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A) MUNICIPI DE CAYAR 

Localització 

El municipi de Kayar (Cayar), se situa a la regió de Thiès, a uns 58km al nord de Dakar. 

Fotografia: Localització de Cayar 

Població 

S'estima una població d'uns 25000 habitants, malgrat que no s'han aconseguit dades 

exactes (les dades enregistrades a l'any 2007 citaven un total de 18 010 habitants, però 

aquesta localitat ha experimentat un creixement notable en els darrers anys). La població 

senegalesa i en concret, a Cayar, és jove, amb famílies nombroses que conviuen sota el 

mateix sostre. Solen conviure 1 home amb 2 dones (l'Islam els permet tenir fins 4 si s'ho 

poden permetre i l'home alterna la convivència amb les seues dones), un nombre de fills 

elevat per dona (59), els avis i, en nombroses ocasions, altres familiars. 

 Fotografia: Un menor amb el seu germà a  l'esquena, presa a les portes de l'allotjament on residia.
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Principal professió: 

Els pilars  fonamentals per a  l'economia de Cayar són  l'agricultura  i,  en primer  lloc,  la 

pesca. La majoria dels homes són pescadors sense formació acadèmica mentre que les 

dones solen dedicarse a cuinar, cuidar als fills, netejar... Altres professions minoritàries 

són: venedors i comercials, sastres i treballs que requereixen una formació superior com 

ara personal sanitari i educatiu. 

 

Fotografies: Les dues principals fonts d'ingressos: a l'esquerra, l'agricultura, a la dreta, la pesca. 

Nivell d'estudis (% analfabetisme): 

Als darrers anys s'ha experimentat un creixement de la quantitat d'estudiants notable. No 

obstant   això,   moltes   famílies   opten   per   dur   als   seus   xiquets   i   xiquetes   a   escoles 

islàmiques on estudien el Corà i no acudeixen a l'escola per aprendre a llegir i escriure.  

D'aquesta manera, és habitual trobar xiquetes menors de 10 anys que s'ocupen de les 

tasques de la casa com a activitat diària. 

Descripció de la localitat: 

La localitat de Cayar es conforma per un carrer principal asfaltat que divideix: a una banda 

la mar, amb tot el  que aquesta suposa (l'àmbit relacionat amb la pesca) i  a  l'altra, els 

carrers de sorra que entrelliguen una xarxa de comerços, restaurants (carpes de dimensió 

reduïda amb bancs a l'interior on els clients seuen per dinar o sopar) i centenars de cases 

obertes als seus habitants, amb patis centrals de sorra on conviuen persones i animals 

(cabres, gats, gossos i gallines), on es desenvolupa la major part de les activitats diàries. 
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Projecte: 

El municipi conta, a més a més amb un Centre Sanitari en un estat molt deteriorat, 8 

escoles (escoles i/o instituts), un Centre de Maternitat recent (2013) però que es troba 

prou deteriorat per a la poca activitat que ha viscut, diversos Establiments destinats a la 

gestió de la pesca i l'agricultura, un Centre amb oficines d'una ràdio local i diversos 

establiments comercials ubicats a tot el poble. 

Fotografia: Platja de Cayar 

B) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L'activitat duta a terme ha consistit en la realització d'un estudi tant dels recursos 

disponibles a la localitat senegalesa de Cayar, així com de les necessitats més 

destacables d'aquest municipi. 

Per ferho,s'ha acudit a diversos sectors de la població de manera que s'aconseguira 

informació per part d'una mostra heterogènia de la població. S'ha entrevistat (redacció i/o 

vídeo) a professionals de l'educació i la sanitat, a la premsa, a polítics, peixaters i ames 

de casa de diferent sexe i edat. 

S'ha conclós que l'objectiu principal de les línies futures d'actuació és aconseguir una 

millora de les condicions de salubritat de la localitat de Cayar. Per aconseguirho, s'ha 

contactat amb diversos col∙lectius del poble (grups de neteja, personal sanitari, personal 
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de l'educació, ràdio de la localitat i alcalde del municipi), tot emfatitzant una sèrie 

d'aspectes considerats principals com ara la sensibilització de la població i la neteja dels 

carrers, platja i diverses zones de Cayar.

