
CONTEXT:
L‘Association Education Solidaire disposa d‘una granja escola que a pesar d‘haver 
funcionat a ple rendiment, està en desús. La problemàtica principal és el mal estat 
de les eines de que disposa l‘escola i per tant el poc rendiment que n‘extreuen.

OBJECTIUS:
Estudiar la idoneïtat dels diferents cultius farratgers i dissenyar una rotació farrat-
gera. Adequar el disseny de l‘hivernacle de l‘escola i col·locar el plàstic de cobertura  
per tal de poder preparar el planter hortícola durant l‘època de pluges i així avançar 
la producció. Introduir els cultius medicinals Kalanchoe diegremontiana i Artemisa 
annua, i sensibilitzar sobre l‘ús d‘aquests. 

aCTIVITaTS: 
Es va fer una tria d‘espècies de cultius farratgers i es van adquirir a Dakar. En una 
de les finques selvàtiques es va desbrossar una part per poder fer les plantacions 
experimentals. Vam delimitar les parcel·les, preparar el llit de sembra i un cop calcu-
lades les dosis es va sembrar manualment, en línia i aleatòriament. Es va treballar en 
l‘adaptació de l‘hivernacle i s‘hi van plantar les diferents safates. Un cop germinades 
les primeres llavors es va iniciar el mostreig i la presa de dades pel posterior estudi. 

llOC: Granja escola de Kandong a M‘Lomp, Oussouye, regió de Ziguinchor, Senegal

SOCI lOCal: Association Education Solidaire (AES)

PaRTICIPaNTS:  Eila López Enrech, Joan Requena Gil i Neus Soto Gil, estudiants de l‘ESAB,     
     i Núria Carazo Gómez, PDI de l‘ESAB

aJUT CCD: 3.300 euros

RESUlTaTS:
S‘ha finalitzat l’adequació i preparació de l‘hivernacle fixant el plàstic de forma que 
s’ha aconseguit una bona resistència i esperem que també una bona durabilitat. 
S‘ha iniciat l’activitat agrícola en una finca de Loudia, on s’ha dut a terme l’estudi 
de la implantació de cultius farratgers i l‘avaluació de la seva productivitat, i ara 
podem fer propostes a incloure en la rotació de cultius. S‘ha fet difusió (al dispen-
sari, la gent i la ràdio) sobre l‘ús de plantes medicinals pròpies de la zona de les 
quals se‘n desconeixien les propietats.

CONTINUÏTaT:
Com a futures intervencions, es pot ampliar el disseny de la rotació de farratgeres 
amb altres cultius i en altres èpoques per així poder aconseguir una òptima rotació 
de cultiu, així com fer el manteniment de la instal·lació de l‘hivernacle.

POTENCIaCIÓ D’EINES DE la GRaNJa-ESCOla KaNDONG

SENEGal:
IDH: 0,459

Superfície: 196.190 km²
Habitants: 12.534.000 hab.

Esperança de vida: 60,2 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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