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1 - Dades de l'entitat
Entitat destinatària Amics dels Infants del Marroc NIF G62555859

Contacte tècnic a l'entitat destinatària

Nom i cognoms Oscar de Rosselló Ester

Càrrec Coordinador genereal

Telèfon 601174524 Correu electrònic ima@amicsinfantsmarroc.org

Horari 9 a 14 i 16 a 19h

Les dades de contacte tècnic poden ser utilitzades per ampliar informació i/o gestions d'aquest formulari.  
Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades dirigint-se a l'Ajuntament de Terrassa.

2 - Dades del projecte, activitat o servei

Títol del projecte Sensibilització sobre la situació de les mares solteres i la infància abandonada al Marroc i foment de

Núm. expedient SESB00026/20

Matèria

Línia

Solidaritat i cooperació internacional

Accions de sensibilització ciutadana d’entitats terrassenques en solidaritat i cooperació

Abast territorial Ciutat (ciutat, districte, barri)

Consulteu la resolució d'atorgament de subvencions per complimentar la sol·licitud del projecte (núm. expedient, import concedit etc.) 

3 - Resum del projecte, activitat o servei

3.1 Descripció breu amb les dades bàsiques i modificacions produïdes amb l'objectiu de donar una idea ràpida del què 
s'ha fet.

S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats d’informació i sensibilització de la població, les entitats socials i les institucions 
públiques envers les desigualtats de gènere a la societat i les comunitats marroquines i la defensa dels drets de les 
dones i els infants en aquestes comunitats. També s’han fomentat actituds proactives envers les problemàtiques 
associades a la interculturalitat i la defensa dels drets de la població d’origen marroquí. 
El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb 8 entitats marroquines que treballen en l’acollida de mares soles al 
Marroc i 6 entitats catalanes, a més dels professionals que participen en el projecte de forma voluntària o remunerada i 
les entitats que li donen suport (Ajuntament de Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció). 
L’evolució de la crisi sanitària i les mesures de prevenció contra la propagació de la COVID-19 decretades a Catalunya 
amb posterioritat al 6 d’agost de 2020, data en que es va presentar una proposta d'adequació del projecte, han tingut 
com a conseqüència alguns canvis en les activitats executades. 
L’activitat 1 (Traducció i impressió del llibre “Alcemos la voz”) s’ha executat al 50%, ja que s’ha imprès el llibre però 
encara no s’ha posat a la venda. 
Les activitats 2 (Presentació del llibre “Alcemos la voz” a Terrassa) i 3 (Projecció de pel·lícules en centres 
d’ensenyament i espais de joves) s’han ajornat per a l’any 2021. De tota manera, durant el 2020 s’ha avançat en la 
preparació d’aquestes activitats i s’ha realitzat un servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental 
“Madres invisibles”. 
Les activitats 4 (Difusió d’informacions pels canals de comunicació d’IMA), 5 (Preparació d’una exposició multimèdia) i 6 
(Preparació d’una taula rodona i dues xerrades/conferències amb ponents d’entitats socials marroquines) s’han realitzat 
segons les previsions i els resultats assolits han estat superiors als esperats inicialment. 
En conjunt es considera que s’han executat el 60% de les activitats i s’han assolit 73% dels resultats esperats del 
projecte. El nombre de persones participants ha estat de 981 persones (933 persones destinatàries de les activitats i 48 
persones col·laboradores). Pel que fa a l’execució pressupostària, la despesa executada suposa el 92,3% del total de 
despesa prevista. 
Aquest projecte té una clara voluntat de permanència més enllà del 2020. 
(veure Annex_1_Memoria_justificativa) 
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3.2 Modificacions que s'hagin produït respecte al projecte presentat

Amics dels Infants del Marroc va presentar el 6 d’agost de 2020 a l’Ajuntament de Terrassa una proposta d'adequació 
del projecte. Les modificacions que s’han produït respecte a aquesta proposta han estat provocades per l’evolució de 
la crisi sanitària i les mesures de prevenció contra la propagació de la COVID-19 decretades amb posterioritat a 
aquesta data. En aquestes condicions, s’ha estimat que la realització d’algunes de les activitats tindria un impacte molt 

4 - Persones destinatàries 
Perfil de les persones destinatàries del projecte o activitat (breu descripció del col·lectiu que ha participat en el projecte i 
la seva participació, si s'escau, en la definició, execució i seguiment)

Es manté la tipologia dels col·lectius destinataris del projecte, tot i els canvis que hi ha hagut en l’execució del mateix, 
tant els que es feien constar en la proposta d'adequació presentada el 6 d’agost de 2020 com els que s’han produït amb 
posterioritat a aquesta data. Aquesta continuïtat es justifica pel fet que les activitats executades durant el 2020 inclouen 
la preparació de les mateixes activitats previstes en el projecte inicial, que han estat en part ajornades a l’any 2021, i per 
tant s’adrecen als mateixos col·lectius, que són els següents: 
- població de Terrassa en general 
- entitats socials terrassenques que treballen en els àmbits de la promoció de la dona, joventut, salut i assistencials, 
solidaritat, pau i drets humans, educació i formació, cultura, veïnals i entitats àrabs i islàmiques 
- institucions publiques que treballen en els mateixos àmbits 
Es presta però una atenció prioritària als següents col·lectius: 
  316 persones que formen part de les 110 famílies associades a IMA 
  611 persones no associades interessades en les activitats que promou IMA 
  població d’origen marroquí (especialment dones) de Terrassa 
  joves (especialment d’origen marroquí) de Terrassa 
  persones associades a les entitats catalanes que col·laboren en l’execució i/o la difusió de les activitats incloses en el 
projecte i persones interessades en aquestes entitats 
La definició, execució i seguiment del projecte s’ha efectuat amb la participació del grup de persones que conformen la 
Junta d’IMA, el coordinador general i la secretària tècnica de l’entitat. Totes aquestes persones (tret de la secretària 
tècnica) es troben associades a IMA i treballen de forma coordinada. La seva tasca ve determinada per les estratègies 
d’intervenció i les temàtiques d’interès que han estat discutides i consensuades en l’assemblea anual de l’entitat i en les 
trobades amb famílies que han adoptat infants al Marroc. La Junta d’IMA i el coordinador general efectuen també una 
valoració final del projecte, amb l’objectiu de detectar les causes dels problemes que s’han presentat i proposar accions 
de millora de cara a l’any següent. També participen directament en aquestes tasques les persones que formen part 
dels òrgans de gestió de les entitats catalanes que col·laboren en el projecte. 
Així mateix, les activitats s’han discutit i consensuat amb les associacions marroquines participants, que realitzen també 
una valoració de la seva participació.

