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Molins solars per a millorar la vida de les 
dones. Projecte Naaj 
 
Ana Arteaga 
La Casa d'Àfrica 

 
"Esclafar el gra humit o sec a mà dóna molt 
de treball. També suposa molta ocupació de 
temps i resulta poc eficaç. Una dona que 
treballi durament amb maça i piló pot, en el 
millor dels casos, moldre 1,5 Kg. a l'hora. No 
dóna un producte uniforme ni de bones 
qualitats de conservació”  
(La melca i el mill en la nutrició humana, 
Informe de la FAO, 1995) 

 
 
L'energia solar té un potencial de desenvolupament il·limitat. Si als països 
industrialitzats la implantació de les energies renovables és important per múltiples 
motius, a les zones rurals africanes, aïllades de la xarxa elèctrica, és gairebé l'única 
possibilitat d'accés a una electricitat que pugui millorar les difícils condicions de vida en 
què subsisteixen. 
El Sahel, en general, presenta les circumstàncies que ho fan idoni per a la implantació 
dels molins solars: un alt grau de radiació i la necessitat de mòlta d'un aliment bàsic (el 
mill). A la regió de Louga es donen, a més, alts nivells d'organització comunitària i un 
destacat paper de la dona en el desenvolupament de les societats rurals. 
Tot això ha confluït en el projecte Naaj, que produeix beneficis a la població local, 
administrats a través de comitès de gestió de dones creats amb aquest objectiu. 

 
Context geogràfic i socioeconòmic 
La regió senegalesa de Louga s'estén al llarg de 29.188 km2, un 15% del territori 
nacional. Està limitada al Nord per la regió de San Luís, al sud per la de Thièss, 
Diourbel i Kaolack, obrint-se a l'oest sobre l'Oceà Atlàntic amb una costa de 50 Km. 
Des del punt de vista físic, es caracteritza per un paisatge de dunes i planes, l'altura 
màxima del qual és de 10 metres sobre el nivell del mar. Té una estació de pluges molt 
curta i inestable i una llarga estació seca (8/9 mesos), la qual cosa propicia un fràgil 
ecosistema fortament afectat per les accions climàtiques, la mà de l'home, que practica 
desforestacions desmesurades, i l’acció dels animals. 
Climatologia 
L'escassetat i irregularitat de les pluges constitueix un constant factor de risc per al 
desenvolupament del sector primari.  
Hidrologia 
Hi ha tres aqüífers localitzats a diferents nivells de profunditat, de qualitat en general 
bona o acceptable, i no molt explotats. Les aigües superficials es redueixen al llac 
Guiers, resultat de les aigües de pluja i de les aportacions del riu Senegal, que manté 
el seu nivell gràcies a un dic de retenció. Només la població que es troba junt amb la 
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xarxa que porta l'aigua cap a Dakar es beneficia de l'abastament d'aquest servei bàsic. 
La resta recorre a perforacions, en la seva majoria d'extracció manual. Uns 40 llacs 
temporals es formen després de l'estació de pluges, que s'esgoten tres mesos 
després, a causa de la forta evaporació durant l'estació seca, a la sobreexplotació per 
a past i al fet que els ramaders porten a beure el ramat, la qual cosa provoca forts 
enfrontaments entre ramaders i agricultors. 
Agricultura i ramaderia 
Amb dos terceres parts de les seves terres classificades com a reserves silvo-
pastorals, la ramaderia i l'agricultura constitueixen les activitats més importants de la 
regió. 
L'agricultura intensiva, poc desenvolupada, està localitzada en punts molt concrets de 
la regió. L'estacionària és àmpliament practicada a tota la zona. Representa la 
principal activitat, de la que s'obtenen els aliments bàsics i els ingressos dels 
camperols. Està poc diversificada i els seus cultius es centren principalment en tres: 
cacauet, mill (principal cereal) i nièbé (espècie de llegum de la família de les 
mongetes). 
La implantació del mill es deu a les dures condicions agrícoles de la zona. Encara que 
estudis realitzats posen de manifest l'aptitud agrícola dels sòls del llac Guiers, el límit 
actual dels camps de cultius (en el millor dels casos, franges de 100 m al voltant del 
llac) ho estableix la possibilitat de reg; és a dir, la màxima distància que és possible 
transportar l'aigua per gravetat a través de canals construïts pels propis camperols. 
La ramaderia, extensiva, es destina principalment a la venda de carn, que a falta 
d’infraestructures de transformació, es consumeix directament a la zona. La llet és 
escassa, en part a causa de la pròpia raça de vaques zebú, però també perquè 
pateixen un dèficit alimentari durant una bona part de l'any. 
A mesura que avança l'estació seca, l'aigua es va esgotant i els pastos  comencen a 
escassejar, veient-se obligats els pastors a moure's constantment pel centre del país. 
Les tensions creixen entre ramaders mauritans i locals, i més d'una vegada ha tingut 
com a resultat la mort de pastors. La falta d'aliments és tal que els ramaders 
prefereixen malvendre el seu ramat abans que mori de gana. També es generen 
problemes de caràcter ambiental, com la tala massiva de vegetació per a proporcionar 
aliment al ramat. 
 

