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Hem tancat el 2.010 fent la visita als agrupaments de dones a qui hem finançat 
l’engreix de bestiar, al poblat on hem pagat un molí i a l’escola de N’Goula on els nens 
que s’hi queden tot el trimestre ja tenen els llits amb mosquitera i llum elèctrica pels 
vespres.  

 
La veritat és que l’agraïment de tots ells continua fent-nos pensar  que les 

estones i els esforços que tots plegats anem fent donen el seu fruit. Ja sabem que la 
cooperació exigeix fer una quantitat de reunions i papers que moltes vegades sembla 
exagerada, i a vegades desanima, però veure els projectes funcionant i contactar amb 
les persones que se’n han pogut beneficiar, dóna ànims a qualsevol per tirar-ho 
endavant. La conclusió continua essent que tot plegat ha valgut la pena. 

 
Les relacions amb les institucions han estat fluïdes, i hem treballat amb elles 

col·laborant sempre que hem pogut en diferents aconteixements com exposicions, 
xerrades  i moltes reunions. Hem continuat amb la confiança de l’Ajuntament de 
Figueres i la Diputació de Girona, i el repte de donar-se a conèixer a Barcelona 
comença a donar fruits. Després de fer un munt de reunions i papers durant 2 anys 
s’ha aconseguit el finançament del molí de Daboanti. Això també dóna ànims per 
continuar treballant amb constància i rigurositat. I l’agraïment de les dones de 
l’agrupament, encara més. 

 
Al avaluar els projectes d’aquest any han sorgit noves idees pel proper. Les 

dones dels agrupaments on han fet l’engreix de bestiar ens han demanat la possibilitat  
de acollir-se també al projecte d’alfabetització. Constatar que en una reunió amb 
trenta persones no hi ha ningú que sàpiga llegir i escriure, i que en tot el poblat només 
dos nens ho saben fer, al seu nivell...  I després que vingués un home a demanar què 
deia que s’havia de fer en una recepta de l’hospital amb les medecines...  tot això ens 
recorda que l’educació és fonamental, i possiblement la millor eina que podem ajudar-
los a aconseguir . 

 
Intentarem posar-hi  el nostre granet de sorra, com diuen ells amb Dgerma, 

“mosso mosso”, de mica en mica. 
 
 
 
 
 
 
 



Viatge de l’1 de gener  a 9 de 
gener de 2010 
 

 
 

4/1/2010 dilluns 

 
Sortim del CAM abans de les 9 i 

comprem pa per portar a Bomouanga i 
Makalondi (allà no n’hi ha ) i marxem 

en direcció Sud durant 1 hora, carretera 

de Burkina, N6.  Parem en un mercat a 
peu de carretera a comprar fruita i ens 

desviem a la dreta direcció Kiki. 
Després de 25 kms de pista direcció 

oest, arribem a Kiki, mercat de 

Bomouanga, i allà ens desviem cap a 
l’esquerra, on al cap d’1 km trobem la 

missió amb en Luiggi i en Carlos. 
Després de les salutacions, en pièrre, del 

CSD ens acompanya a veure les 

plantacions de canya de sucre que estan 
fetes com a cooperativa amb un projecte 

de CADEV. Son petits tancats de 
20x30m. on sembren els planters, 

trossos de canya, i on han fet pous amb 

brocal. Els hi concedeixen crèdits per la 
compra de motobombes I les 

plantacions es  fan a títol individual. 
Trobem un dels propietaris netejant la 

pellofa seca que es dona per menjar als 

animals, ens ensenya com treballa la 
plantació i ens obsequia amb un parell 

de canyes. 
Dinem a la Missió. Conversa sobre les 

dificultats al tirar endavant els projectes 

i la paperassa que comporta, i disserció 
Catalunya-Espanya, Barça Argentina. 

Un poti poti interessant. 
 Migdiada a les habitacions individuals 

que ens ha preparat i a la tarda anem cap 

a Ngoula, direcció sud per pistes més o 
menys visibles. Passem per Kowpanli 

on hi tenim instal.lat un cobert i una 
minibiblioteca, i per Kbjoaga on hi ha 

un hangar que encara no ha començat el 

curs, després de l’època de pluges i 
festes de Nadal. Cap a Ngoula portem 

11 nens i nenes que estudien allà i s’hi 
queden tot el trimestre. En total som 16  

en el toyota d’en Luiggi. Una de les 

nenes vomita i hem de fer parada de 
neteja… 

 
A Ngoula fem reunió amb el director de 

l’escola, el representant del CSD, en 

Pep Frigola, en Luiggi i un representant 
de l’ajuntament de Torodi, i 

representants dels pares. Fa dos anys ja 
havíem tingut una entrevista, però els 

projectes que ens demanaren no podien 

ser viables per a nosaltres.. L’escola té 
141 alumnes, dels que 30 son interns 

(11 els hem portat nosaltres). Necessiten 
llits per a tots, i electricitat per a les 

habitacions on fan vida. ( 30.000 per 

llit, bateria camió 110000cfa, plaques 
solars i 7 punts de llum de 15 W). 

N’haurien de redactar un projecte i 
pressupost. En Luiggi apunta que si es 

fa el dossier del projecte, s’incloguin 

altres necessitats del poble. El 
dispensari més a prop es Kiki a 35 kms i 

Tamborée a 30 kms, i realment en tenen 
necessitat. Només en parlem, i son 

conscients que és complicat que el 

govern i posi el personal i n’assumeixi 
el manteniment. Demanarien 

l’alimentació dels nens, però els hi fem 
veure que no podem fer un projecte que 

no té un temps d’acabament. 