5 - Assoliment dels objectius generals 
Objectiu general assolit (objectiu assolit amb el projecte, desviacions sobre l'objectiu previst inicialment)

Els objectius generals del projecte que constaven en la proposta inicial s’haurien de redefinir en funció de la 
reformulació de les activitats que es va efectuar en la proposta d'adequació presentada el 6 d’agost de 2020. En 
aquesta proposta es formulaven dues activitats sota la forma de preparació d’activitats a desenvolupar l’any 2021 
(activitats 5. Preparació d’una exposició multimèdia i 6 Preparació d’una taula rodona i dues xerrades amb ponents 
d’entitats marroquines). L’objectiu d’aquestes activitats no era doncs arribar durant l’any 2020 a les persones 
destinataris, sinó efectuar totes les tasques per a que això fos possible durant l’any 2021. 
Tenint en compte aquest plantejament, es considera que s’han assolit en bona manera els objectius generals del 
projecte. De l’anàlisi del nivell d’assoliment dels resultats esperats que s’efectua a l’apartat 10.2.1 d’aquesta memòria, 
s’aprecia que en conjunt s’ha assolit el 73% dels resultats i, per tant, dels objectius generals, que eren els següents: 
1) Sensibilitzar la població, les entitats socials i les institucions públiques i fomentar actituds proactives envers les 
desigualtats de gènere a la societat marroquina i la defensa dels drets de les dones i els infants. 
2) Visibilitzar i posar en valor la tasca de les entitats socials que treballen al Marroc en el suport a les mares soles i la 
protecció de la infància i dels moviments socials marroquins de lluita per l’equitat i la igualtat de drets de les dones. 
3) Sensibilitzar la població, les entitats socials i les institucions públiques sobre les conseqüències que la discriminació 
de les mares soles i els seus infants al Marroc té en el nostre entorn immediat i promoure la discussió d’estratègies 
d’actuació per a resoldre aquestes situacions. 
4) Sensibilitzar la població en general i fomentar actituds proactives envers les problemàtiques associades a la 
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interculturalitat i la defensa dels drets de la població d’origen marroquí. 
Les principals desviacions en el nivell d’assoliment dels objectius inicials fan referència a que no s’ha arribat a la 
població jove a través de la projecció i debat de pel·lícules sobre la discriminació de les mares solteres al Marroc en 
centres d’ensenyament i espais de joves, ja que no s’ha executat segons les previsions l’activitat 3, i a que no s’ha posat 
a la venda el llibre “Alcemos la voz” ni s’ha efectuat la presentació del mateix (activitats 1 i 2).
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6 - Activitats realitzades
6.1 Descriviu de forma detallada les activitats executades.

1)

Nom de l'activitat Traducció i impressió del llibre “Alcemos la voz” (“À hautes voix”) de l’associació marroquina Solida

Descripció S’ha procedit a la traducció, edició i impressió del llibre “Alcemos la voz”, un recull de testimonis de 
mares solteres i persones que han estat abandonades al Marroc elaborat per l’Association 
Solidarité Féminine. S’han imprès 1.000 exemplars que s’han posat a la venda el febrer de 2021. 
Aquest llibre només estava publicat en francès i la seva difusió en castellà serà una font de nous 
recursos per a conèixer amb major profunditat la situació de les mares soles al Marroc. 
En relació a aquesta activitat s’han efectuat les següents tasques: 
• Signatura d’un contracte de cessió de drets per a la traducció del llibre amb l’editorial marroquina 
Editions Le Fennec, amb l’obligació de pagament per part d’IMA del 8% de l’import de les vendes 
del llibre pels drets d’autor. 
• Contractació de la traducció del llibre a una traductora professional (Carme Geronès). 
• Contractació de la correcció de la traducció, la maquetació i la impressió a l’editorial Petit 
Camagroc, S.L.U. 
• Adquisició dels drets de reproducció de la fotografia de portada del llibre a la fotògrafa 
professional Alessandra Vincenti. 
• Tramitació i pagament del Dipòsit legal i ISBN del llibre. 
• Signatura d’un conveni amb l’Association Solidarité Féminine (ASF) per a destinar el 42% dels 
beneficis de la venda del llibre com a donació d’IMA a ASF per al desenvolupament dels seus 
programes de suport a mares solteres a Casablanca (Marroc). 
No es fa constar el nombre de persones assistents ja que l’activitat desenvolupada l’any 2020 no 
s’ha comportat l’assistència presencial o telemàtica de cap persona.

Data d'execució o bé,   de

Data inici

febrer 2020

Data finalització

desembre 2020

Ubicació 
(lloc de realització de l'activitat)

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball i al local de l’entitat a Barcelona.

Col·laboració altres entitats / 
serveis (si s'escau)

S’ha col·laborat amb l’Association Solidarité Féminine (ASF) i amb l’editorial marroquina Editions 
Le Fennec, a més dels professionals que participen en el projecte de forma remunerada i les 
entitats que li donen suport (Ajuntament de Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció).

Difusió (estratègies / xarxes ... 
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

La difusió del llibre s’efectua a partir del mes de febrer de 2021 a través dels canals de 
comunicació d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter i Instagram i missatges de correu electrònic), 
posant un èmfasi especial en la difusió entre les institucions i associacions que treballen en els 
àmbits de dona, infància i joventut, cooperació internacional, solidaritat i drets humans, educació, 
cultura i suport social i les entitats àrabs i islàmiques.

