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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS 

 ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 

 HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS D’AGHBALA 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS DE TIZNI N’ISLY 

 ASSOCIACIÓ MOVIMENT NÒMADA PER LA SOSTENIBILITAT 

 ASSOCIACIÓ ECCIT 

 ASSOCIACIÓ CÒRNIA 

 FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT CCOO GIRONA 

 ASSOCIACIÓ MAGREBINS SENSE FRONTERES 

 ASSOCIACIÓ DE DONES MARROQUINES DE SALT AMAL 

 ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGISTÍCA 

 ASSOCIACIÓ FARMA MUNDI 

 AJUNTAMENT DE SALT 

 AJUNTAMENT D’AGHBALA 

 LABORATORI MÈDIC ANÒNIM  

 PUNT DE FOCUS 

 ERAM, ESTUDIS MULTIMEDIA UDG 

 FAMU UNIVERSITAT DE CINE DE PRAGA 

 PRODUCTORA AUDIOVISUAL DDM 

 CONSULAT MARROQUÍ DE GIRONA 

 LABORATORIS L.I.A.B, Casablanca, Marroc 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Aghbala     
Projecte de cooperació internacional 

                                                  
 

ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 3 

 

L’octubre del 2012 l’Associació Nousol es va posar en contacte amb el Doctor Saül Martínez buscant 

assessorament per un cas de malaltia neurològica d’una nena marroquina de cinc anys.  

Mai vam arribar a imaginar que aquest cas ens portaria a desenvolupar un projecte d’aquesta 

envergadura. 

A més a més aquest projecte ens ha portat a conèixer la realitat dels discapacitats físics i psíquics en 

diferents comarques de l’Atles Mitjà. Un col·lectiu en risc d’exclusió social  completament abandonat  

a  les muntanyes. 

Joel López Beltrán 

Director de Nousol ONG 

ANTECEDENTS 

Nousol es va desplaçar a Aghbala per iniciar el projecte Inch’Allah Chaima, que tenia per principal 

objectiu diagnosticar la malaltia rara d’ una nena de cinc anys. 

A través d'aquest cas, Nousol es va posar amb contacte amb l' associació de discapacitats d’ Aghbala. Es 

van mantenir diverses reunions on van quedar paleses les greus mancances a les que estan exposats els 

discapacitats de la zona de l’Atles mitjà, un entorn especial i de característiques molt específiques.  

Desprès de molt d'esforç, el febrer del 2014  es va aconseguir el diagnòstic de la Chaima Baalil, Acidúria 

Glutàrica Tipus I. L'Acidúria es una malaltia genètica i hereditària que afecta al metabolisme. Un cop 

detectada la malaltia i conegudes les seves característiques principals, s’han pogut identificar més casos 

d’aquesta mateixa malaltia a la Zona de l’Atles mitjà.  

Actualment Nousol  està duent a terme un projecte d’investigació amb la col·laboració de l’Hospital de 

Sant Joan de Déu de Barcelona, sota la coordinació de la doctora Belén Pérez Dueñas, per a poder 

identificar més casos de la malaltia en aquesta zona del Marroc. 

RESUM DEL PROJECTE 

El Projecte Aghbala es 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 les 

comarques d’Aghbala, Boutferdà i Tizi n’isly del Marroc.  

DESTINATARIS I DESTINATÀRIES 

Els destinataris directes són: 

 El col·lectiu de discapacitats físics i psíquics (Aproximadament uns 1200 usuaris) de les 

comarques d'Aghbala, Boutferdà i Tizi n'isly d'edat i sexe variables i l’equip humà de les 

associacions de discapacitats d'Aghbala i Tizi n'isly (35 persones) 

 Els nens i professors de les llar d'infants que tenen les dues associacions (8 professors i uns 100 

nens). 
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 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 i llars d'infants. 

 Els habitants de les comarques d'Aghbala, Boutferdà i Tizi n'isly 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 

El projecte el formen set 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. PROFESSIONALITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS 
D’AGHBALA (ADA) 

Al Marroc cada capital de comarca té la seva associació de discapacitats. Aquestes associacions donen 

un servei públic i són les encarregades de assessorar i registrar als discapacitats físics i psíquics al 

ministeri de sanitat. Estan gestionades per discapacitats o gent de la zona, la majoria dels quals no tenen 

formació ni coneixements mèdics. 