C) PROCEDIMENT SEGUIT 

C.1) Descripció 

1. S'ha fet un reconeixement de la zona: es feu una volta pels carrers de la localitat 

amb la intenció de veure les condicions en què viuen els habitants actualment. Es 

comprovà que el principal problema és la salubritat del municipi. Els habitants 

conviuen entre quantitats des proporcionades d'escombraries (plàstics fonamentalment, 

però també vidres, cartró i material orgànic) a més de conviure amb animals en el seu dia 

a dia; cabres, gallines, gats i ovelles es passegen entre ells a qualsevol moment del dia (ja  

siga l'hora del menjar, mentre descansen, juguen,...). 

Aquesta pràctica comporta un risc per a la seua salut ja que la presència de residus 

propers incrementa la probabilitat de contraure malalties, sobretot entre els més 

menuts i menudes i els més majors (l'edat mitjana dels quals no sol superar els 80 

anys). Degut a que la major quantitat de la població es troba en una fraja d'edat 

entre els 2 i els 1011 anys (aproimadament, ja que molts d'ells ni tan sols saben la 

seua edat amb exactitud), aquest risc es pot dir que engloba un greu problema a tractar. 

2. S'han pres fotos de les zones amb major risc de salubritat per poder demostrar 

amb imatges la situació del municipi actualment (ANNEXES). 

3. S'ha contactat amb el personal sanitari, la ràdio (considerada un mitjà de difusió i 

sensibilització important a tenir en compte), personal educatiu, grups de neteja 

(anomenats relé”) i amb l'alcalde de la localitat per tal d'explicarlos el projecte que 

es té en ment i per valorar la seua disposició a l'hora de treballar conjuntament 

(considerem que es tracta d'un treball que s'ha de fer en cooperació amb tots els 
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sectors de la localitat anomenats per tal de poder incidir amb més rellevància sobre 

les persones afectades. 

4. Un dels punts a abordar en primer termini, com a factor assequible amb pocs 

recursos, és la disposició de papereres al llarg del municipi. Ens cridà l'atenció la 

manca d'aquestes, la qual cosa suposa un problema a l'hora de saber on llençar 

les deixalles.

C.2) Punts considerats de major urgència 

• Manca de papereres   es podria aprofitar i fer servir papereres de colors cridane →

vius per tal que resulten cridaneres i atraients per als habitants del poble i que 

s'inicien en la seua utilització. Alhora, es deuria de fer alguna campanya de 

sensibilització perquè en facen ús. (Actualment, l'alcalde de recient incorporació, 

ha començat un projecte destinat precisament a establir papereres al poble, entre 

d'altres aspectes). 

• Aturar l'abocament de deixalles principalment orgàniques a la mar. 

Els habitants segueixen la pràctica de llençar les restes dels menjars a la mar, la qual 

cosa suposa un risc per a la salut ja que al mateix temps i espai on s'aboquen, es 

banyen persones de totes les edats (fonamentalment menors). En parlar amb el 

grup de neteja, se'ns comenta que s'està començant un projecte de sensibilització 

al respecte i que seria convenient emfatitzar en ell a l'hora que es podria proposar 

una alternativa: les deixalles orgàniques es poden fer servir com a compost per als 

agricultors de la zona, de manera que es podrien desfer d'aquestes amb una 

finalitat. 

• Establiment de grups de neteja: actualment hi ha grups de neteja (establits 

recentment). Exactament hi ha 5 per barri, en un municipi amb una totalitat de 6 

barris de tamany similar. Aquests grups de neteja s'alternen totes les setmanes per 

agranar els voltants del barri i deixarlo en bon estat.
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El problema amb què compten són: 

 Manca de material (manca de graneres, recollidors, papereres i/o poals on ◦

abocar les deixalles posteriorment); 

 Manca d'un mitjà de transport per transportar aquestes deixalles una vegada ◦

recol∙lectades; 

 Final◦ ment, manca d'un espai on abocarles. 

 Remarcar també la possibilitat d'establir un “vertader” grup de treball de ◦

neteja/barri amb un sou digne (considerant el salari de la zona) que recollira les 

deixalles periòdicament. 

• Manca d'un espai on abocar les deixalles, allunyat del poble i controlat: a més 

a més, tampoc compten amb els recursos per transportar les deixalles. Caldrien 

tractors, camions, furgonetes o algun mitjà efectiu. 

• Dur a terme una recollida/neteja de tota la localitat, remarcant aquelles zones 

més degradades majorment, la perifèria. 

• Establiment d'un espai de reciclatge de vidre, paper/catró, plàstic i deixalles 

orgàniques i iniciar un programa de sensibilització i educació de la població en la 

seua pràctica. 