Nombre de persones assistents

Homes

0

Dones

0

Total

0

2)

Nom de l'activitat Presentació pública del llibre “Alcemos la voz” a Terrassa

Descripció Aquesta activitat s’ha ajornat i es realitzarà a finals de novembre de 2021 (veure apartat 3.2 
Modificacions que s'hagin produït respecte al projecte presentat).

Data d'execució o bé,   de

Data inici Data finalització

Ubicació 
(lloc de realització de l'activitat)

Col·laboració altres entitats / 
serveis (si s'escau)



pàgina 5 de 13

Difusió (estratègies / xarxes ... 
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

Nombre de persones assistents

Homes

0

Dones

0

Total

0

3)

Nom de l'activitat Servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres invisibles”

Descripció Aquesta activitat substitueix parcialment l’activitat prevista de “Projecció de pel·lícules i/o 
documentals i posterior debat sobre les problemàtiques de la discriminació de les mares solteres i 
l’abandonament d’infants en centres d’ensenyament i espais de joves de Terrassa”, que s’ha 
ajornat i es realitzarà en el període maig - desembre de 2021 (veure apartat 3.2 Modificacions que 
s'hagin produït respecte al projecte presentat). 
IMA ha continuat oferint un servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental 
“Madres invisibles” (en CD) als membres de les famílies associades i persones simpatitzants de 
l’entitat.

Data d'execució o bé,   de

Data inici

gener 2020

Data finalització

desembre 2020

Ubicació 
(lloc de realització de l'activitat)

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball i al local de l’entitat a Barcelona.

Col·laboració altres entitats / 
serveis (si s'escau)

S’ha col·laborat amb Lorenzo Benítez, director del documental “Madres invisibles” i la distribuïdora 
3boxmedia International Sales, que han facilitat les còpies autoritzades del documental.

Difusió (estratègies / xarxes ... 
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

La difusió del servei de préstec s’efectua a partir a través dels canals de comunicació d’IMA (web, 
blog, Facebook, Twitter i missatges de correu electrònic).

Nombre de persones assistents

Homes

0

Dones

6

Total

6

4)

Nom de l'activitat Difusió d’informacions i documents a través dels canals de comunicació d’IMA sobre la situació de l

Descripció L’any 2020 s’han emès a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació d’IMA (web, 
facebook, twitter, blog i correu electrònic) un total de 141 notícies relacionades amb la situació de 
la infància abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc, les repercussions i afectacions que 
aquesta situació té en la nostra societat i els recursos disponibles per encarar aquestes 
problemàtiques, tant en el país d’origen com en el nostre entorn més immediat. També s’han emès 
459 notícies sobre la cultura del Marroc i el foment de la mirada intercultural, la tolerància i el 
respecte envers la cultura marroquina. 
S’han inclòs informacions, documents i esdeveniments generats per IMA i per institucions i altres 
entitats (entitats de prestigi internacional, associacions marroquines de suport a les mares solteres 
i els seus infants o que gestionen orfenats, altres institucions i entitats públiques i privades), i 
articles de premsa i de publicacions especialitzades. S’ha facilitat informació sobre tot tipus de 
recursos: estudis, monografies, articles, reflexions, comunicats, xerrades, conferències, cursos i 
tallers que elaboren o efectuen aquestes entitats i mitjans de comunicació. 
En tots els casos els missatges s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la informació i 
de la seva coincidència amb els valors que promou IMA. En aquest sentit, s’ha posat un èmfasi 
especial en la visió positiva de la diversitat i en el respecte envers les diferències culturals, 
difonent el ferm posicionament d’IMA en contra de les actituds de xenofòbia, i especialment de 
qualsevol discriminació envers de les persones d’origen marroquí. 
Els missatges han tingut per objectiu informar i sensibilitzar la població sobre les problemàtiques 
objecte del projecte, a més de proporcionar eines, pautes i suport a les persones que pateixen o 
poden patir la xacra del racisme i a les famílies que han adoptat infants al Marroc per afavorir el 
coneixement entorn dels orígens d’aquests infants i el tractament integral dels processos de cerca 
d’orígens. 
L’activitat ha inclòs la recollida, avaluació i selecció de notícies, la selecció dels canals de 
comunicació per a la difusió de les notícies, l’adaptació i edició dels formats per a cada canal i la 
publicació dels missatges en els diferents canals (missatges de text amb contingut gràfic i 
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documentació adjunta si escau). Així mateix, s’ha efectuat un recull i classificació dels missatges 
emesos i el manteniment dels diferents canals (gestió i actualització de missatges emesos i rebuts, 
comptabilització de paràmetres d’accés i ús de cada canal, etc.). 
En les xarxes socials de blog i facebook s’han creat grups informals de reflexió, diàleg i debat que 
han permès potenciar l’intercanvi i la posada en comú d’experiències i coneixements i l’ajuda 
mútua. Les temàtiques sobre les quals s’ha establert el debat estan relacionades amb els 
continguts dels missatges de difusió esmentats anteriorment, les activitats realitzades en el marc 
del projecte i els projectes de cooperació internacional que IMA desenvolupa al Marroc. L’activitat 
ha inclòs el seguiment, control i gestió dels debats que es realitzen a través dels comptes d’IMA. 
Es fan constar com a persones assistents 927 persones (316 persones associades a IMA i 611 
persones interessades en l’entitat, que són les que reben els missatges de correu electrònic).

Data d'execució o bé,   de

Data inici

1 gener 2020

Data finalització

31 desembre 2020

Ubicació 
(lloc de realització de l'activitat)

S’ha efectuat a través de teletreball i al local de l’entitat a Barcelona.

Col·laboració altres entitats / 
serveis (si s'escau)

S’han difós informacions, documents i esdeveniments generats per més de 130 entitats, entre 
associacions, organitzacions, fundacions i professionals que treballen en l’àmbit social i cultural, 
administracions públiques i organismes internacionals, mitjans de comunicació i universitats i 
grups recerca. 
S’ha col·laborat especialment amb l’associació de famílies adoptives AFNE (Associació de 
Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia), amb la qual s’ha arribat a acords per a la difusió conjunta de 
les activitats de cada una de les associacions i la selecció de continguts comuns per a l’elaboració 
de missatges de foment de la interculturalitat.

