Creació d’un tancat per cultiu.
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Dades de l’entitat sol-licitant
Nom: FUNDACIÓ CAMPANER.
Adreça: Son Odre 3, Inca
Província: Balears
Telefono:971 88 20 51
Correu electrònic: informacion@fundacioncampaner.com
Data de constitució i forma jurídica: 16/03/1998 - FUNDACIÓ
NIF: G-07879802
Sector: Salut infantil
Personal de la organització: 3 Mallorca, 1 Barcelona
Socis: 958
Anys d’experiència en projecte de cooperació internacional: 11

Dades del soci local
Nom: FONDATION CAMPANER.
Adreça: BP 24 Niamey (Níger)
Telefono (+prefix): 00-227-350136

Fax (+prefix): 00-227-724338

Adreça electrònica: jcampaner@fundacioncampaner.com
Data de constitució i forma jurídica: 27/06/2001
Personal de la organització: 34 al Níger
Relació de la entitat sol·licitant amb el soci local i els beneficiaris:
La Fundació Campaner i el soci local són la mateixa entitat. Els beneficiaris directes
formen part del grup de persones acollides per la entitat. La Fundació té la custòdia
dels nenes i nenes i per tant és la màxima responsable dels beneficiaris.
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Dades generals del projecte
Titol del projecte: Creació d’un tancat per cultiu.
Continent: Àfrica (Occidental)
País: Níger
Ubicació detallada (localitat, regió): Diffa
Periode d’execució: 2009
Sector social de població: Infantil
Àmbit sectorial d’actuació: Salut.
Descripció del projecte: Crear un tancat amb reixa per cultivar fruitals, hortalisses
i verdures.

1.-Origen i justificació del projecte
1.1. Context

La Fundació Campaner contra la Noma és una entitat sense ànim de lucre
fundada en el 1996. La Fundació té com a objectiu principal la lluita per eradicar la
malaltia infantil anomenada NOMA, , (Cancrum Oris)

que ataca als nens

desnodrits en els racons més pobres del planeta.
La Noma és una malaltia infecciosa, mutilant de les parts toves de la cara,
que sols iniciar-se durant un episodi febril. Aquest lesió que, sovint, passa
desapercebuda evoluciona cap a una gingivitis ulcerosa de manera ràpida i
extensa, afectant a continuació a galtes, llavis, ...... originant una lesió en forma de
cràter cavernós i arribant inclús a destruir l’os; tot això en un temps
extremadament ràpid.
La Noma solament s’observa en països extremadament pobres, com Níger,
i encara que pot començar a qualsevol edat, és més freqüent en nens desnodrits
i amb manca d’higiene. Si no es tracta , el pronòstic és fatal, degut a la lesió i el
mal estat general del pacient. Ben tractada (amb antibiòtic a dosis altes), es cura,
però les seqüeles que deixa són greus per l’afecció de la zona buco nasal,
dificultant la normal alimentació. Aquestes cicatrius només poden a ser
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solucionades amb cirurgia maxil·lofacial reparadora; complexa i difícil de realitzar
en el NÍGER, a on es produeix el major número de casos.

Les famílies i el seu entorn rebutja als nens que estan o han estat afectats per la
malaltia al considerar-los maldits i delators de pecat (antiga superstició). Per això
amaguen als nens malalts, que sense un tractament moren abandonats
Inclús, una vegada tractats i intervinguts, es continuen trobant en situació
de marginació, que en el cas de les nenes és més greu: La Noma és una malaltia
lligada el gènere perquè està associada directament a la alimentació: s’alimenta
primer als fills barons. Una vegada curades, les nenes no tenen possibilitat de
subsistir per sí soles.
Per donar cobertura legal el seu treball en el Níger, es promogué la Foundation
Campaner a l’any 2000. La base de operacions a Diffa consta d’un centre
d’acollida, una sala per el reconeixement mèdics i cures bàsiques i una escola.
El treball de la Fundació Campaner per el tractament es divideix en
l’actualitat en tres eixos estratègics en els que s’emmarquen els distints projectes
que, anualment s’executen : prevenció, assistència sanitària i reinserció.
Dintre del primer eix d’intervenció s’han realitzat distints projectes
relacionats amb l’accés a l’aigua i la higiene (construcció de pous), accés a
l’aliment (microcrèdits per a dones agricultores, construcció d’un banc de cereals
a preu just, donació de molins de moldre) i campanyes de sensibilització capacitació sobre les causes que faciliten el desenvolupament de la Noma i
d’altres malalties.

