions. 
El mes de novembre varem fer canvis en alguns càrrecs de la Junta, deixant 
la Joana Colomer la secretaria, que va ésser assumida per la Maria Lluïsa 
Pla i la tresoreria passava a càrrec de la Carol Coromina. Els nous càrrecs 
han d’ésser referendats per l’Assemblea de socis del primer trimestre del 
2009. 


