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“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería 

menos si le faltara una gota” 
 
	
	
Em presentaré: sóc una noia de 23 anys, estudiant de 5è Medicina. La idea de fer un 

voluntarietat sempre m’havia cridat l’atenció, però mai havia arribat a fer el pas. Davant de la 

rutina, l’estrés, de pensar amb el meu últim any de carrera, el MIR… de cop vaig decidir que 

aquest estiu era el millor moment per tirar aquesta idea endavant. Unes vacances diferents, 

descobrint una nova cultura, nova gent, nous llocs i al mateix temps podent ajudar en el que 

calgués. Després de parlar amb el Rafa, així va ser, vaig encaminar-me sola cap aquesta gran 

experiència. 

 

Va començar el dia 24 de juliol, on vaig agafar l’avió a Barcelona amb escala a Casablanca cap 

a Dakar. Aquí, vaig tenir el meu primer petit entrebanc. Per problemes de la companyia vaig 

perdre l’avió de Casablanca, però ho van poder arreglar i quatre hores més tard del previst 

arribava a Dakar. En baixar de l’avió, en aquell moment em van venir tots els nervis, pors, 

pensava “què faig aquí? Com anirà? Què passarà? i el què em preocupava més en aquell 

moment “Trobaré a l’Ousmane?”. En sortir, era un caos de gent, però l’Ousmane em va 

reconèixer de seguida. Em va portar a l’alberg a descansar i l’endemà vam anar a fer coses 



bàsiques (targeta pel mòbil, canviar diners...) i a visitar Dakar. Va ser l’endemà al migdia que 

agafàvem el “bus” cap a Toucar. M’esperava un viatge llarg i amb petits entrebancs pel mig: 

incomoditat, molta calor, mosques, cansament, parades per canviar la roda... però jo m’ho 

prenia com una aventura, sense cap mena de pressa i observant fascinada tot allò que 

m’envoltava tant diferent per nosaltres. Cap a les 9 de la nit en plena foscor arribàvem a per fi a 

Toucar. Els últims minuts, quan l’Ousmane em va avisar que ja quedava poc per arribar, va 

tornar a aparèixer la mateixa sensació que en baixar de l’avió. Ara si que començava l’autèntica 

experiència. 

Allà m’esperaven dues voluntàries (Eli i Elene, dues noies estudiant de Medicina del País Basc) 

que només els hi quedava tres dies i el fill del metge (Ibou). Em van acompanyar a l’habitació, 

em van presentar la propietària de la casa, i vam anar a sopar a casa del metge on vaig conèixer 

a tota la família, encantadora i els nens de la casa, l’alegria de cada dia. Primer de tot vull agrair 

a l’Eli i l’Elene, els pocs dies però intensos que vaig poder compartir amb elles. Van ser de gran 

ajuda i vam facilitar els primers dies i que l’adaptació a Toucar fos ben ràpida. També vaig tenir 

l’oportunitat de conèixer el Carlos i la Laura, els dos voluntaris que estaven a Ndokh, amb un 

projecte molt interessant sobre l’abastiment d’aigua potable.  

La nit que ens vam acomiadar, em van tornar a venir els pensaments de por, de com seria tots 

els dies que m’esperaven, si em sentiria sola... Tot de pensaments que després de viure tot 

aquell mes em semblaven tonteries. 

 

 

El DISPENSARI 

Els matins em dedicava a la meva tasca de voluntariat en el dispensari. 

El dispensari, està format per dos petits edificis, la maternitat i el dispensari pròpiament dit 

(consultori, sala de cures, farmàcia). Al Senegal, els nens < de 5 anys i els ancians >65 anys 

tenen la consulta gratuïta, la resta de gent ha de pagar 300 CFA  més els medicaments, que 

molts no en disposava la farmàcia del dispensari i havien d’anar a comprar al poble. La majoria 

de consultes eren de nens. La majoria eren per malnutrició (bastants), gastroenteritis, infeccions 

respiratòries i malalties dermatològiques bàsicament.  

En el dispensari estava amb el metge, el “infermer jefe” o les infermeres. Amb anglès i una 

mica de francès vam poder intercanviar opinions i saber jo més sobre com funcionava tot i 

sobretot “l’infermer jefe” també tenia interès de com era aquí la Medicina. M’hauria agradat 

saber parlar bé el francès per poder intercanviar més opinions i servir de més d’ajuda.  

Ja des del primers dies, vaig haver de fer un canvi de xip de com entendre la Medicina allà. Per 

la falta de recursos, només amb el interrogatori i una simple exploració ja havien de fer un 

diagnòstic i tractar-los, cosa que moltes vegades és possible però moltes altres no. Per tant, 

sobtava certs diagnòstics o fàrmacs que donaven quan realment no serien el més correcte. Però 



“això és Àfrica” em deien, i em pocs dies em vaig adonar que no era només per falta de 

coneixements sinó més important per falta de recursos i materials que en certes ocasions 

obligaven a prendre aquelles decisions. Aquí em vaig quedar amb una sensació totalment 

d’impotència. De seguida vaig entendre que la meva feina es basava en la conscienciació. Anant 

veient les coses, el què si que podia intentar era canviar petites coses molt bàsiques que poden 

donar un gran resultat. Per exemple, el concepte de la higiene és molt important. Ells no 

utilitzaven els guants (o poques vegades), no es rentaven les mans (les aixetes del dispensari 

quasi no sortia aigua), utilitzaven el mateix termòmetre de pacient a pacient sense netejar etc. 

