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Bienvenue au Sénégal !!!
El vol Barcelona-Dakar surt amb mitja hora de retard però va perfecte durant tot el
trajecte. Arribem sense problemes i comencem a passar els mil i un controls fins que
per fi, ens segellen el passaport!
Intenteu portar els papers de la ONG a la motxilla de mà perquè així hi teniu
accés ràpid i tot us serà més fàcil quan passeu els controls.
L’Ousmane ens esperava a fora, enmig de la multitud, amb un cartellet fet a mà amb
els nostres noms. Només recollir-nos, ens acull un somriure i un sentiment de

tranquil·litat. Canviem els diners, ens fem la targeta de mòbil i podem comunicar de
seguida a casa que hem arribat bé i ja estem a terres senegaleses. De sobte,
vivenciem la victòria sorprenent del “débil” que, per sorpresa de tots, ha derrotat al
“Rey”! Amb qüestió de segons la gent s’ha tornat boja celebrant aquesta victòria tant
inesperada. Descobrim doncs, que la lluita lliure és un esport molt important aquí.

Tot seguit, l’Ousmane ens porta al taxi-amigo, coneixem en Mamadou que serà el
nostre taxista oficial durant l’estada. El recorregut serà d’una hora fins arribar a Dakar,
on la germana de l’Ousmane ens espera a casa seva i ens hi instal·lem per passar la nit.
L’endemà coneixerem a l’Alba i l’Emilia, dues voluntàries encantadores amb les que
passarem el dia per acompanyar-les en la seva última jornada i cap al vespre, poder

anar al nostre destí, Ndokh.
Passem el dia a un lloc anomenat “la Fabrica”, elles es firen amb teles i souvenirs, i
nosaltres ens anem aclimatant i adaptant a la calor, a les olors i al ritme de la ciutat. A la

tarda fem una visita al llac Rose i descobrim que segons l’època de l’any no és de color
rosa... Dinem i enfilem cap a l’aeroport per acompanyar-les i acomiadar-nos d’elles.
Posem rumb a Ndokh. Quan hi arribem, ja és de nit, al no haver-hi electricitat ens
il·lumina la llum d’alguna llanterna i la família i els veïns ens ajuden a baixar motxilles i
ens fan passar. Tot són somriures i moltes ganes d’ajudar-nos. Ens ensenyen l’habitació,
l’Ousmane parla amb el pare de la família de quatre coses i quedem per l’endemà al
matí.

D’entrada, ens havien preparat dues habitacions per separat, però ens pregunten si
volem estar juntes i ens surt un SI espontani. Amb un moment ho arreglen tot per
passar un dels llits a l’altre habitació. Tenim somier i mosquitera, tot controlat. Quan
són tots fora i comencem a buscar el pijama per la motxilla ens adonem que prop la
finestra tenim una cabra, l’endemà al matí descobrirem que n’eren 5, i que són les
nostres companyes d’habitació.
Despertem i reconeixem Ndokh de dia. És molt verd, molt gran, i preciós. La família, els
nens, els veïns es van presentant i comencem a jugar a l’associació de noms per tal de
no oblidar-ne cap i poder aprendre’ls el més aviat possible.
Fem una petita ruta pel poble per descobrir on és el dispensari (ambulatori del poble
on carregarem els mòbils cada dia), la casa del mestre que ens donarà un cop de
mà,l’Ada, i algunes altres cases on tothom de forma molt hospitalària ens dona la
benvinguda.

Estada a l’escola d’Ndokh

El nostre projecte

Un mes abans de marxar ens preparem una programació on els valors siguin l’eix
central. Amb el monstre de colors com a centre d’interès busquem jocs, dinàmiques i
activitats plàstiques per els nens i nenes. Comprem el material pensant en uns 50 nens i
calculant que l’edat seria d’un cicle inicial (entre 6 i 8 anys).

Un cop a Ndokh, ens adonem que l’edat dels nens és entre 1 i 12 anys, i que la majoria
d’activitats que teníem pensades hauran de modificar-se i readaptar-se. Des del primer
dia veiem que és impossible ajuntar tots els nens en una mateixa aula ja que

s’aproximen als 80 en un obrir i tancar ulls. Fem divisió per nivells. L’Eli es quedarà amb
els petits i jo amb els grans. Partint de la idea principal programada, readaptem
l’activitat utilitzant el material que ja teníem pensat. Ens va molt millor fer-ho així i ens
n' anem sortint amb l’ajuda d’alguns dels nens grans per traduir i ajudar als més petits.
Cada dia és una aventura diferent i observem les dificultats que tenen molts nens,
alguns gens acostumats a anar a l’escola. S’emporten algunes de les manualitats que fan
i les altres les pengem per la classe. Estan molt contents amb els resultats!

