ACTIVITAT INTERCULTURAL ALS
CAMPAMENTS DE PERSONES
REFUGIADES SAHRAUÍS
PLACES: 12
DATES: del 20 al 28 d'abril de 2019
EDAT:18-30 anys
QUOTA: 360 €, inclou vols
IDIOMES: valencià / castellà
INCORPORACIÓ: el dia 20 d'abril per a prendre el vol Alacant - Alger.
RETORN: vol Algèria - Alacant, 28 d'abril
Objectiu general
Generar activitats concordes amb els interessos de la joventut sahrauí per a fomentar la seua motivació,
participació i interés que permeta el desenvolupament de noves capacitats per a la millora del seu
desenvolupament i creixement personal, com a joves, en la societat sahrauí.
Objectius específics


Dur a terme un ventall d'activitats i eines útils per al dia a dia dels joves, ampliant els seus coneixements
perquè els puguen difondre posteriorment.
Sensibilitzar la joventut valenciana sobre la història i la situació actual del conflicte sahrauí, a través de
l'acostament i el coneixement de la seua cultura.



ÀMBITS
1.

SOCIOEDUCATIU. Es pretén conéixer i ampliar la perspectiva feminista decolonial; intercanviar llenguës i
cultures : posar en valor les experiències personals i col·lectives del poble sahrauí.

2.

CULTURA I CREATIVITAT. Es busca el canvi de les diferents perspectives culturals a través de l'art; l'ús
de les eines artístiques com a mitjà d'expressió i comunicació; el foment de la creativitat i l'aprenentatge de
nous conceptes.

3.

SALUT I SOSTENIBILITAT. Fomentar el valor del benestar i salut; consciencia en la cura del medi ambient
i apprendre noves tècniques de reciclatge; conéixer les cures primàries bàsiques.

Per a dur a terme amb èxit els tallers que presentem a continuació, es formarà durant dos dies els participants que
assistiran al voluntariat : dues vesprades, unes tres hores cada vesprada, en què els participants podran conéixerse, compartir inquietuds i sobretot, tota la informació necessària sobre el context del poble sahrauí, i també
formació especifica sobre els tallers que es realitzaran al Centre Juvenil.
1. Tallers de l'àmbit SOCIOEDUCATIU
- Xarrada sobre feminisme. Acostament als diferents feminismes depenent de la cultura, tot valorant i
compartint l'experiència de la joventut sahrauí.
- Classes d'aprenentatge de castellà i de sahrauí. Aprenentatge del castellà, en connexió amb l'àrab
sahrauí.
- Dinàmica d'intercanvi d'experiències personals. Generació de llibres d'històries, en què les persones
sahrauís seran els llibres, i les valencianes els lectors.
Afegim a aquest àmbit una activitat: passeig conscient i cartografia, en el qual es farà un passeig on els
mateixos sahrauís ens indicaran els llocs més importants del seu Daira. Els joves valencians apuntaran o
dibuixaran el més significatiu.
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2.

Tallers de l'àmbit CULTURA I CREATIVITAT
- Tècnica fotogràfica. A partir de la fotografia, els joves aprendran a contar la seua història mitjançant
imatges creades per ells.
- Pintura lliure. Aprenentatge de noves tècniques d'expressió en la pintura i creació d’un mural conjunt.

-

Expressió corporal i música. Incorporació de música tradicional i intercanvi de coneixements sobre els
balls tradicionals.

3. Tallers de l'àmbit SALUT I SOSTENIBILITAT

-

Activitat de de salut i ritual de bellesa.
Xarrada de medi ambient per a la millora de l’entorn.
Dinàmica sobre les cures primàries.
Ampliem el taller amb una visita a l'Escola d'Infermeria, Mitja Lluna Roja.

El projecte queda organitzat de la manera següent:

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Es realitzaran diferents visites guiades per diferents punts, amb l'objectiu de conéixer la situació dels campaments,
com viuen, com treballen, etc.


Reunió AJSARIO



Visita col·legi Castro



Mur de la Vergonya



Visita col·legi Simón Bolívar



Dunes de Smara



Biblioteca Bubisher



Mercat de Mahbes



Visita Depòsit d'Aigua



Visita Escola d'Infermeria, Mitja Lluna Roja



Visita taller de serigrafia de Smara

ENTITATS COL·LABORADORES
El Camp està organitzat per l'IVAJ, en col·laboració amb JARIT ASSOCIACIÓ CIVIL .

