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Ja és el tercer any que estem treballant com a entitat, i col·laborant en el 
projecte “Education par tous” i els de  promoció femenina de  CADEV-NIGER. 
Després de cada visita als benefic iaris directes, arribem sempre a la mateixa conclusió: 
Val la pena. 

 
  Només el fet de sentir dir a un dels joves que han après a llegir i escriure que l’hi 
ha canviat la vida, que pot tenir noves expectatives, que ara veu que és algú, ens dona 
ànims per tirar endavant en la nostra feina. El fet que les dones d’una 
cooperativa ens demanin que continuem amb el projecte d’engreix, que gràcies a ell 
estan començant a tenir una economia pròpia, un petit ramat, que ens expliquin els 
avantatges que els hi ha suposat el molí que hem finançat, i un llarg etcètera 
d’agraïments que sentim a cada visita, ens reforça la il·lusió que tenim posada en 
aquests projectes. Tot i els entrebancs que ens trobem pel fet d’ésser una entitat jove, 
poc coneguda,  de les complicacions de papers i papers que hem de preparar per 
aconseguir les subvencions, els resultats que veiem cada vegada ens continuen 
apuntant que val la pena. Val molt la pena!. 
 
 Aquest any ha estat  el bateig de la seu de Barcelona, el de preparar papers i fer 
reunions i presentacions a tort i a dret, i s’ha fet una bona feina. S’han fet els primers 
passos per que es conegui l’entitat amb exposicions i entrevistes amb càrrecs polítics... 
tot plegat ja donarà resultats. S’ha fet el primer pas amb constància i coherència.  
 
 Les relacions amb les institucions aquest any han estat complicades, però al 
final s’han resolt satisfactòriament. Més reunions, i més papers, però continuem 
treballant amb entusiasme.  També ens ha donat un altre vot de confiança la Fundació 
Sant Vicenç de Paül al atorgar-nos per segona vegada part del premi Memorial Maria 
Pagès. La Diputació de Girona i l’ajuntament de Figueres han continuat confiant en 
nosaltres i en la feina de CADEV amb en Josep Frigola de responsable i animador de 
la majoria dels projectes. 
 
 Per tant, ha estat un any de molta feina feta, que en gran part donarà fruit més 
endavant, i el resultat dels projectes realitzats ha estat de màxima efectivitat, com 
varem poder comprovar el gener de 2010. Estem en  una bona línia de treball i 
continuarem posant-hi coratge.   
 
 
 
 



Resum   viatge gener de 2009 Niamey. 
 

Dissabte 10 de gener 
 
 El centre de alfabetització de 
Bomouanga, el nostre primer projecte, 
acull de moment 29 alumnes. La 
biblioteca no funciona per que la monja 
responsable de la seva dinamització està 
malalta. Al responsable local del 
Comité de Solidarité et Dévelopement 
(CSD), que   es diu Pièrre, i és  
Gourmanché, en Pep l’apreta per fer 
funcionar més el centre. Li demana que 
a cada centre hi hagi dos persones 
responsables per evitar aquest 
problema.De fet,  tot just estan 
començant el curs. 

 
A la zona de Bomouanga hi ha 29 
centres d’alfabetització amb un total de 
525 alumnes. Cada alumne paga 
1500CFA anuals. Ja estan funcionant 
des de el desembre amb normalitat. En 
aquests centres ja hi ha en marxa 5 
minibibliotèques,  cinc més a 
Makalondi, i tres més a punt de posar en 
marxa. La setmana vinent fan un curs de 
formació pels responsables dels Baguls. 
Cap a les 10 sortim per pistes gairebé 
intransitables en un 4x4 nou de trinca 
per veure un dels coberts metàl.lics del 
projecte que volem finançar. Està a mig 
construir, però ja hi estan fen classes. 
També hi ha els bancs i la pissarra 
metàl·lics que hem finançat. En aquest 