Actualment, l'Associació d ‘Aghbala disposa d'una seu, cedida recentment per l'ajuntament, de grans 

dimensions i amb moltes possibilitats per poder donar un bon servei als discapacitats de tota la 

comarca. Des de Nousol volem professionalitzar l’associació de discapacitats d ‘Aghbala perquè tinguin 

les eines necessàries per poder pal·liar, en la mesura del possible, les mancances dels discapacitats físics 

i psíquics de la zona. Estem treballant també perquè la seu d ’Aghbala sigui la seu central dels 

discapacitats de les comarques de Boutfardà, Imilchil i Tizi N’isly i que les associacions de discapacitats 

estiguin coordinades. Un altre objectiu és la creació de la marca d’identitat (logotip, web, xarxes 

socials...) de l’ADA per tal de donar-la a conèixer i així afavorir a la interrelació amb altres associacions o 

entitats.  

A més, l’associació Acció Solidària i Logística (bombers de Barcelona) col·laboren en el projecte amb la 

donació i transport d’una furgoneta de la flota del col·lectiu que s’utilitzarà per donar servei a les 

persones amb discapacitat que viuen en comunitats aïllades 

2. ÀMBIT SOCIOSANITARI 

A la zona de de l’Atles Mitjà està molt estesa la pràctica de casar-se entre cosins degut a la dificultat 

d'accés a aquesta zona i a trets culturals Berber. L'endogàmia queda palesa en un alt índex de persones 

amb discapacitats físiques i psíquiques degut a problemes genètics. 
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Una de les accions sociosanitàries consisteix en la identificació i registre dels discapacitats a la sanitat 

marroquí ja que degut a el context geogràfic, cultural i econòmic moltes d’aquestes persones no estan 

registrades ni tenen un diagnòstic ni segueixen un tractament. 

L’associació de discapacitats d’Aghbala disposa d'una sala de rehabilitació i fisioteràpia en desús perquè 

no tenen professionals que li donin l'ús adequat. Nousol ha iniciat una acció de voluntariat amb 

fisioterapeutes, infermers i rehabilitadors catalans per donar aquest servei amb l’objectiu final de 

formar persones locals que puguin continuar-lo.   

De la mateixa manera, l’Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) està col·laborant activament en el projecte 

sota la direcció de la Dra. Neuropediatra Belén Pérez Dueñas. Està previst una acció de voluntariat amb 

neuro pediatres, pediatres i rehabilitadores de l’HSJD de Barcelona al projecte Aghbala per diagnosticar i 

tractar usuaris del projecte.  

L’Hospital Sant Joan de Déu disposa d’un programa  que té com a objectiu  ajudar a aquells nens les 

vides dels quals depenen de la possibilitat d’accedir a un tractament mèdic-quirúrgic d’alta complexitat i 

que els sistemes sanitaris del seus països no els hi poden oferir.  Nousol presentarà varius casos de nens 

discapacitats d’Aghbala. Aquests nens seran identificats per les neuro pediatres voluntàries de HSJD 

seguint els criteris del programa.  

La secció de fisioteràpia precoç de l’HSJD ha format durant tres mesos diferents fisioterapeutes 

voluntaris amb la tècnica de fisioteràpia Bobath per tractar pacients amb malalties neurològiques i 

trastorns de moviment. Aquests coneixements es donaran a les famílies afectades d’aquests pacients 

per millorar la seva qualitat de vida i continuar el treball a casa.  

3. ÀMBIT D’INVESTIGACIÓ I RECERCA 

 L’HSJD col·labora i assessora amb la identificació i diagnòstic de malalties neurològiques, rares i 

genètiques que es donen en aquesta zona. Aquest hospital té com a objectiu l’estudi genètic i metabòlic 

d’aquestes malalties per poder millorar tractaments i buscar una possible cura.  

