SENEGAL DESEMBRE 2019

DEL·LEGACIÓ LA GRANADA

PROGRAMA TREBALL SENEGAL 2019
Ja ha passat un any, i una vegada mes, i esperem que per molt mes temps, agafem les
maletes per tornar al nostre estimat Senegal, poder executar tots els projectes que
hem estat preparant i també gaudir uns die sen família.

Dijous 19 /12/2019
A les 16:00 h sortim cap a l’aeroport per ser-hi a temps d’agafar el vol amb destí Dakar
a les 18:25 h
Tot va sobre el previst, sense cap incidència.

Divendres 20/12/2018
Arribem a Senegal a l’hora prevista, les 2:15 h de la matinada. Agafem tota la càrrega
de la ONG i personal i ens envaeix un estat d’alegria de tornar a ser al nostre estimat
país.
Ens recull la família i ens instal·lem a la que ja es casa nostra des de fa molts anys i on
ens sentim d’allò mes bé.
A dormir, en unes hores sortirà el sol i començarem tot allò pel que hem vingut.
Ens llevem, no massa tard, i comencem a desfer maletes i a organitzar i classificar tot
l’ajut que portem per entregar a Nodkh.
A la tarda, tenim una reunió telefònica amb Jeremi, per dir-li que ja som aquí tal com
se li va comunicar fa temps, parlar de com coordinar els projectes i el viatge a Ndokh.
Ara cada part ha de fer la seva tasca i hem quedat que el dilluns dia 23 tornem a
reunir-nos per veure com han anat les coses i seguir tancant els temes.

Dilluns 23/12/2018
A mig matí, tornem a contactar amb Jeremi, i aclarir tot el que cal, entre d’altres coses
i segons nosaltres li vam consultar, confirma que per poder entregar una mosquitera a
cada família seran 48 i dues per el consultori mèdic (donat que hi ha dos llits i per si fos
necessari fer-ne ús). Estan molt contents per aquesta iniciativa doncs sembla que
realment es necessari.
L’altre consulta, era per si tenien carències d’algun tipus de medicament específic pel
consultori i també ens confirma que desprès de parlar amb l’infermer responsable el
Sr. Iogue els hi faltaria: clamoxil en xarop i comprimits/àcid fòlic/ antibiòtic en
comprimits i xarop/ zinc en comprimits/ paracetamol en comprimits i xarop/malox en
comprimits i xarop (es per l’estomac)
Aquest dos projectes els farem subvencionats per una companya d’en NICKS.
Dijous 26/12/2019
Avui ens hem proposat començar la recerca de les 50 mosquiteres, tot i que som
conscients que no serà fàcil trobar-les totes en un mateix lloc. Comencem anant a un
punt de distribució però ens diuen que no fan vendes al por menor per tant seguim
anant a diferents farmàcies i finalment trobem una que ens podem vendre 40, per tant
les comprem i decidim que un altre dia farem la recerca de les que ens falten per
cobrir tota la necessitat del poblat de Nokh.

Se’ns ha fet tard, es l’hora de dinar i tornar a casa.

Divendres 27/12/2019
Avui, no massa d’hora, la veritat, ens posem en marxa per tal de comprar les 10
mosquiteres que falten i tots els medicaments que ens ha demanat, donat que el dia
29 farem el viatge a Ndokh i volem aprofitar molt el dia i executar tot. Hem de ser
conscients de on som i que a l’Africa tot té el seu propi ritme i que la feina que
nosaltres voldríem fer ràpid com a on vivim, aquí no es possible, per tant.....calma
africana.
Estem contents, ja tenim les mosquiteres que faltaven i tots els medicaments.
M’agradaria fer-vos una reflexió i que potser no opineu igual o que estic equivocada
però la exposo: aquests dies hem arribar a pensar que si les persones vinculades a
nosaltres o a la ONG, a última hora, fan una aportació econòmica i no tenim temps de
gestionar-la des de aquí (com ha sigut el nostre cas aquest any), també està be de ferho des de el propi país de destí i així ajudem al comerç i a les persones natives del
mateix, al propi motor econòmic... be, nosaltres pensem que pot ser un granet de
sorra...