 
Tornem cap a Bomouanga i carreguem 

12 criatures per anar-les deixant als seus 
poblats.  L’horari d’escola s’ha acabat I 

baixen bandera. 

 
 

 
 

 



5/1/2010 dimarts 
Esmorzem a les 7 i sortim cap a 

Makalondi on hi recollim en 
Dieudonné, responsable del CSD I a la 

Aramatou, la animadora dels grups de 

dones de Makalondi. Tornem a a gafar 
direcció Burkina uns 20 kms i després 

girem a la dreta per una pista de 12 kms 
amb molta sorra i molt dolenta fins a 

Dabouandi.  

Al arribar-hi van venint gent de les 
diferents concessions i fem una reunió 

amb la gent del poblat, peurls i 
gourmanchés. Ens presenten una llibreta 

amb 510 firmes  demanant un molí per 

unes 30 concessions on hi viuen entre 
150 i 200 persones a cadascuna. També 

ens donen una demanda molt simple i 
els hi demanem el compromès de posar-

hi el terreny, l’implicació del grup de 

dones i que facin un reglament de 
funcionament del molí. 

També ens demanen la perforació d’un 
pou de tub, dons hi ha un projecte 

alemany amb CADEV per fer-ne 33 , 

però ells n’han quedat fora per massa 
allunyats. Actualment fan pous oberts 

de les aigües de filtració de l’època  de 
pluges que s’asseca cap a l’abril, i 

llavors han d’anar a buscar l’aigua a uns 

12 kms. El preu aproximat d’un pou  
perforat (forage) és de 10 a 15 milions 

cfa,  amb una bomba mecànica de 
turbina i l’estudi geològic que 

encarregaria CADEV. 

Després de la reunió, passem la frontera 
de Burquina pel pur plaer de fer el que 

està prohibit i tornem a Makalondi per 
dinar. A la tarda ens ensenyen l’hort de 

la cooperativa femenina de Makalondi 

(41 dones) on reguen planta a planta i 
on tenen problemes amb els ocells. 

Seguim en direcció est desde Makalondi 
fins a Gabobouango a veure un hangar 

reparat fa poc que es va utilitzar de 

refugi per varies famílies en les últimes 
inundacions (250 cabanes arrasades). 

També serveix com a punt de reunió de 
la població. Hi tenen dos grups : 7 nois i 

6 noies en gourmanché i 6 nois i una 

noia en francès. També disposen d’una 
de les minibiblioteques que ha funcionat 

fent uns 200 préstecs en un any.   
Tornem cap a Niamey , i ja de fosc (així 

no es nota que som blancs) anem al 

mercat a comprar pa, aigüa i una 
cerveseta fresca, i cap a dormir. 

 
6/1/2010 dimecres 

Tenim una reunió amb el coordinador 

general de CADEV, en Raymond Yoro. 
Ens explica que tenen un programa de 

salut nou i que estan buscant 
partenaires. Podria interessar al CEM de 

l’hospital de Figueres. Recollim 

l’informació per transmetre’ls-hi. 
Acordem que el més convenient és que 

nosaltres continuem treballant amb 
Cadev Niamey. Ens explica per sobre 

els diferents centres que tenen o hi 

donen suport. També ens proporciona la 
memòria de 2008 per passar-la a 

l’Hospital de Figueres. 
Més tard tenim una reunió amb la 

Sabine Attama, responsable de CADEV 

a la diòcesi de Niamey. Li expliquem 
les visites que hem fet i els projectes 

que ens han demanat, i li proposem fer 
un conveni de col·laboració general 

entre CADEV Niamey i DNIGER.CAT. 

Quedem per firmar-lo demà dijous a les 
18H. 

Ens explica que tenen un programa 
propi de salut amb el centre de nutrició 

Dolle Belle i el dispensari Saint Agustin 

de ó Dolle Belle i el dispensari Saint 
Agustin de Yantala. 

La resta del dia alliberem en Josep que 
té molta feina i ens està dedicant moltes 

hores, i anem a visitar el Museu 

Nacional i dinem al centre franco-
nigerien. Cap a les 5 agafem un taxi i 

anem cap a casa d’en Pep. Recollim les 
factures de justificació dels hangars, els 

estatuts de cadev, el quadern pedagògic 

del programa Education par tous i el 
manual de procediments dels 

ensenyants. Sopem la mar de bé i cap al 
CAM. 

 



 
8/1/2010 dijous 

Passem per l’ambaixada d’Espanya i 
parlem amb el secretari Raül Muñoz 

que ens dona hora amb l’ambaixadora 

Soledad Fuentes pel dia següent. 
Després enfilem cap a Torodi on veiem 

al Père François i la monja soeur 
Jacqueline responsables del projecte 

d’engreix.  

Ens expliquen que totes les dones, 72, 
han tornat els diners del préstec. S’han 

donat 60000cfa 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. 

Anem a dinar a Torodi, a casa d’en 
François i després visitem un projecte 

d’horts impressionant a Djoga, a 5 km 

de Torodi. Té 7 has, 5 pous i 101 dones 
beneficiàries que cuiden una parcel·la 

de aprox. 30x30m.i que la cultiven i 
venen els productes a mercat de manera 

individual.  

 

 
Quan arribem a Niamey, anem a signar 
el conveni CADEV-DNIGER amb la 

Sabine, responsable de CADEV 

Niamey, i després a sopar al CAM pa 
bimbo amb tomata i la resta d’embotits. 