Actualment l’hospital ha diagnosticat la malaltia rara Acidúria Glutàrica 1 en diferents pacients.  Aquesta 

malaltia és una malaltia metabòlica de trastorn genètic d’herència autosòmica recessiva .Aquesta 

malaltia es produeix per la deficiència de l’enzim glutàric coenzim A deshidrogenasa (GDH)  provocant 

que el malalt no sintetitzi bé alguns aminoàcids presents en les proteïnes i  que s’acumulin de manera 

neurotòxica. El nadó neix sense problemes, ja que fins al moment del part és la seva mare la que 

s’encarrega de metabolitzar les proteïnes i ella ho fa correctament encara que sigui portadora d’una 

informació genètica errònia. Quan el nadó comença a alimentar-se, les proteïnes de la llet es degraden i 

alliberen tots els aminoàcids i l’ àcid glutàric i els seus derivats comencen a acumular-se. Un procés 

infecciós acostuma a desencadenar la malaltia.  

És molt important el diagnòstic precoç de la malaltia per evitar la descompensació metabòlica que 

produeix una crisi encefalopatica durant els primers sis anys de vida del nen que li pot provocar danys 

cerebrals irreversibles i condicionar una pèrdua d’adquisicions motrius del pacient o inclús la mort. 

L’HSJD ha elaborat una dieta amb els aliments aptes i locals per aquests tipus de pacients per millorar el 

seu estat de salut. També està estudiant el DTA dels pacients amb Acidúria i els seus familiars.  



Projecte Aghbala     
Projecte de cooperació internacional 

                                                  
 

ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 6 

 

4. ÀMBIT ARQUITECTÒNIC  

Dins del projecte Aghbala es proposa una solució integral a problemes derivats  de l'entorn físic: la 

topografia d'alta muntanya, construccions poc  accessibles a persones amb mobilitat reduïda i les 

condicions climàtiques de fred extrem a l'hivern. 

El Grup de recerca de la UdG, CATS, format per diferents professors, alumnes i exalumnes i en 

col·laboració amb l'associació Moviment Nòmada està desenvolupant la part arquitectònica del Projecte 

Aghbala, que consisteix en diferents intervencions. Aquestes es desenvoluparan en dues línies 

d'intervenció:  

 Per una banda, adaptar diferents infraestructures  per a l'accés de discapacitats per tant, 

d’eliminar les barreres arquitectòniques i per l’altra, rehabilitar i condicionar les construccions 

des del punt de vista del confort i les condicions climàtiques. 

La gestió i intervenció en els diferents espais ve conduïda per la contrapart l'associació de discapacitats 

d’Aghbala que indica les principals deficiències de cada emplaçament en concret.  

Hi ha tres emplaçaments per a les diferents intervencions: 

 Associació de discapacitats de Aghbala: tallers de capacitació i conscienciació per recuperar les 

seves tècniques constructives en terra perdudes des de fa anys. Tallers de gestió d'energia i 

recursos, construcció d'elements bioclimàtics (estufes d'alt rendiment, captadors solars) tot 

amb baix cost i màxima eficiència. 

 Escola de primària Malouia d’Aghbala: Eliminació de barreres arquitectòniques per permetre un 

accés total als discapacitats a totes les instal·lacions de l'escola. 

 Habitatge de la família Baalil: Taller comunitari de rehabilitació d'una façana per a millora 

climàtica. Petites intervencions per a estalvi d'energia, restitució de fusteria. Adaptació de 

l'habitatge per a una persona discapacitada (Chaima Baalil). 

5. ÀMBIT SOCIOEDUCATIU 

El tema principal de l’àmbit socioeducatiu és la inclusió social de persones amb discapacitat a l’escola i a 

la llar d’infants d’Aghbala. Davant el context social descrit Nousol ajudarà a professionalitzar les 

especialistes de la llar d’infants de l’Associació de discapacitats d’Aghbala donant recursos i formació a 

nivell d’inclusió, educació especial i psicomotricitat.  Dos professores franceses ensenyaran francès a 

nens a través d’una obra de teatre on tractaran el tema de la inclusió social dels discapacitats. Es 

matricularan nens/es amb discapacitat a l’escola de primària Malouia d’Aghbala.  

Dos mestres d’Aghbala participaran en el programa d’intercanvi de professorat que du a terme 

l’associació Eccit amb la ciutat de Girona. Aquests dos mestres es formaran en inclusió i discapacitat, 

psicomotricitat, educació especial... i veuran diferents pràctiques educatives que es fan a les comarques 

gironines.  De la mateixa manera, un grup de formadors/es de les comarques de Girona viatjarà a 

Aghbala per realitzar unes jornades de formació en aquests temes amb el professorat de la llar i l’escola. 

