C/Roselló 10 local
628697690
SabadellWilaia@hotmail.com
08207 Sabadell

1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT REALITZADA.
Aquest any, han vingut uns 11 nens i nenes, des dels campaments, i han
estat acollides per famílies de Sabadell, mitjançant la nostra associació.
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Tot i que l'eix principal ha estat l'activitat d'estiu, actualment l'entitat ha
estat treballant tot l'any per la difusió de la causa Sahrauí, i pel projecte
Brigades Mariem Hassan que es durà a terme durant uns dies del mes de
Desembre i Gener, als campaments de refugiats de Tindouf.
També cal destacar que la presidenta, Esther Mora, i el coordinador de
Vacances en pau, Marcos Costa, van viatjar durant el mes de maç per
dur a terme el seguiment d'alguns dels infants que han estat acollits per
famílies de Sabadell, establir contactes amb entitats dels campaments
per poder dur a terme el projecte Brigades i per observar i prendre nota
d'alguna necessitat concreta als campaments.

2. VALORACIÓ DEL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PREVISTOS.
En general podem dir que s'ha assolit els objectius que ens van plantejar.
- Hem aconseguit augmentar el nombre de nenes i nens acollits.
- Augmentar el nombre de famílies acollidores.
- Fer difusió de la causa Sahrauí.
- Aconseguir famílies noves, que participin del projecte.
- Fer revisions mèdiques i pal·liar els problemes de salut més
importants.
- Participar en les activitats i trobades programades des de la
Federació.
- Projectar el documental Gurba i debatre posteriorment sobre la
situació del Sàhara.
La majoria de famílies les hem aconseguit ja que s'han interessat en el
nostre projecte per coneguts i o amics que ja acullen.
Hem establert forts contactes als campaments, per poder dur a terme el
projecte Brigades Mariem Hassan.
Com a objectius del projecte de desembre s'han assolit els que teniem
plantejats per Sabadell:
- Recollir material per dur als campaments
- Recollir cadires de rodes, caminadors....
- Establir forts lligams amb entitats dels campaments.
- Crear un grup de Brigadistes amb ganes de col·laborar in situ, als
campaments.
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- Continuar treballant per la causa sahrauí tant en la nostra ciutat i
comunitat com des dels campaments
els

- Fer difusió de les diferents problemàtiques amb les que es troben
refugiats als campaments.