Aquest any es vol iniciar un nou projecte emmarcat dins

aquesta mateixa línea de accés a l’aliment, es tracta de fer un tancat amb reixeta
per tal de protegir el cultiu, per una altre banda poc freqüent, de fruitals,
hortalisses i verdures.
Pel que respecta l’assistència sanitària, es realitzen visites periòdiques a
poblats oferint assistència mèdica gratuïta.
Finalment, pel que es refereix a la reinserció, la Fundació disposa d’una escola
per a més de 270 nens i finança els estudis i les sortides professionals dels joves
afectats per la Noma.

4

L’equip de la Fundació, compost per 34 membres, recull als nens per curar-los.
Una trentena de nens s’allotgen a Diffa atesos per un equip de 14 persones, casi
totes elles de Níger, contractats per la Fundació.

1.2- Ubicació geogràfica i context del projecte
Segons les dades del P.N.U.D , el Níger té el trist privilegi de ser un dels països
més pobres del món. Sense sortida al mar, limita al nord amb Argèlia i Líbia, a l’est
amb el Txad, al sud amb Nigèria, al sud-oest amb Benín i Burkina Faso i a l’oest amb
Mali.

La Fundació Campaner actua prioritàriament a la regió de Diffa, , havent bases
estables a Tillaberi i Niamey. Tots aquests territoris es caracteritzen per ser zones
semi àrides i poc boscoses amb un clima càlid i sec marcat per precipitacions
irregulars i altes temperatures que a l’estiu poden arribar als 50º.
La regió de Diffa, on s’ubica el centre d’acollida, l’escola i el centre de salut és a
més a més la més pobra del país. Es tracta d’una zona territorial molt ample, sense
gairebé infraestructures conformada per nuclis de població petits i dispersos. Per
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arribar a Diffa és necessari anar primer a Niamey, la capital, que es troba a més de
1500 Km de Diffa.

Cal destacar que si bé existeix una carretera més o menys transitable fins a poc
més de la meitat del trajecte ja que una vegada s’arriba a Zinder, s’ha de transitar per
pistes de terra més o menys condicionades per al transit rodat.

En total es

necessiten dos dies per arribar d’una ciutat a l’altra en un camí marcat pel perill a
inundacions i assetjaments per part d’ex guerrillers.

Amb una superfície de 6.892 Km², la zona de Diffa està limitada al nord per la
comarca de Nguigmi, al sud per Nigèria, a l’est pel Txad i a l’oest per la comarca de
Maine Soroa. Políticament està dividida per tres cantons: Bosso, Chetimari i
Komadougou i un agrupament Peul (Toumour). Bosso constitueix un centre
administratiu. La població, dedicada majoritàriament a l’agricultura i ramaderia de
subsistència, és d’aproximàdament 85.500 habitants que es reparteixen en 242
poblats.
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Cada poblat ronda els 300-400 habitants si bé alguns poden superar el miler de
persones i altres no arribar al centenar. Tanmateix degut a la manca de censos
fiables es tracta tan sols d’aproximacions sense verificar.

Com la major part dels països de l’Africa, el Níger, presenta uns índexs de
desenvolupament molt baixos. Segons les dades del PNUD, els indicadors de
desenvolupament humà al 2005, comparats amb els d’Espanya, eren els següents:

Principals indicadores NÍGER 2007
Font: Informe de Desenvolupament Humà 2007 (PNUD, Nacions Unides)
Níger
Lloc 174/177

Espanya
Lloc 21/177

13,3

42,1

Taxa de creixement demogràfic anual (%), 2005-2015

3,30%

0,40%

Població urbana (% del total), 2005

16,8%

76,50%

Taxa de fecunditat (naixements per dona) 2000-05

7,4

1,3

Esperança de vida al néixer (anys), 2005

55,8

79,5

Número de Metges (por 100.000 habitants), 2000-2004

2

320

Taxa de mortalitat infantil (per cada 1.000 nascuts vius),
2005
Taxa de mortalitat infantil, menors de 5 anys (per cada
1000 nascuts vius) 2005

150

4

256
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Població desnodrida (% del total), 2002/2004

32%

..