El paper de la dona en el món rural sahelià 
La dona en món rural sahelià dedica la major part del seu temps a unes duríssimes 
tasques que tradicionalment li han estat assignades: procurar aigua i llenya, obtenció i 
preparació d'aliments, atenció al ramat, neteja dels habitatges i entorns, atenció i 
educació dels menors, assistència i suport als ancians. Aquests treballs ocupen la 
dona durant tota la jornada sense possibilitat de destinar cap temps a activitats que 
milloren el seu nivell formatiu. S'inicien des de molt primerenca edat, per la qual cosa 
mare i filles passen a engrossir les majors taxes d’analfabetisme del món.  
I entre les tasques que més temps ocupen la dona, es troba la mòlta del cereal. La 
imatge típica de la dona africana descarregant la maça al pilar representa una activitat 
diària d'unes dos hores que requereix un enorme esforç i que amb els anys és causa 
de problemes de salut (esgotament físic, problemes a la columna, etc.). A informes de 
la FAO, s'indiquen les dificultats de la mòlta: aquesta activitat és ineludible per a la 
dona, ja que el mill (i també la melca, varietat d'aquell), cereal per excel·lència al món 
rural sahelià, requereix sempre d'una mòlta prèvia a la cocció (i unes sis hores abans 
de la mòlta s'humiteja perquè adquireixi un grau d'humitat òptim). 
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El projecte Naaj va partir d'una reflexió molt evident: si a les dones se'ls alliberés d'una 
part d'aquestes tasques comptarien amb temps per alfabetitzar-se o formar-se en 
activitats productives que els hi permetés obtenir rendes complementàries. També 
contribuiria a l'alfabetització de les nenes, que s'impliquen en aquestes tasques des de 
molt joves. 
De manera genèrica pot dir-se que qualsevol intervenció que sostragui a les dones de 
les seves tasques més dures permetria incrementar considerablement la seva 
contribució a la millora de la qualitat de vida de la població rural. Aquestes 
intervencions, sobre les quals nombrosos agents de desenvolupament han participat, 
poden ser de divers tipus: creació de pous i distribució de l'aigua, desenvolupament de 
mitjans de transport lleugers i de tracció animal per a la recollida de llenya o de 
productes agrícoles i, en el nostre cas, la mòlta. Totes aquests innovacions 
representen, sense  cap dubte alguns grans avantatges per a la dona que disposarà 
de més temps per a activitats formatives, veurà reduïda la seva fatiga, millorant la seva 
salut. 
Les diferents agrupacions de dones sahelianes entrevistades durant els estudis previs, 
van manifestar que el temps que es guanyés a partir d'innovacions tècniques podrien 
destinar-lo a projectes col·lectius directament relacionats amb assumptes alimentaris o 
formatius, cosa que alhora els permetria accedir a rendes extres i, per tant, un major 
accés al mercat alimentari i a activitats que milloressin el seu nivell de vida. 
No cal oblidar que les diferents experiències a Àfrica han demostrat que la millora de la 
qualitat de vida a les zones rurals i, en definitiva, la millora de la seguretat alimentària i 
de la nutrició de la família depenen de l'accés que les dones tinguin a rendes, en 
decidir aquestes l'administració de les despeses familiars, prioritzant el menjar. (Veure 
l'informe de la FAO “Women in Agricultural Development, Gender Issues in Rural Food 
Security in Developing Countries” ). 
Les rendes de les dones procedents d'ocupacions col·lectives agrícoles o ramaderes i 
d'altres activitats remunerades tenen una importància fonamental per a les llars rurals. 
El poder de compra de les dones els permet no només aprovisionar-se de queviures i 
altres productes bàsics per a elles i la seva família, sinó pagar els inputs utilitzats en la 
producció alimentària, ja que en ser l'agricultura de subsistència una agricultura 
d'autoconsum, els inputs hauran de provenir dels guanys obtinguts en altres activitats 
ja sigui agrícoles o no agrícoles.  
Per tot això, per a millorar la producció alimentària de la família, caldrà establir com a 
prioritat l'increment de la participació de la dona en la producció comercial així com en 
general altres activitats generadores de rendes. 
D'aquí que alliberar-les de la mòlta tradicional era un requisit fonamental per a facilitar 
els nous horitzons demandats per les dones sahelianas. 
 

