Memòria estada a Ndokh (Senegal) - ESTIU 2017
Primer de tot, ens presentem: Sóm la Judith Gangolells i la Silvia Gangolells, dues cosines que,
després de fer el camino de Santiago, vam decidir endinsar-nos en una gran aventura, l’aventura
de les nostres vides.

Camins de Ndokh
Del 22 de juliol al 19 d’Agost vam anar al Senegal a viure una gran experiència. Vam parlar amb
el Rafa i ell ens va explicar què ens trobaríem allà, orientacions i coses a tenir en compte. Tot i
així, fins que no ets allà no te’n fas a la idea i moltes coses que tenies en ment canvien. Per tant,
recomanem anar-hi amb la mirada MOOOOOLT OBERTA i disposats a viure situacions que no
tenies planejades.
Una de les pors que teníem era: Què farem quan arribem allà? Cap problema, us espera
l’Ousmane, un guia que us portarà a l’alberg i us explicarà tot el necessari (parla espanyol
perfectament). IMPORTANT: Tenir molt clar on aneu. L’Ousmane s’encarrega d’orientar i
acompanyar a molts voluntaris i a vegades busca opcions (a nosaltres ens va dir si volíem anar
primer una setmana un altre lloc de manera que així s’ho podia combinar per acompanyar a
altres voluntaris), però si teniu clar on voleu anar ell farà el que faci falta per poder-vos-hi
acompanyar encara que no sigui el mateix dia que teniu previst.
Pel que fa a la capital, Dakaar, és un caos. En un primer moment és complicat adaptar la mirada
ja que ho percebs tot molt caòtic i desorganitzat però mica en mica t’hi vas acostumant.

Vistes d’un carrer de Dakaar quan esperàvem el “minibus”
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Anar de Dakar a Ndokh és tota una aventura! Això si, molt divertida i esbojarrada! El mitjà de
transport és un “minibus” compartit amb cabres, gallines, menjar divers i molta gent. Són unes
6 hores de trajecte potents però valen la pena per començar a entendre on ets, adaptar la
mirada i veure com funciona tot per aquestes terres. Hi ha altres opcions, podeu agafar taxi o
compartir cotxe però us sortirà més car. No patiu que l’Ousmane us mantindrà informats i anireu
acompanyats i amb el que us sentiu més còmodes.

Dins del “minibus”, part del davant
Així doncs, després d’aquesta petita introducció ens agradaria explicar una mica què hem
après d’aquesta experiència, agrupant la informació en diferents temàtiques:

Infància:
No existeix la sobreprotecció, aprenen a base dels errors (causa-conseqüència), els nens/es
tenen molta llibertat i autonomia des de ben petits (deixen de mamar i ja van sols a tot arreu),
no tenen prejudicis ni vergonyes. De fet, des del primer dia ens van mostrar tot el que sabien,
les seves danses, cançons i la seva mirada era clara, bonica. Tot i ser unes “Tubab” (blanques)
tots els nens ens van acceptar i acollir molt. A més, amb qualsevol cosa es conformen, no
necessiten joguines, se les construeixen o les improvitzen ells mateixos.

Nens i nenes ballant

Sanitat:
Pels habitants de Ndokh l’accés a la sanitat és complicat. Hi ha un petit dispensari que està tancat
i han d’anar al dispensari de Toucar que és el poble del costat. Les condicions són bastant
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precàries, hi ha falta d’higiene i, en general, hi ha una gran despreocupació per la salut. A més,
qüalsevol malestar el tracten amb antibiòtic. S’ha de dir que el seu sistema és “més resistent”
que el nostre, no van al metge per qüalsevol cosa i aguanten molt més el dolor. Per exemple, li
vam curar el peu a un nen que s’havia cremat i no es va queixar gens. Hi ha molta desconeixença
envers les possibles malalties que existeixen i la prevenció d’aquestes. Considerem que la
provisió d’informació i conscienciació serien un projecte interessant a fer si algú amb formació
en l’àmbit mèdic vol fer un voluntariat.

