
Projecte Inch'Allah, 
Chaima

Projecte Aghbala

2. Àmbit Socio 
sanitari

3. Àmbit Investigació i 
recerca

5. Àmbit Socio 
educatiu

4. Àmbit 
Arquitectònic

6. Àmbit Audiovisual

7. Sensibilització

1.Impuls Assoc. 
discapacitats Aghbala 

i Tizi n'isly (ADA)

Incidència política i 
movilització social 

     

   

 

  

 

 

   

 

 

  

    

  

  

 

 

 

  

 

 



1. Impuls Associació de 
discapacitats d'Aghbala i Tizi 

n'isly (ADA)

Assoc. Nousol

Crear marca d'identitat de 
l'ADA

(logotip, web, xarxes socials)

Professionalització de l'equip 
directiu de l'ADA

Crear sinergia entres totes les 
Associacions de discapacitats 

de l'Atles mitjà

Assoc. Acció Solidària i 
Logística & 

Bombers de Barcelona

Donació i transport (Aghbala) 
d'una furgoneta de la flota 
dels bombers de Barcelona

 

 

  



2. Àmbit Socio 
sanitari

Assoc. Nousol

Identificació i registre dels 
dicapacitats a la sanitat 

pública marroquí

Servei de fisioteràpia i 
rehabilitació a l'Associació de 
discapacitats d'Aghbala (ADA)

Formació de profesionals per la 
sala de recuperació de l'ADA

Hospital Sant 
Joan de Déu 

(HSJD) 

Diagnosticar pacients

Voluntariat Neuro-Pediatres, 
pediatres i rehabilitadores de 

l'HSJD

Formació tècnica Bobath a 
fisoterapeutes voluntaris a l'ADA

Identificar possibles beneficiaris 
d'una fundació catalana

Fundació catalana
Operació de nens malalts d'Aghbala a 

l'HSJD

  

  



3. Investigació i recerca
Hospital Sant Joan de 

Déu 

Identificació i diagnòstic de malalties rares

Estudi del DTA de pacients amb Acidúria 
Glutàrica 1

4. Àmbit 
Arquitectònic

CATS (Grup 
d'investigació de la 

UdG)
Redacció del projecte:

- Escola: Eliminació barreres arqutectòniques

- Centre de discapacitats: Tallers de 
rehabilitació i confort

- Estufes d'alt rendiment a l'escola Malouia

Supervisió i tutorització del projecte pel Doctor 
en terra Gabi Barbeta (UDG)

Assoc. Moviment 
Nòmada

Organització i gestió de l'obra

 

 

 

 

 

  

  



5. Àmbit Socio 
educatiu

Assoc. Nousol Formació en psicomotricitat a la llar d'infants de l'ADA

Inclusió de discapacitats a l'escola pública d'Aghbala

Professionalització de les especialistes de la llar 
d'infants de la Associació de discapacitats d'Aghbala 

(ADA)

Assoc. Eccit Formació del professorat de l'escola Malouia d'Aghbala 
referent a la discapacitat

Intercanvi de professorat entre Agbhala i Girona

Formació en psicomotricitat a l'escola Malouia d'Aghbala

6. Àmbit 
Audiovisual

Assoc. Còrnia 

Documental fotogràfic i multimèdia 
sobre l'endogàmia

Documental fotogràfic i multimèdia 
Inch'Allah, Chaima

Productora DDM i 
ERAM (UDG) Documental audiovisual Inch'Allah, Chaima

  



7. Sensibilització

Assoc. Nousol

Catalunya

Projecció del documental 
audiovisual i/o multimèdia

Exposicions fotogràfiques

Xerrades i taules de debat

Aghbala, Marroc

Sensibilització sobre 
l'Acididúria Glutàrica 1 i les 

malalties rares

Sensibilització sobre els 
efectes negatius de 

l'endogàmia

Sensibilització sobre 
l'inclusió social dels 

discapacitats

Assoc. Magrebins 
sense fronteres

Acolliment famílies 
beneficiàries del 

programa Cuida'm

Sensibilització respecte a la 
cultura Amazigh i de la 

població de zones rurals

 