Una proposta consensuada 
 

“Ser responsables col·lectivament a partir 
realitats locals” 
(Federació de camperols de Louga) 

 
La iniciativa d'executar un projecte de desenvolupament per a la instal·lació de molins 
solars va partir de la Federació d'Associacions Camperoles de Louga (FAPAL), 
coneixedors de les primeres experiències amb èxit d'instal·lació de molins solars a 
diversos pobles del nord de Senegal (Louggéré Wandé, Diatmel Keur Ngatam, 
Thiaméne), promoguts entre ONG i associacions camperoles. 
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La FAPAL va proposar a l’ONG canària La Casa d'Àfrica l'elaboració d'un projecte que 
contemplés la instal·lació de molins solars a cinc pobles de la regió de Louga. Els 
pobles van ser seleccionats segons criteris d'experiències associatives establertes, 
considerant que aquest tipus de projectes només pot realitzar-se amb èxit en aquells 
llocs que posseeixin una consolidada cultura cooperativista i compten amb equipament 
o infraestructures col·lectius. 
Nguéyène , situat a la comunitat rural de Kelle Guèye, districte de Mbédiène, 
Departament de Louga. Localitzat a 7 Km. a l'oest de la ruta nacional núm. 2 Dakar- 
San Luís i a 14 Km del nucli de Louga, capital de la Regió, es troba ben enclavat des 
del punt de vista de les comunicacions, encara que l'accés és difícil donat que és pista 
d'arena amb dunes accidentals. 
L'activitat principal és l'agricultura associada a una producció ramadera de tipus 
familiar. Aquesta activitat agrícola es practica en època de pluja sent el mill el cereal 
més conreat. El petit comerç és realitzat exclusivament per les dones que 
constitueixen, durant gran part de l'any, la majoria de la població. El poble no compta 
amb infraestructures socioeconòmiques excepte un banc de cereals i un Centre de 
Promoció Femení (formació en costura i tenyit de teles) implantats per la FAPAL. 
Nguéyéne compta amb una casa de salut, una botiga d'aliments de primera necessitat. 
Hi ha una escola per a nens i compta amb una instructora voluntària i també hi ha una 
petita explotació de ramaderia (xai i cabra). Les dones, gràcies a un programa 
nacional, s'han beneficiat d'una formació de promoció femenina (PAPF). Forma part 
dels primers pobles adherits a la FAPAL (1990). 
Ndame Gott, situat a la comunitat rural de Kelle Guèye, districte de Mbédiène, 
Departament de Louga. L'agricultura i la ramaderia de tipus familiar constitueixen les 
activitats principals de la població. La manca d'infraestructures socioeconòmiques 
bàsiques genera una situació difícil a la població, on les dones són les més 
perjudicades per ser elles les que desenvolupen les tasques domèstiques.  

