
Salamalekoum. Un viatge al Senegal, una experiència al Senegal... Com se’m va 
ocórrer fer un voluntariat internacional a l’Àfrica amb tan sols 17 anys? Doncs bé, 
un dels principals motius fou fruit de la il·lusió que em va perseguir durant molt 
de temps. Es podria pensar que una simple il·lusió no és suficient per marxar sola 
a un país estranger lluny de casa, però era tan intensa que ni la por em va poder 
aturar. Sempre he volgut marxar i conèixer el món on visc de veritat. 
Vull fer un petit incís per tal de remarcar tota la feina que comporta la realit-
zació i la preparació d’un voluntariat internacional, la veritat és que no és gens 
fàcil. Les adversitats es converteixen en el teu millor enemic, fent trontollar 
totes les expectatives inicials. No obstant això, amb constància i ganes de llui-
tar vaig aconseguir trobar la ONG Edukaolack, la qual em va possibilitar aquest 
voluntariat. Vaig haver de vacunar-me de la febre groga, de la meningitis i de la 
febre tifoïdal, comprar els bitllets, comprar el material necessari, com la mosqui-
tera (essencial per combatre l’onada d’insectes), preparar la documentació, assis-
tir a classes de francès per tal de poder tenir una base sòlida de l’idioma oficial 
del país, fer una recollida de material escolar a l’escola Vedruna Vall de Terrassa 
(amb un total de 25 quilos) i un feix de coses més. Qualsevol diria que marxar a 
l’Àfrica es fa en un tres i no res! 
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Juntament amb la Fundació Ramon Martí i Bonet de Barcelona, la qual lluita contra 
la ceguera, vam voler engegar un projecte per tal de comprovar, per mitjà de l’execu-
ció de diversos rastrejos visuals efectuats per mi mateixa, la mancança ocular de la 
població sibassorenya. La Fundació va aportar material ocular. 
Va ser just abans de marxar cap al Senegal, a l’aeroport, on vaig conèixer les volun-
tàries que m’acompanyarien en aquesta gran vivència. La més jove tenia 26 anys, i 
jo llavors tenia 17 anys. 
Recordo, després d’un llarg i interminable viatge, l’alegria que vaig sentir quan vaig 
trepitjar terres africanes, terres senegaleses. Només d’arribar a Dakar, l’emoció es va 
apoderar de mi. No sabria descriure quin era el sentiment que em rondava en aquell 
moment, però notava un nus a l’estómac que no deixava que res circulés. Deixava 
la civilització per donar la benvinguda al caos, allò era una completa bogeria. Sem-
blava que estigués en un món paral·lel al nostre quan tan sols ens separaven unes 
hores. De seguida vam notar la melodia africana, crits dels venedors de les petites 
botigues, limítrofes a la calçada, música senegalesa, el ressò de l’oració musulmana: 
el salat. Tot i així, la meva cara era de felicitat. Per primer cop a la meva vida con-
templava amb els meus propis ulls el que fins ara havia vist a través d’una pantalla. 
Així doncs, empreníem rumb cap a Sibassor en un trajecte de havia de durar cinc hores.



Residia a Edukaolack, un centre juvenil de suport escolar i d’oci que té com a ob-
jectiu donar una educació mínimament digna a tots aquells nens i nenes que no 
poden permetre’s el luxe d’assistir a una escola. El meu dia a dia es distribuïa en 
dues activitats, una al matí i una altra a la tarda. Ocupàvem els matins en l’àmbit 
de la construcció i la neteja, fent taules, cadires, prestatgeries, mesurant i tallant 
la fusta a mà. Recordo com la calor queia directament sobre nostre, el cos l’absor-
bia amb tan poca dificultat que les gotes de suor no tardaven a aparèixer. Ens hi 
deixàvem la pell, no descansàvem i aprofitàvem cada instant. En un sol matí havia 
arribat a fregar tot el centre, a contribuir en la construcció de material, en la reco-
berta de ciment del sostre (per tal que l’aigua de la pluja no fos absorbida per les 
parets) i en l’extracció de sotracs. Això va ser possible gràcies a la cadena humana 
i a l’empenta de les voluntàries espanyoles i dels voluntaris senegalesos. 
La Lucía, infermera i voluntària, i jo vam convertir una habitació en una infermeria. 
Al Senegal la sanitat és privada. D’aquesta manera, les famílies posen en una balan-
ça: anar a una consulta o alimentar els membres de la seva família durant dues set-
manes, i evidentment aquesta s’inclina per la segona opció, la qual cosa va provocar 
cues infinites de pacients. El cas més freqüent va ser «el mal», ferides sotmeses a 
una higiene molt precària que provocava grans infeccions de pus.
Les activitats de la tarda estaven destinades als més petits del poble de Sibassor. 
Ens dirigíem a uns camps de terra pròxims al centre, i fèiem jocs de tota mena. 
Notava com aquelles petites mans m’estrenyien amb força, la sensació de tenir 
agafant-me un nen o una nena per cada dit de la meva mà era inexplicable. Eren 
aquests moments els que em recordaven el valor de fer un voluntariat, les cares de 
felicitat de la quitxalla ho deien tot. 
Els àpats es feien a terra, menjàvem tots plegats en unes safates comunes. En 
algunes ocasions vaig trobar a faltar la taula i la cadira, puix que el fet de menjar 
a terra t’obligava a adoptar una posició en què l’estómac quedava encongit i difi-
cultava el pas dels aliments. Durant dues setmanes vam menjar arròs amb peix, 
amb wòlof: Thieb bu jen.
Els últims tres dies els vaig destinar a fer els rastrejos visuals, amb un total de 80 
pacients visitats. D’aquests, cinc havien estat operats i només quinze havien assistit 
a una consulta al llarg de la seva vida. Molts no sabien llegir. Els símptomes més 
destacats: 40 persones amb picors als ulls a causa del sol, la qual cosa produeix 
molta sequedat, 20 de les quals sempre veuen una capa blanca; 3 eren completa-
ment cecs i 6 ho eren d’un ull. Tanmateix, de les 80 persones, 30 no eren capaces de 
distingir les lletres del panell, és a dir, veien 0,1 o menys en cada ull. Fent un estudi 
en cada cas, juntament amb l’experiència de la meva mare com a optometrista, 
vam descobrir possibles problemes de còrnies causats per úlceres o ferides cornials, 
possibles cataractes, problemes de retina i perforacions cornials causades per acci-



