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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS 

• MINISTERI DE LA SOLIDARITAT, LA DONA, LA FAMÍLIA I EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ DEL 
MARROC (MSDS) 

• MINISTERI DE SANITAT DEL MARROC 

• 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 

• FUNDACIÓ CUIDA’M DE HSJD BCN 

• 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 

• ASSOCIACIÓ ESTUDIANTS DE MEDICINA DEL MARROC 
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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 2016 

El projecte el formen set àmbits d’actuació que tenen com a principals objectius integració social de les 
persones amb discapacitats, l’atenció mèdica, la prevenció i sensibilització, la incidència política i la 
mobilització social. 

1. PROJECTE COOPERATIU DE SENSIBILITZACIÓ EN CONTROLS DE 
SALUD PERINATAL A L’ATLES MITJÀ 

Després de tres anys treballant a Aghbala hem pogut comprovar que la majoria de discapacitats són per 
dos causes, l’endogàmia i per problemes perinatals. Els problemes perinatals el pateixen moltes dones 
que viuen en llocs remots i només tenen l'assistència de les llevadores tradicionals. En alguns casos fins i 
tot pareixen a casa només amb l'ajuda de les dones de la família. Amb aquest projecte volem incidir en la 
prevenció en tant que coneixem les dificultats que suposa ser discapacitat a l’Atles Mitja. Aquest projecte 
pretén millorar la salut materno infantil i el benestar de les dones embarassades i dels nens, a través de 
la capacitació de les llevadores tradicionals, actualització de les llevadores professionals i la cooperació 
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entre les dues i el sistema de salut local, que d'altra manera no tindrien accés als serveis de salut, a causa 
de les barreres socioculturals, pels limitats recursos personals o condicions de vida remotes. 

2. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA DE NENS 
DISCAPACITATS D’AGHBALA (CADA) 

Gràcies al treball fet aquests darrers anys ASHA i NouSol ONG van aconseguir que el govern del Marroc a 
través del Ministeri de la dona, la família i el desenvolupament humà, subvenciones un Centre d’Acollida 
per 40 nens discapacitats de la regió de l’Atles. Tot i que la seva obertura estava prevista pel 2015 no s’ha 
pogut obrir per problemes burocràtics, encara que NouSol el va fer funcionar durant 4 mesos a l’estiu del 
2015 amb un permís especial. La nostra prioritat serà obrir el CADA de forma immediata en tant que 
entenem que es un servei prioritari. 

Aquest 2016 continuarem recolzant a l’ASHA en la professionalització de l’associació per millorar la gestió 
i l’eficiència de la seva junta directiva encarregada de gestionar el CADA. Una vegada obert el CADA 
NouSol formarà al personal local contractat pel seu funcionament. 

3. ÀMBIT SOCIOSANITARI 

Com cada estiu obrirem una sala d’atenció mèdica familiar i un altre de fisioteràpia i rehabilitació. Aquest 
servei estarà ubicat al CADA i estarà obert a tothom. Gràcies aquest servei podem seguir estudiant la 
incidència de l’endogàmia  a l’Atles Mitjà.  

L’any passat vam realitzar 904 visites mèdiques i ens agradaria continuar amb el mateix nivell del servei 
d’atenció medica pel col·lectiu de discapacitats físics i psíquics. Per aquest motiu cerquem professionals 
de l’àmbit de salut: metges de família, infermers, fisioterapeutes, osteòpates, teràpies naturals, 
rehabilitadors, neuròlegs, quiro-massatgistes, teràpies naturals,  etc. 

Aquest any està previst el viatge d’en Ryan (usuari del CADA) i el seu pare a Barcelona en tant que en Ryan 
serà operat a l’Hospital Sant Joan de Déu gracies a l’acord que tenim amb aquesta fundació. 

4. ÀMBIT D’INVESTIGACIÓ I RECERCA 

Com cada any intentarem realitzar proves d’ADN amb famílies que tinguin la majoria dels seus fills malalts 
per algun trastorn genètic. La informació és vital per saber quin tipus de trastorn genètic o malaltia 
pateixen per tal de saber si hi ha tractament i el més important, fer assessorament genètic a les famílies i 
evitar que més nens neixin amb seqüeles irreversibles.  

5. ÀMBIT HORT AMB PLANTES MEDICINALS 

El context Socioeconòmic de l’Atles Mitjà és molt especial per aquest motiu volem buscar una alternativa 
als fàrmacs en tant que la majoria de població no és pot permetre els tractaments.  

L’any passat vam construir un hivernacle i vam plantar plantes medicinals, aquest any volem anar més 
enllà i muntar un sistema d’assecar de les plantes e introduir-les en pots individuals de plàstic amb les 
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característiques impreses en els pots per poder subministrar als nostres usuaris. Per aquest motiu 
busquem gent que pugui treballar l’hort i en el sistema d’assecament de les plantes. 

6. ÀMBIT SOCIOEDUCATIU 

L’any passat vam realitzar un casal d’estiu que va ser tot un èxit. En aquest casal vam realitzar diferents 
activitats i on l’objectiu principal era la inclusió social dels nens discapacitats i sensibilitzar respecte les 
altres capacitats. Aquest any continuarem el casal d’estiu per donar aquest servei durant totes les 
vacances escolars. Per aquest motiu busquem professors, monitors de lleure, professors de llengua, 
logopedes etc. 

7. ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ I AUDIOVISUAL 

La sensibilització es un dels àmbits més importants del nostre projecte en tant que degut al context 
socioeconòmic i geogràfic hem d’evitar en la mesura del possible que neixin més nens amb discapacitats. 
Per aquets motiu incidim especialment en la sensibilització respecte l’endogàmia, en educació de la salut 
i en educació alimentaria. 

Aquest any estrenarem a Aghbala el documental audiovisual Inch’Allah Mustapha i també el documental 
fotogràfic Fills de l’Endogàmia per tal de fer sensibilització a la població. 

FOTOGRAFIES PROJECTE AGHBALA 2015 

 
Patricia i Elvira fent una sessió de Teràpia Ocupacional a un usuari del CADA 
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Laia i Gemma fent classes d’espanyol al Casal d’estiu 

La Doctora pediatra Natalia fent una visita domiciliaria a una família de les muntanyes 
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