QUÈ ÉS LA FAPAL? 
La Fédération dónes Associations Paysannes de Louga pertany a la segona generació 
d'organitzacions camperoles senegaleses, sorgides en el període crític de des-
responsabilització de l'Estat i de liberalització de l'economia. Va ser creada el 1987 per cinc 
agrupacions de camperols de la zona de Kelle Guèye.  
La primera generació d'organitzacions camperoles s'enquadrava dins de les associacions 
pioneres creades a finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, com 
organitzacions de perfil cooperativista, en el marc d'una administració estatal dèbil i 
coincidint amb una època de grans sequeres. Aquestes associacions van crear el 1976 la 
FONGS (Federació de ONG de Senegal) de destacada presència a tot el país. 
Els anys 80, en un context més favorable al moviment col·lectiu camperol, comença la 
segona etapa de l'associacionisme senegalès, al qual pertany la FAPAL. Actualment està 
formada per 28 agrupacions i més de 1.720 membres, entre els que cal destacar el paper 
que exerceixen les dones. El seu radi d'acció s'estén sobre 8 comunitats rurals, dins els 
departaments de Louga i Kébémer. 
El número de membres varia d'una agrupació a una altra. Viuen en poblats de l'interior, 
formant famílies -que produeixen i consumeixen-, formant unitats que es denominen 
explotació familiar. 
FAPAL es defineix com un moviment camperol, sortit d'un procés federal que se manté per 
les estructures associatives de base constituïdes per agrupacions de camperols. El fil 
conductor ha estat sempre fundat en el desenvolupament participatiu a través de 
l'autopromoció camperola: “Ser responsable col·lectivament a partir de realitats locals”. 
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Malgrat la falta de mitjans tècnics que faciliten el treball de les dones, aquestes han 
desenvolupat una important tasca en l'àmbit comunitari gestionant una botiga 
d'aliments de primera necessitat. També s'ha creat un Centre de Promoció Femenina 
(costura i tenyit de teles per a vestits) on s'han portat a terme diverses formacions a la 
població local, sobretot en el camp de la transformació de productes agrícoles, 
permetent l'obtenció d'un benefici afegit en la posterior venda dels mateixos. També 
s'ha treballat amb la població la dinàmica associativa i s'ha desenvolupat un pla 
d'alfabetització fins el punt que pràcticament les dones del poble es troben 
alfabetitzades. Assenyalar, finalment, que es compta amb un camp col·lectiu d'1 
hectàrea (10.000 m2). 
Bandègne pertany a la Comunitat Rural de Bandègne, dins del departament de 
Kébémer, i es troba allunyada dels centres urbans de la regió. Es tracta d’una població 
on el conreu del mill està molt estès. Compta amb un lloc de salut, on assiteixen 78 
pobles, però l'evacuació de malalts és molt deficient (està a set quilòmetres de la 
capital de la regió, però les condicions de la ruta són tan dolentes que es pot trigar 
més d'una hora en arribar). Hi ha una petita escola i un centre d'alfabetització d'adults 
(dos aules). És destacable en aquesta població l'enorme interès dels habitants per la 
participació en tasques col·lectives que redunden en beneficis a la comunitat. 
Keur Ndiaye Peul es situa també a la comunitat rural de Bandègne, al departament de 
Kébémer, a 7 Km de la carretera nacional núm. 2. El poble disposa d'una botiga 
d'aliments bàsics (boutique villageoise) creada el 1996 i, en el marc dels del programa 
Alpha, es beneficia d'un centre d'alfabetització. 
Guéo, situat a 57 Km de Louga i a la vora del Llac Guiers, a la Comunitat Rural de 
Keur Momar Sarr. El poble exerceix activitats pesqueres, l'agricultura de la melca 
(varietat del mill), blat de moro i cacauet durant l'època de pluges i l’horticultura durant 
tot l'any gràcies a l'aprofitament lacustre. També realitzen una activitat de 
transformació i comerç de peix. S'han desenvolupat programes d'alfabetització i la 
població gestiona una botiga de venda d'articles de pesca. La població és, des del 
punt de vista cultural i econòmic, molt dinàmica, d'un perfil mixt i multicultural on 
conviuen diferents ètnies (peuls, wolofs i maures). 
 

