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Fundació Campaner
La fundació Campaner és una entitat sense ànim de lucre fundada l´any 1996 pel
matrimoni mallorquí Pep Campaner i la seva dona Marilena Navarro. La Fundació
lluita per tractar i eradicar una malaltia infantil anomenada Noma.
El Noma és una malaltia infecciosa bacteriana que afecta els infants

s´atenen a nens i nenes malats de Noma i d'altres malalties, una casa

baixos de defenses per malnutrició i manca d´higiene. Afecta

d´acollida i una escola on se'ls educa i alimenta. A part de Diffa, la

ràpidament les parts toves de la cara i mutila el rostre de tal forma que

Fundació té seus a Barcelona, Mallorca i una a Niamey, la capital del

dificulta l´alimentació i la parla, fet que provoca una dolorosa agonia i el

Níger.

rebuig de l´entorn familiar. A l´Àfrica hi ha la creença que els malalts de
Noma tenen el dimoni dins el cos, per aquest motiu són rebutjats i en

Els nens i nenes que es troben més greus viatgen a Mallorca i Barcelona

molts dels casos, moren abandonats.

per ser operats per cirurgians (voluntaris, és a dir d'una manera altruista)

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) entre el 70 i el

refer una part de la cara, fet que els permetria de dur una vida normal.

especialistes en cirurgia reconstructiva. Amb la intervenció se'ls pot
90% dels nens afectats de Noma que no reben un tractament adequat
moren.

La Fundació organitza, a més, campanyes de prevenció al Níger per

Tanmateix, la seva cura és molt senzilla i barata. Si es detecta el cas a

vintena de pous a diferents poblats de la zona, s'han muntat molins per

evitar nous casos de Noma. En deu anys de treball s'han construït una
temps és suficient una dosi de penicil·lina, una simple injecció val

moldre i s´ha creat un banc de cereals per fer front a la fam durant els 9

aproximadament uns tres euros, una dieta suficient i uns hàbits higiènics

mesos de l'estació seca.

bàsics i continuats.
L'any passat és va assolir un dels principals objectius de la Fundació, la
La Fundació té la seva base d´operacions a Diffa, ciutat situada al sud de

posada en marxa de l´escola amb 270 nens, els més vulnerables de la

Níger, es tracta d´una zona semidesèrtica de l´Àfrica subsahariana que

regió, on disposen d´un àpat diari, una educació gratuïta i control

pot arribar als 50 graus de temperatura i té el trist privilegi de ser el país

sanitari. Amb aquest gran projecte la Fundació compleix tres dels eixos

més pobre del món.

més importants, l´educació, l´alimentació i la sanitat. L´objectiu de la

En aquesta zona la Fundació a més de desenvolupar la tasca de

Educar-los és la millor arma contra la misèria que viuen, són el futur del

sensibilització i prevenció pels poblats també hi dóna assistència

Níger, només ells poden transformar aquesta realitat.

Fundació és curar primer els nens i després millorar-ne l'educació.

sanitària i educació, s'ha posat en marxa un petit ambulatori, on
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L´any 1995, a través d´un programa de ràdio,
el matrimoni Campaner va assabentar-se de
l´arribada a Mallorca de tres nenes de Níger
afectades pel Noma que s´havien d´operar. Es
van oferir per acollir una d´elles, la Fàtima. Ell
treballava de recepcionista en un hotel de la
cadena Riu i ella era infermera a l´Hospital Son
Dureta de Palma.
Després de l´operació en Pep Campaner va
voler acompanyar la Fàtima a Níger, el seu país
natal. Allà va quedar impressionat per la
dimensió del drama humà dels nens
subsaharians i va decidir dedicar-se en cos i
ànima a la lluita contra aquesta cruel malaltia.
Després de diverses estades al país, des de
l´any 2000, en Pep es dedica per complet a la
Fundació i resideix bona part de l´any al Níger
amb la col·laboració de la seva esposa i el seu
fill José.
La Fundació es finança a través de les
apor tacions voluntàries de par ticulars,
empreses, institucions i també d´algunes
ajudes del Govern Balear.
Com ajudar la Fundació
• Pot fer-se soci amb una aportació
de 6 euros al més
• Amb aportacions voluntàries:
Bancaixa:2077-0829-22-5100360430
Caixa Penedès: 2081-0300-99-3300013870
• Fent-se voluntari
Per a més informació:
Fundació Campaner
Rambla Catalunya, 10, 1r
08007 Barcelona
Tel. 665 80 46 43
infocat@fundacioncampaner.com
www.fundacioncampaner.com
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