Difusió (estratègies / xarxes ... 
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

La difusió de notícies s’efectua a través dels canals de comunicació d’IMA (web, blog, Facebook, 
Twitter i missatges de correu electrònic).

Nombre de persones assistents

Homes

288

Dones

639

Total

927

5)

Nom de l'activitat Preparació d’una exposició multimèdia sobre la discriminació que pateixen les mares solteres i la in

Descripció S’ha procedit al disseny i preparació de l’exposició multimèdia “Veus invisibles. Les mares solteres 
i la infància abandonada al Marroc”, que s’estructura en quatre parts: 
1. Fotografies: s’exposen obres de tres autores que han centrat la seva mirada sobre la realitat de 
les mares solteres a Marroc: Laura Puech (projecte “Ces familles de l’ombre”, realitzat a 
l’associació ASF, Casablanca, 2015), Nathalie Vigini (projecte “Nous, les mamans”, realitzat a 
l’associació INSAF, Casablanca, 2019), i Zoe Vincenti (projecte “Flowers of evil”, realitzat a 
l’associació ASF i altres ubicacions del Marroc, 2015). 
2. Vídeos: es mostren vídeos narratius i informatius de les entitats marroquines Association 100% 
Mamans, Plateforme CDE (Convention des Droits de l’Enfant), MRA Mobilising for Rights 
Associates i Droits&Justice. 
3. Àudios: s’escolta la reproducció oral de testimonis de mares solteres i persones que han estat 
abandonades al Marroc, extrets dels informes “L’enfance abandonnée au Maroc”, elaborat per la 
Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE) amb el suport d’UNICEF, i “Le Maroc des 
mères célibataires”, elaborat per la Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes (INSAF) 
amb el suport d’ONU-Dones. Las gravacions de veu són efectuades per tres actrius catalanes: 
Anna Barrachina, Ariadna Gil i Chantal Aimée. 
4. Plafons informatius: les dades i els textos explicatius s’han extret també dels informes de la 
LMPE i INSAF, amb la col·laboració d’associacions marroquines que treballen en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i/o la inserció laboral de mares solteres. 
En relació a aquesta activitat s’han efectuat les següents tasques: 
• Desplaçament del coordinador general d’IMA al Marroc per a organitzar la participació de les 
entitats marroquines que col·laboren en les activitats. Aquest viatge es va realitzar del 23 al 27 de 
febrer de 2020. 
• Signatura dels contractes d’autorització d’ús de reproduccions fotogràfiques amb les tres 
fotògrafes que presten obres de forma gratuïta per a l’exposició. 
• Establiment dels acords amb les quatre associacions marroquines que presten vídeos de forma 
gratuïta per a l’exposició. 
• Establiment dels acords amb les tres actrius que graven els testimonis orals de forma gratuïta per 
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a l’exposició. 
• Establiment dels acords amb les dues associacions marroquines autores dels informes 
“L’enfance abandonnée au Maroc” i “Le Maroc des mères célibataires” per a la utilització gratuïta 
d’aquestes fonts en el material informatiu i d’àudio exposat. 
• Establiment de l’acord amb l’Ateneu El Poblet de Barcelona per a la realització de l’exposició a la 
seva sala d’exposicions del 19 de març al 10 d’abril de 2021. 
• Establiment de l’acord amb el Casal del Infants per a la seva col·laboració en la realització de 
l’exposició. 
• Contractació d’una comissària i un dissenyador gràfic que han realitzat la selecció del material, 
han elaborat el discurs, el guió i el disseny de l’exposició, han redactat els panells informatius i han 
definit els recursos tècnics i de suport utilitzats. 
• Redacció d’un dossier per a la difusió de l’exposició a través dels mitjans de comunicació i per a 
la seva tramesa a les entitats, associacions i institucions públiques. 
• Contractació d’una traductora professional (Carme Geronès) per a la traducció del francès al 
català dels testimonis de mares solteres i persones que han estat abandonades al Marroc, extrets 
dels informes “L’enfance abandonnée au Maroc” i “Le Maroc des mères célibataires”. 
• Contractació d’una empresa de traducció (Babel traductors) per a la traducció del francès, l’àrab i 
el darija (dialecte marroquí) al català dels vídeos aportats per associacions marroquines. 
• Contractació d’un professional (Bernat Millet) per a l’edició dels àudios, el subtitulat i edició dels 
vídeos i l’organització i muntatge del material de l’exposició que serà accessible a través del canal 
de YouTube d’Amics dels Infants del Marroc. 
• Contractació d’una empresa d’impressió (Sign Art) per a la impressió, embalatge i transport dels 
plafons de l’exposició. 
No es fa constar el nombre de persones assistents ja que l’activitat desenvolupada l’any 2020 no 
s’ha comportat l’assistència presencial o telemàtica de cap persona.

Data d'execució o bé,   de

Data inici

gener 2020

Data finalització

desembre 2020

Ubicació 
(lloc de realització de l'activitat)

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball, al local de l’entitat a Barcelona i en el 
desplaçament del coordinador general d’IMA a Casablanca (Marroc).

Col·laboració altres entitats / 
serveis (si s'escau)

S’ha col·laborat amb les entitats marroquines Association 100% Mamans, Plateforme CDE, MRA 
Mobilising for Rights Associates i Droits&Justice, que presten vídeos per a l’exposició; les 
associacions marroquines Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance i Institution Nationale 
de Solidarité avec les Femmes (INSAF), que ofereixen els seus informes com a font per a 
l’elaboració del material informatiu i d’àudio exposat; l’associació marroquina Association Solidarité 
Féminine (ASF), que col·labora en la redacció dels textos dels plafons informatius i en 
l’organització de l’exposició; les tres fotògrafes que exposen obres a l’exposició (Laura Puech, 
Nathalie Vigini i Zoe Vincenti); les tres actrius que graven els testimonis orals (Anna Barrachina, 
Ariadna Gil i Chantal Aimée); l’Ateneu El Poblet de Barcelona que col·labora en la realització de 
l’exposició als seus espais i la seva difusió; el Casal del Infants que col·labora en la realització de 
l’exposició i la seva difusió; les associacions Bayt al-Thaqafa, Punt de Referència i Associació de 
Dones Marroquines a Catalunya (ADMC) que col·laboren en la difusió de l’exposició; la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que facilita dades sobre origen dels 
menors migrants sense referents familiars a Catalunya; a més dels professionals que participen en 
el projecte de forma remunerada i les entitats que li donen suport (Ajuntament de Terrassa i Institut 
Català de l'Acolliment i l'Adopció).