8-1-2010 divendres 
A les 8h ens sorprenen la Jacqueline i la 

seva companya de Torodi que ens venen 

a portar la justificació del engreix i la 
demanda d’ampliació del projecte. Els 

hi demanem que ens facin arribar la 
constitució dels agrupaments i els 

llistats a través d’en Pep. 

A les 9 anem a l’ambaixada on la 
Soledad ens fa un monòleg de política 

internacional, i després parlem de 
cooperació, on insistim en la feina de 

CADEV i de Education par Tous en 

particular. No es compromet a res, però 
no és reàcia a la feina que es fa. Trobem 

a faltar deixar-li una tarja, o un tríptic o 
similar.  

Després anem a comprar quatre coses al 

Museu Nacional, a la cooperativa 
d’artesans, ens porten un paquet per 

manos unidas de Madrid i anem a dinar 
al restaurant de davant del supermercat. 

A la tarda paguem el cotxe del bisbat, 

aprox. Uns 200€.. Agafem un taxi i 
anem al c Chateau 1 a veure els artesans 

de pedra de talc i cap a fer les maletes. 
Anem a sopar al costat del riu , al 

vaixell varat, i cap a les 12 ve 

l’Alhassan que ens porta cap a 
l’aeroport. Ens fan pagar un impost per 

les figures de fusta “pour la 
désertization”, diuen ells, afluixem 

resignats, i cap a Casablanca volant 

sense incidents.. Kad daarumba. 



Viatge a Níger, desembre de 2010 – gener 2011 
Carles Andújar, Núria Such i Xavi Torner 

 

 
 

 

28-12-2010 
Ens trobem a l’aeroport i a les 5.30 

embarquem cap a Casablanca. Allà fem 
transbord sense sortir de l’aeroport i amb 2 
hores de retard sortim cap a Niamey. 
Després de fer parada a Ouagadougou 
arribem cap a les 8 del matí. 
29-12-2010 
 Ens recull en Josep, tant enèrgic com 
sempre, i anem a esmorzar a casa seva. 
Després ens instal·lem al CAM i quedem per 
les 4 de la tarda. Aprofitem per anar a fer la 
primera compra (aigua, llet etc..) i visitem als 
artesans, ja amics nostres, del Museu 
Nacional. Els hi fem alguna comanda i anem 
a dinar al CAM de pa amb tomata i embotits, 
a més dels mangos que hem comprat al 
mercat.         

 A les 4h. anem cap a l’orfenat de les 
monges  on la Núria hi estarà sis mesos. Ens 
sembla que està molt ben muntat. Tenen uns 
40 nens, alguns a mitja pensió i d’altres 
interns al centre. Avui només hi havia dos 
nens, perquè tenen tractes amb famílies que 
els acullen els dies de festa i els caps de 
setmana. 
 Sortint de l’orfenat, visitem el pont nou 
que encara no està en funcionament, i tot 
seguit anem cap al Gran Hotel a veure com 
es pon el sol com fem el primer dia de cada 
viatge. Després a sopar al maquis de la 
piscina municipal unes broquetes de boeuf i 
pollastre bicicleta i cap a dormir aviat. 
30-12-2010 
 Diana a les 6H, esmorzar a les 6,45 i a 
les 7 fem camí cap a Dogon Douchi, direcció 
Est després de travessar el pont. 140 kms de 
paisatge força monòton, tipus estepa, i 
arribem al primer lloc on va estar en Pep a 
Níger. Visitem la missió on ens donen 
allotjament  i anem cap al centre Wake Kai 
(aixecat o espavila’t) on parlem amb les 
dones de l’agrupament Albarka que estan 
fent classe sobre el cos humà. 
 Ens expliquen que han rebut, a més de 
l’alfabetització, un micro crèdit de 50.000cfa 
cadascuna.  Son 27 dones i ho han utilitzat: 



la majoria per engreix, i d’altres per petites 
parades de comerç, elaboració de menjar,  
una d’elles ha comprat una màquina de 
tricotar per 40.000cfa., i d’altres elaboren oli 
de cacahuet. Van tornant 5.000cfa cada mes 
per amortitzar el crèdit. Fem una foto de grup 
a la porta del centre, ens donen les llistes de 
les dones que pertanyen al centre, i ens 
demanen que fem el possible per la 
continuïtat del projecte pels propers anys. 

  
Anem a dinar a la Missió i a la tarda, amb un 
4x4 cap a Gafaoua, en direcció a Tahoa per 
la Nacional , de la que ens desviem a la dreta 
direcció Nigèria  després de fer uns 20 kms. 
Al poble ens espera l’agrupament Hadin Kai, 
format per 14 homes i 12 dones que també 
s’acullen al projecte de microcrèdits. Han 
rebut 50.000cfa per persona i ja porten 5 
mesos retornant 5.000cfa. Mentre que el grup 
Albarka era de ciutat gran, aquest és 
absolutament rural. Bàsicament, han invertit 
el crèdit en comprar ovelles,, parades de 
menjar com ara mongetes amb Arroz, oli de 
cacahuet, i compra venda de xais o cabres 
(un per engreix i l’altre per venda immediata). 
També ens demanen la continuïtat del 
projecte i sobretot , si poguéssim, de fer un 
projecte d’alfabetització. A partir d’aquí ens 
comencem a plantejar de fer el projecte 
conjunt alfa més microcrèdits per un temps. 

 Ens  expliquen  que enguany hi ha una 
missió catòlica americana que dona 2 sacs 
de blat a cada persona per mes a canvi de 
l’assistència a l’escola,  cosa que és 
exagerada, però no ho veuen clar per por a la 
no continuïtat del projecte. Normalment, ho 
han vist altres vegades, son projectes tancats 
on s’han de repartir els excedents de gra que 
han aconseguit portar i quan s’acaba el blat 
s’acaba el projecte.  
 
