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Memòria de l’estada al camp de treball internacional a Tanzània  

El camp de treball que vam realitzar va tenir lloc a Tanzània, 

país de la regió de l’Àfrica Oriental. Concretament, es va portar a terme a la ciutat de Dar es 

Salaam, que és la més poblada de Tanzània. Encara que, la capital és Dodoma, situada al centre 

del país.  

Dar es Salaam té el port  principal del país i, per tant, és des d’on s’exporten la majoria dels 

productes agrícoles i minerals que es produeixen a la zona. També és una de les ciutats amb un 

dels índexs més alts d’emigració, degut a la gran possibilitat de llocs de treball que ofereix. 

Així, doncs, hi ha molt moviment 

econòmic. Cal tenir en compte que està 

dividida administrativament en tres 

districtes autònoms, que són Ilala, Temeke 

i Kinondoni. El camp de treball que vam 

portar a terme estava situat en una de les 

zones més pobres de Kinondoni, Ubungo.  

A través de la Coordinadora d’Organitzacions de Camps de Treball (COCAT) ens vam posar en 

contacte amb UVIKIUTA, organització que realitza camps de treball internacionals. Es fundà 

l’any 1983, com una resposta als reptes als quals s’enfronten els joves d’avui dia del país, social 

i econòmicament. Pel que fa als projectes de voluntariat internacional que prepara, estan 

destinats a fomentar l’intercanvi cultural entre persones locals (Kènia i Tanzània) i persones 

d’altres llocs del món, tot col·laborant amb una comunitat local.  

L’objectiu principal del camp de 

treball en el qual vam participar, del 

31 de juliol al 15 d’agost de 2009, era 

el desenvolupament en el lleure dels 

infants de l’Escola Msisiri B. Les 

activitats que portàvem a terme 

estaven destinades aproximadament 

a uns 150 nens i nenes de parvulari i 

primària. I era molt important també 

l’intercanvi cultural amb la resta de 

voluntaris, ja que fèiem la planificació del programa conjuntament els participants 
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internacionals i els locals. El nostre grup estava format per un total de 31 persones. Tretze 

érem voluntaris internacionals provinents d’Alemanya, Corea del Sud, Espanya, Itàlia, Estats 

Units i la resta eren voluntaris de Kènia i Tanzània.   

La nostra tasca diària consistia, als matins, a preparar les activitats per realitzar a les tardes 

amb els infants de l’escola i també vam fer vàries visites, com una xerrada amb el Leader de 

Kinondoni i vam visitar  diverses entitats i organitzacions de la zona per tal de conèixer-les i 

saber les seves necessitats com, per exemple, una organització de persones albines.  

A la tarda anàvem a l’Escola Msisiri B per tal de portar a terme les activitats preparades amb 

anterioritat. El nostre 

objectiu era que els infants 

aprenguessin nous esports i 

jocs, i que es relacionessin 

entre ells així com també 

amb els voluntaris. A més a 

més, vam preparar material 

didàctic per tal que els 

professors tinguessin més 

eines per tal de continuar 

amb la seva tasca educativa 

de forma més lúdica. 

Cada vespre els voluntaris presentàvem el nostre país a través del que anomenàvem la “nit 

cultural”. D’aquesta manera es fomentà l’intercanvi cultural i un major coneixement de la 

situació real dels països de tots els participants.  

Tal com hem comentat anteriorment, la comunitat on realitzàrem el projecte ens va 

proporcionar una casa per allotjar-

nos, sota la direcció del camp 

leader, i en la qual nosaltres 

havíem de portar a terme totes les 

tasques diàries: col·laborar en la 

cuina, netejar, anar a buscar aigua 

per carregar els dipòsits (no hi ha 

aigua corrent), etc. La dieta 
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principal  tanzana és a base de wali (arròs), ugali (pasta a base de blat de moro o mandioca), 

chapati (pa), verdures i fruites, i algunes carns: pollastre, xai i vedella.  

Val a dir que estem molt contentes amb l’experiència que hem viscut i que ens ha permès 

conèixer un altre país i una altra manera de viure i, sobretot, adonar-nos de les diferències 

entre el quotidià d’aquí i el d’allà, que realment és 

molt diferent del dia a dia de la nostra societat. 

Allà, els objectes que aquí considerem com els 

més quotidians, com pot ser un llapis de colors, 

un full de paper, un globus, una pilota, es 

converteixen en objectes molt preuats.  Les 

relacions socials i el respecte entre les persones 

són molt importants, es respira tranquil·litat i 

calma, pole pole diuen ells, i  la gent és  feliç amb 

el que té, tot i que és una de les economies més 

pobres del planeta. Quan vas pel carrer et 

saluden, encara que no et coneguin, amb un 

“Hujambo mzungu” (Com estàs europeu?), i  tu 

respons “Sijambo, waafrika” (Estic bé, africà?) i de seguida es posen a riure. 

 D’aquesta estada, valorem molt positivament el treball que vam fer amb els infants de 

l’escola, sempre alegres i disposats a participar. I també l’amistat que ha nascut amb tots els 

voluntaris del camp i amb la gent del barri.  A més a més, ens ha permès conèixer una mica 

millor el país, amb una cultura i una bellesa impressionants, i la seva gent, persones molt 

càlides i amables, que en tot moment ens han fet sentir com a casa i sempre han tingut un 

somriure per a nosaltres. Asante sana Tanzania (Moltes gràcies, Tanzània!).  
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