Difusió (estratègies / xarxes ... 
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

La difusió de l’exposició s’efectua a partir del mes de març de 2021 a través dels canals de 
comunicació d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter i Instagram i missatges de correu electrònic) i 
dels mitjans de comunicació, posant un èmfasi especial en la difusió entre les institucions i 
associacions que treballen en els àmbits de dona, infància i joventut, cooperació internacional, 
solidaritat i drets humans, educació, cultura i suport social i les entitats àrabs i islàmiques. La 
difusió específica de l’exposició a Terrassa s’efectuarà a partir d’inicis de novembre de 2021.

Nombre de persones assistents

Homes

0

Dones

0

Total

0

6)

Nom de l'activitat Preparació d’una taula rodona (“Les mares soles i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les

Descripció S’ha procedit a la preparació d’una taula rodona i dues xerrades/conferències sobre la 
discriminació que pateixen les mares solteres, la situació de la infància abandonada al Marroc i les 
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iniciatives que s’estan duent a terme en aquest país per fer front a aquestes problemàtiques. Per a 
la realització d’aquests actes s’ha arribat a acords per a la presència com a ponents de 
responsables de les entitats marroquines Association Solidarité Féminine (ASF), amb la qual IMA 
col·labora per al desenvolupament de projectes de cooperació al Marroc, Institution Nationale de 
Solidarité avec les Femmes (INSAF), Samu Social i Association 100% Mamans, que treballen 
totes elles en l’acollida, l’acompanyament, la formació professional i/o la inserció laboral de mares 
solteres al Marroc i en alguns casos també en l’acollida d’infants abandonats al Marroc. En la part 
final de cada acte s’ha previst la realització d’un debat amb el públic assistent. 
Aquests actes es duran a terme en coincidència amb l’exposició multimèdia prevista (en el mateix 
centre i en el mateix període), de forma que constitueixin activitats complementàries i s’augmenti 
l’impacte de les activitats de sensibilització. En previsió que no es puguin efectuar els 
desplaçaments de les persones que actuaran com a ponents per part de les de les associacions 
marroquines a causa de les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de la COVID19, 
s’ha previst que els actes es desenvolupin combinant formats presencials i telemàtics. 
Els actes previstos són els següents: 
- Taula rodona “Les mares soles i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les entitats 
socials”, amb la presència com a ponents de Hafida Elbaz (directora de l’ASF), Elbouazzaoui 
Meloudi (coordinador de Samu Social), Abouaziz Abdallah (director d’INSAF) i Claire Trichot 
(presidenta-fundadora de l’Association 100% Mamans i directora del Casal dels Infants al Marroc). 
Actuarà com a moderador Jordi Barrachina (periodista i director del programa de televisió 
Ochéntame de TVE, Premi Ondas 2017). 
- Conferència “La protecció dels infants abandonats i els menors no acompanyats al Marroc”, amb 
la presència com a ponent de Elbouazzaoui Meloudi (coordinador de Samu Social). 
- Xerrada “La ràdio comunitària Mares en línia de Tànger”, amb la presència com a ponent d’una 
mare soltera vinculada amb l’Association 100% Mamans i participant a la ràdio “Mares en línia” de 
Tànger. 
En relació a aquesta activitat s’han efectuat les següents tasques: 
• Desplaçament del coordinador general d’IMA al Marroc per a organitzar la participació de les 
entitats marroquines que col·laboren en els actes i establir els acords necessaris. Aquest viatge es 
va realitzar del 23 al 27 de febrer de 2020. 
• Establiment de l’acord per a la participació del periodista Jordi Barrachina com a moderador a la 
taula rodona “Les mares solteres i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les entitats 
socials”. 
• Sol·licitud i estudi de tres pressupostos per a la contractació d’un servei de traducció simultània 
del francès al català en els actes previstos amb responsables de les associacions marroquines. 
• Previsió de la dotació de la infraestructura necessària a la seu d’ASF a Casablanca (Marroc) per 
a la creació d’una plataforma digital de videoconferència que permeti la realització dels actes en 
format telemàtic, amb el suport de la Fundació Orange Marroc. 
• Establiment de l’acord amb el Casal del Infants per a la seva col·laboració en la realització dels 
actes. 
• Redacció d’un dossier per a la difusió dels actes a través dels mitjans de comunicació i per a la 
seva tramesa a les entitats, associacions i institucions públiques. 
No es fa constar el nombre de persones assistents ja que l’activitat desenvolupada l’any 2020 no 
s’ha comportat l’assistència presencial o telemàtica de cap persona.

Data d'execució o bé,   de

Data inici

gener 2020

Data finalització

desembre 2020

Ubicació 
(lloc de realització de l'activitat)

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball, al local de l’entitat a Barcelona i en el 
desplaçament del coordinador general d’IMA a Casablanca (Marroc).

Col·laboració altres entitats / 
serveis (si s'escau)

S’ha col·laborat amb les entitats marroquines Association Solidarité Féminine (ASF), Institution 
Nationale de Solidarité avec les Femmes (INSAF), Samu Social i Association 100% Mamans, que 
aportaran els ponents per a la realització dels actes; el periodista Jordi Barrachina per a la seva 
presència com a moderador a la taula rodona prevista; la Fundació Orange Marroc per a la 
previsió de la dotació de la infraestructura necessària a la seu d’ASF a Casablanca (Marroc) per a 
la creació d’una plataforma digital de videoconferència; el Casal del Infants que col·laborarà en la 
realització dels actes i la seva difusió; les associacions Bayt al-Thaqafa, Punt de Referència i 
Associació de Dones Marroquines a Catalunya (ADMC) que col·laboraran en la difusió dels actes; 
a més dels professionals que participen en el projecte de forma remunerada i les entitats que li 
donen suport (Ajuntament de Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció).