 Tornem a la Missió de Douchi i a 
dormir aviat que se’ns acaben les piles. 
31-12-2010 
 
 Anem a donar un vol per Douchi i 
pugem a la muntanyeta-pedrera que dona 
nom a la ciutat. Visitem algunes famílies i 
després fem reunió amb el  responsable  de 
Douchi, el Père Cosme , Soeur Elisabeth del 
ACR (Activités Génératices de revenu) i 
l’Habibou del projecte Alpha.  
 

 
 En aquesta reunió ens expliquen els 
problemes que tenen amb el finançament de 
l’alfabetització, dons CADEV no ha rebut 
l’ajut que tenia fins ara de l’episcopat Italià. 
Anem donant forma a l’idea d’unir els dos 
projectes, alpha i AGR en els mateixos 
agrupaments i fer-lo conjuntament a Dogon 
Douchi, Torodi, Birni Konin, Makalondo i 
Bomoanga. Elaborem un pressupost 
aproximat per agrupament en base als 
números que tenim a l’abast dels dos 
agrupaments de Douchi: 
AGR 
Capital deixat  50.000 cfa x 54 persones =               
2.700.000cfa 
Animatrice                                                                         
200.000cfa 
Alphabetization 
Materiel scolaire                                                               
10.000cfa 
Guides didactiques                                                          
20.000cfa 
Rémuneration educateurs 25.000x6mesosx2          
300.000cfa 
Rémunération superviseur    40.000x 6 
mesos        240.000cfa 
Això fa un total de 3.500.000cfa , equivalent 
aprox. a 5.500€ per dos agrupaments.  Hem 
de tenir en compte que alguns grups ja tenen 
el capital de anys anteriors per fer l’AGR  i 
que no tots faran les dues coses. Només son 



números que ens serveixen per fer un 
esborrany. 
 L’aportació local en quan a AGR és de 
2.500cfa/persona i 500cfa persona i mes per 
alpha, a més de la feina de l’engreix o el 
comerç i l’ infraestructura del centre per fer 
les classes. 
En el pressupost global s’ha de tenir en 
compte que hi ha desplaçaments molt 
dificultosos  i que s’han de subvencionar a 
les persones encarregades de la supervisió 
dels dos projectes. 
 A les 12.30H marxem  direcció Niamey  
per la nacional de peatge i parem  a Doso per 
dinar.  Cotxe cap a Niamey a verificar el 
lloguer del cotxe per l’endemà anar al parc 
doble w 
 
1 i 2 de gener 2011 
 

 
  
 Fem la visita al parc doble W amb èxit 
relatiu d’avistaments. Dormim al campament 
del parc, a la vora del riu; el diumenge fem un 
vol amb piragua i tornem a dinar a Niamey al 
Cam.. 
3-1-2011 
 A les 7 agafem carretera cap a 
Makalondi, on trobem en Vitto i en Víctot 
Manuel, els capellans de la Missió. Amb en 
Víctor, en Dieudonné i la Catherine anem fins 
a Daboanti, on veiem funcionar el molí pagat 
el 2010. Tenen un fons de 16.000cfa per 
eventualitats i manteniment i fan pagar 50 cfa 
per tassa de grà a moldre (aprox. 3kg). El 
molí treballa matí i tarda, i la Catherine fa el 
seguiment uns tres cops al mes, al menys de 
moment. Fem reunió amb l’agrupament i els 
hi parlem de la possibilitat de fer el projecte 
combinat AGR + alpha i hi estàn molt 
interessades. Les convidem a demanar-ho 
formalment abans del 15 de febrer. Tornem a 
dinar a Makalondi i a la tarda anem  cap a 
Bomoanga on ens esperen en Luiggi i en 

Carlos. Els hi parlem del possible programa 
combinat i ens expliquen com està el projecte 
d’engreix. Han rebut els diners pels dos 
agrupaments, i han començat tard de manera 
que el resultat no el sabrem fins el 2011. Ens 
quedem a dormir a Bomoanga , on tenim un 
cel magnífic i un bestiar que ens ajuda a no 
dormir seguit. 
 

 
 
4-1-2011 
 Després d’esmorzar anem cap a 
Ngoula a visitar l’escola, passant pel molí i 
l’hangar de Baljidi que varem finançar el 
2009. A l’escola parlem amb el director. 
Tenen 235 nens i matriculats per 1r d’aquest 
any en tenen 80. Això s’explica per que els 
resultats acadèmics son molt superiors a la 
mitjana. Tenen nens touaregs, gourmanchés 
i Pearls . Veiem la instal·lació dels llits i 
llums i plaques dels dormitoris que hem 
finançat i ens demana de posar il·luminació al 
segon bloc de l’escola, sobretot pels mestres 
que es queden a treballar al vespre. Pot pujar 
uns 2.500.000cfa. 

 
 
Després fem reunió amb l’agrupament de 
Oufanou, que està fent el projecte de 
microcrèdits (AGR) . Els hi va molt bé. Son 
unes 20 dones de les que ens donen la llista , 
i ens expliquen el destí dels diners: engreix, 
horta i petit comerç al mercat d’Ngoula.  



Plantegem la possibilitat que una dona no 
pugui tornar els diners i  tenen pensat que el 
grup se’n fa responsable. També els hi 
sembla molt interessant el projecte 
AGR+alfha i ens demanen que una dona si 
es veu massa gran per fer alpha pugui 
delegar en una filla o jove. 
 