La classe dels grans

La classe dels petits

El dia a dia a l’escola
Tots els dies a l’escola han estat diferents. El gruix d’alumnes depèn molt
cada dia. L’organització ens ha funcionat i els nens saben a quina classe han
d’anar quan arriben. La majoria ja ens hi esperen quan arribem a les 9,
d’altres se’ns ajunten pel camí, i d’altres arriben més tard pendents de la
feina del camp o dels germans petits que han de portar amb ells.

Tots tenen moltes ganes de treballar, de fer, de crear i sobretot d’aprendre
espanyol. El que més ens costa és cada dia fer-los entendre que hem de
recollir i despedir-nos fins l’endemà. Si fós per ells les jornades serien de tot
el dia! Venen molt a gust i els agrada.

Activitats
A primera hora acostumàvem a fer una activitat plàstica a l’aula. Cap a les 10,30h o un
cop havíem acabat i recollit, sortíem a fer una estona d’esbarjo. Tot seguit un joc
cooperatiu o cançó ballada i una mica d’espanyol per anar adquirint vocabulari. Una

amiga nostra ens va donar llibretes que va fer ella i les vam poder repartir entre els
grans. Ells, les portaven cada dia i era on escrivien tot el que anàvem ensenyant de
l' idioma.

Jocs amb llana

Jocs amb globus

Activitats plàstiques

Jocs cooperatius

Relleus o jocs de persecució

Classes d’espanyol

El dia a dia a Ndokh
La nostra rutina és aixecar-nos a les 7, dutxar-nos, vestir-nos i preparar el material que
necessitarem avui a l’escola. Mentre, la nostra mama Daba ens prepara l’esmorzar.
Cafè i pa amb Chocopan! A quarts de nou comencen a aparèixer tots els nens que
viuen a la nostra comunitat, en Jana, en Pape, La Viviane, l’Adyoumá, l’Ibu.... Treuen el
cap per si ja estem preparades per anar a l’escola.
Sempre sortim de casa amb una vintena de nens, ens falten mans perquè tots
quedin contents. Ens volen ajudar amb tot, portant el material, carregant les motxilles,
les cantimplores...

L’hora de dinar ens reunim algunes de les dones de la família i dinem juntes, separades dels
homes. Per a nosaltres dues, ens donen dues culleres per què el primer dia van comprovar
que menjar amb les mans no era el nostre fort...

Després de dinar, en Badoo ens preparava el te
amb tot el ritual que li comportava. Era un dels millors moments del dia...
(molt ensucrat, però sagrat!)

A les tardes buscàvem activitats ja que no anàvem a l’escola. Vam optar per ensenyar
espanyol a les mares i als nens grans que ho volien i fer passejades amb els petits de la
casa. Les dues coses les fèiem quan baixava una mica el sol perquè la calor del migdia
no ens deixava forces per a fer molt més. També vam aprofitar algun dia per anar a
Toucar (el poble del costat) a comprar aigua.

Fent espanyol sota l’arbre

La Ziga (una de les mares) aprenent alguna paraula

Les passejades de la tarda eren un dels
nostres moments preferits. Els nens ja
s’ho esperaven i quan dèiem...

On y va a l’sport!
Amb el nostre fantàstic accent francès, ja
reien i ens començaven a seguir.
Ndokh sembla petit però quan comences
a caminar te n’adones que hi ha molta
quantitat de terreny. Ens agradava
allargar el passeig i conèixer nous pous,
nous camins, baobabs que ens
enamoraven i postes de sol difícils
d’oblidar. Les mares reien alleugerades
quan ens encarregàvem de distreure els
petits i a nosaltres ens encantava treurels a passeig...
Els sopars els fèiem soles ja que ens feien
un plat diferent al seu, pasta, peix amb
patates...ells sempre menjaven cus cus
de cacahuete, tant per esmorzar com per
sopar.

La família

La família ens ha tractat com a reines. Tots i cadascun d’ells han estat per nosaltres
i s’han mostrat molt contents de poder compartir la seva vida amb nosaltres. Hem
après a conviure amb ells i ens han ensenyat serer(el seu idioma). Els hi estarem
eternament agraïdes per tot!!!

Diuen que, tornar, sempre és la millor part de
l’aventura..

