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Un mois au Sénégal 
Després del primer any de carrera estudiant dret, vaig trobar una font de pau, 

evitant els perjudicis i les valoracions, que va ser aquest viatge d’ajuda 

humanitària amb els infants. És per això que després de posar-me en contacte 

amb la Fundació Educació Solidària i informar-me dels diferents projectes que 

tenien, vaig decidir-me per dur a terme les colònies d’estiu que feien a Sokone, 

una població de Senegal.  

 

Aquest projecte educatiu tenia un objectiu relacionat amb l’educació en el 

lleure, doncs durant vint-i-un dies els nens i nenes han pogut gaudir d’unes 

colònies gràcies a la tasca de les associacions: Association Éducation 

Solidaire, al Senegal, i la Fundació Educació Solidària, a Catalunya, ambdues 

vinculades a l’Escola Pia de Catalunya. Evidentment comptava amb la 

participació dels voluntaris per a organitzar, gestionar i formar part del grup de 

monitors i monitores responsables de les colònies per tal de complementar 

l’educació integral dels infants i joves, posant de manifest la importància de la 

formació fora de l’espai escolar.  

 

Només començar aquest viatge vaig conèixer a la meva companya catalana, la 

Raquel Martínez Martínez, amb la qual he viscut tota aquesta experiència. Un 

cop allà, vam conèixer a la resta de monitors i monitores senegalesos amb els 

quals poc a poc vam anar descobrint-nos i intercanviant idees, projectes, jocs i 

cançons que volíem ensenyar als infants.  

 

L’estada amb els nens i nenes de Senegal va començar a Sokone, exactament 

al Centre Catalunya, projecte finançat amb gran part per l’Ajuntament de 

Caldes i l’Associació local, Caldes Solidària. Allà vam desenvolupar diferents 

activitats durant els matins d’aquells tretze dies. Vam cantar, ballar, jugar, fer 

diferents manualitats com ara braçalets de perles, marcs de fotos, 

espardenyes, i inclús vam començar unes olimpíades esportives. Després 

d’aquests tretze dies vam anar-nos-en de colònies a Joal-Fadiouth. Durant vuit 

dies vam viure amb intensitat el dia a dia amb tots els infants i monitors, fet que 

ens va permetre descobrir encara més la seva manera de viure, els seus hàbits 
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i costums, i alhora vam poder estrènyer encara més les relacions d’amistat i 

proximitat amb tots els membres de la colònia. Allà vam acabar les olimpíades 

per equips, amb jocs com ara el futbol, vam anar a la platja, vam visitar 

Fadiouth i vam aprendre moltíssimes cançons que tocaven amb el famós “tam-

tam”.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada dia començàvem acollint els nens amb cançons i danses. Després ens 

distribuíem en famílies i en fila ens posàvem al mig de la pista per tal que dos 

nens del casal portessin la bandera senegalesa i la pengéssim. Tot seguit, els 

nens ben posicionats havien de cantar l’himne de Senegal així com fer un 

jurament. Això va ser força impressionant. Llavors, sempre fèiem classes de 

cant on cada dia hi havia diferents monitors i monitores que ensenyaven 

cançons i balls als nens i nenes per tal de poder-les anar recordant durant totes 

les colònies. Aquesta classe durava una hora i després és quan dúiem a terme 

les diferents activitats manuals, plàstiques o esportives proposades pels propis 
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monitors i monitores. Aquest era el planning que seguíem més o menys cada 

dia. Finalment donàvem un petit esmorzar als infants i per famílies fèiem una 

avaluació diària de les activitats dutes a termes i per tal de demanar propostes 

per poder fer tot allò que als nens feia feliços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop van arribar les colònies a Joal, les activitats es van estendre. Els matins 

eren exactament iguals que a Sokone, ara bé, les tardes les dedicàvem a anar 

a la platja, a fer visites com ara la casa del primer president de la República de 

Senegal així com visitar la població de Fadiouth. A més a més, per la nit fèiem 

o bé jocs, o vetllades típiques de les diferents ètnies i balls de nit. D’altra 

banda, hi havia dos monitors i monitores per habitació que s’encarregava 

d’estar al càrrec dels nens i nenes cada nit i acompanyar-los al lavabo ja que 
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allà no hi ha massa il·luminació. També és de destacar el fet que cada 

diumenge vaig anar a una missa diferent on vaig poder veure els rituals que 

segueixen en funció de la població on em trobava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment puc dir que questa projecte en el que he participat m’ha permès 

conviure amb persones que tenen una cultura totalment diferent a la meva, 

m’ha permès viure, conèixer, aprendre, créixer, ensenyar, donar però sobretot 

rebre.  

 

I realment després de fer aquest projecte internacional de cooperació la meva 

gran il·lusió és pensar en fer el següent.  

 

 

 

 

 

 

 