• Reduir la quantitat de residus (principalment plàstics): actualment es fa servir una 

quantitat desmesurada de plàstics per a quasi qualsevol producte. L'aigua es ven 

en bosses de plàstics d'un tamany reduït (250500ml), així com la major part dels 

aliments; “sow”(iogurt), llavors, sucs congelats, sucre, sal, etc. 

• Canviar l'ús de plàstics per altre material com ara vidre (més fàcil de reciclar i 

reutilitzar) i/o paper/cartró. 

C.3) Reunions amb els principals sectors implicats: 

1. Amb l'alcalde: ens confirma que està treballant actualment en la promoció d'un 

programa en la línia d'allò que nosaltres defenem. Ha començat ja promovent els 

grups de neteja i afegint sacs de recollida de les defecacions dels cavalls (principal 
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mitjà de transport de la localitat), fins ara inexistents. Açò millora l'estat de la 

carretera princial única via pavimentada del municipi, la resta són carrers de 

sorra. Pròximament compta inciar un programa d'instauració de papereres i de 

neteja de les zones més devastades, fonamentalment la platja. 

Es mostra molt cooperatiu, motivat al canvi i disposat a ajudar en tot el que siga 

possible per tal que el projecte que li proposem es duga a terme. Comenta que en 

cas de voler establir un espai per a l'associació, seria l'ajuntament qui s'ocuparia de 

donarnos el suport i de facilitarnos el terreny per construir l'edifici. 

Contacte: Ndiase Ka: 77 173 20 99 

2. Grups de neteja: Contactem inicialment amb una de les treballadores, molt oberta, 

diposada a col∙laborar i sensibilitzada amb el tema de la salubritat i sanitat.

Preocupada per la situació actual de Cayar, ens facilita el contacte del cap de l'ICP 

(Amadica), el grup de neteja, i es mostra disponible per tot el que necessitem. 

Actualment, ella col∙labora en un grup de sensibilització per a dones en edat fertil, 

per formarles i educarles en una bona praxis preventiva del VIH, a més de ser 

membre dels equips de neteja, entre d'altres accions. 

Contacte: Hdeye Waré Faye: 76 492 86 79 

3. Ràdio: Ens comenten la manca de recursos (algun membre entre el pesonal 

treballa amb tan sols un bolígraf, no compten amb accés a internet la qual cosa 

dificulta la difusió, sobretot em un espai dedicat principalment a difondre 

informació ni mitjans de transport per poder arribar a un radi major de la població, 

Tampoc compten amb ordinadors ni altres recursos i material tècnic necessari a dia 

d'avui per ser més efectiu en aquest àmbit. 

Principalment es tracta d'una ràdio que treballa a nivell local però amb expectatives 

d'assolir un radi d'acció molt major. La seua informació és escoltada segons una 

font de la ràdio, per un total de 3540 pobles de Senegal (Cayar FM 89.1). Aturen 

l'emissió a les 00:00h. 

Els seus àmbits d'actuació (la temàtica) és fonamentalment social: temes de 

sensibilització quant a la pesca sostenible, la natura, temes de salut... així com 
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programes de música i programes de comèdia (actualment estan treballant per 

promoure l'art del teatre). Per aquesta sensibilització manifestada pel seu personal, 

hem considerat que podria ser un bon mitjà per estendre el procés i resultat del 

nostre projecte. 

Contacte: (Director de la ràdio) seynidiop78@yahoo.fr; cayarfm@gmail.com 

Fotografia: Ràdio de Cayar durant una emissió

4. Personal educatiu: 

A Cayar compten amb 8 escoles. La primera fou construïda el 1951 i és la central. 

La resta es coordinen a partir de la dinàmica d'aquesta. 

Ens centrem en aquesta ja que ens comenten que és el centre educatiu del poble. 

Té una capacitat total de 15 classes amb 1025 alumnes actualment (604 xiques i la 

resta xics). Actualment, comenta el director, hi ha una mitja de 6065 alumnes per 

classe, tot i que en algunes ha arribat a haverne fins 95. Aquestes, les divideixen 

en dues classes separades i s'alternen o bé el dia que acudeixen o bé l'horari: de 

matí o vesprada o bé uns dies concrets acudeix un grup i altres un altre grup. En 

aquests casos, solen acudir a classe dissabtes també per completar l'horari mínim. 

El període escolar va de l'1 d'octubre al 31 de juny i els exàmens els tenen a juliol. 

