MEMORIA DE L'ESTADA AL SENEGAL
Projecte: Activitats en el temps de lleure a la zona Ossouye-Casamance. Senegal.
Període de col·laboració: 9 – 29 de juliol del 2011

Durant el mes de juliol del 2011 hem dut a terme un projecte de cooperació al Senegal, colaborant
amb la Fundació Educació Solidària (FES), que es dedica a fer projectes en l'àmbit de l'educació a
regions de Mèxic, Senegal i altres països del sud.

Nosaltres, concretament, hem estat al sud-oest de Senegal, a la Casamance, entre Gàmbia al
nord i Guinea-Bissau al sud. Concretament hem estat a un poble que es diu Kabrousse, on hem
fet unes colònies de 21 dies al centre social amb nens del mateix poble i dels pobles de la regió
d'Oussouye. La ciutat més gran d'aquesta regió és Ziguinchor. L'etnia dominant a la Casamance
es el Jola. Es caracteritzen per ser un poble amb costums socials àmpliament arrelades. És
important destacar la perfecta convivència entre les diferents religions existents (musulmans,
cristians, animistes) i la multitud d'ètnies que comparteixen el mateix territori, que es distribueixen
les diferents tasques socials de forma eficaç. A Senegal es pot observar, per exemple, una festa
organitzada conjuntament per musulmans i cristians. Tanmateix, es conserva encara la figura dels
Reis de diferents regions o pobles.
El caràcter de les persones amb qui ens vàrem trobar es pot resumir a grans trets com alegre,
tranquil vers les tasques programades i molt acollidor.
La nostra tasca ha estat fer de monitors, en colaboració amb els monitors senegalesos, tot
programant activitats i tallers pels nois i noies i convivint en les tasques de la vida diària amb ells.

Un dia de colònies tenia la següent estructura:
07:00h

Ens llevem els monitors

07:30h

Llevem els nens

08:00h

Esmorzar

08:30h

Alçar la bandera

09:00h

Serveis

10:00h

Classe de cant

11:00h

Activitats

13:00h

Dinar

13:30h

Migdiada

16:00h

Gimnàs

16:30h

Activitats

18:00h

Dutxa

18:30h

Berenar

19:00h

Avaluació per famílies

20:00h

Sopar

20:30h

Vetlla

22:30h

Els nens van a dormir

23:00h

Reunió de monitors

Organigrama de les colònies:
Director

Vincent Diagne

Adjunt pedagògic

Theophile Baye Diatta

Representant de l'obra

Theophile Baye Diatta

Economat

Bernard Henri Biagui

Adjunt sanitari

Soeur Rene Ciselle Diatta

Monitors stagiaires (en pràctiques)

Rose, Yvonne, Clara, Jannine, Gaston, Sylvain

Monitors diplomats

Victor, Paco, Moustapha, Casimir, Bernard,
Prosper, Amédé, Brigitte, Josiane, Monique,
Edith

Monitors catalans

Agustí, Núria, Carlos, Aida, Jordi i Anna

Monitors francesos

Constant, Oscar, Cléa, Sonia

Monitors madrilenys

Nacho, Jaime i Jacobo

Equip de cuineres
A les colònies hi havia un tema i un subtema nacionals, que són triats pel govern senegalès i són
comuns a totes les colònies que es fan al país. Aquest any el tema era “La renessance africaine et
le developement” i el subtema, “L'eau, l'agriculture et la foret”, i tenien la finalitat d'informar i

sensibilitzar els nens sobre la importància de l'ús responsable dels recursos naturals, mitjançant
activitats relacionades amb el medi ambient.
Els únics dies que l'estructura de les colònies va variar una mica van ser els tres dies en què vam
fer les olimpíades, on vàrem organitzar activitats esportives entre diferents delegacions i algun dia
que vam fer alguna excursió que ocupava tot el dia. Per exemple, un dia vam anar a visitar un
centre de tractament de residus i després vam anar a dinar a la platja i a passar-hi la tarda.

Per tal de fer els àpats i les activitats ens agrupàvem en famílies. Una família constava de dos
monitors senegalesos, un monitor no senegalès i deu nens, un de cada edat, de cinc a catorze
anys.
Nosaltres, els catalans, érem un grup de sis, amb l'objectiu de donar suport pedagògic per
preparar i executar les colònies. A més, vam portar material esportiu i didàctic per fer diferents
activitats com tallers, jocs, esports,... A més, tenim intenció de fer-ne ressò i fer una tasca de
sensibilització social aquí a Catalunya, començant per Caldes de Montbui, que és el que tenim
més proper.

