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El passat mes d’agost, un equip de monitors en el lleure catalans vam viatjar cap a Côte 

d’Ivoire, un país fins fa pocs mesos en conflicte armat, per participar en un projecte de 

cooperació que consistia en unes colònies adreçades als infants de la regió de Daloa. 

La nostra estada consistia en dues etapes ben diferenciades: la formació de monitors i l’estada 

de colònies amb tots els nens i nenes. Aquesta memòria pretén fer-ne una síntesi. 

 

FORMACIÓ DE L’EQUIP DE MONITORS A DALOA 

Una averia en l’avió que ens portava cap a Istambul per fer la connexió amb Abidjan va impedir 

que arribéssim a temps a Daloa, provocant un retard de dos dies. Això va fer que no ens 

quedés gaire temps per a la programació de les colònies prèvia a l’inici d’aquestes.  

L’objectiu de la formació de monitors era proposar diferents activitats que poguéssim 

compartir amb els monitors per poder fer posteriorment la programació de les colònies. 

Aquestes tenien com a centre d’interès “La pau sóc jo, ets tu, és cadascun de nosaltres” (“La 

paix c’est moi, c’est toi, c’est chaqu’un de nous”), i les activitats estaven relacionades amb 

aquest marc.  

Finalment, doncs, la formació de monitors va consistir en un dia en què vam ensenyar algunes 

dinàmiques de grup als monitors ivoriencs i ells ens van mostrar la programació que havien 

preparat.  

 

COLÒNIES EN EL TEMPS DE LLEURE A SAN PEDRO 

Van ser unes colònies de 20 dies on hi participaven 300 infants i adolescents amb un equip de 

40 monitors. En realitat es tractava de dues estades diferents: una colonie de vacances, 

adreçada a nens d’entre 7 i 12 anys, i un camp d’ados, per als adolescents fins a 17 anys. 

Aquest sistema segueix el model senegalès d’activitats en el lleure per a infants i joves, que 

enguany la FES (Fundació Educació Solidària) volia portar cap al país ivorienc.  

Les colònies a San Pedro van seguir una programació molt semblant a la que poden tenir unes 

colònies adreçades a infants de Catalunya. Es van realitzar jocs, tallers, excursions, jocs de nit... 

Tots ells formaven una gran varietat d’activitats, moltes d’elles relacionades amb el centre 

d’interès. Per dur a terme aquestes activitats, ens organitzàvem en uns grups que 



anomenàvem famílies. Cada família estava formada per 20 infants de totes les edats i 2 

monitors. L’objectiu de les famílies era afavorir una participació heterogènia durant les 

activitats i facilitar les tasques a fer dins de la colònia (rentar plats, netejar les habitacions, els 

exteriors, els lavabos...). A més, en moltes de les activitats es va fer una distribució per trams 

d’edat, on es separaven petits, mitjans i adolescents. L’objectiu d’aquesta distribució era poder 

realitzar activitats adreçades i adaptades a cadascuna de les edats.  

Com ja hem dit abans, Côte d’Ivoire és un país que tot just acaba de sortir d’una important 

guerra civil, i on el règim polític actualment hi té importància. Aquest fet es va fer notori en les 

colònies. Hi havia un conjunt d’activitats que es repetien cada dia i que volien interferir 

directament en l’educació i disciplina dels infants. Per exemple, en llevar-se, el primer era fer 

una estona d’activitat física, seguidament es cantava l’himne nacional mentre s’hissava la 

bandera del país i a partir d’aqui la jornada ja podia començar. A més cal destacar que 

culturalment als països africans la música hi té un paper molt important, per això cada dia hi 

havia classe de cants i moltes activitats també estaven relacionades amb la dansa.  

 

VALORACIÓ DE L’ESTADA 

Degut a que era la primera vegada que es feien colònies a Côte d’Ivoire i que per molts dels 

monitors que hi participaven era la seva primera experiència, hi havia mancances 

organitzatives causades per aquesta manca d’experiència. Per aquest motiu, el nostre paper 

dins de les colònies va ser bastant important. La nostra proposta d’activitats era constant i va 

resultar molt enriquidora en tot el desenvolupament de les colònies. Aquesta, però, pretenia 

ser una proposta activa, en la qual la resta de monitors hi poguessin intervenir i participar de 

les idees.  

Cal destacar que el nostre retard en l’arribada al país va provocar una reducció del temps de 

formació de monitors i preparació de les colònies. Això va ocasionar un entorpiment de 

l’organització de les colònies des de l’equip de monitors, així com un alentiment de les 

activitats de la colònia una vegada érem a San Pedro. Tot i així, aquest imprevist es va 

solucionar amb diverses reunions de monitors durant la colònia que, de totes maneres, van 

provocar un augment en el cansament de l’equip de monitors i monitores durant l’estada de 

21 dies.  

Finalment, doncs, valorem molt positivament la nostra estada solidària d’enguany. Aquesta 

valoració no es basa només en la nostra aportació tècnica com a equip de monitors, sinó 

també en l’intercanvi cultural i l’enriquiment de compartir experiències. Conèixer diferents 

cultures i maneres de viure és clau per construir una societat plural on tothom hi té cabuda. La 

nostra experiència només és una petita part de tot el que ha d’esdevenir. 
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