 
 
Acabem la reunió i tornem a Bomoanga 
volant per la pista que en Luiggi està picat. 
Son 25 kms molt dolents. Dinem i ens 
demanen si podríem trobar un dvd  sobre 
hàbits de neteja personal, etc..  encara que 
no sigui en francès.  Podria ser que a les 
escoles d’aquí hi hagués alguna cosa. 
Tornem cap a Niamey , comprem pa, 
truquem a casa, solucionem algun problema 
informàtic de obertura d’arxius  i cap a sopar i 
dormir. 
 

 
5-1-2011 
 Sortim a les 7H. cap a Torodi. Ens rep 
en François Moulin, i ens explica que la 
Jackeline, que portava molt bé el tema de 
l’engreix ja no hi es, i va una mica perdut. Ara 
ho porta soeur Hélène i l’Honorine, dona 
Gourmanché que li fa la traducció. Els hi 
expliquem com estava plantejat tot i ens 
redacta un informe a ma de la recepció dels 

fons per als grups Gourmanché i Germa de 
Gnakchiré (el primer molí), a més del 
seguiment d’aquests i dels tres que 
repeteixen de l’any passat. També veu molt 
bé de fer l’alpha als grups que ja fan l’AGR.  
 
 

Anem amb el cotxe d’en François fins a 
Gnakchiré, a uns 15 kms cap al sud, i parlem 
amb els dos grups, Benizoumbou i Findima, 
per separat. Son 38+18 dones que han rebut 
entre 45.000 i 60.000cfa , i el termini per 
tornar el capital deixat s’ha ampliat fins els 18 
mesos, és a dir al nov.  de 2011. Els diners 
del beneficis es guarden en una caixa 
comuna on actualment tenen uns 80.000cfa. 
constatem que de 56 dones dels 2 
agrupaments cap sap llegir i escriure. Només 
2 arriben a saber escriure el seu nom. Com a 
anècdota ha vingut un senyor per saber què 
diu la recepta que l’hi han fet a l’hospital de 
Niamey. 
Dinem a la missió de Torodi i marxem cap a 
la capital per anar preparant la tornada per 
aquest vespre. Bé, la d’en Carles i en Xavi, 
que la Núria es queda sis mesets. Desitgem 
que li vagi molt i molt bé.  Anem a sopar al 
Maqui 2000, molt bé per cert, i cap a 
l’aeroport a matar hores. Un viatge molt dens 
i complert, que s’ha fet molt curt. A 
Casablanca perdem l’enllaç i ens toca 
esperar 8 hores més. Paciència, aprofitem 
per anar acabant aquest diari. 



Projectes 2010 
 

PROJECTE DE SUPORT A POBLACIONS RURALS 
SITUADES ENTRE TORODI I MAKALONDI 
Finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la 

Diputació de Girona 

 
 

          
 

Socis / Participants : 
 
Càrites Desenvolupament Níger– CADEV – Josep Frigola 
Associació pel Desenvolupament i Cooperació amb el Níger – DNÍGER.cat 
Data d’inici: Setembre 2010 - Data de finalització: Novembre 2010 



Import total del PROJECTE:   6.500€ 
 
El projecte abarca les comunitats rurals situades entre la comunitat de Torodi i la de 

Makalondi, departament de Tillabéri, on hi passa la carretera nacional RN6, de Niamey 

a Burkina Fasso,dins la  República del Níger 
 

La situació tant de les dones com dels infants 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. 
 

Per a les dones, 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,... 

 
Des de DNíger.Cat ja tenim l’experiència d’haver finançat la construcció de 2 d’aquests 

molins de gra, experiència que ha estat del tot satisfactòria, ja que estan funcionant, 
demostrant que tenen capacitat per a l’autoorganització. 

  

 
Per als infants, un dels principals motius de la pobresa és la manca d’oportunitats 

d’escolarització. 
El suport que se’ns demana és participar en l’adequació d’un centre escolar per als 

infants de la zona, centre que ja existeix.  

Els infants de la zona de la que estem parlant, estan molt allunyats del centre escolar. 
Per a poder assistir-hi han de fer molt de trajecte i no poden anar i tornar en un sol dia.  

Per a aquest motiu plantegen adequar-lo per tal que aquest infants, pels qui l’única 
oportunitat d’escolarització és aquest centre, puguin quedar-s’hi a viure-hi durant el 

període escolar. 

 
La participació per part de DNíger.Cat és poder finançar l’adquisició de llits, 

concretament 30, i la instal.lació de llum a través de plaques solars. 
 

 



 

OBJECTIUS DEL PROJECTE : 
 
 

El projecte pretén donar suport a les comunitats rurals oferint recursos d’escolarització 
als seus infants, per una banda, i per l’altra, fer menys feixuga la vida diària de les 

dones, amb els següents objectius: 

 
 

       
1. Possibilitar l’augment  d’infants escolaritzats  

2. Incrementar el nivell d’escolarització de les poblacions 

afectades 

3. Contribuir de manera directa en l’alleugeriment de les 

activitats diàries de les dones. 

4. Augmentar les possibilitats econòmiques de les 

agrupacions de dones. 

5. Reforçar la cohesió social. 

6. Estalvi de temps, que servirà per a realitzar altres 

activitats. 

7.  Millorar la salut física i el nivell de vida de les dones i dels 

seus fills. 

 

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE  : 
 

Pel que fa a la construcció del molí, les diferents etapes del projecte, són: 

 

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 . 

 

Per al suport al centre escolar, les etapes són: 

1. Adquisició dels 30 llits 

2. Adquisició de les plaques solars 

3. Realització de la instal.lació elèctrica 



4. Comprovació periòdica, per part de CADEV i DNíger.Cat, de la instal.lació dels 

llits i llums amb plaques solars i del funcionament del centre escolar, també com a 

residència per als infants. 