Nins amb pes inferior a la mitjana (% menors de 5 anys),
1995-2003

40%

..

Població sense accés sostenible a fonts d’aigua millorada
(%), 2004

46%

..

Població amb accés sostenible al sanejament (%), 2004

13%

..

Incidència del VIH/SIDA (% edat 15-49), 2005

1,10%

0,70%

Casos Paludisme (per 100.000 habitants), 2000

1.693

..

294

27

2,20%

5,40%

INDICADORS
Població total (milions), 2005

Casos Tuberculosis (per 100.000 habitants), 2003
Gasto públic en Salut (% del PIB), 2002
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Taxa de alfabetització d’adults (% 15 anys y adults), 2005

28,7%

97,70%

Taxa de alfabetització de joves (% de 15-24 anys), 2003

36,5%

..

Taxa neta de matriculació en educació primària (%),
2002/05
Taxa neta de matriculació en educació secundaria (%),
2002/05

40%

100%

8%

96%

Gasto públic en Educació (% del PIB), 2000-2002

2.3%

4,50%

PIB (US$ billones), 2005

3.4

838,7

PIB (PPA US$ billones), 2005

10,9

920,3

PIB per càpita (PPA US$), 2005

781

22.391

Marc social de Diffa:


Àmbit rural. Zona territorial molt ampla sense infraestructures i amb nuclis de
població petits i dispersos.



Zona intensament empobrida que és continuació del desert del Sàhara.



La població és de 135.000 habitants que es reparteixen en més de 200 nuclis
de població.



Cada poblat ronda els 1.800 habitants i la seva principal activitat és ramadera
i agrària.

Situació econòmica de la població.
Marc Econòmic: La economia de Níger esta basada en activitats agràries i de
ramaderia :


Agricultura: Mongetes, cotó, cacauets, mill, sorgo, mandioca (tapioca),
arròs.



Ramaderia: bestiar, ovelles, cabres, camells, burros, cavalls, avicultura.



Minerals i Recursos: Urani, carbó, mineral de ferro.



Industria: centrada a la capital, Niamey; ciment, teles i teixits.



industria de aliments, productes químics.

Govern i servei públics:
Marc Polític:
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República presidencialista, ex colònia francesa, independitzada el 1960
Govern: Tandja Mamadou, cap d’estat des de gener del 2000. Hama Amadou,
primer ministre des de desembre del 1999. Assemblea Nacional de 883 membres,
electa cada 5 anys.

Mapa de Níger

1.3. Justificació del projecte
Degut a la precarietat del terreny, molts de poblats de la regió de Diffa (Níger) tenen
dificultats per cultivar arbres, hortalisses i verdures. La dificultat ve donada per el
terreny que es arenós, per la manca d’aigua i per la possibilitat de que la ramaderia
i ganaderia pròpia del poblat, que va lliurement pel terreny, acabi amb dit cultiu (la
calor i la manca d’aigua fan que els animals cerquin herba fresca).

9

Es per aquest motiu que des de la Fundació Campaner s’ha pensat de realitzar un
projecte per solucionar aquest problema, possibilitar aquest tipus de cultiu ( fruitals,
hortalisses i verdures) protegint-lo de dites adversitats.