3. VALORACIÓ DE LES DATES, HORARI I ELS ESPAIS DE REALITZACIÓ DE
L’ACTIVITAT/S:
Aquest any hem planificat de forma diferent les activitats conjuntes i
trobades, les hem anat alternant amb les revisions mèdiques, recepció a
l'ajuntament, projecció documental, trobades amb les famílies, trobades
general Catalunya... S'ha intentat coordinar de tal manera que es reduís
el nivell d’estrès de les famílies.
L'assistència de les famílies a les activitats ha estat, pràcticament del 100,
totes les activitats han estat molt ben valorades per les famílies, les
famílies en totes les activitats han pogut compartir estones neguits,
dubtes i experiències, de la mateixa manera que els infants Sahrauís han
pogut parlar amb els seus companys i compartir com estan i com es
senten.
Aquest any tot i ser 11 nens i nenes tant l'arribada com el comiat han
estat molt relaxats, ja que han vingut tots el mateix dia i això va
comportar el no haver de fer tants viatges a l'aeroport, hem pogut
atendre a les famílies una per una i de manera individualitzada, i fer una
recepció més mediàtica, tots junts.
Va ser també amb la presentació de Gurba, una manera de fer arribar
a molta més població, informació i una visió més amplia , de la situació
en la que es troba el poble Sahrauí, refugiat als campaments de Tindouf.
Tot i que s'esperava molt més públic, s'ha plantejat el tema de buscar
més suport per fer una difusió que arribi a més gent.
També es va participar en la plantada de Jaimes de Vilanova.
Cal dir que l'activitat prevista pel mes de Desembre i Gener, sota el nom
de Projecte Brigades Mariem Hassan, consisteix en baixar als
campaments a dur diferents materials ( gases, benes, iode, cadires de
rodes, bolquers, caminadors, crosses) de manera voluntària per
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col·laborar estretament amb les diferents associacions, que hi ha als
campaments de refugiats, que ajuden a les víctimes antipersones.
Podem dir que la primera part del projecte que ha estat la difusió i
recollida de material, s'ha assolit totalment, s'ha fet difusió amb diptics,
cartells, difusió a les xarxes socials, i s'ha recollit força material 8bolquers
d'adult, benes, gases, iode, caminadors, crosses...
Queda pendent la part de baixada als campaments on els brigadistes,
faran entrega del material recollit.
4. NÚMERO DE PERSONES I ENTITATS PARTICIPANTS:
Aquest any han vingut 11 infants, han estat acollits i acollides per famílies
de Sabadell.
Entre les 11 famílies participants directes del projecte i totes les persones
que en diferents moments han assistit a les diferents activitats (plantada
de Jaimes, projecció del documental, Trobada a Santa Perpetua, sopar
de germanor etc..) hem calculat un nombre de 200 persones diferents.
També podríem parlar que de cara al desembre participaran unes 20
persones, per baixar material higiènic, de primers auxilis i cadires de
rodes, caminadors, per les víctimes de les mines antipersona, sense
comptar de totes les persones que han aportat material, donacions i
temps per poder dur a terme aquesta part del projecte Brigades Mariem
Hassan

5. VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ:
Per l’acollida dels infants, no hi ha hagut cap problema, ja que des de fa
10 anys que l'entitat va acollint infants.
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L’organització del Documental, ens ha suposat més feina de la que
esperàvem per temes organitzatius i de coordinació, s'han hagut de
resoldre problemes d'infraestructura, buscar una persona per a que
presenti el documental, la publicitat... i hi ha suposat que la no es
compleixi amb les dades previstes de participació, ja que esperàvem
més gent de fora l'associació.
6. LA INFRASTRUCTURA DE L’ACTIVITAT:
Per fer el sopat de germanor i comiat , com ja va passar l'any passat una
família acollidora va obrir les portes de casa seva i vam poder fer-ho allà,
donat que a finals d'agost no es poden fer servir instal·lacions municipals
Pel passi del documental l'espai va ser l'adient, tot i que vam tenir
problemes amb els aparells ( altaveus...).
7. DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT:
Per buscar famílies acollidores es van fer cartells que es van distribuir en
els autobusos de la TUS, centres cívics...
Aquest mitjà de difusió el valorem molt positivament doncs ens permet
arribar a molta població de Sabadell de edats i cultures diferents. També
es va fer difusió per facebook, blogg i twitter.
La difusió de l'activitat del passi del documental el dia 20 de juliol, també
es van fer cartells, distribuint-lo en diferents punts de la ciutat.
Tots els cartells i difusions que fem es recolzen mitjançant les xarxes
socials, Facebook - Sabadell Wilaia, Twitter: @sabadellwilaia i blogg:
Sabadellwilaia.org.
També cal destacar que durant aquest any hem estat fent difusió del
projecte Brigades Mariem Hassan, que es durà a terme al mes de
Desembre i Gener en els campaments amb diferents entitats d'allà, s'han
fet cartells, díptics i campanyes per fer difusió del projecte i dades de la
situació en la que es troben als campaments de refugiats
VEURE ANEX 1
8. ECONÒMICAMENT: ha estat una activitat ben dimensionada, el
resultat econòmic ha
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estat equilibrat, s’ha fet una bona gestió dels recursos, ... 

La gestió economica ha estat adequada, s'ha reforçat amb una visita
previa furant la setmana santa.

Sabadell, 10 de .Novembre............ de 2016......
Signatura i segell entitat