BENEFICIARIS DEL PROJECTE  : 
 

Totes les dones i els infants de les comunitats rurals situades entre Torodi i Makalondi, 
situades al sudoest de la República del Níger.  

 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE : 

 
Les entitats participants en aquest projecte es comprometen a : 
 

COOPERATIVA DE DONES: 
 

1. Mitjançant el Comitè de Gestió del Molí, a tenir la maquinària en funcionament 

per a les dones de les diverses poblacions. 
2. El manteniment de la maquinària. 

3. A portar la comptabilitat dins el Pla General de l’Agrupació. 
4. Fer viable econòmicament la continuïtat del projecte (Autofinançament). 

  
 
ESCOLA DE NGOULA: 
 
      1.  Adquisició dels llits 

2.  Adquisició de les plaques solars    

3. Realització de la instal·lació elèctrica 

 

CADEV i DNÍGER.CAT : 
 

1. Buscar el finançament necessari per a l’execució del Projecte. 

2. Comprovar periòdicament sobre el terreny el seu bon funcionament. 
 
 

PRESSUPOST: 

 
Instal.lació de 30 llits                                                           1.500 € 
Instal.lació de punts de llum solar                                        2.000 € 

Instal.lació molí de gra                                                         3.000 € 
 

TOTAL PROJECTE                                       6.500 € 
 

 



Informe de seguiment del projecte de la compra i instal·lació d’un 
molí de grà a les cooperativa femenina de Daboanti, i de Equips 
d'allotjament de 30 nens de les aldees més remotes de N'Goula  

El gener de 2011, un equip de 
la nostra Associació hem 
realitzat el seguiment d’aquests 
projectes sobre el terreny, 
entrevistant als responsables 
de les zones, de Makalondi , 
els missioners Vito i Victor 
Manuel, i de Bomoanga els 
missioners Lluigi i Carlos, 
acompanyats pel responsable 
de CADEV Josep Frigola. 
També hem parlat amb les 
persones contractades per fer 
el seguiment dels agrupaments 
i hem tingut una reunió amb els 
agrupaments beneficiaris. 

Projecte la compra i instal·lació 
d’un molí de grà a Daboanti 

En la reunió que hem tingut 
amb els responsables de fer el 
seguiment del projecte la 
compra i instal·lació d’un molí 
de grà i també amb les 
mateixes dones de la 
cooperativa hem pogut 
constatar: 

Les dones beneficiàries expressen la seva gratitud i ens fan veure l’ 
importància que té per elles tant pel possible benefici com el fet de tenir una 
economia pròpia i també veure realitzada la seva participació real i efectiva en 
el procés econòmic, productiu.  

El projecte està en funcionament, doncs el molí està en marxa des de el 25 de 
novembre, i tenen ja un petit fons, d’uns 16.100 cfa (24€), per poder fer front a 
les despeses de manteniment. També s’ha fet el pagament als responsables de 
fer les visites de seguiment. 

En el molí es mol indistintament grà de mill, ordi i blat de moro, segons sigui la 
necessitat del moment.  

 Des de la seva inauguració tenen contats més de 900 serveis, entre 25 ó 30 
per dia, es manté obert al matí i també a la tarda. Les dones beneficiades apart 
de les del propi agrupament, s’escampa al voltant varis kilòmetres de les 
rodalies.  



Informe de seguiment del projecte Equipament de l'allotjament a 
l’escola de N’Goula per a  30 nens i nenes de les aldees més remotes 

 

 En la visita que varem fer a 
l’escola de N’Goula, hem 
pogut constatar la compra i 
instal·lació dels 30 llitets amb 
les varetes per les 
mosquiteres,  i també que 
està feta  l’ instal·lació dels 7 
punts llum, amb els 
interruptors, bateria i 
connexions.  

 

Per culpa de les grans 
inundacions d’aquest any i 
l’impossibilitat d’arribar  a 
l’escola per dur el material i fer 
la instal·lació, dons  queda 
totalment aïllada, s’ha enrederit 
una mica, però ja està 
pràcticament finalitzad  a, tenen 
tot el material i dins del mes de 
gener faran la connexió dels 
panels solars. 

El Director de l’escola ens 
expressa la seva gratitud en 
nom dels nens i nenes que 
gaudiran d’aquestes millores, 
dient-nos que els hi serà de 
gran ajut.   

Adjuntem les factures, 
comprovants i fotografies de  
les dues activitats i de les 
respectives reunions que hem 
mantingut amb els respectius 
implicats. 

 

Xavi Torner i Carles Andújar 
Gener 2011 

 



 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE MICROCRÈDITS 
PER A L’ENGREIX  DE BESTIAR A LES 

COOPERATIVES DE DONES DE LES COMUNITATS 
INDÍGENES DE TORODI I BOMOUANGA, A NÍGER 

Finançat per l’Ajuntament de Figueres 

Aquest projecte el varem iniciar l’any passat amb tres agrupaments femenins 
de la comuna de Torodi.  L’experiència va ésser molt positiva, i ens han 
demanat de continuar-lo dos anys més en les mateixes comunitats i ampliar-lo 
a 7 agrupaments més. 

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. 

Calendari d’execució. 

 

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.  



