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Rassif a Tànger i Casablanca
(el Marroc)

En els últims mesos, entre setembre i desembre del 2022, Rassif va 
atendre 268 menors al Marroc, dels quals 52 eren noves identifica-
cions a les dues ciutats. 

Tots i totes s’han beneficiat de la distribució d’àpats diaris i, com a mínim, d’una dutxa i un canvi 
de roba a la setmana, així com d’activitats educatives, com sessions de teatre, esport, arts plàsti-
ques i diverses sortides.

Per altra banda, 18 menors en situació de carrer s’han beneficiat dels projectes de les granges 
educatives i el club eqüestre de Tànger, que ofereixen als nois i noies una rehabilitació 
favorable i suport per sortir d’aquesta situació.

Col·laboracions amb la Universi-
tat Pompeu Fabra, la ‘Clinique Ju-
ridique de la Faculté de Droit de 
Tanger’ i l’Associació Tafra

Durant aquest quadrimestre, Rassif ha conti-
nuat col·laborant amb la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) amb l’objectiu de cercar meca-
nismes per garantir els drets dels infants me-
nors migrants marroquins i reforçar un espai 
d’intercanvi formatiu entre els professionals 
del sector. 

D’aquesta manera, set associacions catalanes, 
11 marroquines i 10 joves de Casablanca i 
Tànger es van reunir a aquesta última ciutat 
per participar en tallers organitzats per la UPF 
sobre tècniques d’investigació-acció 
participativa (IAP) i creació de cartografies, 
entre altres.



Imatge de la taula rodona sobre protecció dels drets 
dels menors migrants en el seu desplaçament.

Imatge de la segona cercavila a Tànger a favor de la pro-
tecció dels drets dels infants en situació de carrer 

Imatge del taller “Teatre de l’oprimit”

El Casal dels Infants al Marroc i la UPF han 
col·laborat també amb la Clinique Juridique 
de la Faculté de Droit de Tanger per 
organitzar una taula rodona sobre la protecció 
dels drets dels menors migrants en el seu 
desplaçament.

L'acte va tenir lloc el 10 de novembre i va 
reunir investigadors, professors, estudiants i 
actors d’associacions marroquines i catalanes 
a la Facultat de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques i Socials de Tanger.

A més, en col·laboració amb l’Associació Tafra, 
l’equip de Rassif Aiceed i del comitè de suport 
als menors de Rassif va rebre una formació 
sobre tècniques d’incidència. 

Segona cercavila a Tànger a favor 
de la protecció dels drets dels in-
fants en situació de carrer

El 29 de setembre, més de 250 persones van 
participar en la cercavila amb la crida “Junts 
per la protecció dels drets dels menors en 
procés de migració i en situació de carrer”, 
que va fer una ruta per la medina de Tànger. 
Com l’anterior cercavila del mes de juliol, 
l’objectiu era sensibilitzar ciutadans, veïns i 
veïnes, associacions locals i agents públics 
sobre la protecció dels drets dels menors en 
relació amb els serveis i espais públics. 

Teatre de l’oprimit 

Al setembre es va iniciar l’activitat del teatre 
de l’oprimit a Tànger i Casablanca. Aquesta 
tendència teatral ha servit com a eina per 
fomentar i reforçar l’expressió d’idees i 
experiències entre els joves, i adquirir 
tècniques per elaborar un discurs com a 
persones que pateixen opressió i p o d e r  
apropar al públic temes com la migració, la 
vida al carrer i les situacions de risc com a 
menors. A les dues ciutats s’han dut a terme 
48 tallers de teatre per a 30 menors, dels 
quals la meitat eren noies. 



Rassif a la Universitat Internacional de l’Infant

L’associació marroquina KHOTWA va organitzar l’esdeveniment “Universitat Internacional de l’In-
fant”, amb la participació de diverses associacions de diferents regions del Marroc. Sota el títol 
“Els drets dels infants migrants i marroquins en situació de carrer: legislació, realitat i perspectives 
de protecció”, es van organitzar diferents conferències, on va participar el coordinador de Rassif 
del Casal dels Infants, Khalid Boughouliden, que va presentar l’entitat i els projectes desenvolu-
pats al Marroc.

