


INTRODUCCIÓ

Jarit (http://www.jarit.org) és una Associació Civil valenciana que treballa amb i per a les persones migrants. 
Des de fa una dotzena d’anys, desenvolupen projectes de cooperació en Hassilabiad, un poble del Sàhara 
marroquí. Aquest petit poble de 1500 habitants pateix un turisme agressiu i invasiu que ha portat moltes 
més conseqüències negatives que positives. Jarit, juntament amb associacions locals, fomenta el turisme re-
sponsable en aquesta regió de l’Erg Chebbi. Un dels últims projectes ha estat construir el museu de la Cultura 
Nòmada en Hassilabiad (http://www. Museeculturenomade.org), tant per als turistes com per als locals, per 
així enfortir una cultura molt rica però en vies d’extinció.

Aquest museu està gestionat per l’associació de dones Izourane (http://www.Association-izourane.org). Dins 
el conjunt de possibilitats que ofereix el museu de la Cultura Nòmada, les dones fabriquen artesanies tradi-
cionals, cuinen, eduquen (a través de la guarderia o del suport escolar), es reuneixen i comparteixen. Aquesta 
associació treballa per donar a les dones i conseqüentment a la comunitat, altres vies i oportunitats per a un 
present i un futur distint.

La idea d’aquest projecte ve originàriament de la voluntat de cobrir una part del pati interior per donar-li 
un ús durant el dia (i diferent a la nit). Les dones donarien una multitud d’usos a aquest espai (per a que les 
nenes i els nens puguin jugar, per fer tallers, per oferir un espai de restauració, etc.). Avui en dia, la manca 
d’ombra fa que aquest espai tingui molt pocs usos. El tipus de coberta intenta ser multifuncional, estètic, 
respectuós amb el seu context, construït amb materials locals, poc costós i també innovador.

Per aconseguir una estructura lleugera, ecològica i d’acord amb la nostra voluntat, proposem fer una con-
strucció amb canyes. Com ja ens han explicat, és un material tradicional al Marroc i es fa servir de diverses 
formes (com canyís, com coberta, per a l’agricultura, etc.). Però amb un muntatge precís, les estructures amb 
canyes permeten moltes possibilitats i així aconseguir una construcció segura, lleugera i al mateix temps, 
estètica.



¿QUI VA A CONSTRUIR-HO?

Perquè la construcció sigui de qualitat, pensem treballar juntament amb Econstrucció (http://www. Econ-
struccio.com), una cooperativa que promou l’arquitectura ecològica i vernacular respectant els sabers tradi-
cionals i les tècniques locals. Realitzen i executen projectes sostenibles basats en l’utilització de materials de 
baix cost i amb tecnologies de mínims. Per haver realitzat diversos projectes, tenen una bona experiència en 
la construcció amb canyes però també amb terra. Encara que la construcció amb canyes requereix d’un saber 
específic, busquem també l’intercanvi de sabers per a més de respectar un context, respectar també la seva 
gent, les seves tradicions, la seva artesania i treballar així conjuntament d’igual a igual.

Perquè el procés de construcció sigui enriquidor per a tots i totes, es proposa muntar un camp de treball 
de 15 dies per construir amb canyes el sostre del pati (del 2 al 16 d’agost). Les persones que s’inscriguin en 
aquest camp, a més de conviure alguns dies al Erg Chebbi i poder compartir amb la seva gent, realitzaran 
una construcció en canya i s’empoderaran d’una tècnica molt interessant; podríem dir que és un doble camp. 

Per poder treballar la canya quan el sol és encara suportable haurem de despertar-se ben matí. Per el migdia, 
compartirem el dinar amb les dones de l’associació. Per les vesprades, descansarem i aprofitarem per fer 
activitats amb les dones i visitar el poble i la regió. Està també pensat passar una nit en haimes a Khamlia, 
poble de cultura Gnaoua, i una sortida amb dromedaris per les dunes de l’Erg Chebbi. Al final del viatge, ens 
agradaria haver acabat l’eco-construcció però també haver viscut una experiència única a la regió i amb les 
dones de l’associació.