Educació:
Ens vam trobar uns nens i nenes amb moltes ganes d’aprendre, volien que els hi ensenyéssim
coses en espanyol en tot moment. Pel que vam anar esbrinant falta molta organització a nivell
escolar (tant a l’estiu com durant l’etapa escolar), falta material, mobiliari adequat (el tenen i no
el cuiden, no saben cuidar les coses, falta conscienciació). Alhora també falten escoles, n’hi ha
poques i molt precàries. Són aules on s’agrupen moltíssims alumnes sense separar edats i nivells
en major part. Alhora, quan s’acaba l’escola poden anar a l’institut al poble del costat però a
partir d’aquí hi ha molts pocs nois i noies que segueixin estudiant a la universitat (sobretot
poques noies).

Alimentació:
Pel que fa a l’alimentació, mengen molt “mijo” amb verdura i peix. Els nens/es no passen gana
però hi ha casos de desnutrició perquè tot i menjar en abundància, la dieta és poc variada i és
probable que els faltin nutrients. Això també està relacionat amb la falta d’higiene i hàbits
culinaris. Alhora, l’aigua que es beuen ve directa del pou i no és potable per nosaltres (ells ja s’hi
han acostumat).

Economia familiar:
El patriarcat és present a totes les cases. L’home organitza els diners. Falta de priorització dels
diners. Hi ha algunes famílies que tenen televisió però no aigua corrent. Tenen la possibilitat de
fer arribar l’aigua a casa ja que la ONG va fer tots els conductes necessaris però han d’invertir
per fer arribar les canonades fins a casa seva i no ho fan. Segons ells ja poden anar a peu a buscar
l’aigua. La seva economia és de subsistència excepte per alguns aliments que compren als
mercats de pobles propers. Tanmateix, no estalvien. Tot el que tenen s’ho gasten.

Mercat de Toucar, poble del costat
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Treball:
Tothom treballa, tant sigui al camp o a casa. Els nens des dels 6 anys ja van a treballar al camp
amb els seus pares i les nenes es queden a casa a ajudar amb tot el que calgui. Es passen moltes
hores sota del sol i tot el treball és manual. Les dones amb pitjor situació econòmica, a part de
realitzar les feines de casa, també van al camp a treballar amb els bebès a l’esquena.

Dones treballant al camp

Vida familiar:
Ens vam trobar que les famílies eren molt grans i, en un principi, ens costava reconèixer qui era
fill de qui. També és perquè allà tots fan de pares i de mares, és a dir, tots viuen junts en una
mateixa zona i ho comparteixen tots amb tots. A part, ens va sobtar molt que no vam veure
mostres d’afecte (ni abraçades, ni petons...). El masclisme està tant extés que el veus reflectit a
tot arreu. Els nens petits creixen amb aquesta concepció i adopten caràcters de superioritat. Tot
i així, nosaltres no vem tenir cap problema perquè tot i ser dones, érem considerades les
convidades i ens tractaven molt bé.
Les dones sens fills són les encarregades de fer totes les feines de casa tot i que són ajudades
per les altres dones de casa. Passen moltes hores junts i la unió familiar és molt important. Les
dones sempre són a casa, excepte quan van al mercat. Els homes, en canvi, van i venen quan
volen (els musulmans practiquen la poligàmia, pel que tenen més d’una família i mai saps quan
tornen). Això fa que les dones, tot i estar acostumades a aquesta situació (a la força), moltes
vegades es senten molt soles i deprimides.
Pel que fa als nens i nenes, tal com hem explicat són molt sociables i indepedents.