poblat, Boda, de llengua Germa, ens  
expliquen que hi ha hagut problemes 
amb el Marabú musulmà. Els volia fer 
plegar d’estudiar per por que es 
converteixin al catolicisme. Per sort, ja 
està solucionat i els alumnes tornen a 
estudiar sense cap mena de por ni molt 
menys de pressió per qüestió de religió. 
Un dels principis del programa 
d’educació és que es fa per tothom, 
sigui quina sigui la seva creença.  
Seguim cap a Ciliboé, per fer entrega 
d’un dels baguls minibiblioteca. Allà 
ens presenten els tres joves que es fan 
responsables del seu funcionament. Els 
hi ensenyen el contingut i una vegada 

més, hem tingut ocasió de viure en 
primera persona la importància que té el 
projecte per a una població tant 
allunyada. 
Després d’una hora de pistes sense cap 
camí,  arribem a Bomouanga, dinem i 
agafem el cot xe cap a Makalondi, per 
concertar la feina per dimarts, que hi 
anirem per visitar els projectes. Abans 
de marxar visitem les monges, i anem 
cap a Gnaktchiré. Aquí veiem en visita 
sorpresa el molí en funcionament, i 
també concretem la visita del dilluns. El 
moliner està canviant els plats del molí i 
les dones esperen tanda per moldre 
 

 
 



Dilluns 12 de gener 
 
A les 7, directe cap a Torodi. Reunió 
amb en  François i el responsable del 
CSD local per parlar del projecte de 
l’engreix. A la regió ja hi ha un 
precedent, per part de Manos Unidas, 
que ha funcionat molt bé, però només  
ha estat en qualitat de préstec, es a dir,  
que el capital inicial s’ha hagut de 
retornar, mentre que la nostra proposta 
és de crear un fons no retornable que 
serveixi per fer nous préstecs cada 
vegada. 
Ens parlen de fer el projecte a tres 
localitats: Gnachire (ja hi tenim el 
molí), Fayalí (el molí pagat per Madrid) 
i Boga, que no coneixem. Es tracta de 
fer un préstec per engreix de bestiar 
d’un màxim de 50.000CFA per dona del 
agrupament, a tornar en 
aproximadament 6 mesos. Podriem 
beneficiar unes 80 famílies amb un 
pressupost global aprox. De 7000€. 
Estaria controlat pel rector, el 
responsable del CSD i una monja de 
Torodi a qui pagaríem els  
desplaçaments ( uns 500/600€ any). El 
preu de venda pot arribar a doblar el de 
compra si es fa de maig a desembre que 
es consumeix molta carn per la festa del 
xai. En Josep es brinda a avançar els  
diners si volem tirar el projecte 
endavant. ( hi ha un projecte finançat a 
Dogondouchi que està parat).  
 
 
Anem cap a Fayali on hem d’entregar 
un altre bagul amb llibres. En aquest 
centre hi ha 22 alumnes d’alfabetització, 

17 homes i 5 dones. Tenen bancs i 
pissarres però no estructura nova. És 
una població molt escampada a la pista 
que va de Torodi a Bomoanga d’uns  
500 habitants Gourmanché. Viuen en 
“concessions”, consistents en tres o 
quatre cabanes juntes i tancades amb un 
pati central comú. Fem l’entrega, en 
Josep els hi explica el funcionament de 
la minibiblioteca . 
 El cap del poblat demana un centre 
com el de Bomouanga però se li fa 
veure que és més adient demanar una 
estuctura petita. Per demanar-la han de 
cedir el terreny de la comunitat per 
escrit. 
A Fayali mateix visitem el molí pagat 
per els astrónoms de Madrid, on 
constatem que el molí funciona peró el 
sostre de la barraca està mal fet. 
 
Seguidament enfilem cap a Gnachiré, 
on ens espera la cooperativa de dones 
per evaluar el funcionament del molí. 
Sembla que en general va molt bé. 
Inclús venen gent d’altres poblacions 
per moldre. A la caixa del molí hi ha 
uns 100.000cfa per revisions i 
reparacions. El moliner, que va 
començar com a voluntari ara cobra 
2.500 cada mes, tot i que l’ajudant en 
cobra 2.500 més. Parlem de la 
possibilitat de comprar una fresa per 
polir els discs però és una operació 
perillosa. Els hi parlem del engreix i ens 
diuen que a les 12 que ho han fet l’any 
passat els ha anat molt bé. 

