VOLUNTARIAT A TOUCAR
Esther, Mireia i Maria
Tres infermeres de la unitat d’urgències de
l’Hospital de Manacor (Mallorca), decidim
empendre uns dels viatges que sense
saber-ho resultaria ser uns dels més emotius
de les nostres vides.
Tota aventura té un començament i el nostre
va sorgir dins un curs d’investigació (que no
tenia res a veure amb això). A mesura que va
passar el temps i de mirar diferent opcions,
ens vam decidir per CCONG. Hem tengut el
recolzament de’n Rafa (el director) en tot
moment. Poc a poc tot va anar agafant forma fins que va arribar el gran dia.

ARRIBADA A SENEGAL
Arribam a les 20:30 a l’aeroport desde les 6.30h que sortirem de casa. Allà ens espera en Pablo
(Abdou) i el Taximan, que quan ens giram ja ha desaparegut amb les nostres maletes. Després
de fer una bona estona de cua per arreglar la tarjeta SIM comença la ruta cap a Toucar: Aturada
a l’Auchan a comprar aigua, ens atura la policia, venedors ambulants a la finestra, avançaments
vertiginosos, alçades de capó per tornar arrancar el cotxe…
A les 2 a.m, després de zigues-zagues, clots i pols del “camino rojo”, arribem a casa de
Madame Ndiaye (comare de Toucar).
Ens obrin la porta de la nostra habitació: horror!, anam a veure WC: horror x 2!
I ens preparam per una nit de calor i fogots amb un ventilador de sostre que s’engronsava a un
ritme preocupant damunt de noltros. Per acabar 3 matalassos + 1 mosquitera doble i una altra
a un racó de l’habitació plena d’insectes.

PRESA DE CONTACTE
Ens despertam a les 7 del matí després de no haver dormit pràcticament gens en tota la nit i
arrancam el dia descobrint com és la vida quotidiana de Toucar.
Primer de tot ens toca moment dutxa: un poal per les tres, seguidament berenam de pa amb
chocopain (aquesta serà la nostra rutina diària durant tota l’estança).
Ens ve a cercar n’Iboulay (fill del metge Papa ndaw), ens fa un recorregut pel dispensari i la
maternitat, que a primera vista ens sembla molt brut i deixat, més tard descobrirem que no és
el que sembla. Ens porta a casa d'en Pablo i anam a conèixer en Dady (professor de castellà),

ens convida a unes canyes al bar d'en Leo. Durant aquest dia ens adonam de la importància de
parlar francès, ja que és bàsic per poder gaudir millor de l’experiència. Per sort, na Mireia ens
feia de traductora de manera limitada (feia el millor que sabia), cosa que a vegades ens va
conduir a confusions. Aquí decidim començar a estudiar wòlof durant el temps lliure, cosa que
fa riure a la gent del poblat, ja que al principi no n’encertem ni una.

TOUCAR
Ha estat la nostra estança durant el voluntariat. Més o
manco, després d’haver llegit altres memòries, és el que
ens esperàvem: camins sense asfaltar, de terra, un llarg
camí vermell que ens serveix d’orientació. Cases tipus
cabanes on viuen diferents generacions familiars
delimitades per canyissos. La vida diària es desenvolupa
dins aquest recinte: rentar la roba, cuinar, fer menjades,
dutxes...Tot a fora.
Hi ha una botiga “gran” on es poden trobar “coses
bàsiques”, mercat els dimecres i dos bars, el bar d'en Leo
i el bar d'en Robert, en aquest darrer ens sentíem com a
casa ja que hi passàvem molts vespres.
La gent és molt hospitalària i amable.
A mesura que
passejam
pel
poble la paraula que més sentim és Toubab (blanc)
majoritàriament cridat pels nins. Els primers dies no
s’acosten gaire i així com va passant el temps els tenim
a tots envoltant: jugant, ballant, abraçant-nos i amb
ganes d’interactuar amb noltros.
La casa de la comare, on noltros vivim, juntament amb
la del metge és una de les més acomodades del poblat,
es troba a uns deu minuts del centre.
Allà convivim amb la comare i la Mama, la seva filla
petita, que era la nostra alegria diària. Encara que ens
trobam bé a casa seva, amb qui fem més vincle és amb
en Pablo, Dady, Robert i les seves famílies on anam a
sopam en algunes ocasions.
Tot i que la primera nit que sortirem al vespre soles ens
entrà la por; per desconeixement, amb els dies ens adonarem que Toucar era un poble segur.

TREBALL
Tan sols arribar ens trobarem que el
personal del dispensari estava en vaga i,
per tant, tancat de dilluns a dimecres. Així
que els primers dies ens sentíem molt
perdudes i desubicades ja que no duíem
un projecte en concret. Davant d’aquesta
situació optarem per altres alternatives
com: col·locar dispensari i fer-lo net, anar
a fer cures al carrer, visitar el dispensari
de Ndock…
El funcionament del dispensari és
semblant a un centre de salut, on la tasca
diària consisteix en presa de constants
prèvia a la visita mèdica, cures i
urgències. Entre ells estan ben organitzats i realment no vàrem veure la necessitat de voluntaris
per realitzar les tasques, no obstant, si que trobarem la mancança de personal extern
encarregat de la gestió dels recursos, neteja, manteniment, esterilització, etc.

El que més ens va sorprendre va ser algun protocol d'actuació i que malgrat tot el material que
han aportat els voluntaris es fan les cures sempre de la mateixa manera
Tinguérem la sort d’assistir a un part, el primer de les nostres vides, tota una gran experiència
indescriptible i inoblidable

TURISME (MBOUR)
El cap de setmana vam decidir fer una escapada per desconnectar i agafar noves energies.

Laguna de Somone

Baobab sagrat

CONCLUSIONS
Arribarem a la conclusió que el millor era confiar i deixar-nos endur. Hi hagué moments en
que les sensacions eren negatives però finalment tot anava encaixant i es transformava en
experiències positives i gratificants. Sovint el que nosaltres ens agafàvem com una crítica es
convertia en quelcom per cuidar-nos i protegir-nos. Segueix el teu instint. En moments de
dubte o malsentesos, les intuïcions de la Maria o de l'Esther no fallaven mai.
Hem pogut viure que malgrat la mancança de comoditats i recursos viuen feliços. També hem
pres consciència del que significa sentir-se “el diferent”, d’una manera positiva. Nosaltres
essent les estrangeres ens hem trobat acollides i ens han rebut amb els braços oberts.
Aquesta actitud ens resonava interiorment,recordant-nos com els rebem als nostre país i les
actituds que prenem envers ells.
Hem coincidit en què ha estat la millor experiència de les nostres vides. Tant que la tornada a
la nostra realitat ha estat molt més dura del que ens haguéssim pogut imaginar.
Un pilar fonamental que ha contribuït a l’èxit d’aquesta experiència ha estat, sense cap dubte,
en Pablo. Gràcies a ell tot ha estat molt més fàcil i ha aconseguit que la vivència fos encara
millor. Sempre va estar allà per orientar-nos, acompanyar-nos a qualsevol lloc que volguéssim
anar i ser el nostre company d’aventures.

Frase de’n Pablo: “Todo se reduce a vivir y morir, por lo tanto tenemos que ser LIBRES.
¡Cómo así!”

Festa d’aniversari per na Maria

Fem màscares, polseres i vaixells de paper
pels nins