Agost i septembre són mesos de vacances. 
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Problema principal a Cayar: 

• Fonamentalment l'absència escolar. Molts alumnes, com que tenen als pares 

treballant a la mar (pescant) i l'escola està al costat de la mar (com tot el poble), 

surten a l'hora de dinar o quan tenen un moment i s'escapen per tractar de guanyar 

algun CFA venent peix, etc. 

És per això, que l'escola ha optat per romandre tancada fins última hora. Al 

moment de dinar, l'escola vol dur a terme un projecte consistent a preparar el dinar 

per tots els alumnes dins de l'escola, de forma que cap alumne tinga la necessitat 

d'anar a casa a dinar “i es perda pel camí”. Per ferho, compten amb l'ingredient 

principal: el peix, donació d'un grup de pares de l'escola. Necessitarien, a banda, 

suport econòmic per obtenir els utensilis per cuinar, l'oli, la sal i l'arròs. (La cuina 

s'ofereix 3 vegades/setmana). 

• Manca de diners durant els mesos que no hi ha pesca (d'octubre a gener): per 

solventarho, ha fet “microcrèdits” que els pares deuran de retornar una vegada 

comence la temporada de pesca (que va de gener a septembre). 

• Manca de Fotocopidora: el director remarca la utilitat d'una fotocopiadora. Aquesta, 

permetria fer artibar els llibres i altre material a tots aquells alumnes que no s'ho 

poden permetre. 

Ens comenta, a més a més, el funcionament de l'escola: 

Horari escolar: de 8:00am a 13:30pm, amb algunes classes a la vesprada en els casos de 

les classes amb excés d'alumnes. La distribució dels alumnes es fa segons allò que el

director dictamina (aquest centre és l'encarregat de distribuir als alumnes segons 

proximitat, etc a la resta de centres). 

Se separen segons cursos (per edat) durant el període escolar. A l'estiu, a més a 

més, es fan cursos de repàs per aquellls alumnes que ho desitgen, segons matèries): 

matemàtiques, aglés, escriptura, etc. 

Es tracat de cooperatives escolars, de manera que cada curs, al començament, els pares 

paguen 1000CFA per contribuir al manteniment de l'escola i a les activitats que es duen a 

terme. La cooperativa, pel seu torn, compta amb comissions que tenen uns controladors i  

cada mes avaluen com ha anat la feina al llarg del mes. 
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Com motiveu als alumnes a seguir estudiant? 

Davant d'aquesta pregunta, comenta que cada mes fan les donacions de premis i 

reconeixement als alumnes ms brillants en unes matèries o altres així com en uns 

aspectes concrets com ara: el/la més net/a, el/a més puntual, etc. Açò suposa que els 

alumnes no tracten tan sols de ser bons alumnes sinó també de ser millors ciutadans i 

milllors persones. A part, fan una festa cada trimestre: de Noël, de Pasqua i d'estiu. 

Cada setmana fan reciclatge (els alumnes són també els i les encarregats de fer la 

recollida, etc): 

De fulles i altre material orgànic   que després donen a l'Ajuntaent per utilitzarse →

en l'agricultura i ramaderia; 

De plàstics   són transportats a Dakar perquè es faça el corresponent reciclatge; →

De material tòxic   l'Ajuntament s'encarrega de la seua incineració. →

L'Estat de Senegal paga una certa quatitat inicial per alçar una escola i començar el 

projecte educatiu (la resta són donacions, subvencions...). Una vegada encetada l'obra, 

els diners són donats a l'Ajuntament i és aquest qui fa la gestió que creu convenient: 

invertir més en un o altre aspecte, etc. Els professors són assignats per l'Estat també però 

amb els diners de la Cooperativa (i possibles aportacions extres dels pares de l'escola), 

paguen si cal, professors de repàs i reforç que acudeixen a l'escola una vegada aquesta 

ha tancat les portes. Així, els i les alumnes qu eho necessiten, acudeixen a aprendre i 

reforçar aquells aspectes que tenen més febles i es dóna una aportació econòmica a un 

sector de la població (professors retiratsm per exemple). L'educació, a Senegal, és 

gratuïta fins la Universitat (amb excepció d'aquesta contribució inicial cada curs).

Compten amb: 

• Bibloteca (financiada pel PDEF i el CCFD local) 

• Ordinadors (donació de xinesos)   es tracta d'una prova, si funciona bé, ampliaran→  

l'oferta. 

