PROGRAMA TREBALL SENEGAL 2015
DISSABTE 19/12/2015
Sortim de Barcelona a les 20:50 h amb Vueling i arribem a Dakar a les 2:00 h del matí
de diumenge. Tot sobre horari previst però un cop esperem les maletes a l’aeroport de
Dakar estem tres hores d’espera doncs arriben molts avions a l’hora i l’aeroport es un
caos.... arribem a casa a les 4:00 hores del matí.
DIUMENGE 20/12/2015
Desprès de dormir 4 hores, ens llevem, una dutxa i cap a Nodkh, parem a esmorzar pel
camí com sempre fem en els nostres viatges al poblat i desprès recollim a Geremi el
President de JAM BUGUM.

Un cop a Ndokh comencem amb la visita al consultori que per acabar l’obra encara
falta una mica, la part dels sostre i començar amb la pintura.

Desprès de veure que tot està en la recta final, desprès de tant d’esforç, no he pogut
evitar emocionar-me i notar que alguna llàgrima rellisca per les meves galtes... es ha
costat molt d’esforç físic, emocional i econòmic, ara ens arriba la compensació!!!.
Tot seguit comencem la reunió amb el poblat, on hi ha presents gent del poble,
components de JAM BUGUM i les dones amb la seva presidenta.

Ens fan entrega dels 1527 € (1.000.000 cfas) que els hi vam entregar l’any passat per el
projecte de microcrèdits per les 20 dones del 2014.El problema ha estat que no tenien
preparada la llista amb les 20 dones que aquest any han de rebre l’ajut i han començat
a parlar tots i totes i la cosa sanat allargant fins a dues hores. Finalment comencem a
fer l’entrega dels microcrèdits de 76,33 €uros (50.000 cfas) a cada una de les 20 noves
dones.

A les 5 de la tarda dinem a casa de Siga tots plegats, li dono 4000 cfas en agraïments al
menjar.
En acabar sortim i acompanyem al president a casa seva a Sali, fem canvi de los euros
en cefas i arribem a casa al vespre.

DILLUNS 21/12/2015
A la tarda, fem la coordinació per demà dimarts per reunir-nos amb el President de
JAM BUGUM i el pintor Karim Biaye.

DIMARTS 22/12/2015
A les 5 de la tarda ens trobem amb el pintor i Geremi, tot prenen un refresc comencem
a repassar el pressupost que en van enviar en el seu moment, veiem que tot es
correcte i aconseguim treure l’import del transport per portar el material a Ndokh i per
tant el cost final serà de 660 € (432.275 cefas). Hem quedat que començaran a finals
de setmana pintant per dintre i així acabarà el paleta la part de d’alt.
Sopem pel camí i cap a casa.

DIJOUS 24/12/2015
Seguiment i coordinació pel que fa a la compra de la resta de material que falta per
acabar el paleta i també la compra de pintura.

DISSABTE 26/12/2015
Coordinació i pressions varies pel que fa als desplaçaments del paleta i el pintor
perquè vagin a Ndokh i segueixin amb l’obra tal com vam acordar perquè volem que
tot estigui llest abans de marxar cap a Barcelona. Però costa, si no estem a sobre
sempre tenen excusa per anant allargant les coses.

DIMARTS 29/12/2015
Seguiment i confirmació que el pintor ja ha arribat i a començat a pintar l’interior del
poste de santé, tal com vam acordar. El paleta encara no ha arribat, però ens
asseguren que dijous arriba i s’hi posa....

DILLUNS 4/01/2016
Seguiment i pressió pel que fa a les obres del consultori, trucades varies.

DIMARTS 5/01/2016
Anem a Dakar per veure diferents empreses de venda de mobiliari per hospitals.
Anem a dos llocs: DELTA MEDICAL i LA MAISON DU MEDICIEM, la primera te els preus
mes elevats que la segona, tot i que de la segona comparant amb el pressupost que
teníem d’ells del 2012 també ho han encarit.
Desprès també parlem amb el paleta i el pintor, el paleta a finalitzat i el pintor demà
començarà tot l’exterior.

DIMECRES 6/01/2016
Avui anem a Ndokh per veure in situ tot el que per telèfon ens han anat dient aquests
dies vers el consultori.
Uf, quina alegria, realment el poste de santé està pràcticament acabat... esperant que
divendres estigui acabat, segurament dissabte tornarem per fer les fotos de fi d’obra.

Desprès anem a Toucar, a visitar i entregar tot el material sanitari que portem pel
consultori del Doctor Pape Ndao, com cada any. Està molt content, com sempre.

Al sortir anem a comprar un bidó de pintura blanca per poder acabar la pintura
d’aquest color, sembla ser que fa falta segons els primers càlculs...
Dinem pel camí de tornada a casa.

DISSABTE 9/01/2016
Tornem a Nokh a primera hora del matí per fer les fotos i donar per acabada l’obra del
consultori!!!! Per fi!!!! Es preciós!!! Te una sala d’espera, tres sales de consultes
mèdiques, una habitació separada en dos, per fer-ne us independent si cal
hospitalitzar alguna persona i els lavabos, un per dones i un per homes amb labavo,
wàter i dutxa. El cost total ha estat de 17.676,35 € sobre el pressupost inicial que era
de 13.873 €, una diferència de mes de 3.803,35 €

Parlant en Nicks i jo, decidim de comprar el material necessari per fer una valla tot al
voltant del consultori per tal de privar una mica dels animals i els nens l’obra nova i en
espera de d’inauguració.
Parlem amb ells i ens orienten del material necessari i dels preus aproximats axí i
desprès d’una trucada al President de l’ONG en Rafa, faig un ingrés dels meus propis
diners 100 € al fons de l’ONG per poder fer la compra i anem a Toucar per comprar
tot el necessari, no ho tenen en estok però ho deixem pagat 51 € (33.000 cfas) i donem
2000 cefas a Clement que es un xicot de Ndokh perquè demà ho vingui a buscar amb la
seva xarret.
Desprès Geremi ens entrega una última factura de compra de material que va fer pel
paleta per acabar el sostre i li pago 38 € (24.800 cefas Bueno ho arrodoneixo a 25.000
cefas)....... li donem a ell 3€ (2000 cefas) perquè prengui alguna cosa en agraïment a la
seva feina amb nosaltres.

Parlem amb Geremi per dir-li que ens faci pressupostos de una placa pel nom del Poste
de Santé, una altre per la ONG i les respectives pels WC
Per aquest any acabada i ben acabada la feina!!!!!
A la nit anem cap a l’aeroport doncs el nostre avió surt destí Barcelona demà a les 2:00
h de la matinada.

DIUMENGE 10/01/2016
A les 2:00 h de la matinada hauríem de sortir cap a BCN però anem en retard, masses
avions sortint a l’hora i finalment despaguem a les 4:00 h arribant a casa a les 11:30 h
del matí i mes satisfets que mai!!!!!!!