El terreny: El terreny normalment es arenós es per això que es cercarà la zona mes
adequada i es prepararà avanç de començar a cultivar amb abono i fens, d’aquesta
manera la terra estarà nodrida i a punt per el conreu.
El problema de l’aigua: Des de l’any 2005 la Fundació ha construït a diferents
poblats de la zona de Diffa (Níger) 37 pous d’aigua. Es tindrà present el fet de
realitzar aquest nou projecte en un poblat on ja s’hi ha construït un pou, per facilitar
la disponibilitat d’aigua per regar.
Protegir el cultiu dels animals: El punt fort d’aquest projecte es protegir amb un
enreixat el cultiu. A tots els poblats de la zona, una de les seves fonts econòmiques
es el bestiar i la ramaderia que va lliurament per la zona, per això es necessari el
tancat per protegir el cultiu.

El terreny tancat tindrà una extensió d’uns 30.000 metres quadrats on s’hi cultivara,
una mitat de arbres fruitals (mango, taronger, lima, copto, gombo i altres arbres de
la zona), s’han plantejat aquets tipus d’arbres ja que son els mes idonis per la
climatologia de la zona. El mateix pasa amb les hortalisses i verdures, que formaran
l’altre mitat del terreny (patates, prebes, pastanaga, cebes, lletuga, col, manioc,etc.)
Es creara un grup de dones del mateix poblat que s’ecarregaran de totes les
tasques del cultiu.
Amb aquest hort s’aconseguirà reduir les malelties ocasionades amb la mala
nutricio, millorant el nivell nutricional de la població, fomenta l’activitat agricola de
subsistencia a la zona. El present projecte preten millorar la qualitat de vida dels
habitants del poblats beneficiaris alhora que es fa prevenció de l’aparició de
malelties en especial, la Noma.

2.-Objectius del projecte
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2.1.-Objectiu general:
- Prevenir l’aparició de la NOMA i altres patologies relacionades amb la mala
nutrició i la dificultat per accedir a l’aliment.

2.2.-Objectiu específic:
1- Afavorir l’accés a l’aliment dels habitants dels poblats beneficiaris.

2- Millorar la qualitat de vida dels habitants dels poblats.

3- Capacitar la població local en matèria de prevenció de la Noma.

2.3-Resultats:
1. Millora de la salut dels beneficiaris.

2. Facilitar l’accés a l’aliment.

3. Augment dels recursos del poblat en general.

4. Millora en la gestió dels cultius de la comunitat.

5. Baixada en la incidència de la Noma

Activitats:
Per a l’execució del present projecte es realitzaran:



Estudi de viabilitat i selecció del poblat beneficiari.



Visites als poblats i capacitació sobre les condicions del projecte



Creació i capacitació d’un comite local de gestió.



Organització dels grups de dones
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Selecció de les beneficiaries.



Creacio del enreixat.



Preparació del terreny.



Compra de les llavors i arbres.



Cultiu de les hortalisses, verdures i arbres fruitals.

Indicadors:


Els informes de visites als poblats



Informe de la OMS sobre la incidència de la NOMA

3.- Beneficiaris
Els beneficiaris directes son les dones encarregades dels cultius. Els beneficiaris
indirectes son la totalidad del poblat, cada dona te una mitja de 9 membres de
familia, inclosa ella.

Destinataris

Beneficiaris directes

Beneficiaris indirectes

Nombre

50 persones

450 persones

Edat

18 a 40 anys

De o anys a.......

Tipologia
Situació economica i
social

Dones

Població en general

Extrema pobresa

Extrema pobresa

Nota:

Hem de destacar que per motius culturals, la dona presenta una major

incidència de malalties derivades de la desnutrició severa que els homes. El motiu
principal és la jerarquia existent a l’hora de menjar que marca que primer mengin
els adults per davant dels infants i primer els homes abans de les dones.
Òbviament les nines petites són les últimes a menjar de tota la família amb les
conseqüències que d’aquí s’en deriven.
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4.- Metodologia de treball.
El seguiment es durà a terme periòdicament per part de l’equip tècnic de la
Fundació. Aquest comprendrà tan la fase d’execució com la gestió dels cultius
una vegada finalitzin.

La metodologia consistirà en visites als poblats. Per a amortitzar despeses,
s’aprofitaran les visites que es facin en matèria de prevenció de la Noma així com
d’assistència sanitària.. En aquestes visites l’equip tècnic de la Fundació es
reunirà amb el comitè de gestió per analitzar la marxa dels cultius.