 

 

OBJECTIUS Y RESULTATS PREVISTOS 

Cohesió social de les cooperatives femenines  

Augmentar el paper social de la dona 

Dotar d’un benefici econòmic a famílies que estan molt per sota del 1$ 
diari d’ingressos 

Aconseguir que a partir del tercer any tinguin una certa independència 
económica gracies a l’adquisició d’un petit ramat   

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 70.000CFA 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, començada el 2009, 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 
través del CSD pugui tenir un petit capital per recomençar l’experiència amb les 
mateixes o d’altres dones. A les dones que segueixen el projecte durant un 
màxim de tres anys, poden continuar d’una manera autònoma amb l’engreix i 
venda de bestiar. 



    

 

Mecanismes de seguiment.Per que 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. 

Nombre de beneficiaris.Els préstecs es varen fer a 78 dones de les 
comunitats de Sodongui, Zumuna i Buram, de la comuna de Torodi. Per aquest 
any 2010 volem tornar a fer préstec a les mateixes comunitats i ampliar-lo, tal 
com ens demanen des dels mateixos poblats a les cooperatives Findima  i 
Banizoumbou de Torodi i a les de la comuna de Bomouanga :Oufuanou, 
Dogona i Torsé. Un total de 160 dones de les cooperatives i les seves famílies.  

Participació dels beneficiaris.Evidentment, les dones beneficiàries del 
projecte han de cuidar i alimentar el bestiar, fer la compra i la venda i restituir la 
quantitat del préstec més un petit interès que passa a engruixir el capital del 
projecte per al següent any. 

Recursos materials i humans.Els animals els compren al mercat de Torodi le 
mateixes participants, i es vendran al mateix mercat. Les persones 
encarregades de fer el seguiment del projecte son les mateixes que ho van fer 
l’any passat, havent demostrat abastament la seva competència i rigurositat   

El responsable de Torodi és el Père François Moulin que ja ha  treballat en 
diferents projectes amb nosaltres, i a Bomouanga, el Père Luigi i la Valérie que 
gestionen el centre d’alfabetització finançat per l’Ajuntament de Figueres el 
2007. La persona que coordina les dues zones és el pare blanc Josep Frigola, 
empordanès amb 40 anys d’experiència en projectes de cooperació i solidaritat 
a l’Àfrica i resident a prop d’aquestes regions. 

Tipus de destinatari. Cooperatives de dones de comunitats indígenas. 



Sector d’activitat. Microcrèdits a les components de cooperatives femenines. 

Accions destinades  a la informació a la ciutat de Figueres: 

Exposició  conjunta  del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritatat. 

Participació a la setmana cultural de diverses escoles de la ciutat. 

Entrevista a la  premsa local 

Publicació a la pàgina web de l’entitat 

Pressupost del projecte 

despeses 

Torodi                      coop. Sondogui Zumuru i Burama       3.600.000cfa 

Ampliació Torodi     coop.   Findima i Banizoumbou            2.500.000cfa 

Bomouanga             coop Oufanou Dogona i Torsé             3.320.000cfa 

Seguiment               a Torodi                                                   900.000cfa 

Seguiment               a Bomouanga                                          450.000cfa 

                                     Total despeses                              10.770.000cfa 

 

Altres ingressos 

Capital tornat a Torodi                                                          3.600.000cfa 

Interesaos aportats 2009                    180.000cfa 

Seguiment a Bomouanga                       450.000cfa     

aportat per altres projectes  

                 Total ingressos           4.230.000cfa 

Subvenció que es demana per el projecte 

10.770.000cfa -4.230.000cfa= 6.540.000cfa 

Equivalent a 9.977€                                       



Informe de seguiment del projecte de creació d’un fons per a la 
concessió de microcrèdits a les cooperatives femenines de 

Torodi i Bomoanga, al Níger 

 

El gener de 2011, un equip de la nostra Associació hem realitzat el seguiment 
d’aquest projecte sobre el terreny, entrevistant als dos responsables de les 
zones de Bomoanga i Torodi , els missioners Pière Luigi i François Moulin, 
acompanyats pel responsable de CADEV Josep Frigola. També hem parlat 
amb les persones contractades per fer el  seguiment dels agrupaments i hem 
tingut reunions amb quatre dels agrupaments beneficiaris. 

En les reunions  que hem tingut amb els responsables de fer el seguiment del 
projecte i amb les mateixes dones de les diverses cooperatives hem pogut 
constatar: 

El projecte està en funcionament, doncs els diners del fons creat ja estan 
repartits entre les dones dels 8 agrupaments. També s’ha fet el pagament a les 
persones que fan les visites periòdiques de seguiment a les cooperatives 
femenines. Adjuntem informes dels dos responsables 

El repartiment dels crèdits, per motiu de la climatologia d’aquest any, s’ha vist 
retardat i ja que no es va poder fer fins el novembre, el retorn s’ha tingut que 
enrederir al novembre de 2011, data en que es tornaran a renova a les dones 
que ho desitgin o es concediran a altres dones de l’agrupament.  



La persona que feia el seguiment a Torodi ha marxat de la zona, però ja hi ha 
qui la substitueix, amb alguns problemes d’idioma per la qual cosa s’afegeix 
una altra col·laboradora com a intèrpret de Germa. 

La suma atorgada a cada dona oscil·la entre 50.000 i 75.000cfa (75-100€) 

 

 

El 2010, el número de beneficiades directes és de aproximadament 30 dones 
per agrupament el que fa un total de 240 famílies, davant les 80 del projecte de 
l’any anterior. 

De moment no hi ha incidències remarcables en el procés de compra i engreix 
del bestiar. Només constatar que algunes dones han preferit dedicar els diners 
a la compra del necessari per muntar una parada de menjar o comerç al 
mercat. El retorn es farà igualment al novembre 2011. 