L’acte va ser una oportunitat per establir nous vincles amb associacions que treballen amb in-
fants en situació de carrer i que disposen de centres d’acollida, d’on sorgiran col·laboracions per 
fer seguiment dels desplaçaments dels menors, la mediació i l'allotjament dels infants en 
situació de carrer. 



Rassif a Barcelona
(Catalunya)

El projecte Rassif a Barcelona entre els mesos de setembre i 
desembre s’ha centrat en obrir-se a altres espais de joves del Casal 
dels Infants i redefinir el projecte de teatre.
Els nois i noies han realitzat classes de competències TIC i de castellà amb altres joves que 
participen en el Casal, introduint tècniques de teatre per treballar el vocabulari, l’expressió oral i 
la comunicació no verbal, així com a les assemblees dels nois i noies del Servei de Transició a 
l’Autonomia (STA). També van viatjar fins al Marroc per reunir-se amb joves i entitats catalanes i 
marroquines, i han continuat les activitats en parelles dels Grups Motor. 

Visita a Tànger

Al novembre, l’equip educatiu de Joves 
del Casal dels Infants al Raval, amb altres 
professionals del sector, diverses entitats 
catalanes (Dar Chabab, Casa Recés, Servei de 
Detecció i Intervenció de Menors no Acom-
panyats-SDI, Fundesplai, Cepaim, i 
l’Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius), i investigadors de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), van viatjar a 
Tànger per trobar-se amb entitats i joves 
marroquins, compartir l’evolució del projecte i 
analitzar les realitats amb les quals es 
troben els i les joves al Marroc, durant el 
desplaçament i a Barcelona. 

Durant tres dies es van dur a terme diverses 
activitats i dinàmiques. Entre elles, destaquen 
el taller de cartografia, on 26 joves i 10 
educadores van fer un mapatge d'institucions 
socials que acompanyen el jovent en procés 
migratori, com la família, la religió, els 
serveis socials i les associacions, i de com 
els nois i noies s'hi relacionen i se senten 
tractats per aquestes. D'altra banda, 28 
joves i 16 educadores van participar a la 
granja pedagògica As.Darnaen en una 
dinàmica sobre el cos i les violències que 
pateixen, per tal de visibilitzar-les i 
relacionar-les amb diferents eixos d’opressió 
(racisme, classisme, etc.).

Imatges de la visita a Tànger



Creació de vídeos amb el Grup 
Motor

Un dels objectius de Rassif és investigar quins 
drets es vulneren en un procés migratori, tant 
en origen, trànsit i destí. Seguint aquesta línia, 
conjuntament amb la UPF, es van crear parelles 
de jove-educador/a dels tres territoris de Rassif 
-Tànger, Casablanca i Barcelona- per detectar 
els drets vulnerats i fer els i les joves partícips 
en la seva defensa.

Aquest quadrimestre, l’activitat que han dut 
a terme les parelles del Grup Motor ha 
estat  la producció d’un vídeo sobre el 
concepte “els joves i el carrer”. El primer pas 
va ser generar un diàleg entre les parelles per 
conèixer com els i les joves ocupaven el carrer 
i quins sentiments tenien al respecte. A partir 
d’aquestes reflexions, cada parella va fer un 
muntatge audiovisual per expressar les seves 
idees. Més endavant, després d’haver après i 
treballat la tècnica investigació-acció 
participativa (IAP) amb els i les joves de 
Tànger i Casablanca durant la visita al Marroc, 
van reunir-se amb els Grups Motor de 
Barcelona per compartir els vídeos i fer una de 
les dinàmiques IAP. En aquesta dinàmica, els 
i les participants dibuixaven un dolor causat 
per alguna violència, i l’havien de situar en una 
part del cos. Amb les contribucions de tots els 
nois i noies, el resultat va ser un mapatge de 
les violències viscudes. 

Tècniques de teatre per aprendre l’idioma

Els i les joves de Rassif han introduït a les classes de castellà tècniques de teatre que 
prèviament havien començat a practicar arran del projecte de teatre social. Així, cada 
divendres, repassen el vocabulari après a les classes amb jocs d’improvisació, alhora que 
treballen la projecció de la veu i la comunicació no verbal. En total, 16 joves han format part 
d’aquestes classes, un espai on es potencia la cohesió de grup, es continua treballant 
l’aprenentatge significatiu i es fomenta l’ús del castellà.

Imatges de l’activitat de Creació de vídeos amb el Grup 
Motor