El molí solar: característiques tècniques 
MOTAGRISOL, una iniciativa empresarial, creada per un grup de joves lugatuas, en 
cooperació amb la canària Alternativas CMR.S.L. (www.alternativascmr.com), 
investiga i desenvolupa el camp de les energies renovables i en especial la solar, 
aplicades al món rural del Sahel. La col·laboració d'aquestes dos entitats ha permès, 
desenvolupar aplicacions com ara planxes, soldadores, esmoladores, forns, 
empaquetadores de mill, trepants, màquines de cosir, ventiladors, megafonia de 
mesquites, així com aplicacions en la indústria artesanal. El govern senegalès va 
concedir el 2004 un premi nacional a MOTAGRISOL per la seva qualitat tècnica. 
L'aplicació més important és el molí solar per a cereals. Fruit de més de 10 anys 
d'investigació, presenta una capacitat de mòlta de 100-150 Kg./dia de cereals, sent el 
temps de mòlta d'aproximadament una hora. Un augment dels panells permet 
prolongar els temps de mòlta i obtenir més farina. Si són evidents els avantatges 
d'aquest molí enfront de la mòlta tradicional, també existeixen grans avantatges 
enfront dels alimentats amb dièsel.  
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Els molins dissenyats funcionen a partir de l'energia solar i consten dels   elements 
següents: 
 - Carcassa      - Vàlvula manual 
 - Porta –tamís      - Connexió de terra 
 - Motor 2 CV, 4.600 t/mm    - Interruptor 14 A 
 - Tamís perforat ½ -1/8,2    - Cable de 10 mm 

- Arrencada reostàtica      - Bateries de 12/24 W 
 

 
EL CIRCUIT ELÈCTRIC DEL MOLÍ 

 
(versió amb arrencada ràpida manual) 

 
 
 

 1. MÒDULS 24V 

2. REGULADOR 

3. BATERIES 24V 

4. MOTOR M 1500 24 V 

5. RESISTÈNCIA I BOVINA CMR 

6. CARCASSA D'ARRENCADA 

7. VENTOSA ELÈCTRICA 

8. FUSIBLE 80 A 

9. AMPERÍMETRE 100a 

10. INTERRUPTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els molins funcionen amb l'energia solar que recullen sis panells solars de 50W i que 
s'acumula a dos bateries de 24V cadascuna. Les bateries són específiques per a 
energia solar, sent de càrrega i descàrrega lenta. El sistema, així dissenyat, permet 
una mòlta de 100-150 Kg/dia de cereals, sent el temps de mòlta d'aproximadament 
una hora. Un augment dels panells permetria prolongar els temps de mòlta i obtenir 
més farina. 

FICHA TÉCNICA 

 

tensió nominal CC: 24 V velocitat 
nominal: 4600 rev/min  
corrent  nominal: 60 A  

corrent mitjà de motor: 43 A  
corrent màxim en 5 min:70 A 
bateries: 24 V min: 210 Ah  
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Si són evidents els seus avantatges respecte a les activitats tradicionals de mòlta, les 
qualitats davant dels molins alimentats amb dièsel queden expressades al quadre 
següent: 
 

RESUM COMPARATIU ENTRE LA UTILITZACIÓ DELS MOLINS SOLARS I ELS MOLINS DIÈSEL 
 

MOLÍ DIESEL  (MD) MOLÍ SOLAR  (MS) 

El MD és difícil d'arrencar, requerint-se la potència 
d'un home fort i els cereals han de processar-se 
sense interrupció. 

