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El dia 11 d’octubre de 2022, és el dia que com a Delegada per Saroudia arribo 
finalment al poble. 

Després de parlar amb l’Alcalde per telèfon, Mr. Saibo Danfakha, finalment 
parlem personalment, i uns dies després també parlo amb altres caps de les 
cases de Saroudia, gent més gran, gent més sàvia. Allà, el respecte als grans 
segueix ben vigent. 

En Djimo D. va anar fins a Tambacouda a buscar material que ens faltava per 
repartir, sobretot les llibretes i bolígrafs. 

A la maleta, jo vaig posar-hi tot el que vàrem poder (material escolar que ens 
havien donat, roba nova infantil, jocs..). 

 

 

En pocs dies, fem el repartiment del material escolar a tots els nens i nenes de 
Saroudia escolaritzats (tot i que també portàvem i tenen material els més 
petits). Tant per part de Djimo com amb l’ajuda del seu germà Babanding D. 



Allà tot és molt valorat, els pares i mares estaven molt agraïts, tothom va estar 
molt content. 

A Saroudia no hi ha escola pròpia, s’han de desplaçar fins a les petites escoles 
de Maadina i Majeli; un trajecte curt i amb molt de de sol, amb temperatures de 
fins a més de 30 graus alguns dies. 

Des de les escoles ens comenten que també fa falta que puguin anar-hi ben 
calçats, ja que no tots tenen bicicleta encara... 

“ L’educació és el passaport cap al futur, el demà pertany a aquells que es 
preparen en el dia d’avui” ( Malcom X.) 

El dia 1 de novembre fem la plantació dels dos primers arbres a Saroudia en 
agraïment a dues de les donacions importants (amb les quals ha estat possible 
el repartiment de material escolar). Son dos arbres de mangos, que van 
creixent, com el poble i els seus nens i nenes i com les seves esperances i les 
nostres de millorar de mica en mica. Esperança que finalment hi arribi 
l’electricitat, que tinguin aigua a aixetes a part dels pous, que tot sigui una mica 
més fàcil en coses que aquí tenim cobertes des de fa dècades.. 

El dia de la plantada d’arbres va ser una festa: també vam fer el repartiment de 
globus per a tots els nens i nenes del poble.. allà tot és valorat amb una alegria 
i amb una saviesa que hauríem de saber conservar.  

Moltes gràcies a en Rafael Jariod i família de CCONG, per confiar en el nostre 
projecte i fer possible la seva repercussió a la web, a les xarxes socials, al 
calendari... 

A la nostra pàgina de facebook “Saroudia Saroudia” podeu trobar més 
informació i fotografies. Gràcies a tots i els qui ho heu fet possible, i gràcies a 
tots i totes els que seguirem amb Saroudia. 

Nit Vallverdú 

Torelló, febrer de 2022. 



 

 

 

 