Es faran accions pràctiques a les aules per tal que sigui  més efectiu i així també, incidir en aspectes 

metodològics.  
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6. ÀMBIT AUDIOVISUAL 

Nousol i l’Associació Còrnia estan realitzant dos documentals multimèdia. El primer documental 

multimèdia es el seguiment durant dos anys de la vida de la Chaima Baalil. El segon sobre l’endogàmia, 

principal problema de la zona  del qual deriven tots els altres: discapacitats físiques i psíquiques, 

malalties rares etc. Aquest treballs documentals han de servir per fer sensibilització al Marroc ja que es 

repeteix en les diferents comunitats rurals que viuen aïllades, zona desèrtica, muntanyosa...  També han 

de servir per provocar una incidència política i mobilització social respecte aquesta pràctica i que 

provoca tants problemes en les poblacions afectades.   

La productora DDM i l’escola universitària multimèdia de la universitat de Girona estan realitzant un 

documental audiovisual, estil contemplatiu, sobre el procés de diagnòstic de la Chaima Baalil de la 

malaltia rara Acidúria Glutàrica I. Aquest documental s’utilitzarà per conscienciar respecte aquesta 

malaltia, les dificultats d’accés a la sanitat en països del Sud i a la problemàtica de patir una malaltia 

d’aquestes característiques en aquests països. 

7. ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ 

Una de les maneres de combatre la problemàtica de l’endogàmia , donar conèixer les dificultats d’una 

persona amb discapacitat i la seva inclusió social, promoure la cultura Amaziga i de les zones rurals és a 

través de la sensibilització.  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.  

JUSTIFICACIÓ 

Les comarques d’ Aghbala, Boutferdà i Tizi n’isly estan situades a la cadena muntanyosa de l’Atles mitjà 

a l'estat de Beni Mallal. Aquestes comarques es troben en un altiplà que està a 2000 m per sobre del 

nivell del mar. Hi ha pobles que estan a més de 2500 m d'altitud. Aquesta zona té hiverns rigorosos, amb 

neu persistent per sobre de 2.000 a 2.500 metres i a més una pluviometria molt alta. Els estius són secs i 

calorosos, el contrast tèrmic és molt significatiu. Les carreteres per arribar-hi estan molt malmeses per 

les riuades sobtades que baixen de la muntanya i  les contínues nevades. L'activitat econòmica 

predominant és la ramaderia i en menor mesura l'agricultura. És una zona poblada majoritàriament per 

l’ètnia Amaziga (berber). 

Aproximadament hi viuen unes  100.000 persones, la majoria de les quals viuen en petites comunitats 

disseminades per les muntanyes. Basen la seva economia familiar en la ramaderia i l'agricultura i en el 

suport econòmic que reben dels familiars emigrats a Europa. El context social és especial en tant que la 

població és bàsicament berber. La majoria són analfabets i ni tan sols saben parlar àrab, la llengua 

predominant, ni tampoc francès, la llengua colonial. Això fa que tinguin una gran dificultat per 

comunicar-se alhora de fer qualsevol tràmit oficial i hagin d'optar a feines poc qualificades. Està molt 

estesa la pràctica de casar-se entre cosins degut a la dificultat d'accés a aquesta zona i a trets culturals 

Berber.  
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L'endogàmia queda palesa en un alt índex de persones amb discapacitats físiques i psíquiques degut a 

problemes genètics. 

La situació d'aquests discapacitats físics i psíquics és realment preocupant, tal com es desprèn de 

l'anàlisi realitzat amb els membres de la nostra contrapart, i cal abordar-la amb urgència. Molts 

discapacitats viuen en llocs inaccessibles i remots i no tenen capacitat econòmica per desplaçar-se.  

En aquesta zona només hi ha els ambulatoris d‘Aghbala, Tizi n’isly i Boutferdà que no poden atendre 

casos greus o que necessiten un especialista concret. L'hospital més proper està a Kashba Tadla situat a 

unes tres hores de camí d'Aghbala. Els casos més greus es deriven a l’hospital de Beni Mellal, la capital 

de la regió, on hi ha tots els metges especialistes. Aquest hospital queda a més de cinc hores d'Aghbala. 