 
 

 



Dimarts 13-1 

 
Una altra jornada de treball. A les 7 ens 
trobem i anem cap a  Makalondi. 
Recollim el capellà Fèlix, que és  
Goumanché i a l’Andrée, responsable 
del CSD de Makalondi. .  Tot seguit 
anem per fora pista fins a Tibouadi, on 
hi ha uns arbres extraordinàriament 
grans. Aquí hi ha el cobert antic de 
palla, que fan servir d’Església, i el nou 
metàl.lic per l’alfabetització. Hi fem 
entrega d’un complement de llibres que 
han demanat pel bagul biblioteca que ja 
tenen d’abans. Ens ve a veure el mestre 
de l’escola reglada estatal i ens agraeix 
els llibres del bagul, dons els nens  de 
l’escola son pràcticament els únics  
llibres que poden llegir. Ens ensenya 

l’escola, de 80 nens en tres aules de 
palla i seients de tronc ajagut, i ens 
explica que hi ha tres mestres amb un 
sou cadescun de 40.000cfa al mes (60€). 
El material escolar és inexistent, però al 

menys aquí hi ha mestre!. Ens demana 
col·laboració, però malauradament està 
fora del nostre abast i del nostre 
programa. 
 
 Passem revista al bagul minibiblio i ens  
ensenyen un quadern on hi ha els  
préstecs 
apuntats. Fer-hi 
l’entrada dels  
nous llibres en 
tres llengües es  
converteix en un 
problema a nivell 
de municipi. 
Finalment 
trobem  a 
l’infermer que 
s’ofereix a donar 
un cop de mà. Passem comptes amb el 
responsable de la minibiblioteca i ens  
dona el 50% dels diners recaptats, que 
puja a 4500 CFA en 6 mesos. L’altra 
meitat és la seva gratificació. 
Seguim en direcció a Burkina per més  
pistes o camins de cabra i arribem a 
Bondjolà, poble goumanché d’uns 500 
habitants sense escola ni dispensari ni 
cap servei. La rebuda és espectacular. 
Tambors, cants i danses. Tenen un 
cobert amb els bancs i pissarra i els hi 
portem un bagul. Els hi expliquem el 
funcionament, com es fa a tot arreu. 
Veiem que els llibres  en francès  han 
estat un error, però el gourmanché ja el 
llegeixen els de segon curs  
d’alfabetització. Un dels joves ens en 
llegeix un trosset. Els hi preguntem si 
funciona alguna cooperativa de dones  i 
ens diuen que en tenen una de 12  que 
cultiven cacahuet i sèsam. En Josep els 
explica que per aconseguir ajudes hi ha 
d’haver gent que sàpiga llegir i escriure 
com a mínim. 

 

 
 



Projectes 2009 
 

 

 
. Hangars :   
 
L’any 2008 varem col·laborar amb el finançament de bancs i pissarres per als petits 
centres d’alfabetització dels poblats on es desenvolupa el programa “Education par 
tous” de Cadev-Niger. 
 

 Per aquest 2009, des dels  
Comitès de Solidaritat i 
desenvolupament (CSD) 
locals, se’ns va demanar de 
fer un projecte per equipar-
los amb uns petits coberts 
d’estructura metàl·lica, 20 
en total, per tal de tenir uns 
espais per  a  l’educació i 
les activitats socials dels 
poblats, sense haver de 
refer-los cada any com 
passava fins ara amb els de 
fusta, amb la feina, despesa 
i desforestació que 
comportaven. 

 



Per poder optar a una d’aquestes estructures, la població ha hagut de demanar-ho en 
base a tenir un mínim de  tres anys en funcionament el projecte “education par tous”, a 
més de cedir el terreny per a la seva construcció i posar-hi la ma d’obra en el seu 
muntatge i la fabricació de les toves de les parets. També han de nomenar un 
responsable de  l’instal·lació. El Programa de la CADEV assegurarà la formació dels 
gestors i vetllarà al bon funcionament del servei.  
 

