


La Fundació Campaner és una entitat sense ànim de lucre, 

fundada el 1996 pel matrimoni mallorquí Pep Campaner i 

Marilena Navarro, que dóna suport mèdic, humanitari i 

educacional amb l’objectiu de PREVENIR, TRACTAR I 

ERADICAR el noma infantil (cancrum oris) a Níger (Àfrica), 

una malaltia causada per la fam i la manca d’higiene que 

destrueix el rostre dels infants que la contrauen fins a 

provocar-los la mort. 

El 1995 la família Campaner va conèixer la gravetat de la 

situació dels infants de Níger, malalts de noma, quan van 

acollir durant 3 mesos una nena de 4 anys nigerina que 

havia estat traslladada a Mallorca per a ser intervinguda 

quirúrgicament a fi de reconstruir-li el rostre descompost 

pel  noma. Impactats per aquest primer contacte, i amb 

l’objectiu de conèixer el problema d’a prop, Pep 

Campaner, amb el suport de la seva esposa, Marilena 

Navarro, va viatjar a Níger i, durant la seva estància, en 

constatar les condicions socials i sanitàries dels infants 

afectats pel noma, va decidir adquirir el compromís de 

cooperar amb ells i les seves famílies.

Una mica d’història



Una mica d’història

 La família ampaner-Navarro 

coneix la problemàtica dels 

malalts de noma.

1995

Es constitueix l’ONG Noma 

Balears amb la finalitat d’ajudar 

des de Mallorca als infants 

malalts de noma de Níger i 

1996

Es financien els primers trasllats 

d’infants malalts per a ser 

intervinguts quirúrgicament. Es 

lloguen cases d’acollida per a les 

nenes i els nens malalts a Diffa i 

1997

L’ONG cambia de forma jurídica i 

comença a funcionar com a 

Fundació Campaner. Es compra en 

propietat la casa d’acollida de Diffa 

i aquest és el punt de partida dels 

programes d’assistència i de 

prevenció de la malaltia en els 

poblats de la regió.

1998

Es crea una casa d’acollida a 

Mallorca per atendre els infants que 

han estat traslladats per a ser 

intervinguts: fins a aquest moment, 

els infants eren acollits per la 

familia Campaner-Navarro o per 

famílies col·laboradores.

2002

 S’amplia el centre de Diffa que 

incorpora una escola-taller per a la 

formació professional dels joves 

afectats.

2003

Es construeix un Centre de Salut a Diffa. 

S’inicia el programa de prevenció 

integral del noma en els poblats, es 

construeixen els primers pous d’aigua 

potable i es compren molins de cereals.

Per primer cop es fan intervencions 

quirúrgiques a Níger.

S’arriba a la xifra de 500 socis.

2004

S’inicia la línia d’Educació amb la 

construcció d’una Escola Primària a 

Diffa. Es posa en marxa el Centre 

de Salut de Diffa.

Es crea la Delegació a Catalunya.   

2005

Pep Campaner es trasllada a Níger 

de forma permanent (hi resideix 

una mitjana de 10 mesos a l’any) 

per dirigir i liderar personalment 

les activitats que la Fundació du a 

terme.

2001



Encara que sigui una malaltia que es desenvolupa 

ràpidament, la seva curació també és ràpida. Per això és 

necessari la aplicació de penicil·lina (basta una o dues dosis 

qual preu és de  2 euros), una dieta suficient (qual cost és de 

6 euros al mes) i hàbits higiènics bàsics continuats. 

Els nens de rostre mal format per la malaltia se’ls hi pot 

refer bona part de la cara a través de cirurgia 

reconstructora

Dieta adequada e higiene prevenen la aparició de la 

malaltia.

Noma
Es tracta d’una malaltia infecciosa coneguda des de 

fa pocs anys. El bacteri ataca via infecció per falta 

d’higiene a nens desnodrits degut a la falta de 

defenses en el seu organisme a causa d’una dieta 

insuficient. 

Aquesta malaltia es particularment ràpida i cruel; 

ataca a les parts toves de la cara, destruint llavis, 

nas, boca i a vegades també els ulls. 

El Noma mutila el rostre del nen, produint-li 

finalment una dolorosa agonia. En alguns dels casos 

els nens són rebutjats degut a una superstició tribal

Entre el 70 y el 90% dels afectats sense un adequat 

tractament moren, segons dades de l’Organització 

Mundial de la Salut. 



Projectes
SENSIBILIZAT

Sensibilització a Mallorca i Catalunya

Accions de sensibilització amb l’objectiu de 

donar a conèixer la problemàtica de Níger i la 

malaltia del Noma.

