SENEGAL DESEMBRE 2020

DEL·LEGACIÓ LA GRANADA

PROGRAMA TREBALL SENEGAL 2020
Torna a ser el moment del retorn a Senegal pels projectes de la ONG i personals.
Uns dies abans de marxar, la Regina companya d’en Nicks en dona 250 € en efectiu per
afegir a l’efectiu que portem pels projectes.
Aquest any donada la situació complexa pel COVID-19, he comprat bitllet directe
segons indicacions de Rafa. Per part de la ONG s’han hagut de fer més gestions del que
es habitual (carta d’invitació/ autorització de l’Ambaixada Senegalesa a Madrid/ PCR a
48 hores del viatge...) per tal que pugui entrar a Senegal donat que no soc resident i
vinc d’un País de risc i en plena pandèmia.
A l’hora de facturar maletes i fer el cheking, he tingut problemes doncs a la
autorització de l’Ambaixada les dates del dia de anada no eren correctes. Desprès de
parlar amb el President de la ONG, demanar per el responsable dels embarcament i
d’altres, m’han deixat agafar el vol..... no les tenia totes... ja em veia de retorn cap a
casa a Vilafranca.

Dissabte 19/12/2020
A les 8.30 h sortim cap a l’aeroport per ser-hi a temps d’agafar el vol que surt a les 11
h. El nostre amic Àngel ens fa una petita aportació de 100 € per col·laborar amb els
projectes.
Tot va sobre el previst, sense cap incidència.
Arribem a les 16:50 h de Senegal
Agafem taxi per anar a casa de 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.
Sols arribar, carreguem el mòbil i comencem el contacte amb en Geremi fins ara
President de l’Associació JAM BUGUM representant del poblat de Ndokh, per tal de
coordinar el viatge al poblat i concretar tot el gruix de medicaments per comprar i 80
mosquiteres que necessiten.
Ara cada part ha de fer la seva tasca i hem quedat que el dilluns dia 21 farem el viatge
a Ndokh per tal d’executar els projectes. Si surten imprevistos anem parlant

Diumenge 20/12/2020
Anem a recollir tota la medicació i mosquiteres que ens han demanat com a un dels
projectes pel Consultori de Ndokh. Des de Barcelona, ja havíem contactat amb la
farmàcia on volíem fer la comanda per tal de tenir tot el que volem.
Finalment, de la medicació no tenen els comprimits de la Vitamina C, fet que ens
obliga a fer recerca en altres farmàcies i sembla que no es fàcil, tenen petites
quantitats.

També fem el canvi de moneda de Euros a Cefas pels projects. En aquesta ocasió, ens
fan el càlcul sobre 650 en lloc de 655, perdem 10 € però es el que hi ha.

Dilluns 21/12/2021
Agafem el cotxe del nostre cunyat, omplim de benzina, carreguem el mòbil, comprem
aigua i comencem el viatge per recollir a Geremi a Mbour i anar direcció Ndokh.
Desprès de fer la mateixa ruta de cada any, arribem al poblat.
Descobrim que el Govern de Senegal està fent un projecte per les Comunitats rurals
d’enllumenat pels carrers amb energia solar.

També comprovem que els diners que els nostres amics van donar l’any passat amb el
compromís de comprar estanteries pels medicaments i ampliar la taula del infermer,
està fet, no teníem cap dubte, però no deixa de ser una satisfacció comprovar que
podem confiar en ells.

Com sempre, benvinguda i molt de discurs tant per part de President de JAM BUGUM
com per la representant del Grup de dones, a qui els hi vam fer el projecte de 27
microcrèdits l’any passat i que ens ha de tornar els diners que es tornaran a
reemborsar per benefici del poblat.

Finalment desprès de molta estona de intervencions, la presidenta del grup de dones,
em dona en ma el total de 2061 € de l’any 2019.

Tot seguit, ja tenim a punt les 27 noves dones que reberan el microcrèdit aquest any,
les cridem una a una pel nom, apuntem el DNI i les fem signar desprès de rebre els 75
€ per dona per fer el petit comerç i d’altres. Tornem a donar un total de 2061 €

Les dones estan tant agraïdes que ens volen fer un detall al meu marit i a mi en
agraïment per la feina que fem amb ells.

Desprès fem el segon projecte, que es la entrega de tots els medicaments pel
consultori i 2 mosquiteres per unitat familiar. Resulta que a l’hora d’obrir els sacs,
detectem que ens falten 14 mosquiteres que hem comprat i a més 2 més que ens
demanen al moment perquè totes les famílies quedin cobertes. Així doncs per aquest
fet i la falta de trobar la vitamina C, haurem de seguir per poder finalitzar.

També, haig de comentar que Siga, ens convida a dinar a casa seva i ens explica que
Ousmanne ha retingut diners que li va enviar Susana, una voluntària, i que encara no li
ha donat tot, ens demana si la podem ajudar i li donem 16 € que son 10.000 cefas.

Dissabte 2/01/2021
Avui, amb el meu marit, em fet una mica de circuit per tal de trobar el que ens falta
per Ndokh, però en estok les farmàcies no ho tenen i per tant ho encarreguem tot pel
dilluns dia 4.

Dilluns 4/01/2021
La nostra feina d’avui per la ONG, es anar a comprar els medicaments i les mosquiteres
restants.

També tornar a parlar amb Geremi, per tal de acabar de lligar la reunió pel dia 6 per
entregar-li el que quedava pendent i parlar d’una possible proposta de teulada per el
consultori mèdic i així acabar amb les continues reparacions que finalment no funciona
i que segueixen havent-t’hi goteres d’aigua.
Carreguem el mòbil.

Dimecres 6/01/2021
De bon matí i desprès d’esmorzar, posem benzina al cotxe per anar a la reunió amb
Geremi a Mbour.
Com es habitual i per cortesia, ens reunim en una cafeteria-restaurant i tot conversant,
prenem unes begudes.

Lliguem la feina perquè acompanyi al constructor a Ndokh i faci el pressupost del
cobriment de teulada del consultori mèdic. Per aquesta feina li donem 46 € per pagar
el desplaçament. I restem a l’espera que ens doni la informació. Ja el tenim. Haviam
que podrem fer.

En acabar li donem les mosquiteres i la vitamina C.

La resta del dia ens dediquem a fer el preparatius pel retorn a Barcelona. Des de avui
han fet toque de queda, agafem taxi i em d’anar a l’aeroport a les 20 h i l’avió no surt
fins les 1:15 h. ara resulta que per problemes de tràfic aeri no sortirem fins les 3:45
...... moltes hores a l’aeroport..... menys mal que el vol es directe.
Dijous 7/01/2021
Arribem a Barcelona a les 8.45 h i ens ve a recollir com sempre un gran amic, l’Àngel.
Un any més feina feta tot i la situació de pandèmia.... estem agraïts a qui vetlla per
nosaltres i per deixar-nos fer la feina d’ajuda a països amb moltes carències, el nostre
granet de sorra es molt important, us ho dic desprès de 14 anys anant a Senegal i
veient la implicació i compromís de les persones beneficiaries.

Gràcies a tots els que ens doneu suport per fer aquesta feina!!!! I al meu marit per tota
la feina que fa per facilitar-me la meva!!!

Esperem que aquest vincle segueixi i sigui per un molt llarg temps!!!

