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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS 

 MINISTERI DE SANITAT DEL MARROC 

 MINISTERI DE LA SOLIDARITAT, LA DONA, LA FAMÍLIA I EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ DEL 

MARROC (MSDS) 

 COMUNA D’AGHBALA 

 AJUNTAMENT D’AGHBALA 

 AMBULATORI D’AGHBALA 

 CASAL DE JOVES D’AGHBALA 

 ESCOLA MALOUIA D’AGHBALA 

 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS D’AGHBALA (ASHA) 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS DE TIZNI N’ISLY 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS D’AZROU 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS D’AGHBALO CARDUS 

 ASSOCIACIÓ MOVIMENT NÒMADA PER LA SOSTENIBILITAT 

 ASSOCIACIÓ ECCIT 

 ASSOCIACIÓ CÒRNIA 

 FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT CCOO GIRONA 

 ASSOCIACIÓ MAGREBINS SENSE FRONTERES 

 ASSOCIACIÓ CONDUCTORS SOLIDARIS 

 ASSOCIACIÓ FARMA MUNDI 

 DOLÇA REVOLUCIÓ 

 PUNT DE FOCUS 

 ERAM, ESTUDIS MULTIMEDIA UDG 

 FAMU UNIVERSITAT DE CINE DE PRAGA 

 PRODUCTORA AUDIOVISUAL DDM 

 CONSULAT MARROQUÍ DE GIRONA 

 CASA AMAZIGA DE CATALUNYA 

 ASOCIACIÓN FELICIDAD SIN FRONTERAS 
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RESUM DEL PROJECTE 

El Projecte Aghbala és un projecte de cooperació internacional que pretén desenvolupar un programa 

integral d’inclusió social i d’atenció mèdica pel col·lectiu de discapacitats físics i psíquics a la zona 

muntanyosa  de l’Atles Mitjà al Marroc 

DESTINATARIS I DESTINATÀRIES 

Els destinataris directes són: 

 El col·lectiu de discapacitats físics i psíquics de la zona de l’Atles Mitjà d'edat i sexe variables i 

l’equip humà de les associacions de discapacitats d'Aghbala, Tizi n'isly, Azrou i Aghbalo Cardús. 

 Els nens discapacitats i cuidadors del centre d’acollida de nens discapacitats d’Aghbala. 

 Els professors i alumnes de l'escola de primària d'Aghbala Malouia així com també les 7 petites 

escoles rurals que depenen de l'Escola Malouia d'Aghbala (27 professors i 900 alumnes). 

Els destinataris indirectes són: 

 Els familiars dels discapacitats físics i psíquics així com també els familiars dels alumnes de les 

escoles. 

 Els habitants de les comarques d'Aghbala, Boutferdà, Tizi n'isly, Azrou i Aghbalo Cardús per la 

sensibilització envers la problemàtica de l’endogàmia i les malalties rares.  

 A Catalunya totes les persones que tinguin la possibilitat i accés als documentals audiovisuals, 

multimèdia o fotogràfics. 

PROJECTE AGHBALA 2015 

El projecte el formen sis àmbits d’actuació que tenen com a principals objectius la integració social de les 

persones amb discapacitats, l’atenció mèdica , la incidència política i la mobilització social. 

1. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA DE NENS 
DISCAPACITATS D’AGHBALA 

Gràcies a la feina que hem realitzat en l’Atles mitjà durant tres anys hem aconseguit un gran respecte de 

les autoritats locals. Gràcies a això a finals del 2014 l’Associació de discapacitats d’Aghbala i Nousol ONG 

vam presentar un projecte al ministeri de sanitat del Marroc per convertir el centre de discapacitats 

d’Aghbala en un centre d’acollida per 40 nens discapacitats. El projecte ha sigut aprovat. 

Aquest any 2015 aquest àmbit serà el principal del Projecte Aghbala, en tant que hem d’organitzar el 

centre d’acollida des de zero. El problema és que els integrants de l’Associació d’Aghbala no tenen la 

formació necessària per dur a terme un projecte d’aquestes característiques. Per aquest motiu el director 

tècnic de Nousol romandrà al Marroc organitzant i gestionant tot el referent al centre.  
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El primer pas és saber quins nens aniran i amb quines patologies. Amb quins recursos comptaran, quin 

personal sanitari professional podrà treballar-hi. Una vegada sapiguem això intentarem treballar amb 

xarxa amb centres d’acollida similars a Catalunya, per què ens ajudin amb l’organització i formació del 

personal sanitari com també la creació de protocols d’actuació per les diferents patologies o per casos 

d’emergència. 

Del Juny al Setembre està prevista l’arribada de la doctora pediatra Natalia Richat que s’encarregarà de 

organitzar tot lo referent a la salut dels nens. També esperem l’arribada de diferents especialistes 

voluntaris del sector mèdic per treballar les diferents patologies dels nens. 