Ho canviaven un dia, però el dia següent ja tornaven a fer el de sempre, però dia rere dia, ja 

introduïen algun petit canvi. La meva feina dia a dia consistia a ajudar a la consulta o realitzar 

cures. També vaig tenir l’oportunitat de poder ajudar dos dies a les vacunacions de tots els nens 

de Toucar i els voltants i assistir a parts a la maternitat. 

 

  

  

 

 

 

 



LA VIDA A TOUCAR 

De seguida vaig entendre perquè diuen que el Senegal és el país de la “teranga” (hospitalitat). 

Em van acollir com una més del poble, tot i el total diferent estil de vida i les condicions de vida 

no em sentia com una estranya. Cada vegada que es troben es saluden, et saluden, et conviden a 

fer el te, a menjar a casa seva etc.. En cap moment em vaig sentir sola, tant nens com adults 

volen estar i parlar amb tu. Sobretot els nens et treien un somriure sempre, des del primer dia ja 

sabien el teu nom, et cridaven (toubab!), et saludaven, volien jugar i t’ ajudaven, sempre amb 

il·lusió i alegria. 

 

 

Pel que fa els àpats els feia a casa del metge. El menjar era bo, tot i que normalment bastant 

picant, però t’acabes acostumant. Em vaig fer molt amb aquesta família acollidora i encantadora. 

Estava més per casa seva que a la meva habitació on quasi només hi anava a dormir. El fill gran 

(Ibou) parla anglès i serveix molt d’ajuda si no saps molt francès i una de les filles (Awa) parla 

una mica d’espanyol. Des del primer dia, et fan sentir part de la família i es preocupen perquè 

estiguis bé en tot moment. Els nens de la casa eren l’alegria de cada dia, ja el matí en anar a 

esmorzar ja et venien amb un somriure i amb una energia infinita.  

A les tardes i els caps de setmana, jugava amb els nens a saltar a corda, amb la pilota, al parxís, 

cantar o ballar. Tots volen jugar amb tu, volen que els hi donis coses (aquí, recomano vigilar, no 

donar tot el primer dia perquè sinó el tens cada dia picant a la porta volent més), i cada dia 

apareixen més i més nous nens (i el final tampoc tens per tots).  

També em vaig fer amb el grup d’amics del fill del metge, on estava  amb ells fent el te (algun 

més sabia anglès i sinó més o menys amb francès) o escoltant música. També anava al camp de 

futbol i quan anaven a jugar a fora, em portaven amb ells amb carro a veure’ls jugar. Algunes 

nits, miraven alguna sèrie o alguna pel·lícula en un portàtil a davant d’on jo dormia i també 

estava amb ells. També alguns dies, anava amb el Daddy (el professor d’espanyol), on anàvem 



al bar o jugàvem a l’scrubble. També vaig poder aprendre algunes paraules amb wolof: ja que 

tothom me’n volia ensenyar. 

També vaig poder aprendre molt sobre la seva cultura (el paper de les dones, la poligàmia...) i 

em va sorprendre l’oberts que eren a l’hora de parlar i poder intercanviar opinions, la seva 

sinceritat i generositat.  

La calor, les pluges i goteres de l’habitació quan plovia fort, els mosquits, la sorra i totes les 

incomoditats que ens puguem imaginar, t’acabes acostumant i passen a un segon pla quan estàs 

descobrint un nou món i gaudeixes d’aquesta oportunitat. 

 

  

  

Em vaig adonar que el que busquem tots és afecte i la felicitat. De vegades pensem que no 

tenim en comú amb les persones que tenen una altra cultura o que viuen completament diferent 

que nosaltres, però això no és del tot cert.  Després de tot aquest mes, tot i amb l’objectiu d’anar 

a ajudar, no estic segura de si jo els vaig ajudar tant com ells em van ajudar a mi. El que tinc 

clar és que ells m’han ensenyat més que jo possiblement a ells.  

 



Quan va arribar l’últim dia, em vaig adonar que m’havia passat el mes volant i marxava amb 

una sensació estranya, deixant-ho tot enrere i tota aquella gent que m’havia robat el cor en tant 

sols uns dies. 

En arribar a Dakar, m’esperava l’Ousmane, vam anar a casa seva a deixar la maleta i a dinar 

(també una familía encantadora) i vam anar a visitar el monument de Renaissance Africaine i la 

platja de Ngor. 

A la matinada del 26 d’agost, agafava l’avió a Dakar de tornada cap a casa, i en aquell moment 

d’espera va ser un moment de reflexió d’aquella increïble experiència, tots els moments viscuts 

em venien al cap, m’alegrava d’haver triat un estiu com aquest i a més tornava amb una visió 

diferent de la vida. Tornava a la meva rutina però adonant-me de la  grandesa dels petits detalls. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