• Projector 

• Material per als professors i professores 

• Material per als alumnes (açò escasseja més): llibretes, fulls, bolígrafs,.. 
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De totes maneres es podria proposar fer una reforma (el centre està en un estat un poc 

deplorable i el material es troba brut, deteriorat i vell) a més de fer una redistribució/neteja 

de la biblioteca, etc. 

A les classes fa molta calor, la qual cosa afecta a mantindre l'atenció dels alumnes   →

ventiladors no vindrien malament. 

Contacte: ecolekayar1@gmail.com; dorohaby@gmail.com; 775524273 (director). 

5. Amb el personal sanitari: 

1. Doctor: 

Ens comenta com es troben les instal∙lacions. Les queixes van 

dirigides fonamentalment cap a la manca de material sanitari (des de botiquins, 

gasses i material de fàcil adquisició i transport per a nosaltres fins material més 

tècnic i costós) a més de la possibilitat de construir un nou establiment (les fotos 

mostren l'estat en què es troba l'actual) ja que aquest està deteriorat i no pot 

satisfer les necessitats de tot el personal que el requereix. 

Comenta atendre una mitja de 1000/1500 al mes, sobretot per malalties 

tropicals: pal∙lusdisme, djaré, dysentery, tuberculosi... a més de VIH i diabetes. 

No ens comenta la necessitat de personal sanitari (ja que, a més, comenta que 

és l'Estat qui l'assigna), però altres fonts ens comenten que actualment el 

personal és escàs i està poc motivat (degut a que, a causa del sistema sanitari 

del país, l'Estat tan sols paga un sou a determinats membres de l'equip i la resta 

cobra segons l'activitat treballada, la qual cosa no els genera una motivació per 

seguir treballant).

Compten amb: 

 3 matrones ▪

 2 enfermeres ▪

 1 sage femme ▪

 2 ASC (AGENTS DE SANTÉ COMMUNITAIRE) ▪

 1 persona que treballa al laboratori ▪

En parlar amb una de les treballadores del grup de neteja, ens comenta com 

funciona el sistema sanitari senegalés: 
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Depén de l'estat, de l'ajuntament i de la comunitat sanitària (triada pel poble). 

L'estat tan sols paga a les/els enfermeres, a la sage femme i a la/al 

farmacèutic/a. La resta cobren, com s'ha dit, segons l'activitat treballada. 

L'ajuntament pot aportar ajudes si compta amb els diners per ferho (igual que 

la comunitat de santé). 

A més a més, les matrones estan actualment poc motivades i en edat de retirar 

se, de manera que sí que ens comenta la necessitat de renovar el personal per 

tal d'aconseguir uns millors resultats. 

Contacte: hamadyka66@gmail.com (doctor); 

7754310692 ; Khauri Ndaye  (infermera) 

Fotografia: Reunida amb el personal sanitari

3. Sage Femme: Ens comenta quines serien les principals necessitats actualment 

(el material/recursos primordials): 

 Table d'accouchement ▪

 Coin du nouveau né (table de reanimation des nouveaux nées); ▪

 Refrigerateur/congelateur bienergie; ▪

 Tampons baladeuses; ▪

 Appareil échographie; ▪
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 Pource d'O2; ▪

 Sostre per si plou (dóna a un pati que, en cas de plutja, no cobreix ▪

l'infraestructura, la qual cosa suposa un problema a considerar); 

Ens comenta que el centre és un centre de maternitat (fan cursos de 

sensibilització i planificació familiar, també).. No reben encara massa gent perquè 

és nou (de l'any passat, 2013) pero esperen augmentar el nombre de visites a 

mesura que la gent es consciencie més de la necessitat d'acudir, sobretot dones. 

La franja d'edat de les dones que acudeix es situa entre els 15 i els 50 anys. 

El centre depén del centre de salut (dispensari), al qual hem acudit també. 

Contacte: Maimonner Ladiane  Sage Femme d'État 7756 21 237; maman2212@yahoo.fr 

6. Altres grups de suport 

S'ha contactat amb gent interessada en el projecte, amb una sensibilitat envers el 

medi i/o la sanitat. 

HydromatFARM mail: hydroma@yahoo.fr; 0022170 958 60 24 

(Abdou Ndiaye,  technicocommercial).

Fotografia: xiquets a sobre d'un “gal” (piragua) a la platja de Cayar
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ANNEXES 

Fotografies de les zones més contaminades 
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