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educació i la promoció de la dona continuen essent els dos pilars fonamentals sobre els quals se sustenta la tasca
de Dniger.cat, una ONG creada
l’any 2007 per col·laborar amb un
dels països més pobres del món,
dins el continent més injustament explotat i oblidat del planeta. Només el 20% de la població
de més de 15 anys sap llegir i escriure; un home de cada cinc i
una dona de cada deu.
El 2013 l’associació va acabar
un cicle de tres anys en el qual s’ha
finançat la creació d’un fons per
a microcrèdits –arribant a unes
400 dones– i l’alfabetització de
joves i adults dins el projecte
Educatous que involucra 1.500
aprenents l’any. El president de
Dníger.cat, Xavier Torner, destaca la importància d’haver trobat
una contrapart bregada en la seva
feina, Cadev-Niger, i un enllaç
amb 40 anys d’experiència, el
Pare Blanc empordanès Josep
Frigola, per aconseguir tirar endavant projectes com aquest que
ha aconseguit que milers d’alumnes hagin millorat la seva vida
gràcies al fet d’aprendre a llegir i
escriure. “Només el fet de sentir
dir a un dels joves que aquesta
oportunitat li ha canviat la vida,
ens dóna ànims per tirar endavant en la nostra feina i justifica
plenament que es col·labori en
aquests projectes”. Als alumnes,
se’ls fa classe de la seva pròpia
llengua i després poden continuar amb l’aprenentatge del francès”, destaca Torner.
El pressupost global d’aquest
projecte educatiu és de 35.000
euros, dels quals l’Ajuntament de
Figueres ha subvencionat 15.600
euros l’any 2013, a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament. El
2014 l’Ajuntament ha concedit
16.700 euros més per tirar endavant els projectes d’educació.

L’

Difondre una dura realitat
L’altre gran objectiu de DNiger.cat és donar a conèixer la realitat sociocultural i econòmica
que pateix la població de l’Àfrica
en general i de Níger en particular. Per aquest motiu, es treballa
en projectes de difusió i sensibi-
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Amb la mirada posada a Níger
Dniger.cat alfabetitza joves i adults i divulga la realitat del país
Només el 20% de la població de més de 15 anys sap llegir i escriure, un home de cada cinc i una dona de
cada deu. El projecte Educatous ha tancat un cicle de tres anys al país, en què ha ensenyat a llegir milers
de persones. Aquella realitat pot arribar ara a les escoles a través de la proposta didàctica «Mirades»
XAVI TORNER

Els usuaris de la Biblioteca de
Figueres tindran accés a l’obra de
sis autors independents en format digital. Es tracta d’un projecte pilot sorgit de la col·laboració entre el Servei de Biblioteques
de la Generalitat de Catalunya,
Biblioteques de Barcelona i la
start-up barcelonina Digital Tangible SL, que permetrà portar els
llibres digitals Seebook a deu bi-
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CONSTRUCCIÓ D’HANGARS

LES MIRADES DEL NÍGER

MICROCRÈDITS

Per facilitar l’aprenentatge
! Des de Dniger.cat Barcelona s’han
construït cinc hangars, destinats a
aules, en els darrers anys.

Xavi Torner retrata la realitat del país per despertar consciències
! Es tracta d’una exposició interactiva basada en les sensacions que
desperten entre el públic les mirades recollides al Níger pel fotògraf Xavier
Torner. Ha recorregut ja diferents punts de l’àrea de Barcelona.

Per ajudar les dones dels poblats
! L’associació ha tancat un cicle de
tres anys en el qual el projecte de
microcrèdits ha beneficiat 400 dones.

A dalt, nens escolaritzats, a baix, Josep Frigola i un grup d’adults. X. T.

treure conclusions sobre les característiques i la situació del Níger i del continent Africà. Al mateix temps que es proposa que puguin observar les diferències amb
el món occidental i el tipus d’informació que es rep d’aquest país.
Per fer divulgació d’aquesta exposició, que ja ha voltat de forma
itinerant per l’àrea de Barcelona,
des de fa un parell d’anys s’ha
creat una maleta pedagògica,
amb material perquè les escoles
interessades puguin treballar el
tema de la cooperació. La maleta
ja s’ha presentat al Centre de Recursos de l’Empordà, i aquest ho
va fer extensiu a altres comarques
de Girona. També es preveu que
l’exposició arribi aviat a Girona i
Figueres.
Amb tot això es pretén incloure en el currículum dels diferents
cicles una sèrie d’aspectes que no
hi són explícitament i que els ajudarà a crear empatia i consciència solidària amb aquest país. Per
tant, la metodologia emprada es
basa en activitats individuals i en
activitats en grup treballant de
manera cooperativa. Les maletes
pedagògiques proposen activitats
adaptades a l’edat i als objectius
dels diferents cicles d’aprenentatge però, lògicament, el professorat podrà escollir les que s’adaptin millor al seu alumnat i afegir les que creguin oportunes.

LES DADES

18.633 €
EN AJUDES A NÍGER
L'Ajuntament de Figueres ha concedit una subvenció de 16.700 euros
per al projecte d’educació, i 1.933
euros més per al projecte de la maleta pedagògica, les dues aquest any
2014.

«Mirades» és una proposta
didàctica per donar suport
a la formació de la
consciència solidària
lització com ara l’exposicióMirades, una proposta didàctica per
donar suport a la formació de la
consciència solidària. Es tracta
d’una mostra interactiva basada
en les sensacions que desperten
les mirades recollides al Níger pel
fotògraf Xavier Torner.
Aquesta proposta didàctica és
una eina per ajudar els alumnes
a reflexionar abans o després de
la visita a l’exposició. L’objectiu
de les activitats proposades, de les
competències que es treballen i
de la metodologia triada és informar, donar a conèixer, analitzar i

La biblioteca apropa la lectura
digital als usuaris de Figueres
FIGUERES | REDACCIÓ
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blioteques públiques catalanes,
entre elles la de Figueres. L’objectiu és facilitar a l’usuari la transició de la lectura analògica a la
digital. La biblioteca anima els
lectors a llegir especialment l’obra La Força dels anhels, de Pep
Gómez Arbona, un dels sis autors
disponibles en format digital, ja
que l’escriptor participarà en una
tertúlia a Figueres el 18 de novembre.

DE CREU ROJA

Bona participació a
la caminada solidària
Per segon any, Creu Roja de Figueres ha organitzat una passejada solidària. Amb el lema Caminem per a l’alimentació infantil s’ha fet un recorregut de
poc més de tres quilòmetres amb
sortida per l’interior del castell de
Sant Ferran, resseguint el seu fossat. Els participants, de totes les
edats, han estat rebuts pel director del Consorci del Castell de
Sant Ferran, Damià Abella. REDACCIÓ | FIGUERES

Els participants a la passejada solidària pel Castell. EMPORDÀ