 El pressupost total del projecte és de 16.784€, dels  
quals l’ajuntament de Figueres  n’ha finançat 
8.749.93€.  De tota manera, els 20 coberts s’han 
construït i estan funcionant a ple rendiment. Part 
dels coberts, de fet, s’havien començat a construir 
a finals de 2008. L’objectiu d’aquest projecte es el 
de  facilitar el bon funcionament de l’alfabetització 
de joves i adults, convençuts que la millor manera 
d’ajudar a que la població de Níger es pugui 

desenvolupar, és fomentant la seva Educació. 
 
La realització del projecte era complicada per que el llocs on s’havia de muntar les 
estructures no disposaven d’electricitat per fer les soldadures i en molts cassos ni tan 
sols eren accessibles amb un camió , de manera que es va optar per fer-los desmuntables 
com un mecano, tot a base de cargols i encaixos. El sistema ha funcionat i les 
estructures es mantenen fermes. Les parets les han construït ells amb adobs de fang. 
 
 

 

 
 

 

. 



Projecte de microcrèdits per a les dones de les cooperatives de Torodi 
 

Fa alguns anys des del CSD (Comitè per 
la Solidaritat i el Desenvolupament) es 
fa un esforç per ajudar a les cooperatives 
de dones per millorar les condicions de 
vida. Els mitjans proposats són, entre 
d’altres, l’agricultura, de desembre a 
març, i l’engreix oví de maig a 
desembre. 

La puntualització dels mesos es 
important per aquest país, el Níger que 
no té més que una estació de pluges. 
Comença generalment el mes de maig 
per acabar a l’octubre o al Novembre. 
Aquest espai de temps es dedica 
essencialment a cultivar mill i sorgo. 
També és apropiat per a l’engreix doncs 
amb les pluges creix l’herba. 

Les dones compren un animal al maig 
l’alimenten bé i el revenen generalment 
al desembre per la festa musulmana de 
la Tabaski(festa del sacrifici del xai per 
recordar al profeta Abraham que va sacrificar un xai en el lloc del seu fill). 

De desembre a març és el temps dels horts, la producció d’enciams, cols i tomates és un 
bon complement per l’alimentació de tota la família i pot engendrar alguns ingressos.  

 

PROCEDIMENT DE L’ENGREIX 

Les dones dels poblats estan agrupades en 
cooperatives reconegudes oficialment on es 
troben per canviar,  compartir, instruir-se, ....  
en alguns casos a l’interior de cada 
agrupament les dones a qui els hi interessi 
demanen una suma de diners, de  50.000CF a 
30.000CFA per adquirir un animal per 
engreix. Es comprometen a restituir la 
quantitat rebuda, i aquest capital la comunitat 
el restitueix alhora a l’ONG que ha avançat 
els diners dins d’un projecte limitat en el 
temps. 

La nostra proposta dins aquest projecte és la creació d’un fons administrat pel propi 
CSD, de manera que el retorn de la quantitat deixada se’n pugui fer us per un nou 



préstec d’engreix, essent un projecte sense fixar termini d’acabament. Aquesta manera 
de fer permet que cada comunitat, a treves del CSD pugui tenir un petit capital per 
recomençar l’experiència amb d’altres dones. 

Per què aquesta activitat tingui possibilitat 
d’èxit, es fa necessari un seguiment acurat 
per dues dones a qui se’ls hi ha de pagar un 
petit sou així com també les despeses de 
desplaçament. 

La demanda d’aquest projecte concerneix a 
les agrupacions de dones de Fayali,  
Gnachtire i Boga, amb un total de 87 dones 
que han demanat d’acollir-se al projecte. 

