
Acció preventiva per minimitzar els 
efectes de la pandèmia de covid-19 a 

Senegal 

Repartiment de mascaretes als escolars. 

Al Senegal gran part de la població viu sota el llindar de la pobresa, i el país no 
compta amb les estructures sanitàries adients per fer front a una pandèmia 
d’aquest tipus.  

Senegal té un índex del 52,3 % de pobresa. Pel que fa a les condicions 
sanitàries, al país moren 147 dones i 219 homes per cada 1.000 habitants 
cada any. A més, el país compta amb altres malalties mortals, tals com la 
malària (gairebé 65 persones de cada 1.000 moren a causa d’aquesta 
malaltia) o la tuberculosi (amb 122 persones afectades per cada 1.000 
habitants). 

Medina Boudialabou és un poble rural de 860 habitants. La majoria d’ells  
viuen de l’agricultura i la pesca. No obstant això, per tal de poder adquirir la 
major part d’aliments i productes de primera necessitat, així com per 
aconseguir subministrament energètic, la població es veu obligada a 
desplaçar-se habitualment a la ciutat més propera, Ziguinchor, que es troba a 
14 km de distància. 

Les famílies del poble no compten amb suficient subministrament d’aigua i per 
tant, no disposen de les condicions mínimes necessàries per poder mantenir 



una bona higiene i reduir el risc de contagi. 

 

Actuacions d’Acció Solidària i Logística. 
Des de mitjans d’abril ASL esta treballant en diferents fases. 

En el primer enviament de fons econòmics es va adquirir material per establir 
el control dels 3 accessos al poble, i poder desinfectar a persones i vehicles 
quan entren tornant dels seus desplaçaments a la ciutat. 

Punt d’entrada per a la població 

S’han fet tasques de sensibilització i formació de la població. 

Desinfecció de cases i el poble en general. 

Compra i repartiment d’aliments a tots els habitants per afavorir la reducció 
dels desplaçaments de la població ajudant a complir l’ordre de confinament 
decretat pel govern. (1.700 kg d’arròs). 

Quant portem 1 mes treballant a nivell local i, tot i que al Senegal cada dia hi 
ha més casos de la covid-19, la malaltia no ha entrat a Medina. 

Continuem els treballs de prevenció de la pandèmia durant els mesos de maig, 
juny i juliol, mantenint  les tasques de sensibilització, formació i informació a la 
població de les activitats que es duen a terme. 

Manteniment operatiu dels equips de desinfecció (3 punts d’entrada al poble, 1 
punt d’entrada als horts i 1 equip mòbil), seguiment dels punts de control 
d’entrada i de la utilització dels materials de desinfecció.  

Sensibilització i informació porta a porta de les 56 cases de Medina sobre el 
covid-19 per part de l’equip mòbil. 



 

Adquisició de 1.500 kg 
d’arròs (34 sacs de 
50kg) i distribució de 
25kg a cada família del 
poble, sent el segon 
repartiment 
d’alimentació a la 
població. 

 

Repartiment d’aliments 

El govern reobre les escoles el dia 2 de juny, això suposa que els alumnes i 
professors començaran a moure’s per anar als centres d’ensenyament. Per 
aquest motiu, ASL reparteix 100 mascaretes addicionals pels alumnes del 
poble, (de l’escola primària i de l’institut del poble veí de Djibonker) per millorar 
les condicions de seguretat  

Tornem a comprar lleixiu i sabó líquid per reforçar els punts de control. 

Desinfecció total de l’escola primària de Medina abans de reobrir el centre. 

El dia 5 de juliol de 2020, el Ministeri de Sanitat de Senegal comunica 7400 
casos de covid-19 acumulats i un total de 133 morts al país. 

 



. 

La sensibilització de la 
població, la compra de 
materials i productes de 
desinfecció, juntament amb 
l’ajuda alimentària que s’ha 
realitzat en 2 ocasions, han 
estat clau per assegurar la 
reducció de la mobilitat de la 
gent que es desplaça 
periòdicament a la ciutat i 
controlar la pandèmia. 

 

 
 Material per desinfectar 

La implicació de la població de Medina d’una banda, juntament amb l’ajuda 
continua d’ASL d’una altra, han donat bons resultats. Des de l’arribada de la 
pandèmia a Senegal, al juliol Medina Boudialabou comptava amb 0 casos de 
la malaltia. 

Des de finals del mes de juliol el nostre representant al país es troba ja 
treballant a la zona un cop retornat del seu confinament, i intentem retrobar les 
activitats programades a la localitat dins dels projectes de cooperació que 
desenvolupem. 

ASL disposa d’uns fons econòmic desplaçat a Senegal per poder actuar 
ràpidament en qualsevol tasca relacionada amb la pandèmia, tant en noves 
actuacions necessàries, com en les reposicions dels estocs de materials 
preventius  

Al mes de setembre ASL adquireix i reparteix a la població altres 1500 Kg 
d’arròs, mascaretes i material per la desinfecció dels punts establerts, a més 
de continuar fent activitats de formació i informació respecte a la pandèmia, 
mentre el poble seguia lliure de Covid. 



 

Context actual de crisi provocada pel COVID-19 
El context actual de crisi provocada per l’arribada del COVID-19 a Europa ha 
generat una mobilització de les entitats que treballen en ajuda humanitària 
assistint a les persones més vulnerables arreu del món.   

Des d’Acció Solidària i Logística també estem compromesos, es per això que, 
com a entitat que treballa en projectes de cooperació al desenvolupament i 
emergències arreu del món, creiem que en un moment com aquest és 
important apel·lar a una “solidaritat global”, donat que aquesta crisi ens 
afecta a tots i totes. Les conseqüències d’aquesta crisi seran colpidores per a 
molta gent, des del punt de vista sanitari, però també social i econòmic. 

La malaltia ja ha arribat a més de 200 països del món, molts dels quals no 
compten amb les estructures ni condicions mínimes per afrontar una 
pandèmia d’aquest tipus i on les conseqüències (sanitàries, socials i 
econòmiques) es preveu que siguin molt greus. 

 

A.S.L. inicia una campanya per recaptar fons i actuar a tres dels països on 
actualment estem realitzant projectes de cooperació al desenvolupament: 
Senegal, Hondures i Nepal. 

La nostra acció vol contribuir a minimitzar els efectes de l’arribada 
d’aquesta pandèmia en aquests països, garantint la desinfecció dels espais, 
oferint informació preventiva a la població i facilitant el seu confinament a 
través del subministrament d’aliments i d’altres productes de primera 
necessitat. 

 

On ens podeu trobar? 
 

• Apartat de correus 4 
• Ed. La Vagoneta-Pl. De la Pau s/n 
• 08960 S. JUST DESVERN 

 
• www.asl.ong 
• Facebook: Acció Solidària I Logística-ASL 
• Instagram: acciosolidariailogistica 
• info@asl.ong 

 
Si voleu col·laborar amb nosaltres, podeu fer un donatiu a 
 
ES35 3140 0001 9000 1457 5000 

 

 