Transport:
Per moure’t d’un costat a l’altre hi havia poques opcions. La més bona: AMB CARRO!. El
transport públic és molt precari i per anar d’un poble a l’altre costa de trobar-ne. Tot i així, la
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família t’ajuda molt i si pot et porta (gairebé sempre pagant). En cas que la família no pugui es
demana a les famílies del poble si algú et pot portar i, pagant molt poc, et porten encantats.
Els taxis que trobes són els cotxes vells provinents d’Europa, destrossats per dins i per fora i amb
uns motors molt contaminants. No hi ha senyalització de trànsit i la conducció és un caos total.
Moltes vegades les famílies fan trajectes a peu (dones i nens/es) per anar a comprar i tornen
molt carregats, amb el menjar a sobre del cap i amb una calor que espanta.

Dona carregada amb mejar i el bebé a l’esquena

Estil de vida:
Una de les coses que més va sobtar és el seu estil de vida. Viuen una vida molt intensa sota una
calor agoviant i simplifiquen totes les coses, preocupant-se mínimament i sense queixar-se. No
hi ha consciència ni preocupació pel temps, no saps mai ni quina hora és ni tens pressa per anar
enlloc. Viuen el dia a dia.
Tanmateix, la seva vida és molt monòtona i tenen poques aspiracions de futur. Tampoc es
qüestionen el perquè de les coses ni van més enllà. Diguéssim que s’han acostumat a la vida que
tenen i a les imposicions de la cultura i no es plantegen canviar.
Un altre aspecte negatiu que vam veure és que no es dediquen temps a ells mateixos, sempre
es treballa per la família, es cuina per la família...no existeix l’oci en aquests petits pobles.

Cultura:
A Ndokh hi ha famílies cristianes i musulmanes que conviuen perfectament. El que les dues
religions comparteixen és sens dubte el masclisme. Les dones no es revelen i assumeixen ordres
constantment. També hi ha molts casos de maltractaments. També comparteixen la unió
familiar ja que en ambdues religions la seva vida gira entorn a la família.
Un aspecte molt positiu és la gran importància que donen a les festivitats. Tota festa permet
reunir famílies i pobles, es comparteix tot el que tenen i segueixen tradicions molt antigues i
boniques. La cultura africana es caracteritza pels colors vius en les seves robes (dones sobretot).
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Dones preparant el dinar d’un bateig
Són molt supersticiosos i espirituals. La nostra família resava cada dia a casa. Al poblat hi havia
una espècie de “chaman” que feia diferents rituals i creava uns amulets protectors que tots els
habitants duien lligats a la cintura anomenats “guiri-guiri”.

Llengua:
A Ndokh parlen Serer però als pobles del costat podies trobar persones que parlaven Wolof. La
gran majoria de gent té nocions de francès, après a l’escola. Nosaltres no teníem ni idea de
francès i molt menys de Serer i Wolof però realment no ens va fer falta. Ens vam fer entendre
perfectament amb tothom. Al final és posar-hi ganes i molta cara. Descobreixes que el
llenguatge no verbal et pot portar a tot arreu. Tot i així, amb una mica de francès haguéssim
anant mot més tranquil·les, sobretot davant de situacions on és molt necessari comunicar-te i
no saps com fer-ho. Però amb calma i paciència tot s’aconsegueix.

Hospitalitat:
Els habitants de Ndokh són molt hospitalaris tant amb
nosaltres com amb la família i veïns. Tot i així, hi ha
diferències entre famílies amb classes socials
diferents. Una de les coses que vam descobrir és que,
tot i que Ndokh és un poble petit, està dividit en dues
parts: Ndokh1 i Ndokh2. Entre ells hi ha tensió a causa
d’un conflicte que no vam acabar d’entendre. Els
infants d’ambdues parts van a la mateixa escola i ens
va sorprendre la gran rivalitat que hi ha entre ells,
arribant fins i tot a la violència. Ho vam intentar
treballar però ens va resultar complicat. És per això
que, si porteu material per l’escola, només es repartirà
a Ndokh1, la part que està associada amb CCONG. En
el nostre cas, la nostra idea inicial era repartir-lo per
tothom però ens va resultar impossible convèncer-los
que fos així.