Per altra part, seria molt positiu si algunes persones de Hassilabiad volguessin participar també en aquest 
taller perquè així podrien aportar molt sobre els seus coneixements previs en la construcció local, podrien 
compartir amb les persones que es van apuntar al curs i podrien també empoderar-se d’una tècnica con-
structiva artesanal molt econòmica la qual tindria molta utilitat en aquest context. I a més, les construccions 
amb canyes, com la majoria de construccions tradicionals en aquesta regió, necessiten d’un manteniment 
anual; és una construcció efímera. Les persones de Hassilabiad que participin en el projecte podran encarre-
gar-se del manteniment de la construcció perquè sigui la més durable possible.

ON I QUAN

El viatge inclou: el trajecte (en bus) 
des de València fins Hassilabiad 
(el bus pot parar en altres ciutats 
de l’estat com Alacant, Múrcia, 
Màlaga, Cadis i Algesires), l’esta-
da, sopar i esmorzars als hotels (al 
llarg del viatge), els dinars a l’asso-
ciació, les activitats i visites, una 
assegurança de viatge i el materi-
al de construcció (canyes, cordes, 
pedres, sorra, etc.) 

El viatge costa entre 620€ i 650€. 
Per desgràcia, no podem baixar 
el preu del camp però hem pen-
sat en “accions” que podríem fer 
conjuntament per recaptar fons. 
No dubteu en contactar-nos per 
veure com ho podem fer, que els 
diners no siguen un problema per 
no vindre.



EL DISSENY

El disseny de l’estructura no és 
definitiu i s’està treballant ara. La 
canya és un material molt interes-
sant i molt variable; cada disseny 
s’ha d’adaptar a les canyes que es 
disposen. El disseny final es con-
sensuarà en diverses reunions, les 
quals seran obertes per a les i els 
participants del camp interessats/
des en aquest procés. Avisarem 
sobre les dates de trobada perquè 
les persones interessades puguin 
acudir.

La construcció del sostre no serà 
més alta que els murs per aprofi-
tar així la protecció contra el vent 
i també deixar la torre del museu 
com a element emblemàtic del 
mateix. El sostre de canyes serà 
com una “sorpresa” al arribar al 
pati. La construcció estarà reco-
berta d’un canyís que protegirà 
el pati dels raigs del sol però que 
deixarà passar la llum i l’aire per 
no crear un “efecte sauna”. 

La construcció està dividida per 
mòduls, el que permet una con-
strucció més eficaç. D’altra banda, 
en cas de que no es puguen aca-
bar tots els mòduls durant aquest 
camp, el sostre tindrà un aspecte 
acabat i ja podrà ser emprat així. 
Aquest procés permet també 
ampliar fàcilment la construcció 
temps després.



Estem convençuts que aquesta 
construcció aportarà una major 
qualitat a aquest pati i una multi-
tud de funcions possibles. La seva 
essència ecològica que respecta 
els sabers, materials i tècniques 
tradicionals pren plenament sentit 
amb el museu de la Cultura Nòma-
da i l’Associació Izourane. El seu 
procés de construcció cooperatiu 
és una eina molt interessant per 
permetre a les persones de Has-
silabiad i d’Espanya el conèixer-se 
millor i compartir una experiència 
única. Pensem que aquest viatge/
taller de dues setmanes serà molt 
especial i que totes i tots apren-
drem moltíssim d’aquesta con-
vivència.

Tant de bo aconseguim fer aques-
ta experiència molt positiva per a 
totes i tots!

Per a més informació, podeu visi-
tar les nostres pàgines:

www. econstruccio.com 
www.jarit.org
www.museeculturenomade.org
www. association-izourane.org

o enviar un mail a: 
ben.bourdon.91@gmail.com

Gràcies!