Les accions consisteixen en xerrades, 

exposicions fotogràfiques, participació a fires, 

actes institucionals i presencia en els mitjans de 

comunicació

Sensibilització en el Níger:

Visites a poblats per a sensibilitzar als habitants 

a través d’un interpreta, dels mitjans de 

prevenció de la malaltia i per informar de la 

existència de nens afectats.   
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Projectes
SALUT

Trasllat dels nens a Mallorca i Catalunya:

Trasllat de nens per ésser intervingut 

quirúrgicament de les lesions produïdes per el 

Noma. 

Acollida dels nens a Mallorca i Catalunya:

Acollida dels nens per a ser intervinguts.     

Manutenció, allotjament i assistència mèdica. 

Operacions quirúrgiques a Mallorca i Catalunya:

Intervencions de cirurgia reconstructora i 

maxilo-facial, per reparar les mutilacions del rostre 

causats per la malaltia realitzades per metges 

voluntaris de Mallorca i Catalunya.

Acollida de nens a  Niamey:

Acollida de nens que han de ser traslladats a 

Mallorca i Catalunya per ésser intervinguts 

quirúrgicament. 

També s’acullen nens que poden ésser intervinguts 

en el propi país i nens que cursen estudis 

universitaris a Niamey (Capital) 

Acollida de nens a Diffa.

Acollida de nens afectats per la malaltia que no 

poden ésser atesos per la seva família (per falta de 

mitjans).

Acollida de nens d’orfes 

Se’ls assegura la manutenció, allotjament i 

escolarització.

Dispensari sanitari a Diffa:

Un dispensari a on es realitzen les petites 

intervencions i a on s’atén a la població que porta 

els seus nens malalts a la Fundació Campaner.  
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Projectes
EDUCACIÓ:

Escola taller a Diffa:

Centre de formació a on els nens aprenen a cosir 

com alternativa a altres treballs.

   Centre escolar a Diffa

La Fundació inaugura a la tardor de l’any 2006 un 

centre escolar a Diffa (Níger) per a contribuir al 

desenvolupament social i econòmic de la regió. 

L’escola acollirà a 280 nens.

En el 2010 la Fundació amplia amb 5 aules més el 

centre escolar, en aquests  moments ja són uns 500 

nens escolaritzats. 

     



Projectes
PREVENCIÓ:

Pous d’aigua 

La construcció de pous d’aigua és un dels actuals 
objectius prioritats de la Fundació. Amb ells es vol 
impulsar els hàbits d’higiene i a possibilitar 
iniciatives de desenvolupament econòmic.

Micro-crèdits.

Des de l’any 2008 cada any es reparteixen a més de 
200 grups de dones en situació d’extrema pobresa, 
micro-crèdits per a ser destinats a la agricultura i 
ramaderia. Una manera de que els aliments per els 
nens estiguin garantits.  

Tancats per a cultius. 

Des de l’any 2009 es construeixen tancats per a la 
plantació de diversos tipus d’arbres fruitals, 
verdures i hortalisses. Una manera de abastir al 
poblat amb una alimentació equilibrada. Els tancats 
es construeixen en el poblats a on la Fundació ja ha 
construït un pou para la millora del regadio. 



Té una superfície de 6,892 KM quadrats, la zona de Diffa està 

limitada al Nord per la comarca de Nguigmi, al Sud per 

Nigèria, al Est per el Xat i al Oest per la comarca de Maine 

Soroa. Políticament està dividida per Bosso, chetimari i 

Komadougou i un grup de Peul. Bosso constitueix un centre 

administratiu. La població, es dedica majoritàriament a 

l’agricultura i ramaderia per la seva subsistència. 

Diffa té uns 85.500 habitants que es reparteixen en 242 

poblats. 

Diffa, Níger
La Fundació té  la seva base d’operacions a Diffa, 

ciutat africana situada al Sur de Níger, juntament a la 

frontera d’aquest país amb la veïna Nigèria i el 

també veí Xat. 

Es tracta d’una zona semidesèrtica, a l’Àfrica 

Subsahariana que arriba als 50 graus de 

temperatura. Té el trist privilegi  de ser un dels llocs 

més pobres del planeta, a on escasses vegades 

arriba l’ajuda internacional. Níger, en concret, és 

considerat el país més pobre del món, segons el 

ránking de la pobresa de 2005 que elabora el 

P.N.U.D



Padrins

“A vegades una imatge val més que mil paraules”, 

volem acabar amb la imatge dramàtica del patiment 

d'aquests nens perquè avui, ja hi ha uns grans 

resultats, aquests nens estan curats, van a l'escola, 

estan integrats i són feliços. Per continuar treballant 

contra el NOMA i aconseguir que hi hagi més nens 

com ells, volem demanar-te la teva 
col-laboració, la teva imatge, volem 
demanar-te que siguis el padrí/na 
de la nostra entitat. 