Repartició del material escolar
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Breu reflexió sobre la nostra experiència a Ndokh:
No has d’anar amb la mentalitat de voler canviar les coses, ni voler imposar res de la nostra
cultura. Simplement els has d’intentar entendre el millor que puguis i proposar petites millores
que es puguin adaptar al seu estil de vida.
Si vas amb la idea de fer un projecte educatiu porta’l preparat des d’aquí, emporta’t el material
necessari i ves amb la idea que hi ha la possibilitat que no puguis realitzar tot el que tenies
pensat. És per això, que volem deixar molt clar que la gent que vagi a Ndokh ha de saber que no
hi ha res organitzat, t’ho has d’anar muntant tu a la teva manera i no hi ha un projecte educatiu
fet per l’estiu. El més necessari és tenir moltes ganes! Posar-hi molta creativitat i fer lligams amb
els nens i nenes que us ajudaran molt!
En el nostre cas, ens vam dedicar a fer educació en el lleure, aprofitant totes les tardes per fer
activitats amb els nens i nenes de Ndock. Portàvem molt material i ens va anar molt bé.

Guia d’activitats que més ens van funcionar a l’escola de Ndokh:

-

Jocs a l’aire lliure: el joc del mocador, guerra de fulars, dances... Han de ser jocs molt bàsics,
amb normes molt clares i que impliquin molta mobilitat i energia.

-

Cançons de repetició: “la vaca lechera”, “pops petxines i sardines van”, “la bana na na me la
manjo me la manjo”. Ens va anar molt bé fer-los repetir constantment el vocabulari que els
vem ensenyar. També va resultar molt productiu fer-los sortir un per un davant de tothom a
cantar cançons o dir vocabulari mentre la resta els escoltaven i repetien.

-

Jocs de mans: aquests jocs van ser molt útils per fer moments de descans, sobretot a casa. Per
exemple, “pulso chino”, “miniquituli”, “toma tomate tomalo, ia, ia o”...

-

Classes d’espanyol: principalment els vam ensenyar les parts del cos, els dies de la setmana, els
colors, les salutacions, els números... Alguns dies ho fèiem dins l’aula escrivint-ho a la pissarra
però la manera més útil de fer-ho era a l’aire lliure i mitjançant la repetició.

-

Jocs amb corda: només els més grans saben saltar però vem fer diferents jocs com el de passar
per sota i per sobre de la corda, fer dos equips i tibar-la per ambdós cantons...
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-

Pintar-se la cara.

-

Si es vol portar algun objecte per donal-s’hi (globos, gomets) n’hi ha d’haver un per cada alumne
i s’han de donar de forma organitzada. Si no es fa així es pot generar un gran caos.

-

Fer braçalets: els va encantar i és una bona manera que aprenguin a compartir i a esperar-se
per agafar boletes, són molt impacients.

-

Els hi agrada pintar i dibuixar
Cal dir que falta molta coordinació entre els voluntaris. Quin sentit té anar-hi un mes, fer 4
activitats i marxar? Què els hi aportes? Tenim clar que tot el que vam fer els va servir per molt
però...no seria més enriquidor fer activitats relacionades, enllaçar els diferents voluntariats per
donar continuïtat a les coses? D’aquesta manera els infants podrien avançar molt més, reforçar
aprenentatges i arribar a consolidar-los. És per això que s’hauria de fer un registre i que cada
voluntari, després de la seva experiència, anotés què ha fet, si ha anat bé o no, i d’on partirà el
següent voluntari. Sobretot amb les classes d’Espanyol seria molt interessant i es podrien arribar
a veure progressos molt grans.
Tal com us hem comentat abans, us trobareu que vindran nens de Ndokh 1 i 2 i que hi ha rivalitat
entre les dues parts no només entre adults sinó també entre nens. Moltes vegades hi ha rebuig
i violència entre ells i se’ls ha de parar. Nosaltres ens vam posar molt fermes en aquest aspecte,
intentant reeducar-los i potenciant el respecte i el compartir entre ells.
També heu de tenir en compte que hi haurà una quantitat de nens/es diferent cada dia. S’ha
d’anar amb la ment molt oberta i fer sempre el que es pugui. Tot i que hagis de fer voluntariat
cada dia has de saber que tu també has de fer el que sentis i creguis i si, algun dia pel que sigui
no hi pots anar NO PASSA RES. Ja ho compensaràs un altre dia!
Pel que fa a l’espai és una loteria també. Pot ser que puguis entrar a les aules però pot ser que
no. Tingues clar que allà no hi ha RES de material i que els pupitres (en general) estan trencats.
Tot i així, aquest estiu creiem que van intentar arreglar-los. A més, cal destacar que hauràs de
demanar les claus de l’escola per poder-hi anar (abans d’anar a Ndokh informa’t de qui les té).