El resultat, avaluat el gener de 2010, és molt positiu: totes les dones, 72, han tornat els 
diners del préstec. S’han donat 60.000 cfa a cadascuna i n’han tornat 63.000. Només 
tres ha tingut problemes amb els seus marits a l’hora de tornar-los, però ho han 
solucionat. A més, han tingut un benefici d’entre el 30 i el 100% del capital que moltes 
han reinvertit en més caps de bestiar. Ens demanen repetir amb les mateixes dones el 
mateix projecte tres anys per aconseguir que tinguin un petit ramat i poder continuar 
sense dependre del projecte. Hauríem d’afegir la quantitat que es paga a les animadores 
del projecte. També ens demanen d’ampliar-lo a dos agrupaments més. Al cap dels tres 
anys, el capital retornat es destinaria a altres agrupaments femenins. Ens donen els 
llistats de les dones beneficiàries i els reconeixements oficials dels grups. 
 
El pressupost total del projecte per al 2009 era de 7917,26€ , del que l’ajuntament de 
Figueres en finança 4.127,33€ 
 

 



INSTAL·LACIÓ D’UN MOLÍ DE GRA GESTIONAT PER 
L’ASSOCIACIÓ DE DONES A  BALJIDI 

 

 
L’associació està composada per 40 dones que resideixen a la població de BALJIDI.  
Aquesta Agrupació es va crear  amb el suport de la O.N.G. del CADEV NÍGER.  
L’agrupació està regida per un Reglament Intern i uns Estatuts elaborats en una 
Assemblea General i reconeguda per una acta de constitució. 
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. 
- L’alfabetització, que és una activitat naixent en l’Agrupació. 
 
La situació de les dones que viuen a la 
República del Níger analitzada dins l’ 
estratègia de la reducció de la pobresa en 
el seu país, mostra uns indicadors socials  
bastant mediocres que afecten en el 
deteriorament  de les seves condicions  
de vida, sobretot en les zones rurals. 
Els principals motius en són la 
sobrecàrrega dels treballs domèstics,  
maternitats prematures, la falta de renda 



consubstancial a la dona, l’analfabetisme, 
el fatalisme, les pràctiques nocives com 
l’ablació, la mortalitat de les mares que no 
poden sobreviure als  parts motivats per la 
falta d’assistència sanitària, el matrimoni 
precoç i molts d’altres… 
 
En les diferents reunions mantingudes amb 
aquestes dones, ens diuen que la seva 
principal prioritat passa per ajudar-les a 
tenir un molí,  per poder treure la pellofa i 

fer farina amb el GRA DE MILL, una labor molt feixuga que actualment s’ha de fer a 
mà. 
 
L’activitat diària d’aquestes dones que viuen a les zones rurals està sobrecarregada  pels 
múltiples treballs domèstics. Aquesta és la raó per la qual aquestes dones sol·liciten la 
instal·lació d'un molí en el poble, que elles mateixes podran administrar.   
 

 
A través d’aquesta acció, trobaran diversos avantatges: el descans físic, el temps 
d’assistir a les reunions, l’augment del seu poder econòmic, la creació d'una nova 
activitat administrada per elles mateixes, el consum d’un menjar més refinat per a tota la 
seva comunitat,... 
 
La finalitat del projecte de la instal·lació d’un MOLÍ en aquella zona rural,  és la 
reducció del feixuc treball que suposa per a les dones  
 

 
 



OBJECTIUS DEL PROJECTE : 

 
Aquest Molí, una vegada instal·lat, preveu aportar les següents solucions per millorar 
les condicions de vida de les dones de l’agrupació, i també per a la resta de dones del 
poble : 
1. Contribuir de manera directa en l’alleugeriment de les activitats de les dones. 
2. Millorar la salut física i el nivell de vida de les dones i dels seus fills. 
3. Augmentar les possibilitats econòmiques de l’Agrupació de dones. 
4. Reforçar la cohessió social. 
5. Estalvi de temps, que servirà per a realizar altres activitats. 