Difusió (estratègies / xarxes ... 
utilitzades per fer difusió, si s'escau)

La difusió dels actes s’efectuarà a partir d’inicis de novembre de 2021, a través dels canals de 
comunicació d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter i Instagram i missatges de correu electrònic) i 
dels mitjans de comunicació, posant un èmfasi especial en la difusió entre les institucions i 



pàgina 9 de 13

associacions terrassenques que treballen en els àmbits de dona, infància i joventut, cooperació 
internacional, solidaritat i drets humans, educació, cultura i suport social i les entitats àrabs i 
islàmiques.

Nombre de persones assistents

Homes

0

Dones

0

Total

0

6.2 Total persones participants en el projecte 981

Pot ser un nombre aproximatiu, sempre basat en fonts d'on procedeixin dades rigoroses. Si no teniu informació no ho feu constar.

7 - Recursos utilitzats per executar el projecte 
7.1 Recursos humans (diferenciar entre personal voluntari i personal remunerat).

Els recursos humans propis utilitzats per executar el projecte han estat formats per les següents persones: 
• 1 coordinador general d’IMA (home associat a l’entitat). Ha treballat una mitjana de 90 hores/mes (20 h voluntàries i 70 
h remunerades com a professional autònom). Ha dedicat al projecte el 25% del temps total. Aquest cost consta sota el 
concepte de Treballs realitzats per altres empreses. 
• 1 persona contractada que desenvolupa tasques de secretaria tècnica i gestió de canals de comunicació (dona). 
Treballa 76 hores/mes. Ha dedicat al projecte del 20% del temps total. Aquest cost consta sota el concepte de Personal. 
• 3 persones voluntàries que formen part de la Junta directiva d’IMA: 67% dones i 33% homes. Efectuen les tasques que 
els són pròpies i es reuneixen un cop al trimestre. 
• 5 persones voluntàries sense remuneració i dedicació puntual (associades a l’entitat) que efectuen tasques 
específiques de comunicació, disseny gràfic, organització d’activitats, assessorament legal, etc.: 80% dones, 20% homes 
El projecte ha contemplat la contractació del següents recursos humans aliens, que consten sota el concepte de Treballs 
realitzats per altres empreses: 
• Traductora del llibre “Alcemos la Voz” 
• Editorial per a la correcció, maquetació i impressió del llibre “Alcemos la Voz” 
• Fotògrafa de la fotografia per a la coberta del llibre “Alcemos la Voz” 
• Professional de la gestió d’esdeveniments culturals (assessorament tècnic i comissariat de l’exposició) 
• Dissenyador gràfic per al disseny de l’exposició 
• Empresa de gestoria laboral. S’imputa al projecte el 20% de la despesa per aquest concepte. 
• Empresa de gestió de bases de dades i de comunicació. S’imputa al projecte el 20% de la despesa per aquest 
concepte. 
Han col·laborat de forma voluntària les següents persones alienes a l’entitat: 
• Fotògrafes que participen a l’exposició 
• Associacions marroquines i catalanes que presten material i col·laboren en la realització de l’exposició 
• Actrius que graven els testimonis orals per a l’exposició

7.2 Infraestructura  (recursos per a la realització d'activitats, tals com: tanques, cadires, taules, tarimes, equips de so, 
material audiovisual, etc)
IMA disposa d’un local llogat a la Diputació de Barcelona. En aquest local es disposa de material informàtic, connexió a 
Internet i material fungible i és on efectua les seves tasques l’equip de treball i la Junta d’IMA. S’imputa al projecte el 
20% del lloguer d’aquest local. S’imputa també el 20% de la despesa de l’entitat en telefonia i internet sota el concepte 
de Comunicacions. 
Sota el concepte d’Assegurances es fa constar el 20% de la despesa de l’entitat en contractació de l’assegurança de 
responsabilitat civil per a la utilització dels locals on es desenvolupen les activitats i la cobertura dels assistents a les 
mateixes.

7.3 Material
El projecte contempla la compra o edició dels següents materials: 
• Adquisició del ISBN per a la impressió del llibre “Alcemos la Voz”. Aquesta despesa consta sota el concepte d’Altres 
despeses. 
• S’imputa al projecte el 20% de la despesa general de l’entitat en adquisició de material fungible (material d’oficina, 
fotocòpies, material elèctric, de neteja i sanitari). 
Sota el concepte de Viatges i desplaçaments es fan constar les despeses de transport del viatge del coordinador general 
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d’IMA al Marroc per a organitzar i establir els acords necessaris amb les entitats marroquines col·laboradores en el 
projecte. 
Sota el concepte d’Allotjament i dietes es fan constar les despeses per aquests conceptes del viatge del coordinador 
general d’IMA al Marroc. 
Sota el concepte d’Altres despeses es fa constar el 20% de la despesa de l’entitat en comissions bancàries i devolució 
de rebuts.

8 - Altres aspectes a considerar en l'execució del projecte

9 - Modalitat de justificació a la que s'acull 
(marcar la casella que correspongui)

a) Amb presentació de factures, minutes i altres justificants 

b) Amb compte justificatiu simplificat

c) Amb compte justificatiu amb informe d'auditoria 

Poden acollir-se a aquesta modalitat totes les entitats, independentment de la quantitat subvencionada

Poden acollir-se aquelles entitats que hagin rebut una subvenció de fins a 3.000 Euros

Poden acollir-se aquelles entitats que hagin rebut una subvenció de més de 60.000 Euros

Avís important !! 
Els apartats 9.1, 9.2 , 9.3 i 9.4 s'han d'emplenar en qualsevol modalitat de justificació. 

