
APROPA'T 
A LA REALITAT
SAHRAUÍ
Vols conèixer de primera mà 
el poble sahrauí, la seva cultura
i la seva lluita?

C O N V O C A T Ò R I A  O B E R T A  F I N S  A L  3 0  D ' A B R I L  D E  2 0 2 1

Camps de solidaritat
de l'Agermanament de
Sabadell amb el poble

sahrauí

Forma part d'aquesta
iniciativa internacional i

juvenil anual finançada per
l'Ajuntament de Sabadell!Del 19 al 29 d'octubre de 2021

https://web.sabadell.cat/
http://www.taccbcn.com/
https://web.sabadell.cat/joves/destaquem-joves/45083-assessoria-mobilitat-internacional
https://web.sabadell.cat/oficina-jove


Càpsula de vídeo informativa
a taccbcn.com i sabadell.cat/joves

estades d’entre deu i quinze dies als camps de persones
refugiades de Tindouf (Algèria) que t'ofereixen
l’oportunitat de conèixer de primera mà la situació de
les persones sahrauís que fa més de 40 anys que esperen
la resolució d’un conflicte que les obliga a viure en
assentaments enmig del desert.

Als camps podràs dur a terme accions socioeducatives i
artístiques amb els infants i posar en pràctica els teus
coneixements i habilitats en benefici de la comunitat. 

A la tornada, se’t farà partícip d’activitats de retorn
social per tal de sensibilitzar la ciutadania de Sabadell
sobre la situació del poble sahrauí.

Tenir entre 18 i 30 anys. 
Estar vinculat/da a la ciutat de Sabadell,
presentar un projecte artístic o voler realitzar
les pràctiques dels teus estudis en l'àmbit social.  
Comptar amb experiència en l’àmbit de les arts
o el lleure educatiu.
Tenir disponibilitat entre el 19 i el 29 d’octubre
de 2021 (dates provisionals de la baixada).

Els camps de solidaritat de
l'Agermanament de Sabadell són

Per participar cal

Més informació a

sahara@taccbcn.com 930 130 256

Directe d'Instagram entre @taccbcn i @sbdjove
17 de març a les 18 h

Si ets alumne/a o professor/a i vols que expliquem el
projecte al teu centre educatiu, contacta amb nosaltres

Si compleixes els requisits, envia CV i carta de motivació
o projecte artístic a sahara@taccbcn.com

http://taccbcn.com/
http://sabadell.cat/joves
https://www.instagram.com/taccbcn/
https://www.instagram.com/sbdjove/

