SENEGAL DESEMBRE 2017
DEL·LEGACIÓ LA GRANADA

PROGRAMA TREBALL SENEGAL 2017
En primer lloc vull deixar constància que aquest any, donat que volen fer l’inaguració
del consultori el 30 de desembre i per dates del nostre viatge hem hagut de treballar
des de el mes de novembre a distància per poder solucionar els problemes de la
teulada del consultori novament doncs hi ha filtracions.
Desprès de parlar amb Rafael com alternativa perquè aquesta vegada sigui la
definitiva truquem a Javier que es un voluntari que està en Ndockh 5 mesos per què
controli l’obra, per tant i sota la seva confirmació li enviem diners perquè comencin.
Volem agrair a JAVIER de tot cor, el seu suport a la nostra Delegació de La Granada, per
fer el seguiment de les obres de una nova restauració del sostre de consultori que hem
de fer abans de la nostra arribada a Senegal.

FEINA FETA I COMPROVADA!!!

DIJOUS 21/12/2017
Sortim de Barcelona a les 18:10 h amb Royal Air Marroc, arribant sobre l’hora prevista
a Casablanca i ens instal·lem al Hotel Relax a on hem fet reserva i pagament i on hem
sabut que ja estava inclòs en el preu del bitllet, doncs R. Air Marroc se’n fa càrrec a
partir de les 8 h d’espera, però segons ens indiquen ells no poden fer res i haurem de
tramitar la reclamació un cop arribem a casa.

DIVENDRES 22/12/2017
Sortim de l’aeroport direcció Dakar amb sols 30 minuts de retard . Dinem a l’avió i
arribem sobre el previst al nou aeroport de la regió de Dakar que per nosaltres es
fantàstic doncs està molt mes a prop de la casa on ens instal·lem.
Carreguem el mòbil i truquem a Jeremi i Moussa per proposar-los de fer una reunió
demà pel tema del projecte de les plaques solar, pintura i inauguració.

DISSABTE 23/12/2017
Agafem el transport públic en total hem de fer 3 canvis des de on vivim fins a Mbour,
però la despesa es poca, tot i que no busquis gens la comoditat ni puntualitat.
Primer anem a Saly a descanviar els € en cefas i desprès cap a Mbour a la reunió.
En començar i tot prenen un refresc, el primer punt del que parlem es dels pintors que
fa tres dies que hi son per poder repassar la pintura malmesa per les pluges, sembla
ser que avui marxaran però tornaran dimarts o dimecres de la setmana que be.

Desprès parlem del projecte de les plaques solars, demanem a Mousa que ho vingui a
fer dimecres com molt tard per poder tenir-ho a punt per l’inaguració. Desprès de
varies trucades al seu soci ens confirma que així ho faran, i així el poblat tindrá dos
dies per poder fer els preparatius de consultori per l’ inaguració.

Donem tots els diners del projecte 1.211 € i a part els diners pel transport 30 €, que ara
ens diuen que no estava inclòs en el pressupost a Jeremi perquè ell es faci càrrec.
En acabar Nicks i jo dinem i tornem cap a casa.

DIMARTS 26/12/2017
Nicks va fen seguiment i coordinació de la feina que està en marxa i per demà pel
projecte de les plaques solars i finalització dels pintors.

DIMECRES 27/12/2017
Seguiment matí, migdia i vespre projecte plaques solars.

Tot a anat molt be i s’ha acabat segons previsió i fem la prova del funcionament..
perfecte!!

DISSABTE 30/12/2017
Sortim direcció Ndockh per assistir a l’inaguració del Consultori que es preveu d’allò
mes “pompós”....
Parem pel camí per esmorzar, comprar veure i posar benzina doncs anem amb cotxe
particular.
Arribem a Ndockh i coneixem a Javier, el voluntari que ens ha donat suport aquesta
vegada, i ens posem a muntar els mobles del despatx pel metge i els llits per les
habitacions.

També donem un cop d’ull al repàs de la pintura i no estem gens contents perquè no
ha anat el pintor que ho va fer la primera vegada i han fet una “chapussa” però ara ja
està fet i l’únic es que està millor que abans que estava tot ple de taques....

Ens donen el protocol per l’inaguració...

Comença la festa al migdia, està ple de gent, polítics, alcaldes, metge de Toucar,
Ministre d’Integració..... La veritat es que molt be i tothom ens dona el reconeixement
i agraïment per la feina feta i es nota que es de tot cor, de fet segons paraules del
Ministre hem fet una obra el doble de gran del que normalment fa el govern i molt
necessària.

