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El projecte que va dur a terme està directament vinculat amb l’educació pel 

lleure. Durant vint-i-un dies els infants van poder gaudir d’un patronage i 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.   

 

Des de Barcelona vam emprendre el viatge amb un gran grup de voluntàries, 

totes ja conegudes gràcies a les diverses formacions que anteriorment havíem 

realitzat amb la FES per tal d’encarar-nos cap a aquesta experiència. Un cop 

allà, cadascun dels grups va marxar cap al seu destí, on realitzaria el 

voluntariat. 

 

Nosaltres ens vam allotjar a Thiaroye, un barri a les afores de Dakar. Allà, vam 

conèixer a la resta de monitors i a l’equip coordinador i directiu, amb els quals 

ens vam compartir diverses idees per organitzar activitats de lleure, manuals i 

físiques alhora que classes de cant, promovent així l’intercanvi cultural. A 

diferència de la resta de casals el nostre s’organitzava per famílies, és a dir, 

teníem nens i nenes de 5 a 17 anys en un mateix grup. 

 

L’estada va iniciar amb la patronage, a l’escola de Thiaroye, durant un període 

de 10 dies. S’iniciava cada dia a les 15:00 –tot i que sempre acabava sent una 

mica més tard– amb la classe de cant, impartida cada dia per un monitor 

diferent. Després, dúiem a terme diverses activitats que havíem organitzat 

anteriorment, com ara recollir brossa del carrer, activitats manuals, esportives, 

concursos amb diverses preguntes, tant pels més petits com els més grans. Un 

cop finalitzades les activitats, ens acomiadàvem al pati de l’escola. Després 

teníem a més, una reunió diària amb la resta de companys, normalment de 19 

a 20, on avaluàvem el desenvolupament de les activitats i organitzàvem la 

dinàmica del següent dia, ja que cada dia hi havia monitors distribuïts per a 

diferents tasques. 

 



Els dies restants –que van ser 11— vam marxar de colonie i, per això, ens vam 

desplaçar amb tots els infants fins a l’École Immaculeé Conception de M’bour. 

Allà podiem organitzar moltes més activitats, ja que conviviem amb els infants 

tot el dia. També vam aprofitar per anar d’excursió algun dia, sobretot a la 

platja.  

Primer de tot ens despertàvem tots els monitors i després anàvem a llevar els 

infants, ajudant-los en les tasques d’higiene si era necessari. Més tard, 

esmorzàvem i començàvem a realitzar les activitats preparades per fer durant 

el matí. Cap a la una aproximadament, dinàvem i reposàvem per agafar força 

per fer les activitats que hi havia durant la tarda, on també fèiem un descans de 

mitja hora per poder berenar i continuàvem fins les 20. Després, preparàvem 

l’espai on menjaríem i sopàvem. Per acabar el dia de forma divertida amb els 

infants, cada dia es preparava un dinàmica diferent per fer abans d’anar a 

dormir; festes tradicionals, un “circ” i moltes altres. Cap a les 22:30 / 23:00 

posàvem a tots els nens i nenes a dormir. Una vegada estaven tots descansant 

i agafant forces per l’endemà, els monitors realitzàvem l’avaluació del dia i la 

preparació del dia següent.  

Un cop arribat l’últim dia, vam fer una festa de clausura de les colònies i ho vam 

organitzar tot per marxar l’endemà després d’esmorzar. 

 

Aquest projecte de voluntariat ens ha permès conviure amb persones amb 

cultures molt diferents a la nostra, compartir experiències amb ells. Hem tingut 

la sort de viure, conèixer, aprendre, créixer, a través d’aquesta experiència tan 

intensa, fets pels quals estem molt agraïdes.  
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