El MS pot ser arrancat per qualsevol dona i la 
màquina pot netejar-se entre tandes de mòlta. 

Per a aconseguir les 4600 rpm requerides la 
potència del MD ha de ser transformada per una 
corretja de politges per mitjà de coixinets externs. 
 

El MS treballa directament, a la velocitat correcta 
(4600 rpm) sense sistema de politges. Aquest 
avantatge també el presenta enfront dels elèctrics, 
que només aconseguixen unes 3.000 rpm màxim. 
 

Al MD la farina s'impregna d'una lleugera olor de 
gasoil. El soroll és una molèstia difícil d’acostumar-
se. 
 

El MS no presenta inconvenients d'aquest tipus. 
 

Ha de fixar-se al terra per mitjà d'uns  fonaments de 
formigó per tal d’evitar desplaçaments i vibracions. 
  

La suavitat del funcionament permet al molí la seva 
instal·lació directa sobre el terra que alhora 
esmorteeix els sorolls. 
 

Qualsevol avaria requereix la intervenció d'un 
especialista, que ha de desplaçar-se fins al poble, 
augmentant les despeses  de manteniment i el retard 
de la reparació. 
 

Les avaries greus es  solucionen portant el molí 
directament fins al poble per la seva reparació, ja que 
només pesa 19 Kg. 
 

La gestió dels consumibles és complexa (oli, 
coixinets, filtres d'oli, filtres d'aire, politges  se troben 
sota una capa gruixuda de greix per als coixinets). 
 

Les bateries es canvien cada 3 anys i raspalls i 
martells cada 4000 hores (400.000 kg). 
 

Lent i difícil de parar en cas d'emergència 
(productes embussats, portes mal tancades ) només 
amb una aparatosa vàlvula que talla el 
subminis trament de combustible. 
 

Pot ser detingut amb un interruptor en qualsevol 
moment. 
 

La deformació dels tamisos a través del parell de 
torsió en excés és induïda per la inèrcia en el 
maneig de la cadena. 
 

Els tamisos estan directament protegits per un fusible 
del circuit elèctric, quan el corrent màxim és 
proporcional al màxim del parell de torsió. 
 

Problemes de funcionament (despeses  de carburant 
i peces -filtres de gasoil, d'oli, corretges) 
 

Cos tos de manteniment menyspreables. 
  

No aporta llum. Aporta llum com a funció annexa. 
 

 
 
 



 
Molins solars per a millorar la vida  
de les dones. Projecte Naaj 
Ana Arteaga 

quaderns internacionals de tecnologia per  al desenvolupament humà                        08_ 

 

Un projecte perdurable 
Els beneficis directes del projecte arriben a 3.297 persones de les 5.624 que viuen a la 
zona d'influència. És especialment rellevant la millora que la innovació tècnica 
representa en les condicions de vida de les dones dels pobles implicats, en l'alleugerir 
les seves tasques. Amb aquesta millora deixen de realitzar un dels treballs més durs i 
guanyen dos hores que poden emprar en tasques formatives o de emprendeduría. 
Aquesta aposta amb èxit del Govern de Canàries, que ha aportat 31.805€ dels 43.058 
que constitueixen el pressupost total del projecte, significa per a aquests pobles la 
culminació d'un objectiu treballat durant molts anys. A més, ha permès que s'iniciïn 
col·laboracions tècniques entre empreses canàries i africanes en el camp de les 
energies renovables, la qual cosa permetrà avançar des de l'experiència en un sector 
econòmic en què la nostra Comunitat Autònoma té unes enormes possibilitats amb els 
nostres veïns sahelians. 

 


