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Vistes de Dakar 

A Dakar ens vam allotjar a 

l’alberg que ens oferia CCONG, 

estava en molt bones condicions. 

 

Allà l’Ousmane ens va facilitar fer 

el canvi de moneda amb la gent de 

l’alberg. Tot correcte. 

 

Pel que fa al menjar, vam fer els 

àpats fora, perquè ens sortia més 

econòmic.   

 

.  



Transport 

Per desplaçar-nos, sempre 

acompanyats de l’Ousmane, vam 

agafar bus i taxi.  

 

Ambdós resulten econòmicament 

assequibles però cal tenir en 

compte que són essencials per 

moure’s per Dakar i s’usen amb 

assiduïtat.  

 

 



Rumb cap a Toucar 

L’Ousmane ens va acompanyar 

durant el trajecte.  

 

Cal anar mentalitzat i amb calma, 

ja que el viatge és llarg (6h aprox) 

i l’autobús calorós. Tot i així, és 

una experiència interessant.  

 

Un cop vam arribar a Toucar, 

l’Ousmane ens va presentar i ens 

vam instal·lar. 

 

 



L’estància 

Pel que fa a l’habitació on ens 

allotjàvem cal dir que és petita i 

molt calorosa, però per sort, la 

família del doctor ens va deixar 

un ventilador que ens va fer 

l’estada molt més còmode.  Si no, 

hagués sigut una autèntica sauna. 

 

La mosquitera i els llençols els 

vam portar de Barcelona, però els 

llits ja hi eren i la mosquitera de 

la finestra també.  

 



L’exterior 

L’habitació d’abans es troba dins 

d’aquest edifici. L’envolta  un mur 

de pedra i està situat al mateix 

camí que el dispensari i la casa del 

doctor. 

 

L’espai és ampli i acollidor. Dins 

del pati hi ha una petita aixeta 

d’aigua no potable (per rentar-

se,etc) i en un racó hi ha les 

latrines tal i com es mostra a la 

foto. 

 



Toucar 

Aquí posem unes quantes fotos 

del poble.  

 

La de dalt està feta davant del 

dispensari i hi veiem el camí que 

porta a l’habitació (es troba 

passat el graner gris de la dreta) i 

que comunica també amb les 

botigues on compràvem l’aigua o 

el que necessitàvem.  

 

A la de sota es veu la plaça on hi 

havia la majoria de botigues. 



El dispensari 

Dins un recinte emmurallat hi 

trobem el dispensari (a dalt), 

l’edifici de maternitat (es trobava 

enfront) i la casa del doctor i la seva 

família on fèiem els àpats (a sota). 

 

A la dona de la casa li pagàvem 

cada setmana l’allotjament i el 

menjar, vam estar sempre molt ben 

acollits.  



Treballant 

La nostra feina va consistir en 

ajudar a la consulta del doctor i a 

la sala de cures amb les 

infermeres.  

 

També vam poder passar per 

maternitat i ajudar en el que 

vàrem poder. 



Més fotos del poble 