L’objectiu final d’aquest àmbit es crear i organitzar el Centre per què pugui ser gestionat per la junta 

directiva local de l’ASHA, la formació tant dels treballadors del Centre com de la junta directiva de 

l’Associació i oferir estades per voluntaris del sector sanitari i universitari del Marroc. 

2. ÀMBIT SOCIOSANITARI 

Des de el Març fins l’Octubre del 2014 van vindre de Catalunya gairebé 30 professionals del sector mèdic 

a treballar voluntàriament al centre de discapacitats d’Aghbala. Durant aquests mesos vam atendre 847 

persones que ens han donat una bona radiografia de les patologies i necessitats de la població. La major 

part d’aquesta població està molt desprotegida en tant que viuen a comunitats aïllades a les muntanyes 

del voltant d’Aghbala.  

Aquest any volem continuar la gran tasca que vam realitzar l’any passat. Per això oferirem voluntariats a 

metges de família, pediatres, fisioterapeutes, infermers, quiro-massatgistes i sobretot a neuròlegs en tant 

que la problemàtica més greu és l’alt índex de persones que pateixen epilèpsia. Aquesta malaltia sinó es 

tracta va minvant les capacitats motores i cognitives dels malalts.  

Per dur a terme aquest àmbit Nousol té un conveni de col·laboració amb Pau i Solidaritat de CCOO de 

Girona. Pau i Solidaritat està buscant voluntaris del sector mèdic a través dels afiliats de CCOO de Girona. 

Després a Aghbala treballem amb xarxa amb l’Ambulatori i la Farmàcia d’Aghbala. 

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona disposa d’una Fundació. Aquesta Fundació porta uns 25 nens 

cada any de diferents països del món que necessiten una operació quirúrgica d’alta complexitat tècnica i 

que en els seus països no poden fer-se. Nousol va presentar tres casos de nens discapacitats d’Aghbala. 

Han sigut acceptats dos casos, Mustafà Outer y Rayan Oubou. En Mustafà serà operat al març del 2015. 

En Rayan encara no té les dates confirmades, però serà operat aquest 2015.  

Aquests nens vindran acompanyats dels seus pares i seran acollits per famílies Amazic que viuen a 

Catalunya gracies al conveni de col·laboració que tenim amb la Casa Amaziga de Catalunya ubicada a 

Cornellà del Llobregat. 

 

 

 



Projecte Aghbala 2015     
Projecte de Cooperació Internacional                

 

 5 

 

3. ÀMBIT D’INVESTIGACIÓ I RECERCA 

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona col·labora i assessora amb la identificació i diagnòstic de 

malalties neurològiques, rares i genètiques que es donen en aquesta zona degut a l’endogàmia. Aquest 

hospital té com a objectiu l’estudi genètic i metabòlic d’aquestes malalties per poder millorar tractaments 

i buscar una possible cura.  

L’objectiu d’aquest any és estendre el nostre projecte d’identificació de malalties rares a altres zones de 

l’Atles mitjà. Per aquest motiu ens hem posat en contacte amb l’Associació marroquina-espanyola 

Felicidad sin Fronteras que treballa al poble d’Azrou a uns 140 km d’Aghbala. Aquesta associació està 

gestionant com nosaltres un centre de discapacitats. Tenen un conveni amb La Universitat de Saragossa 

i envien estudiants de fisioteràpia a fer pràctiques a la sala de recuperació de l’Associació de discapacitats 

d’Azrou. Aquest any volem portar els neuròlegs voluntaris a l’Associació de discapacitats d’Azrou per 

identificar les malalties neurològiques rares i genètiques d’aquella zona per posar-ho en coneixement a 

les autoritats del Marroc. 

Un altre línia d’investigació i recerca que durà a terme l’HSJD serà l’estudi genètic de famílies senceres de 

la zona d’Aghbala amb més d’un fill amb retràs mental i amb trets dismòrfics que indicarien que es per 

causa genètica. També analitzaran l’ADN dels germans dels afectats amb la malaltia genètica Acidúria 

Glutàrica 1 per saber qui és portador de la malaltia. 

Per últim és preveu la Doctora Natalia Richat faci un treball d’investigació i recerca de tipus observacional, 

descriptiu, de tipus transversal per conèixer la freqüència real de la malaltia Acidúria Glutàrica 1 en l’estat 

de Beni Mellal i si és tracta d’un gen fundador. 

4. ÀMBIT ARQUITECTÒNIC  

Aquest àmbit el coordina i executa l’Associació Moviment Nòmada. L’any passat gairebé 30 arquitectes 

van passar per Aghbala a treballar voluntariament en la construcció d’estufes d’alt rendiment i l’eliminació 

de barreres arquitectòniques a l’escola Malouia d’Aghbala. 