Dissabte 28/12/2019

La nostra feina d’avui per la ONG, es tornar a parlar amb Jeremi, per tal de acabar de
lligar el viatge de demà a Ndokh, el lloc, l’hora, la paperassa que cal, etc.... i així ho fem

Diumenge 29/12/2019
En aquesta ocasió i per primera vegada, ens hem vists obligats a llogar un vehicle,
donat que han vingut uns amics per primera vegada a Senegal i ens han demanat si
poden venir amb nosaltres a Nodkh per conèixer la feina de la ONG i una altre realitat
de l’Africa negra... la gran humilitat de vida que es veuen obligades a tenir algunes
persones i pobles, per manca de recursos... evidentment no ens podem negar a una
petició com aquesta, en primer lloc perquè podem entendre la seva curiositat i també
pensant que potser aquest fet, fa que aquestes persones puguin tenir mes suport, sigui
al nivell que sigui.
Som un grup de 8 persones mes el conductor, el cost del vehicle està cobert per totes
les parts implicades.
Iniciem el viatge passant a recollir a cada component del grup pels seus allotjaments i
finalment a Jeremi a Mbour i agafem el camí per anar al nostre destí Nodkh.
Hem agafat una nevera portàtil de la nostra casa per comprar aigua fresca i tenir pel
viatge per tothom.
El trajecte a anat molt be, arribem al poblat i com ja es costum, ens reben amb molta
il·lusió i alegria, la gent del grup s’emociona..... sense paraules.....

Comencem el treball, recollint els diners que ens retornen les 12 dones del projecte
dels microcrèdits de l’any passat.
Tot seguit ho afegim als diners que hem aconseguit amb el suport de l’Ajuntament de
La Granada i Les Cabanyes, socis de la nostra delegació i coneguts. Per tant aquest any,
farem novament microcrèdits per 27 dones segons la petició de la Associació JAM
BUGUM que representa el poblat.

En acabar el projecte dels microcrèdits, ejecutem el projecte de les mosquiteres, i
donem una a una a cada dona representant de la familia, en total 48 i 2 pel consultori
(una per cada llit).

Tot seguit, entreguem al Sr. Iogue, infermer responssable de l’atenció sanitaria del
Consultori mèdic i el seu bon funcionament, tots els medicaments i material sanitari
que hem aconsseguit aquest any gracies a les persones que confien en la nostra feina...
gràcies!!!
El Sr. Iogue, explica que per primera vegada en tot el que va d’any no ha hagut cap
mort, gràcies a la prevenció i atenció que s’està donat des de el consultori... ens omple
d’alegria comprovar els resultats d’aquest projecte.
També volem que consti, que el mantenimen pel que fa a la neteja del mateix es a
càrrec de l’associació de dones del poble que ho fan sense ànim de lucre.

Per últim, per part d’alguns dels nostres amics i desprès de comprovar que per falta
d’espai en l’armari pels medicaments, ni ha que están a terra sobre d’un plàstic, es
deicideixen i de manera improvitzada a entregar una quantita de diners per invertir en
un nou armari, estanteries i una nova taula.

Amb alegria i en espera de una propera reunió amn Jeremi perquè ens traslladi quin/s
projectes volen que fem per l’any següent, per aquesta vegada hem acabat la feina en
el nostre estimat Ndokh.

Tornem a Barcelona el dia 7 de matinada, tot va sobre el previst i sense cap incidència.

Queda pendent per l’any que be seguint fent microcrèdits per la resta de les dones que
queden.
En acabar marxem i dinem pel camí.
Arribem a casa a la tarda.

Dilluns 7/01/2019
A les 2:00 h de la matinada surt el nostre vol direcció Casablanca, on arribem i pensant
que la franja era d’una hora de diferència i anem a esmorzar... a la tornada per
embarcar ens diuen que l’avió ja ha sortit. Això ens obliga a tornar a comprar els dos
bitllets però en Nicks s’ha de quedar fins l’endemà fet que també fa que comprem una
nit d’hotel per ell.....
A les 15:00 h jo surto cap a Barcelona i arribo a les 17:00 h. però les meves maletes no
arriben, per tant haig de fer la reclamació pertinent i hem confirmen que m’arribaran
el dijous... finalment arribo a casa a les 19:30 h....

Una odissea de viatge......