 

Al context geogràfic se li suma que el procediment burocràtic per registrar-se com a discapacitat a la 

sanitat marroquí és molt complex. En primer lloc, els discapacitats han d’anar a visitar el metge de 

família del seu ambulatori perquè els hi faci un justificant mèdic conforme tenen una discapacitat. Amb 

aquest justificant han d’anar a l’associació de discapacitats que els hi pertoqui, en el nostre cas a 

Aghbala, per inscriure’s al registre de discapacitats de l’associació i fer-se el carnet de discapacitats. Una 

vegada inscrits a l’associació se’ls hi dóna un document oficial del ministeri de sanitat marroquí 

anomenat Dossier Medical. Un cop disposen d’aquest document han de tornar a l’ ambulatori  

on el seu metge de família els hi fa un primer examen mèdic. El metge en qüestió registra i certifica els 

resultats d’aquest primer examen al Dossier Medical. El següent pas és anar a l’hospital de la capital, 

Beni Mellal, on un tribunal mèdic format per cinc metges diferents estudiaran el cas i certificaran el seu 

grau d’invalidesa. El grau d’invalidesa i resultats del tribunal es registraran al Dossier Medical. Per últim, 

cal portar el Dossier Medical a l’associació de discapacitats ja que seran ells els que s’encarreguen de 
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forma oficial de fer arribar el Dossier Medical al Ministeri de Sanitat de Rabat on el pacient quedarà 

registrat com a discapacitat. El Dossier medical seria el més semblant a un diagnòstic. 

Aquest procediment és extremadament difícil per la gent de la zona perquè no disposen de la 

informació necessària, ni dels recursos econòmics, ni del temps per a poder realitzar aquestes gestions. 

Per aquest motiu la majoria dels discapacitats no estan registrats ni a l’associació de discapacitats ni al 

Ministeri de Sanitat. 

En referència al context social, els discapacitats de la zona queden exclosos de la vida pública, laboral i 

educativa. Hi ha un gran desconeixement del tracte que necessiten aquestes persones per part dels 

professionals de l’associació de discapacitats i també de les escoles. Aquests no disposen de la suficient 

formació i recursos per donar una bona atenció a aquest col·lectiu. Moltes de les discapacitats vénen 

donades pel desconeixement que hi ha del cos i de les conseqüències que pot tenir una petita lesió si no 

es tracta de forma adequada. Moltes famílies amb persones amb discapacitat busquen respostes a 

metges i curanderos de la zona que no tenen formació suficient per donar una informació verídica. Les 

famílies gasten molts de diners en aquest procés que té com a resultat l’empobriment de la família i la 

no solució de la malaltia. És aquí on pren importància la col·laboració de Sant Joan de Déu amb la seva 

experiència i coneixements sobre malalties rares i la investigació d’aquestes patologies en pacients 

d’Aghbala.  

La cultura constructiva marroquina històricament és basava en la arquitectura amb terra però des de fa 

uns anys ha canviat la tendència i ara es construeix amb blocs de formigó. Un dels problemes del 

formigó  és que no suporta el contrast tèrmic de la zona. Amb aquest projecte es pretén tornar a 

introduir les tècniques constructives amb la finalitat de fer  intervencions d’eliminació de barreres 

arquitectòniques i adaptació a l’entorn climàtic. 

Des de l’associació creiem important incidir en la societat actual que prioritza els continguts digitals, 

audiovisuals i multimèdia a través d’aquests. Els documentals que es realitzaran sobre aquest projecte 

serviran per donar conèixer la situació actual que hi ha i el procés que s’està seguint de tot el projecte.  

Servirà també per conscienciar la gent del poble i fer de nexe d’unió entre Catalunya i el Marroc a través 

de xerrades i taules de debat, exposicions fotogràfiques, projeccions dels documentals...  

Per últim a través del programa Cuida’m està previst nens discapacitats de la zona d’Aghbala puguin ser 

operats a l’Hospital Sant Joan de Déu de forma gratuïta. Aquests nens aniran acompanyats amb el pare 

o la mare. Durant la seva estada a Catalunya residiran a casa de famílies marroquines. Aprofitarem 

aquestes estades per fer sensibilització respecte a la cultura Amaziga i el paper que juga la comunitat 

rural amb el fi de donar-la a conèixer tant a ciutadans marroquins com catalans.  

 