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE  : 
 
A continuació es presenten les diferents etapes per a la planificació del projecte : 

1. Instauració del Comitè de Gestió del Molí. 

2. Formació del Comitè de Gestió. 

3. Elaboració del Reglament Intern de Gestió del Molí. 
4. Construcció del local que ha d’albergar aquest Molí. 
5. Instal·lació del Molí. 
6. Comprovació periòdica de la instal·lació i el bon funcionament del Molí, per part 

del CADEV i la O.N.G. DNíger.CAT . 

El pressupost total del projecte és de 2.845€ incloent-hi el transport, instal·lació i la 
formació dels responsables i de les usuàries del molí. Ha estat finançat en un 50% per la 
Diputació de Girona. 
El gener de 2010 hem fet el seguiment del projecte, i podem dir que el grau de 
satisfacció de les beneficiàries .es excel·lent, i que els objectius s’han assolit al 100%. 
En viatges posteriors continuarem avaluant els resultats. 



 
 

Premi Memorial Maria Pagès 
 

Aquest any 2009 hem presentat a la fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres els tres 
projectes que teníem en funcionament. Hem de tenir en compte que tant l’ajuntament de 
Figueres com la Diputació de Girona ens han concedit subvencions per aproximadament 
la meitat dels pressupostos dels projectes. Dels 12.000€ del premi, en n’han donat 
5.000. La resta l’han repartit entre el col·legi Escolàpies, per un projecte a Camerún, i 
l’associació el Dofí . Agraïm profundament el gest de la Fundació. 

 
 

 
 

Activitats de DNÍGER.CAT BCN 
 
 
20/02 Reunió a l’ajuntament amb el Sr. Manel Vila, Comissionat de l'Alcaldia de 

Cooperació, Solidaritat i Pau, fem la presentació dels projectes que estem 
desenvolupant i ens diu que el Níger es un dels països prioritaris per 
l’ajuntament de BCN. 

 
03/03 Assistència a la presentació del llibre “Tota una vida per Àfrica, escrit per 

en Josep Frigola, al Casal Loiola de Barcelona, va ser un acte força emotiu 
concorregut, amb molts coneguts, amics i familiars. Ell va estar amb 
nosaltres amb una gravació que va fer al Níger per aquesta ocasió. 

 
16/03 Instal·lem la exposició “Aixecat Níger Aixecat!” a la sala polivalent del C. 

C. Matas i Ramis i estarà exposada 15 dies. Ha tingut una gran acollida i 
es va valorar pel C. C. de clara i molt comprensible. 



27/03 Varem dur a terme la presentació de la sub seu de Barcelona al barri 
d’Horta - Guinardó, al centre C. C. Matas i Ramis, va consistir, a part de 
la exposició, amb la projecció del reportatge sobre el Níger i es van 
comentar els principals reptes de l’entitat. Va tenir molt bona acollida amb 
una assistència de més de 85 persones. (Els comentaris a càrrec d’en Toni 
i en Xavi).  També destacarem que l’emissora Boca Radio 90.1 FM, ens va 
fer una entrevista i faran difusió de les nostres activitats durant el temps 
que duri l’exposició.  http://www.dniger.cat/bcn/ Annex 1 

 
17/04 Entrevista amb la Consellera de solidaritat, Noelia Torres, a la Seu del 

Districte de Sant Andreu, ens donem a conèixer i l’hi presentem les  
activitats i projectes que estem desenvolupant. Ens diu entre altres coses  
que dintre del districte funciona un Consell de Solidaritat i que seria 
interessant  que DNíger.cat bcn formes part d’aquet consell. 

 
05/05 Assistim a la reunió informativa, convocada per l’ajuntament de BCN, per 

explicar el pla de subvencions previst pel 2009. 
 
09/05 Dins de la reunió del Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de 

Sant Andreu, ens presentem i demanem la nostra incorporació, que és 
admesa. 

 
29/05 Es presenta al registre la sol·licitud se subvenció al departament de 

Cooperació Internacional i Solidaritat, de l’Ajuntament de Barcelona. 
(Molí de gra de mill) 

 
03/06 Assistim a la reunió del Consell de Solidaritat i Cooperació del districte de 

Sant Andreu, per comentar la pròxima Mostra d’Entitats del districte i 
començar a discutir el tema de la Tardor Solidaria a celebrar 
pròximament.  