dents. A través d’una reunió amb el president de l’ICR (Institut Català de la Retina) i 
de la Fundació Ramon Martí i Bonet, estem intentat tirar endavant aquest projecte 
per tal de poder investigar més a fons la problemàtica ocular de la població sibasso-
renya i d’aquesta manera buscar-hi una solució.
Aquesta experiència m’ha ensenyat a confiar en un mateix i a confiar en els altres. 
Descobreixes capacitats que no sabies que tenies. Al llarg de la meva estada a 
l’Àfrica en moltes ocasions em vaig sentir com una immigrant, sobretot els pri-
mers dies. Observava el meu voltant i només veia persones de raça africana amb 
un color de pell diferent al meu, un paisatge diferent, un ambient diferent, cultu-
res noves, un idioma desconegut per a mi... Aquesta sensació és la que em va fer 
entendre el paper dels immigrants en la integració a un nou país. Ara, rumio d’on 
deuen venir, què sentien, on deu ser la seva família, etc.
Ras i curt, hi ha una cosa de l’Àfrica que no sabem, i és que hi ha molta felicitat, 
alegria, passió, tradició, hi ha tota una vida... Senegal m’ha fet trencar amb la rutina 
diària i perdre la noció del temps. 
Allà vaig ser capaç de solidaritzar-me al cent per cent amb la cultura senega-
lesa, de buscar una alternativa davant de qualsevol problema que se’ns presen-
tés, d’atribuir diverses funcions a un objecte, de comunicar-me a través del wò-



lof, de perdre les manies i les angúnies, de perdre la por, de trobar la felicitat 
en el que feia, d’estimar un altre país que no és el meu, de remoure’m l’ànima a 
través de la dansa africana o de la percussió amb el djembe. Tot i les dificultats 
del país, m’he enamorat amb tot el meu cor del Senegal, m’ha agradat tant, que 
vull tornar-hi! 
A través de la meva experiència puc constatar que el Senegal és un país d’injus-
tícies. Les oportunitats no són les mateixes, per la qual cosa el nivell de vida de 
la població és més baix. Hi ha pobresa i misèria, falten aliments, falta una bona 
educació, a més a més d’aigua potable i higiene. He descobert que molts infants 
no són registrats quan neixen, els seus drets no són respectats, no hi ha ni cap 
tipus de control ni de seguiment envers la ciutadania. Els països que han tingut 
l’oportunitat de desenvolupar-se en els àmbits socials, jurídics, econòmics i hu-
mans, tenen el poder de canviar la situació actual de molts països subdesenvo-
lupats, o altrament dits països del Tercer Món. L’explicació d’aquesta situació és 
simple, no tenen consciència d’allò que mai no han tingut. Per exemple, no sa-
ben que la brutícia és perjudicial per a la seva higiene i per a la seva salut, els és 
indiferent, de manera que segueixen ocasionant residus i llençant-los al carrer 
produint una forta pudor. 



Si no ho vius no sabràs mai quin és el sentiment africà del qual estic parlant. És una 
sensació que no pots explicar, l’has de viure i veure en primera persona. Àfrica està 
en les mans de tots, deixem la por i fem que la voluntat sigui el que ens impulsi a 
conèixer-la i a viatjar-hi. 

Jërëjëf Senegal! (gràcies Senegal). Com em va dir el Youssouf Sow, abans de marxar: 
djam ak khëwel (pau i felicitat).