Els apartats 9.5 i 9.6 s'han d'emplenar en el cas de modalitat de justificació a) i b)

9.1 Relació de despeses del cost total del projecte, activitat o servei subvencionat

Concepte de la despesa Import Observacions

Personal 2.642,46 € Despeses personal fix (secretària tècnica)

Treballs realitzats per altres empreses* 2.350,52 € Remuneració coordinador general IMA

Treballs realitzats per altres empreses* 1.177,96 € Traducció llibre Alcemos la Voz

Treballs realitzats per altres empreses* 2.565,20 € Impressió llibre Alcemos la Voz

Treballs realitzats per altres empreses* 300,00 € Drets fotografia coberta llibre Alcemos la Voz

Treballs realitzats per altres empreses* 2.420,00 € Comissariat i disseny exposició

Treballs realitzats per altres empreses* 204,28 € Servei de gestoria laboral

Treballs realitzats per altres empreses* 290,40 € Gestió de bases de dades i de comunicació

Lloguers 348,72 € Lloguer local IMA

Comunicacions 119,32 € Servei de telefonia i internet

Adquisició de material fungible 17,86 € Fotocòpies i material d’oficina

Assegurances 60,76 € Assegurança de responsabilitat civil integral

Allotjament i dietes 286,64 € Despeses viatge coordinador IMA a Marroc

Viatges i desplaçaments 248,64 € Vols viatge coordinador IMA a Marroc
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Concepte de la despesa Import Observacions

Altres* 45,00 € ISBN llibre Alcemos la Voz

Altres* 324,43 € Comissions bancàries i devolució de rebuts

Total despeses 13.402,19 €
* detalleu el concepte a la columna d'observacions

9.2 Relació d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte, activitat o servei subvencionat

Concepte de l'ingrés Import Observacions

Subvenció municipal 1.200,00 € Ajuntament de Terrassa: Accions de sensibilització ci

Subvenció d'altra administració* 1.839,73 € Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció: Activitats

Subvenció d'altra administració* 3.978,29 € Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció: Activitats

Recursos propis 6.384,17 €

Total ingressos 13.402,19 €
* detalleu el concepte a la columna d'observacions

9.3 Resultat (despeses - ingressos)

13.402,19 €Total ingressos

13.402,19 €Total despeses

0,00 €Total

9.4 Justificació de les diferències respecte el pressupost inicial (si s'escau)

La despesa executada suposa el 92,3% del total de despesa prevista. 
Les principals desviacions es donen en la partida de Contractació de serveis externs, on s’ha executat el 87,1% de la 
despesa prevista. Aquesta diferència és provocada per la manca de facturació durant l’any 2020 de les despeses 
previstes d’impressió i transport dels plafons de l’exposició i de traducció dels testimonis de mares solteres i persones 
que han estat abandonades al Marroc per als àudios de l’exposició. Tot i que aquestes tasques s’han realitzat quasi en 
la seva totalitat durant el mes de desembre del 2020, la facturació de les despeses no s’ha produït fins a inici del 2021 i, 
per tant, no s’han imputat en aquesta justificació. 
També s’han donat desviacions del pressupost previst en la partida de Difusió i publicitat, ja que no s’ha realitzat la 
campanya de difusió de l’acte de presentació del llibre “Alcemos la voz” a través dels mitjans de comunicació locals, que 
suposava una despesa de 150 €, i en la partida d’Altres despeses, on constava un import de 400 € per a l’obtenció de 
les llicències de projecció de les pel·lícules i documentals que s’havien de projectar en centres d’ensenyament i espais 
de joves. Tot i que durant el 2020 s’han tancat els acords amb les cinc empreses distribuïdores d’aquestes pel·lícules 
per a obtenir l’autorització per a la seva projecció, el pagament de les llicències no s’efectuarà fins que es realitzin les 
projeccions.
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10. VALORACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE L'ENTITAT

Criteris de Qualitat 

Analitza i valora la qualitat de les actuacions realitzades i el grau d'ajustament a les previsions:

Indicadors Valoració

         1       2        3       4        5

Criteris d'impacte social

Valoració

Els resultats previstos es valoren en funció dels resultats dels indicadors establerts en la proposta d'adequació del 
projecte. Dels quatre resultats esperats, dos tenen un nivell d’assoliment superior al 100%, un es troba lleugerament 
per sobre del 50% i un lleugerament per sobre del 10%. Calculant la mitjana entre aquests nivells d’assoliments, s’obté 
que en conjunt s’ha assolit el 73% dels resultats del projecte. 
(veure Annex_1_Memoria_justificativa)

Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre les persones destinatàries, ja que la seva participació ha rep

El desenvolupament de les activitats realitzades ha tingut també un impacte significatiu de cara a la disminució de les 
desigualtats de gènere, ja que la perspectiva de gènere és inherent al projecte, tant a nivell del seu contingut com de la 
seva metodologia. 
(veure Annex_1_Memoria_justificativa) 

Analitza i valora els resultats del projecte en temes d'impacte i utilitat social



Memòria justificativa del projecte Sensibilització sobre la situació de les 
mares solteres i la infància abandonada al Marroc i foment de la 

interculturalitat (Amics dels Infants del Marroc) 
 
3 - Resum del projecte, activitat o servei 

3.1 Descripció breu amb les dades bàsiques i modificacions produïdes amb l'objectiu de donar una 
idea ràpida del què s'ha fet. 

S’ha desenvolupat un conjunt d’activitats d’informació i sensibilització de la població, les entitats 
socials i les institucions públiques envers les desigualtats de gènere a la societat i les comunitats 
marroquines i la defensa dels drets de les dones i els infants en aquestes comunitats. També s’han 
posat en valor la tasca de les entitats socials que treballen al Marroc en el suport a les mares solteres 
i la protecció de la infància i dels moviments socials marroquins de lluita per la igualtat de drets de les 
dones. Així mateix s’han fomentat actituds proactives envers les problemàtiques associades a la 
interculturalitat i la defensa dels drets de la població d’origen marroquí. 

Aquests objectius s’han assolit a través d’actuacions de caràcter cultural (edició d’un llibre i preparació 
d’una exposició fotogràfica i de projeccions cinematogràfiques en centres educatius i espais de joves) 
i de caràcter informatiu (difusió d’informacions a través dels canals de comunicació d’IMA i preparació 
de taules rodones i xerrades). 