Les dones beneficiàries expressen la seva gratitud i ens fan veure l’ 
importància que té per elles tant el possible benefici com el fet de tenir una 
economia pròpia. En demanen si fos possible actuar també en el camp de 
l’alfabetització dels agrupaments. En algun dels grups, l’índex d’alfabetització 
és simplement cero  

Adjuntem informes dels responsables de les dues zones, i fotografies de les 
reunions fetes amb els agrupaments. 

Carles Andújar i Xavi Torner.  Gener 2011 



 

 

 

 

 

 



Activitats de Dniger.Cat Bcn      
 
 

 

 

GENER 2010 
 
1 al  9 Viatge al Níger de seguiment del projectes i prospecció d’altres 

nous. 

19 Participació al Consell de Cooperació i Solidaritat del districte de 

Sant Andreu, el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional 
que és el principal òrgan de participació ciutadana i l'eina més 

important de treball dins l'àmbit de Solidaritat i Cooperació. 
27 Assistència a la concentració a la Plaça del Rei pels companys 

segrestats a la Caravana Solidaria D’Acció Solidaria, repetim 

l’acció diversos dimecres fins el seu alliberament el 25 d’agost. 
 

 

FEBRER 
 
27 Assemblea Socis Dníger.cat 
 

 
 

MARÇ 
 
17 Assistència a la presentació del Pla d'interculturalitat 2010 del Ajuntament 

de Barcelona, DNíger.cat bcn va participar amb les diferents activitats. 
Consisteix en crear un Pla Municipal d’Interculturalitat i per a la 

Convivència amb els nous vinguts. El podeu trobar a: 

ferhttp://www.interculturalitat.cat/pdf/cat-
ES/Pla_BCN_Interculturalitat.pdf , i a la plana 205 queda constància de la 

nostra participació. 
 

 

Abril 
 
14 Reunió de presentació a la Agencia Catalana de Cooperació i 

Desen-volupament, amb la cap de zona Sub-Sahariana, per 

presentar-nos com a ONG i presentar el nostres projectes. 

14 Consell de Districte (Preparació de la Mostra d’Entitats de 
Cooperació) 

 
 

MAIG 
 
8  Mostra d’Entitats de Cooperació del Districte de S. Andreu, te com 

finalitat donar a conèixer de més prop les experiències en el món de 
la cooperació internacional, per entendre algunes qüestions sobre les 

desigualtats nord-sud, per saber què fan i com actuen les entitats, per 



informar-se sobre com es pot cooperar, per aprendre què podem fer 
des d'aquí. 

18 Assistència a la reunió informativa, a la seu del Districte, per 
explicar-nos com fer la documentació de les subvencions, per 

tècnics de  BCN Solidaria, confirmació de la nostra assistència la 

trobareu a: 
http://www.bcnsolidaria.tv/canales/barcelona-

solidaria/convocatoria-de-subvencions-de-lajuntament-de-
barcelona-9939.html 

 

JUNY 
 
22  Registre a l’Agencia Catalana de Cooperació i Desenvolupament. 
 

 

JULIOL 
 
7 Participació al consell de Cooperació del districte de Sant 

Andreu. 

 

 

SEPTEMBRE 
 
13  Activitats tardor solidaria 

14   Assistència a la xerrada debat “40 anys d’acció veïnal”; promoguda per 

l’associació de veïns d’Horta en col·laboració amb la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona. 

http://www.tvhortaguinardo.com/barris/horta/article/2091-inauguracio-
exposcio-40-anys-daccio-veinal 

22 Compromís de fer venda de loteria de Nadal. 

 
 

OCTUBRE 
 
7  Participació al consell de Cooperació del districte de Sant 

Andreu. 
28 Assistència al debat ciutadà, “Com vivim en la diversitat?”, impulsat 

per la Direcció d’Immigració i Diàleg Intercultural de l’Ajuntament 
de Barcelona 

30 Assistència a la Reunió de la Coordinadora d’entitats, per la 

preparació de la Tardor Solidaria, Aquest any a Sant Andreu, la 
crisi es veu com una oportunitat per a la cooperació i la 

solidaritat. Aquesta és la idea de la Tardor Solidària d'aquest any. 
Fins divendres el districte s'omple d'exposicions, xerrades, dansa, 

tallers i concursos. Hi haurà una trentena d'activitats relaciones 

amb el binomi crisi i solidaritat. 
 

 

 
 



NOVEMBRE 
 
5  Inauguració de l’exposició de les entitats de Cooperació del 

Districte de Sant Andreu, a Can Fabra, si mireu aquesta  adreça la 

podreu gaudir, http://beta.districtes.info/node/4245. Es també 

l’inici de de La Tardor Solidaria que va finalitzar el 29 de 
novembre. 

6  Trobada a Vilassar de Mar, amb els companys de Girona i 
Figueres, fer un canvi d’impressions. 

12-26  Dins de les activitats de la Tardor Solidaria muntem l’exposició, 

al Cassal De Gent Gran  de Navas, “Aixecat, Níger, Aixecat!” i 
fem la ... 

26 Xerrada al Cassal de Gent Gran de Navas, “El Níger amb crisi 
Permanent” 

 

DESEMBRE 
 
28 AL 6/01 Viatge al Níger de seguiment dels projectes i prospecció d’altres 

de nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguració de l’exposició de les entitats de Cooperació del Districte de Sant  
Andreu 

 
 
 
      
                                                                    Díptic de la Tardor Solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xerrada Casal De Gent Gran de Navas, “El Níger amb crisi Permanent” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plafó exposat per fires de Figueres a la plaça de la Palmera, dins l’exposició dels 

projectes finançats per l’Ajuntament 


