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Trukarauis
Nom de l'Agrupament:
AEiG Torrent de les Bruixes
Demarcació:
Vallesmaresme
Municipi:
Terrassa
Categories:
Solidaritat i cooperació

Breu descripció del projecte:
Projecte de d'estada i difusió de la realitat dels campaments de refugiats saharauís.
Desenvolupament del projecte:
El projecte es va iniciar per esl truklodites, el truc de l'agrupament. El grup va decidir que volia realitzar un projecte de
cooperació amb El Sàhara Occidental. Les primeres activitats que van fer van ser de formació interna sobre el conflicte.
Van buscar i debatre notícies i van parlar i col·laborar amb l'entitat Terrassaharauí. Després d'un llarg període de
formació i de converses amb saharauís i amb gent que havia estat al Sàhara, van arribar a la conclusió que la seva
acció al Sàhara havia de partir d'unes necessitats reals, que no els eren possibles d'analitzar des de la seva ciutat.
Després de molts debats, la conclusió va ser que on ells havien de tenir incidència era en la seva realitat, tant local
com nacional. Van considerar que no era coherent anar al Sàhara amb un projecte que ells tinguessin ganes de fer
però que no necessitessin als camps, com per exemple, fer uns casals d'estiu de forma esporàdica o altres activitats
puntuals que s'acostumen a realitzar.Van estar preparant la seva estada als campaments durant dos anys, mentre
realitzaven de forma paral·lela xerrades i passes de documentals. Finalment, van aconseguir anar-hi. Allà van realitzar
entrevistes al Frente Polisario, a la Unión de Mujeres Saharauís, al president del parlament, a l'Alcalde d'Ausserd... etc.
amb l'objectiu d'editar un recull de contes sobre allò que havien vist als campaments.
Aprenentatges que s'han donat:
Aprendre i viure la resistència saharauí.
Aprenentatges sobre les contradiccions de la cooperació internacional.
Aprenentatges sobre el procés grupal per encarar un projecte.
Comunicació assertiva.
Aprenentatge sobre la història del conflicte i la situació actual.
Coneixença de la cultura i intercanvi d'experiències amb Saharauís.
Descripció del servei:
El servei que s'ha promocionat ha sigut la difusió del conflicte.
Col·laboració en l'organització de les jornades de Terrassaharauí.
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