Actualment al Centre de l’Associació de Discapacitats d’Aghbala disposa de servei de guarderia i d’una 

classe de costura (amb aquests serveis l’associació finança les seves despeses diàries). Aquests serveis 

ocupen part de les estàncies on s’ubicaran les habitacions i la sala d’infermeria del Centre d’Acollida. Per 

aquest motiu l’Ajuntament d’Aghbala ens ha cedit l’edifici del costat per poder traspassar aquests serveis 

allà. Aquest edifici estava en desús i necessita reformes urgents. Per aquest motiu l’Associació Moviment 

Nòmada de Girona farà els plànols i les obres necessàries per adequar l’espai. Una vegada haguem 

traspassat aquests serveis Moviment Nòmada farà els plànols de l’organització del Centre d’acollida. Per 

últim eliminarà barreres arquitectòniques i millorar els accessos dels dos edificis treballant amb xarxa amb 

l’Associació de manobres i fontaners d’Aghbala. 

L’altre línia de treball serà que veien la problemàtica sanitària de la zona i que la majoria de la població 

no es pot permetre cap tractament volem crear un hort municipal amb plantes medicinals que ajudin a 

pal·liar les patologies de la zona. Construirem un hivernacle en el terreny del Centre. L’expert en plantes 

medicinals i ecològiques Josep Pàmies de Dolça revolució ens està assessorant en quines plantes 

necessitem per les patologies que existeixen a l’Atles Mitjà com també en la cura de l’hort. També ens 
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donarà les llavors de totes les plantes que necessitem. Una vegada construït formarem als encarregats de 

gestionar i cuidar l’hort durant l’any. 

5. ÀMBIT SOCIOEDUCATIU 

Aquest 2015 continuarem treballant per la inclusió social dels discapacitats sobretot incidint per què els 

nens discapacitats vaguin a l’escola. Per aquest motiu hem firmat  un conveni de col·laboració amb l’Escola 

Malouia d’Aghbala i el Ministeri de d’educació del Marroc per escolaritzar nens discapacitats a Aghbala. 

També pretenem fer activitats de lleure i portar professors de francès per què els nens no tenen la 

possibilitat de fer cap activitat a les vacances d’estiu. Està prevista l’arribada d’educadors socials i de lleure 

de les Universitats de Girona, Lleida i Barcelona, com també l’Agrupament Escolta Joan Ros de Manresa. 

Aquest àmbit el durem a terme treballant amb xarxa amb amb Maison des Jeunes d’Aghbala (Casal de 

Joves), l’ASHA i l’Associació Cultural de Joves d’Aghbala.  

Amb aquestes activitats pretenem continuar amb la tasca d’inclusió social dels nens discapacitats amb la 

resta de nens.  

6. ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ I AUDIOVISUAL 

Durant aquests tres anys que portem treballant en aquesta zona Nousol ONG ha produït diferents 

productes audiovisuals. L’any passat la productora gironina DDM amb la col·laboració de ERAM i La 

Universitat de Cinema de Praga FAMU van realitzar un Documental Cinematogràfic sobre el procés de 

diagnòstic d’una nena de 5 anys d’Aghbala amb la malaltia rara genètica Acidúria Glutàrica 1. Aquest 

documental és troba en procés d’edició, en els propers mesos està prevista la seva estrena junt amb un 

reportatge fotogràfic. 

A més Joel López junt, Director de Nousol ONG i foto periodista de professió junt amb la fotògrafa Julia 

Malinowska està realitzant un treball documental anomenat Fills de l’Endogàmia que pretén mostrar les 

devastadores conseqüències de la pràctica de l’endogàmia. 

Per últim Joel López i Josep Sarquella i Juncà estan realitzant un documental audiovisual sobre el viatge a 

Catalunya d’en Mustapha i el seu pare degut a l’operació que li van fer a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Amb aquests productes audiovisuals és pretén fer sensibilització social per combatre la problemàtica de 

l’endogàmia, donar conèixer les dificultats d’una persona amb discapacitat i la seva inclusió social en un 

entorn d’alta muntanya, promoure la cultura Amaziga i de les zones rurals. Aquesta es portarà a terme a 

través  de xerrades, taules de debat, exposicions fotogràfiques i projeccions de documentals audiovisuals 

i/o multimèdia al Marroc i a Catalunya. Aquestes  crearan nexes d’unió entre aquests dos països per 

promoure i aproximar les dues cultures.  

A part de sensibilitzar a la població volem sensibilitzar a les autoritats del Marroc per què comencin a 

contemplar l’endogàmia com un greu problema nacional. 
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