  
13 i 14/06 Participem a la Mostra d’Entitats, al Parc de la Pegaso, conjuntament amb 

les altres entitats de solidaritat i cooperació. El nostre espai varem posar 
les fotografies de l’expo de Cadaquès i “rul·los” de la nova expo. 

 Repartíem tríptics de l’entitat i teníem un power point informatiu en marxa 
tota l’estona. 

 
 Va està força be la quantitat de persones que s’interessaven per l’ONG i la 

seves tasques, també va serví per establir contactes amb els companys de 
cooperació, per conèixer-nos millor, com per exemple amb el grup de la 
Caravana Solidaria, que comentàvem la possibilitat de poder dur materials  
fins al Níger. Annex 2. 

 
03/07 Ens reunim amb en Josep Frigola i en Xaier Torner a Llançà, per preparar 

conjuntament la presentació al Districte de Sant Andreu el proper dia 17. 
Es un plaer poder conèixer personalment al Josep. 

 

08/07 Assistim a l’acte sobre immigració amb Víctor Cedro (Director 
Associació CONVIVIM), la iniciativa pretén apropar famílies autòctones 
i immigrades, com a convidats  el president d’agrupació de Colòmbia, i 



DNíger.cat bcn. Tots tres varem explicar els nostres projectes i els 
respectius àmbits d’actuació. 

17/07 Presentació de DNíger.cat bcn al Districte de SANT Andreu, La 
consellera de cooperació Carmen Castillo va obrir la presentació i en 
Josep va fer una detallada explicació de la situació el Níger, com està 
estructurada la nostra contrapart CADEV i a continuació va explicar els  
projectes que DNíger.cat està desenvolupant. L’assistència que va superar  
les 80 persones entre les que cal destacar la presencia de diferents 
responsables del districte com la regidora Noelia Torres, i en Xavier 
Torner, entre d’altres.     www.dniger.cat/santandreu i annex 3 

 
 
29/09 Assistim a la reunió del Consell de Cooperació i Solidaritat del districte de 

S, Andreu, amb el únic punt a la ordre del dia, “La Tardor Solidaria” Un 
cop recollides totes les idees, es fa una proposta conjunta de programa on 
s’inclouran també les activitats que es realitzaran als Centres Cívics de 
districte. 

 
08/10 Reunió amb els representants de BCN Solidaria, per discutir i conèixer els  

motius pels que no ha estat acceptat el projecte que hem presentat, Ens 
proporcionen un llistat amb les valoracions i ens comenten les mancances  
que han trobat i com corregir-les les pròximes ocasions. 

 
03/11 Assistim a la reunió del Consell de Cooperació i Solidaritat del districte de 

S, Andreu, per concretar diferents punts del acte central de La Tardor 
Solidaria. 

 
07/11 Acta central de La Tardor Solidaria, a l’auditori de Can Fabra. En primer 

lloc es fa un Espectacle Infantil, presentació del consell de participació i 
solidaritat del districte i una Taula Rodona amb el tema “Dona i 
Cooperació, a càrrec de Sodepau, Acsur-Catalunya, Direcció de 
Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i testimoni de La Dona Sahrauí. 
Participem també a l’exposició de les entitats que instal·lada al vestíbul. 
Annexos 5 i 6. 

 
 
 
10/11 Participem  en el Pla Barcelona Interculturalitat que té com a objectiu la 

definició d'una estratègia pròpia de ciutat sobre com interpretem i 
abordem els reptes que planteja l'augment de la diversitat sociocultural. La 
sessió va ser dinamitzada per tècnics de la Direcció d'Immigració de 
l'Ajuntament. 
L'experiència va ser molt interessant, els i les participants varem establir 
un debat sobre la diversitat i la convivència a la ciutat així com possibles 
propostes per tal de promoure el coneixement mutu de tots els barcelonins  
i barcelonines. 
  
