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Cada any milers de senegalesos deixen el seu país perseguint un somni que moltes 
vegades no es farà realitat. La desesperació els fa desafiar el destí empenyent-los al 
nord. Alguns ni tan sols aconsegueixen arribar al seu particular “Dorado”.  Amb 
freqüència són els millors els que se’n van, i el que els espera un cop arribats al 
destí no es correspon sovint amb les seves expectatives.  Acostumen a trobar-se en 
un lloc hostil en el que han de fer front  a multitud de dificultats.  
 
A més, al llarg d’aquest trajecte, s’adonen que la vida a Occident no és com 
esperaven. Poc a poc comencen a ser conscients que el benestar econòmic 
comporta  aspectes negatius associats com l’ estrès o la soledat.  
 
En definitiva, comencen a ser conscients que la riquesa dels països desenvolupats 
és en certa manera etèria, i que en moltes ocasions aquestes països són rics 
només en termes materials. Alguns, frustrats en veure el seu talent desaprofitat, 
decideixen reunir els estalvis i tornar al seu país d’origen. No obstant, les seves 
famílies, que acostumen a tenir una idea distorsionada de la seves vides a Europa i 
consideren que aquesta és la única via de millora econòmica, sovint els rebutgen i 
pressionen perquè es quedin. 
 
Aquesta pel·lícula pretén acabar amb els clixés i promoure un canvi de mentalitat 
sobre aquests aspectes. AKIYAYÁ narra les històries de joves emprenedors africans 
que viuen a Europa i a l’Àfrica, mostrant com estan canviant el món a la vegada  
que persegueixen els seus somnis. 
 
El documental, filmat entre Barcelona i el Senegal, analitza el concepte de l’accés a 
la oportunitats de joves que han decidit quedar-se al Senegal i d’altres que han 
decidit emprendre el viatge cap a Europa. Oferint una mirada crítica i lúcida sobre 
els mites, creences i idees preconcebudes que alimenten els prejudicis i somnis a 
ambdós costats.       
 
A través de l’exemple de diferents joves els documental ens mostra els seus 
projectes individuals i ens transmet , a través de les seves vides i experiències, que 
tot és possible quan hi ha voluntat. Que no importa tan el “aquí” i el “allà” , sinó que 
el més important és definir bé els teus propis somnis i lluitar cada dia per 
aconseguir-los.   
             


