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 DIPSALUT 

 ASSOCIACIÓ ECCIT 

 ASSOCIACIÓ CÒRNIA 

 AJUNTAMENT DE SALT 

 DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 UNIVERSITAT DE GIRONA 

 AJUNTAMENT DE GIRONA 

 AJUNTAMENT DE GUELMIM 

 CONSULAT MARROQUÍ DE GIRONA 

 ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 

 ASSOCIACIÓ MAGREBINS SENSE FRONTERES 

 FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT CCOO GIRONA 

 ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPEÉS DEFI  

 ASSOCIACIÓ MOVIMENT NÒMADA PER LA SOSTENIBILITAT 

 AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (ACCD) 

 UNIÓ GENERAL DE ASSOCIACIONS DE DISCAPACITATS DE LA REGIÓ DE GUELMIM 

 MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DU DEVELOPPEMENT 

HUMAIN DU MAROC (MSDS) 
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El Projecte Guelmim 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 tota la regió del 

Sàhara al Marroc. 

Els destinataris/es directes són: 

 Els equips humans de les associacions de discapacitats. 

 El col·lectiu de discapacitats físics i psíquics de la zona del Sàhara d’edat i sexe variables. 

 Els professors i alumnes de l'escoles de primària de la regió que es beneficiaran dels programes 

socioeducatius 

Els destinataris/es directes són: 

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

escoles. 

 Els habitants de la regió per la sensibilització envers la problemàtica de l’endogàmia i les malalties 

rares.  

 A Catalunya i el Marroc totes les persones que tinguin la possibilitat i accés als documentals 

audiovisuals, multimèdia o fotogràfics. 

Promoure la inclusió social i l'atenció mèdica dels discapacitats físics i psíquics al Marroc. 

 Sensibilitzar les autoritats del Marroc sobre les conseqüències de la pràctica de la Endogàmia. 

 Promoure la inclusió social dels discapacitats a través de l'escolarització dels nens discapacitats. 

 Promoure l'atenció mèdica dels discapacitats físics i psíquics a través de personal sanitari 

voluntari. 
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 Involucrar les Universitats de Ciències de la Salut del Marroc pel que fa la problemàtica de la 

Endogàmia. 

 Treballar en xarxa amb altres associacions de discapacitats físics i psíquics del Marroc per defensar 

millor els drets dels usuaris. 

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 del Marroc. Durant 5 anys va desenvolupar en la regió de l’Atles Mitjà, diferents programes 

per millorar l’atenció mèdica i la inclusió social del col·lectiu de discapacitats físics i psíquics. 

L’any 2017 NouSol firma un conveni de col·laboració amb la Unió d’Associacions de discapacitats de la 

regió de Guelmim per tal de desenvolupar diferents projectes per millorar la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat. 

La  província de Guelmim pertany a la regió Guelmim-Oued Noun i té uns 180.000 habitants repartida en 

diferents petits pobles i la seva capital (Guelmin).  

Està situat al sud-oest del país, a uns 200 km al sud d'Agadir, a 125 km de Tiznit i a 30 km de l'oceà Atlàntic. 

La ciutat és considerada la porta d'entrada al Sàhara al Marroc. Havia estat un centre de caravanes en el 

camí de Tombouctou. Avui dia és un important lloc de comerç i intercanvi entre la població assentada i 

nòmades del desert. Té el major mercat de camells del Marroc.  

El fet de situar-se al nord del Sàhara Occidental l’inclou en el seu context  sociopolític. Es tracta d’una zona 

majoritàriament desèrtica, on les condicions de vida són dures i hi escasseja l’aigua, la flora i la fauna. Els 

principals recursos econòmics de la zona els aporten les mines de fosfats, la ramaderia de dromedaris i la 

riquesa pesquera de la costa Atlàntica. Pel que la seva població, hi trobem una gran majoria d’origen 

amazic, sahrauís, àrabs (amazics arabitzats), subsaharians i descendents de la colonització espanyola i 

marroquina. L’Islam és la religió predominant i les llengües parlades a la regió són el darija (dialecte de 

l’àrab), Tamazic i àrab hassanià (dialecte beduí).  

El Sàhara Occidental fou ocupat per Espanya el 1884 i colonitzat de forma efectiva  partir de l’any 1934. 

El 1973 s’hi crea el Frente Polisario, el qual persegueix l’objectiu de desfer la colònia i lluitar per la 

independència del territori. Dos anys més tard, aprofitant un moment de màxima debilitat del dictador 

Franco, el govern marroquí organitza la ‘Marcha Verde’. Aquesta representa una invasió il•legal del 
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Sàhara Occidental amb intenció d’incloure’l a la geografia de Marroc. Just abans de la mort de Franco, 

Espanya opta per abandonar el territori sahrauí i cedir-ne l’administració a Marroc i Mauritània. Aquesta 

cessió però, és temporal i es promet un referèndum d’autodeterminació al poble per decidir si volen o no 

convertir-se en territori independent. Aquest referèndum promès per les Nacions Unies no ha estat mai 

celebrat. 

 Al 1976 Marroc ocupa militarment la seva zona adjudicada i el Frente Polisario respon proclamant al 

creació de la República Àrab Sahrauí Democràtica. Això dóna lloc a una guerra entre la RASD, Marroc i 

Mauritània, encara que aquesta última firma les paus dos anys més tard. La guerra provoca la fugida de 

milers de sahrauís, els quals s’establiran com a refugiats a Tinduf sota el permís d’Argèlia.  Marroc, a més, 
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construeix un mur que separarà el territori controlat per la RASD i l’envaït pels colons marruquis. Aquest 

mur està protegit militarment i rodejat per mines antipersones. El 1991, es dona per finalitzada la guerra 

entre la RASD i Marroc. Els sahrauís viuen, doncs, repartits entre els camps de refugiats argelins i el 

territori envaït per Marroc, qui tortura i reprimeix enèrgicament aquells qui gosin protestar.  És doncs, un 

conflicte encara vigent que impregna la població de tensió.  

A nivell cultural, està molt estesa la pràctica de casar-se entre familiars, cosa que es coneix com a 

endogàmia. Aquesta queda palesa en un alt índex de persones amb discapacitats físiques i psíquiques 

degut a problemes genètics. La situació d’aquestes és realment preocupant i cal abordar-la amb urgència. 

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

També hi trobem un problema a nivell burocràtic, ja que el procés de registre 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 Guelmim, 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 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 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, així com complicacions perinatals i conseqüències de l’endogàmia. 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 diners en aquest procés 

que té com a resultat l’empobriment de la família i la no solució de la malaltia. 


