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Cronograma del viatge  

Data Comunitat Activitat 

25-6-2010 Sortida de Manaus 
 

 

26-6-2010 Viatge pel rio Negro 

18h: Arribada a Lago das Pedras 

Reunió prepratòria viatge 

Reunió amb microscopista 

27-6-2010 8h: Sortida de Lago das Pedras 
12h.Arribada a Terra Nova 
Viatge per riu Uniní fins a Tapiira. 
18h.Arribada a Tapiira 

Reunió amb el microscopista de L. d P. i agente de 
saúde de Terra Nova. 

28-6-2010 Tapiira 
 
17h. Sortida cap a Manapana 

Reunió microscopista i agente de saúde 
Entrevistes families control malària 

29-6-2010 7h.Visita curta Manapana 
7:45h Arribada a Lago das Pombas 
 
10h-12h Visita a La Floresta 

Estat posto de saúde Manapana 
Muntatge motor elèctric +plaques a L d P. 
Entrevistes a families + reunió gral. 
Entrevistes families i estat programa malària 

30-6-2010 7.30 Arribada a Manapana Reunió amb la comunitat. Decisió de construir el nou  Posto de 
Saúde. Explicació de la instal.lació de les plaques solars. 

01-7-2010 7: 30 Arribada Terra Nova 
 
19:30 h arribada a Lago das Pedras. 

Reunió amb la comunitat. Instal.alció plaques solars 
per al motor elèctric. Proves amb el motor elèctric 

02-7-2010 Lago das Pedras. 
 
14h: retorn cap a Manaus 

Instal.lació de la placa solar per a funcionament del 
micrscopi. Finalització del Posto de Saúde. 

03-7-2010 Viatge de retorn cap a Manaus Tancament informes. 
 

04-7-2010 Arribada a Manaus Descrregar vaixell. Redistribuir material. 



El dia 25 de Juny tots els integrants de l’expedició ja sóm a Manaus: en Jordi  Gómez, metge;  en 

Pere Badia, enginyer; en  Jordi Ferrer, físic; i jo mateixa.  Fem tots els preparatius per al viatge i 

realitzem les últimes compres de bateries i material elèctric. Un cop carregat el barco Lo Peix, 

sortim del Porto da Marinha quan ja és fosc. 

Naveguem pel Riu Negre i més endavant pel riu Uniní.  El primer dia de navegació el·laborem el 

cronograma que ens servirà de guia per la feina a fer a cada comunitat. A mida que anem trobant 

les comunitats que formen part del projecte, hi parem l’estona necessària per fer la feina que hi 

tenim prevista.  

 

 

Aviat aprenc que en aquestes latituds és molt important tenir en compte dues coses importants: La 

primera són les limitacions que la situació geogràfica i social del parc comporten per  al compliment 

d’un esquema de feina fet a priori i amb ritme occidental.  La manca de transport és sobretot el 

factor més problemàtic. Així mateix, és imprescindible comprendre la cultura i mode de vida de la 

gent amb qui es treballa i considerar això com un fet determinant a l’hora  de dissenyar i programar 

la feina.  

Cal remarcar que és molt important també sempre el diàleg previ i posterior a qualsevol acció amb 

tota la comunitat . Per explicar i debatre la feina prevista , però també per enriquir el projecte amb  

la opinió i sugerències de la població protagonista, que, de fet, és la millor coneixedora del context. 



Només així, emmotllant el ritme de l’expedició a les diverses situacions que es van presentant al 

llarg del camí, és possible  aconseguir que el  projecte de cooperació tingui èxit. El que implica que 

la població autòctona comprengui  la importància del projecte, que, per tant, l’assumeixi com a seu i 

en prengui un paper protagonista; que les innovacions en aquestes comunitats perdurin en el temps 

i que algun dia guanyin total autonomia respecte a les organitzacions externes que les varen iniciar. 

 

 

Hi havia tres línies de treball principals al nostre viatge, la primera era l’avaluació de les accions 

realitzades fins al moment;  La segona: acabar de resoldre la construcció dels “postos de saúde” 

que encara no estaven enllestits i la instal·lació elèctrica amb energia solar per aquests. La tercera:  

Provar la Implantació d’ un motor elèctric per a permetre  l’accés al diagnòstic de malària de les 

comunitats que no poden disposar de la figura de microscopista.  



Per al primer fi, es fan entrevistes a les dones caps de família de cada comunitat:  els casos de 

febre per família en l’últim any, com van actuar en cada cas, a qui van acudir , remeis utilitzats, 

diagnòstic i temps fins al diagnòstic. Aquesta informació formarà part de l’estudi d’avaluació del 

projecte. A més, en les reunions amb tota la comunitat s’avalua  la consideració dels pobladors 

respecte les novetats en el sistema de salut. 

En segon lloc,  a la comunitat de Lago das Pedras enllestim el Posto de saúde, el pintem i fem la 

instal·lació elèctrica per llum i microscopi. A Manapana encara no han construït el Posto de saúde, 

així que deixem la instal·lació muntada per a que ells la col·loquin quan ho tinguin llest. La resta de 

comunitats ja tenen el Posto de saúde amb energia solar des de l’any passat. 

Per últim, a la comunitat de Terra Nova i de Lago das Pombas  es fa el muntatge amb energia solar 

per a les bateries del motor elèctric, i es prova el funcionament d’aquest a les canoes de fusta de 

que disposen allà. La prova és exitosa i la població considera aquest motor com un gran avantatge 

per a la seva mobilitat.  La porta és oberta perquè en el futur es perfeccioni el sistema de transport 

per a salut amb el motor elèctric i s’instauri aquest com un model molt útil i innovador. 

Després de 5 jornades riu amunt i 5 jornades riu avall, el barco Lo Peix arriba a Manaus  el 4 de 

Juliol al migdia. Allà, encara cal redistribuir el material que no ha estat utilitzat  i fer una valoració 

general del viatge. 

L’expedició ha complert totes les nostres expectatives. 

 