La metodologia emprada va consistir en l'obertura d'un debat a partir de la 
formulació de les següents 5 preguntes: 



1. Com valores l'augment de la diversitat? 
2. Quins factors dificulten i quins faciliten les relacions de convivència? 
3. Què faries per facilitar aquestes relacions? 
4. Quins són els elements comuns que hem de compartir? 
5. Coneixes algun espai intercultural a Barcelona? 
 

 
12/11 Dinamització PIJ, Punt d'Informació Juvenil Garcilaso, ens conviden a 

participar a la mostra de projectes de cooperació que desenvolupem al 
Districte de Sant Andreu; amb punt d’informació on cada entitat fa difusió 
del seus projectes. 

 També assistim a la xerrada sobre la situació a Colòmbia a càrrec de la 
associació International Peace Observatory, ha estat molt interessant 
conèixer aquella realitat, i posteriorment participem a la taula rodona amb 
les diferents entitats on cadascuna explica el seu projecte 

 
13/11 Instal·lem la exposició “Aixecat Níger Aixecat!” C. C. Bon Pastors que 

estarà exposada 15 dies. Ha agradat molt i valoren positivament el 
contingut i la forma senzilla d’explicar-ho. 

 
 
 20/11 Al C. C. Bon Pastor, dins de “La Tardor Solidaria”, presentem 

conjuntament amb IBNBATUTA, els nostres projecte i el àmbit 
d’aplicació, el temes son: La Dona Motor del Canvi” i “Dona i Salut” a 
càrrec de DNíger.cat bcn i IBNBATUTA. La assistència va ser mot bona i 
la preparació del acte molt acurat. També es fa un taller de henna i un 
esplèndid pica pica al finalitzar. 

 Varem passar el vídeo i es va obrir un debat al final de cada xerrada. 
Annex 4. 
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                   Diversos 

 
El 3 de març al local de la Cate de 
Figueres, es va presentar el llibre “Tota 
una vida per Àfrica”, d’en Josep Frigola, 
a càrrec del mateix autor i presentat per 
en Josep Puigbert, periodista. L’acte va 
ser coordinat per DNIGER.CAT 
juntament amb el GEES i les parròquies 
de Figueres. La sala estava plena a 
vessar, i hi varem muntar part de la 
nostra exposició itinerant. 
 

 
L’ajuntament de Figueres ens ha ofert un espai web dins el seu nou portal d’entitats. 
I hem col·laborat,  tot i que acabem d’estrenar el nostre propi web . 
 
Dins el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Figueres, enguany hi ha 
hagut una forta discrepància de totes les entitats representades davant el plantejament de 
l’equip de govern de donar la gestió del pressupost de cooperació i l’avaluació dels 
projectes al Fons Català. A part de la despesa que suposaria, totes les entitats pensem 
que s’hauria perdut  la proximitat i franca col.laboració que hem tingut fins ara. 
Finalment, tot i que s’havia signat un conveni entre el Fons i l’ajuntament, la valoració i 
proposta de subvencions s’ha realitzat per una comissió del propi Consell, éssent 
aprovades per unanimitat per tots els representants. 
 

 



 
Projectes pendents 

 
Arrel del viat ge del gener de 2010, ens han demanat la nostra col.laboració en el 
finançament de diferents projectes: 
 
Engreix: Continuar amb les tres cooperatives de Torodi i ampliar-lo a dues 
cooperatives més de Gnakchiré, prop de Torodi. 
Crear un altre fons a Bomouanga per a les cooperatives femenines d’aquella zona. S’en 
responsabilitzaria el pare Luiggi.  
 
Molí: Equipar amb un molí a la cooperativa del poblat de Dabouandi. També ens 
demanen un pou de tub . 
 
Escola de Ngoula: A la reunió feta amb el director de l’escola de la missio católica de 
Ngoula ens ensenyen el lloc on viuen els nens que venen de lluny durant tot el trimestre. 
Ens demanen 30 llits i la instal·lació de llums amb plaques solars. 
 
 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         
 
 