5.-Detall de les Activitats:
Detall de les activitats programades i Cronograma
Activitat


Data d’inici

Data de finalització

Estudi de viabilitat i 10 – juny 2009

31 – juliol 2009

selecció del poblat
beneficiari.



Visites als poblats i 10 – juny 2009

31 – juliol 2009

capacitació sobre
les condicions del
projecte



Creació i

10 – juny 2009

31 – juliol 2009

10 – juny 2009

31 – juliol 2009

capacitació d’un
comite local de
gestió.



Organització dels
grups de dones

13



Selecció de les
beneficiaries.



02 – Agost 2009

22 – agost 2009

22 – agost 2009

25 – agost 2009

Compra de arbres i 22 – agost 2009

25 – agost 2009

Creació del
enreixat.



Preparació del
terreny amb
abonos.



llavors.


Cultiu dels arbres,

25 – agost 2009

10 – setembre 2009

verdures i
hortalisses.

6.-Pressupost del projecte:
Sol·licitat: 15.679,38 €
Despeses directes
Compra de la reixeta
Compra abonos i fems per nodrir el terreny.
Transport.
Compra dels arbres i llavors.
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4.000.000 Fcfa
6.106,87 €
270.000 Fcfa
412,21 €
350.000 Fcfa
534,35 €
150.000 Fcfa
229 €

Altres materials (ciment, fil ferro, blocs de 4.760.000 Fcfa
construcció, soports, arena, grava, etc)
7.267,17 €
Total despeses directes

9.530.000 Fcfa
14.549,61 €

Despeses indirectes
Control i seguiment (8%)

740.000 Fcfa
1.129,77 €
10.270.000 Fcfa
15.679,38 €

Total despeses directes i indirectes

Observar pressupost original (annexa 1)

7.- Viabilitat del projecte:
Adequació del projecte als factors socioculturals de la zona.
El projecte s’adapta a la realitat social i cultural de la zona tenint en compte les
següents realitats:
La situació d’extrema pobresa de la zona que els converteix en població de risc de
patir la malaltia
Per evitar que els animals espenyin el cultiu, possibilitant així la sembra d’altres
tipus de productes.
La zona no compta amb altra entitat de suport assistencial.
L’ús i la gestió de l’hort es fa amb les estructures comunitàries essent els
responsables els comitès de gestió de cada poblat.
Els futurs propietaris del cultiu seran la comunitat, amb el seguiment dels tècnics
de la Fundació Campaner.
No es precisa de manteniment tècnic.

Sostenibilitat politica.
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El projecte compta amb el ple suport de les autoritats polítiques així com amb
l’aprovació i compromís dels caps tribals.
Abans de cap acció es fa una assemblea general d’informació i consens
organitzada per la FC sobre els estudis tècnics i hi participen: la pròpia comunitat,
els experts de les institucions locals i els caps de poblat.

Impacte mediambiental.
Una de les responsabilitats que contreu la comunitat és un compromís pel que fa
la neteja general de la zona. D’altra banda, els cultius es crean evitant qualsevol
tipus d’impacte.

Com es gestionarà el projecte.
Una vegada creat el tancat, s’encarregaran del seu manteniment el comitè de
gestió creat al poblat. Aquests, acorden prèviament la seva responsabilitat sota
pena de rebre nous ajuts si es fa un mal ús dels mateixos.
La Fundació Campaner es compromet a fer seguiment a cadascun dels cultius per
confirmar el correcte ús i gestió.

8.-Seguiment i avaluació del projecte.
Descripció de la metodologia de seguiment.
El seguiment es dura a terme periodicament per part de l’equip tecnic de la
Fundació. Aquest comprendra tan la fase d’execusió com la gestió una vegada
finalitzi.
Periodicitat del seguiment.
S’aprofitaran les visites als poblats (accio que dur a terme la Fundacio
periodicament i de manera continua) per tal de economitzar despeses.

Participació dels destinataris.
La participació dels destinataris es absoluta ja que son ells els encarregats de
totes les tasques per dur a terme aquest cultiu.
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