Mentre les dones cuinen per el dinar de tothom....

Ens fan fer intervenció amb un petit discurs, n’hi ha que s’esplaien i altres que ho fem
ràpid.

Ens donen diplomen d’honor i com membre de JAM BUGUM un per Rafael, un altre
pel meu marit que ha estat en tot moment involucrat i donant-me tot el suport que ha
calgut la qual cosa m’ha facilitat moltíssim la meva feina i que li agraeixo de tot cor i
que ha sigut necessari per poder fer tota la feina.

Mentre fem la visita al consultori amb el convidats, el Ministre ens demana una reunió
amb el Ministre de Sanitat i ell Ministre d’Integració M. MBAGNICK NDIAYE a Dakar el
proper dimarts dia 2 de gener, i accedim.

Quan tot acaba, dinem plegats al poblat, menjar que ha fet les dones del mateix i en
acabar ens demanen fer una improvisada i petita reunió amb la junta de JAM BUGUM.
Acabem tardíssim i arribem a casa al vespre però molt contents de com a anat tot
plegat i per fi de tenir acabat el projecte que ens ha costat tant... tant pel que fa el
temps com els diners i problemes... el nostre compromís està acabat i ara tot el que
tingui a veure amb el consultori passa a ser responsabilitat de Ndockh i el Ministeri de
Sanitat, tal com es va signar en el seu moment.

L’associació de dones hem vol donar un regal com agraïment al projecte del
consultori.... una peça de roba...

Acabem la reunió entregant el material sanitari que sempre es aportació de l’empresa
a on treballo JARC, omplim l’armari i Diogaye que a finals de gener acaba la formació
amb l’ infermer jefe de Toucuar en Pape, comença a provar l’aparell de prendre la
pressió i altres.. Tots molt emocionats i sobre tot les dones!!

DIMARTS2/01/2018

Sortim d’hora de casa per anar a la reunió a Dakar tal com se’ns va demanar tot i que
finalment la reunió serà amb el Ministre d’Integració Africana de Senegal el Sr. M
MBAGNICK NDIAYE i en lloc del Ministre de Sanitat que per agenda no li es possible
amb el Sr. IBRAHIMA SOUKA NDELLA DIOUF Director de Recursos Humans del Ministeri
de Sanitat.
En primer lloc, posem benzina al cotxe particular i agafem l’autopista per tal de fer el
viatge mes ràpid. En arribar a Dakar carreguem el mòbil i comencem a trucar al
Ministre (segons les seves indicacions) per veure a quina hora i a on serà la reunió però
de moment encara no ho sap per tant anem a esmorzar i a recollir els diners que ens
ha transferit Rafa 150 € per si ens fes falta.
Desprès de varies trucades a les dues hores el Sr. Ministre Mbagnick, ens confirma que
l’anem a buscar al seu Ministeri d’Integració a les 12:30 h, ens fa pujar en el seu vehicle
oficial (fet que no es dona gaire be mai)

i ens dirigim al Ministeri de Sanitat on ens espera el Sr. Ibrahima.

Comença la reunió i en primer lloc i de manera molt sincera ens agraeixen la feina feta
amb el consultori mèdic i l’abastiment cada any de medicaments i material sanitari
(que sempre es aportació de l’empresa on treballo JARC), tot seguit en diuen que falta
la figura d’una dona per poder fer el seguiment i orientació de les dones embarassades
del poble i dels petits pobles del voltant. Que ells faran l’enviament de la dona amb la
formació adequada.
També ens expliquen que si tinguéssim la possibilitat de construir una petita residència
al costat del consultori, ràpidament el Ministeri de Sanitat enviarà el personal
funcionari per fer la feina correcta i cobrin el seu el propi ministeri.
Desprès passen a plantejar-nos la seva petició per poder fer altres cases de santé en
altres regions molt i molt descobertes d’aquest servei tant necessari.
Si fos el cas a partir d’ara tot el que vulguem fer en aquest sector i per evitar els
problemes amb els que ens hem trobat hem de parlar directament amb el Ministre
d’integració que a mes fa les funcions d’alcalde de la regió de Fatick.
Sortim molt contents de la reunió, truquem a Jeremi i al tresorer de JAM BUGUM per
explicar-s’hi com a anat tot i a les 15:00 h aproximadament anem a dinar i tornem cap
a casa.
La feina que portàvem per fer de la ONG està acabada i amb molta satisfacció.
El divendres a la nit agafem el vol per tornar a Barcelona que arribem el dissabte dia 6
de gener a les 12:15 del migdia.