COSES ÚTILS A SABER:
Diners
Fer el canvi de moneda a Dakaar vigilant la comissió que et cobren (tingueu molt clara la quantitat de
diners que us han de donar, el canvi de moneda).
Hi ha caixers on podeu treure diners amb la VISA però no a tot arreu, és millor portar diners de més.
No vam sentir inseguretat de que ens robessin en cap moment però vigilar de totes formes.

Mòbil
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- És necessari fer-se una targeta de mòbil per poder-te comunicar amb els altres voluntaris i les persones
d’allà. És molt barata. Comprovar que te l’han feta bé (ben retallada) i esperar una hora abans de
començar a utilitzar Internet.
A Ndokh només hi ha cobertura a l’escola i no sempre.

Aigua
- S’ha d’anar a comprar a Toucar, comprar garrafes de 10L i endur-se les pastilles potabilitzadores per si de
cas.

Donar material
-

Medicació NO! Si en necessiten que vagin a l’hospital. S’ha de donar la medicació a l’hospital perquè
ells s’automediquen sense consciència. Si en dones una vegada et trobaràs que te’n vindrà tot el poble
a demanar. Nosaltres en vam portar molta i la vam portar al dispensari de Toucar.
Escolar: No anar amb la intenció de donar-lo a l’escola. Es dóna a les famílies de Ndokh 1.

-

Altre material: Joguines: no és gens necessari però si en porteu doneu-les a la vostra família i/o a altres
persones que us hagin ajudat. Roba: Tenen roba però en molt males condicions. Si en voleu portar la
podeu repartir-la a la vostra família.

Medicació
-

Per la panxa moltíssima, protectors d’estómac i medicació per a la diarrea. Nosaltres vam estar tot el
mes amb malestar a la panxa. Porteu-ne de més per prevenció.
Mosquits: Tot i portar una bona mosquitera us picaran molt així que porteu alguna crema per les
picades.
Moltíssima crema solar i hidratant.

Alimentació
-

-

Poc variada, molt mijo i picant en molts casos. Nosaltres vam trobar a faltar endur-nos alguna cosa
envasada al buit d’aquí pels dies en que vam menjar menys (no perquè no ens donguessin menjar sinó
perquè la panxa no ens ho permetia). Recordar que a Ndokh només hi ha una petita botiga on podeu
comprar galetes i poca cosa més.
Vigilar molt amb el que compreu, ha d’estar cuit i tot i així l’aigua que utilitzen per coure no és potable
per nosaltres

Persones de contacte
-

Família de la Sigga: Tots saben una mica d’espanyol, sobretot el Damián (el fill gran), et serà molt útil si
necessites ajuda
Daddy: professor d’espanyol de Toucar
Ousmane: sobretot en l’estància a Dakaar. Ell et proporcionarà altres persones de contacte.
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I això és tot, per qualsevol dubte aquí teniu el nostre correu i us ajudarem amb tot el que necessiteu.
Si us plantegeu anar a Ndokh us podem donar diversos consells i orientacions.
silvia230693@hotmail.com
judithgango@gmail.com
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