PROGRAMA MUNICIPALISTA
AL NÍGER

NÍGER
El país: dades bàsiques
Capital: Niamey
Població: 23,3 milions
d’habitants
Llengües oficials: francès
Índex de desenvolupament
humà1: 189 de 189 (PNUD,
2020)
Esperança de vida: 62,4
anys (PNUD, 2020)
Accés a l’aigua potable:
50% (PNUD, 2019)
Taxa d’alfabetització:
30,6% (UNESCO, 2018)

El Níger té una extensió equivalent a les àrees reunides d'Espanya i Turquia, i poc més de 20 milions
d’habitants. Les dues terceres parts del país (al nord i al centre) són zones desèrtiques: la població
es concentra majoritàriament a la franja sud-oest, a la vora del riu Níger. Amb menys del 3,9% del
territori apte per a l’agricultura i una forta repercussió de la sequera i de la desertificació, el Níger
forma part dels 10 països del món on la prevalença de la fam és més elevada. D’altra banda, té les
taxes de natalitat i de fecunditat més altes del planeta, però alhora un de cada quatre menors de
cinc anys mor.
Paradoxalment, el Níger és un país ric en minerals, entre els quals destaca l'urani, del qual és el
quart productor mundial. L’empresa francesa Areva n’és la principal explotadora, amb dues mines
que produeixen una tercera part de l’urani que alimenta les centrals nuclears franceses (i que
proveeix també l’espanyola ENUSA). L’urani representa el 70% de les exportacions del Níger, però
només contribueix al 5% del PIB. De fet, el 90% de la població nigerina no disposa d’energia
elèctrica. Els darrers 40 anys, només el 13% del valor global de l’urani exportat ha estat ingressat per
l’estat, alhora que l’explotació d’aquest mineral ha causat greus danys ambientals i per a la salut
dels treballadors locals.
Els complexos miners es troben a les zones més riques del nord del país i han provocat no només el
desplaçament de la població local, sinó també la pèrdua de les pastures i la contaminació de les
aigües. Els residus radioactius s’emmagatzemen a l’aire lliure des de fa dècades, i la ferralla que
resulta del treball de les màquines es ven als mercats, on la població la compra, recicla i l’utilitza
com a material de construcció o per fer estris de cuina. La mineria està destruint la base de
l’economia dels tuareg i altres pobles nòmades del nord, que han protagonitzat diverses revoltes
per reclamar una participació més gran dels guanys de l’explotació de l’urani i perquè s’adoptin
mesures per evitar el deteriorament ambiental i de la salut. Amb els ingressos de l’urani, els hausa,
que dominen el sud del país, compren armes per sotmetre els tuareg.

1. Coeficient que combina la renda per càpita, la taxa d’alfabetització i un sistema sanitari adequat.

NÍGER
L’actual territori del Níger va formar part d’un seguit d’imperis que se succeïren des del segle XV aC
fins a l’arribada dels primers colonitzadors europeus al segle XVIII. El més conegut i poderós va ser
el dels hausa, que controlà les rutes de les caravanes que creuaven el Sàhara des del segle X fins a la
conquesta del que avui coneixem pel Níger per part dels francesos. La colonització francesa va
substituir la tradicional agricultura de subsistència pels monocultius de cotó i de cacauet, i va
marginar les poblacions nòmades del nord, que no s’integraven en el sistema colonial. Quan el
Níger va assolir la independència, el 1960, ja era el país més pobre de l’Àfrica occidental.
D’altra banda, els atacs de Boko Haram des de Nigèria i els d’altres grups extremistes, com Al Qaeda
per la banda del Magrib, han causat importants desplaçaments de població.

El municipi: Say

Regió de Tillabéri

Say constitueix un dels sis departaments de la regió de Tillabéri, limítrof amb el de la capital de
l’estat, Niamey. Com a la resta del país, hi conviuen diferents grups ètnics, entre els quals
predominen els djerma. Els darrers 30 anys aquesta regió ha experimentat un creixement
demogràfic molt important: gairebé un milió de persones entre 2001 i 2012.
El departament de Say té la superfície irrigada més gran del país i dins del seu perímetre s’inclou el
Parc nacional de la W, patrimoni de la Humanitat i reserva de la Biosfera. Tot i que només
representa el 3% del territori nigerí, és el més fèrtil del país i el més favorable per a l’agricultura i
ramaderia. El clima és càlid i relativament humit, amb les precipitacions més importants del país.
Durant l’estació seca (més de quatre mesos) no plou gens, però la presència del riu Níger, 30
llacunes i les aigües subterrànies permeten la pràctica agrícola tot l’any. S’hi conrea mill, sorgo,
arròs i hortalisses. La ramaderia ovina i caprina extensiva també constitueix una font d’ingressos
importants.
El departament està format per una localitat urbana (Say), que aglutina més del 95% de la població
(77.640 habitants), i quatre municipis rurals (Ouro, Guélédjo, Tamou i Torodi), integrats per diversos
poblats, allunyats els uns dels altres i mal comunicats, amb una densitat de població baixa. La major
part dels habitants es dedica a l’agricultura i ramaderia de subsistència i, en menor mesura, al
comerç. Cal destacar l’emigració dels joves cap a Niamey i els països veïnats. Pel que fa a
l’organització social, com a la resta del país conviuen les estructures administratives de l’estat amb
els poders tradicionals i religiosos. El consell municipal està format per 16 membres i hi ha tres
comissions municipals: finances; afers socials, desenvolupament urbà i ambiental; i comissió d’afers
institucionals i cooperació descentralitzada.
El municipi de Say disposa d’un pla de desenvolupament elaborat de forma participativa que
presenta de forma general les accions previstes per al període 2017-2021 i coherents amb els
objectius de desenvolupament sostenible.
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Fons Mallorquí: sectors d’actuació per a 2021
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