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI
Targeta sanitària o document equivalent
Pasaport en vigor (que no caduque abans de 6 mesos)
Visat. L'associació Jarit s'encarregarà dels tràmits necessaris per a obtindre els visats. Hauràs d'aportar el
passaport original durant la formació prèvia
3 Fotografies carnet.
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EQUIP ACONSELLABLE
Roba de teixit natural, que no siga de fibra sintètica
Ulleres de sol, gorra o mocador
Crema de protecció solar
Medecines d'ús habitual
Sandàlies per a la dutxa, sabatilles còmodes i fàcils de llevar
Roba d'abric
Sac de dormir
Necesser personal (inclosa tovalla)

INFORMACIÓ D'INTERÉS
És necessari visat.
És molt important portar sempre damunt i en un lloc segur el passaport, document imprescindible per a
passar la frontera, i comprovar que no caduca en 6 mesos.
Els telèfons mòbils hi tenen cobertura, però hauràs de demanar a la teua companyia que et done d'alta
per a trucades internacionals, en qualsevol cas hi ha cabines.
La moneda és el dinar, es pot canviar en arribar a Algèria. Els responsables indicaran on fer-ho (canvi
aprox. 1 €=100 dinars).
Recomanem portar diners de butxaca per a compres i els imprevistos que puguen sorgir. Allí és complicat
accedir a bancs o caixers automàtics.
Compta amb les persones responsables del grup per a qualsevol dubte i/o consulta.
Per la teua seguretat, no vages a soles a cap lloc sense consultar-ho amb els responsables del grup.
Tot participant serà responsable de les decisions i/o actuacions que prenga de manera individual
L'activitat té una pòlissa d'assegurança de viatge per als joves que hi participen. El seu import, així com
qualsevol altra despesa relacionada amb l'activitat, des de la incorporació fins a la finalització del camp,
està inclosa en la quota abonada.
L'IVAJ NO ENVIA CONFIRMACIÓ D'ADMISSIÓ AL CAMP

CONTACTES
IVAJ
C/ Hospital, 11
46001 València
JARIT ASSOCIACIÓN CIVIL
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963 108 584
www.ivaj.gva.es
activitatsestiu_ivaj@gva.es
963805076
jarit@jarit.org
www.jarit.org
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COMPROMÍS DELS PARTICIPANTS

 Treballar desinteressadament les hores que estipula l'activitat.
 Col·laborar en el desenvolupament del programa d'activitats d'animació i participar-hi.
 Contribuir a l'organització general de l'activitat, en les tasques que li són pròpies: neteja, cuina,
administració, etc.

 Respectar les diferents creences, ideologies i les diferències personals de totes les persones que
participen en l’activitat.

 Romandre en el Camp des de l'inici fins al final de l'activitat programada. Respectar les normes de règim
intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre d’altres: acceptar les indicacions de les
persones responsables de l'activitat, complir els horaris en general i no utilitzar vehicles particulars durant
el temps de durada del camp.
CODI ÈTIC DEL VIATGER
Amb els anys i l'experiència, hem elaborat uns punts que creiem, que podrien conformar un debatible “CODI
ÈTIC DE QUI VIATJA”.

 Predisposició a l'experiència que viuràs
 Informa't del lloc que visitaràs, busca diferents fonts i contrasta-les


Viatja sempre que pugues amb gent autòctona o bons coneixedors del país



No generes expectatives que no podràs complir



Tria la roba adequada segons la cultura i la religió del país



Respecta els usos i els costums de la zona



La teua lògica no és necessàriament la seua, intenta ser empàtic/a



Distingeix les situacions de risc i consulta-les sempre, no convertisques les actituds hospitalàries en
servilisme. Col·labora en el que pugues



No utilitzes els viatges pensant fer un altre tipus de turisme



La paraula donada és ferma i s’ha de respectar



Intenta aprendre alguna paraula en l’idioma local, encara que ens entenguen en un idioma comú,
aporta proximitat



Evita els comportaments xocants i/o feridors en diferents àmbits, a l'hora de fotografiar persones,
llocs o edificis i fer regals de forma indiscriminada o apropiada



No presumisques de civilització, a tots els pobles els queda molt per caminar



No anar on encara no ha arribat la mal dita civilització
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DISSABTE

DOMINGO

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Biblioteca Bubisher

MATÍ

València Alacant
12.00/13.30

Presentació al
Centre de joventut

TALLER socioeducatiu
al centre de joventut
amb els joves

TALLER
cultura i creativitat

i visita al

Visita al col·legi
Simón Bolívar

VESPRADA Alacant - Alger
19.15/19.15

Joc cooperatiu
“atrapa la bandera”
amb sahrauís

NIT

i passeig conscient
més cartografia a
Smara

Alger - Tindouf

i sensacions de la
visita

Eixida a les dunes
de Smara
Dinàmiques de
desfogament i
musicals

LLIURE
Tindouf - Algèria

TALLER

col·legi de Castro

Reunió amb el
Jocs amb els xiquets al
secretari general de Centre de Joventut.
la UJSARIO
Cercle d'experiències

visita Mitja Lluna
Roja

Mercat de Mahbes

Visita
al mur de la vergonya

Escola
d'Infermeria:

Elaboració de dinar
sorpresa a les nostres
famílies

Salut i
sostenibilitat

Dinar amb les
famílies.

Avaluació
col·lectiva final

Visita al depòsit d'aigua.

Serigrafia

LLIURE

Passeig per la
Daira

Festa de comiat al
Centre juvenil i
comiat de les
Algèria - Alacant
famílies
16.15 / 18.15

Sopar amb la família i te de conversa de final del dia.

23.55 / 02.25+1
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03.25 / 05.45
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Alacant - València
22.00 / 23.00