El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb 8 entitats marroquines que treballen en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i la inserció laboral de mares soles al Marroc i 6 entitats 
catalanes, a més dels professionals que participen en el projecte de forma voluntària o remunerada i 
les entitats que li donen suport (Ajuntament de Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció). 

L’evolució de la crisi sanitària i les mesures de prevenció contra la propagació de la COVID-19 
decretades a Catalunya amb posterioritat al 6 d’agost de 2020, data en que es va presentar una 
proposta d'adequació del projecte, han tingut com a conseqüència alguns canvis en les activitats 
executades. 

L’activitat 1 (Traducció i impressió del llibre “Alcemos la voz”) s’ha executat al 50%, ja que s’ha imprès 
el llibre però encara no s’ha posat a la venda. 

Les activitats 2 (Presentació del llibre “Alcemos la voz” a Terrassa) i 3 (Projecció de pel·lícules en centres 
d’ensenyament i espais de joves) s’han ajornat per a l’any 2021. De tota manera, durant el 2020 s’ha 
avançat en la preparació d’aquestes activitats i s’ha realitzat un servei de préstec gratuït de còpies 
autoritzades del documental “Madres invisibles”. 

Les activitats 4 (Difusió d’informacions pels canals de comunicació d’IMA), 5 (Preparació d’una 
exposició multimèdia) i 6 (Preparació d’una taula rodona i dues xerrades/conferències amb ponents 
d’entitats socials marroquines) s’han realitzat segons les previsions i els resultats assolits han estat 
superiors als esperats inicialment. 

En conjunt es considera que s’han executat el 60% de les activitats i s’han assolit 73% dels resultats 
esperats del projecte. El nombre de persones participants ha estat de 981 persones (933 persones 
destinatàries de les activitats i 48 persones col·laboradores). Pel que fa a l’execució pressupostària, la 
despesa executada suposa el 92,3% del total de despesa prevista. 

Aquest projecte té una clara voluntat de permanència més enllà del 2020. 

  



3.2 Modificacions que s'hagin produït respecte al projecte presentat 

Amics dels Infants del Marroc va presentar el 6 d’agost de 2020 a l’Ajuntament de Terrassa una 
proposta d'adequació del projecte objecte de la subvenció atorgada per al 2020. Les modificacions que 
s’han produït respecte a aquesta proposta han estat provocades per l’evolució de la crisi sanitària i les 
mesures de prevenció contra la propagació de la COVID-19 decretades a Catalunya amb posterioritat 
a aquesta data, especialment les limitacions de desplaçaments a nivell municipal i comarcal i 
d’aforament en locals culturals. En aquestes condicions, s’ha estimat que la realització d’algunes de les 
activitats previstes tindria un impacte molt limitat, per la qual cosa es va decidir ajornar aquestes 
activitats fins finals de l’any 2021. Els canvis que s’han produït a causa d’aquesta situació han estat els 
següents: 

1. Traducció i impressió del llibre “Alcemos la voz” de l’associació marroquina Solidarité Féminine 
(activitat 1 de la proposta d'adequació del projecte). Aquesta activitat s’ha executat durant l’any 
2020 (veure apartat 6 - Activitats realitzades, activitat 1), però a causa de les conseqüències de 
l’aturada d’activitats provocada per la crisi sanitària s’ha produït un retard en el lliurament del llibre 
imprès, per la qual cosa no s’ha pogut posar a la venda fins el mes de febrer de 2021. Per tant, 
durant l’any 2020 no s’ha generat cap ingrés per la venda del llibre (en la proposta d'adequació del 
projecte es preveien uns ingressos de 2.000 € per aquest concepte). 

2. Presentació pública de la traducció del llibre “Alcemos la voz” a Terrassa (activitat 2 de la proposta 
d'adequació del projecte). La realització d’aquesta activitat es preveia per a finals de novembre de 
2020 i es plantejava en format presencial i oberta al públic. Per les causes esmentades 
anteriorment, l’activitat s’ha ajornat fins a finals de novembre de 2021, mantenint-se el seu format 
presencial (veure el projecte d’accions de sensibilització ciutadana en l'àmbit de cooperació al 
desenvolupament presentat per IMA l’any 2021). De tota manera, durant el 2020 s’ha finalitzat 
l’edició del llibre i s’ha establert un principi d’acord per a la participació de l’escriptora catalana 
Najat El Hachmi en la presentació del llibre a Terrassa, compromís que caldrà confirmar quan es 
concreti la data de l’activitat. 

3. Projecció de pel·lícules i/o documentals i posterior debat sobre les problemàtiques de la 
discriminació de les mares solteres i l’abandonament d’infants en centres d’ensenyament i espais 
de joves de Terrassa (activitat 3 de la proposta d'adequació del projecte). La realització d’aquesta 
activitat es preveia d’octubre a desembre de 2020 en format presencial per a l’alumnat dels cursos 
de batxillerat i cicles formatius i per als participants en espais de joves. Per les causes esmentades 
s’ha ajornat fins al període maig - desembre de 2021 (veure el projecte d’accions de sensibilització 
ciutadana en l'àmbit de cooperació al desenvolupament presentat per IMA l’any 2021). Durant el 
mes de maig s’iniciarà la campanya de difusió de l’activitat i les projeccions es preveuen per al 1r 
trimestre del curs 2021-22. Es proposarà als responsables del centres educatius i espais de joves 
l’opció de realitzar l’activitat en format presencial o telemàtic. De tota manera, durant el 2020 s’han 
tancat els acords amb les cinc empreses distribuïdores de les pel·lícules i documentals que es 
preveu projectar per a obtenir l’autorització per a la seva projecció. Així mateix, durant el 2020 s’ha 
redactat el material de difusió de l’activitat que es trametrà als responsables dels centres. IMA 
també ha continuat durant tot el 2020 amb el servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del 
documental “Madres invisibles” als membres de les famílies associades i persones simpatitzants de 
l’entitat. 

4. Campanya de difusió de l’exposició i les xerrades a través dels mitjans de comunicació i els canals 
d’informació d’entitats socials i institucions públiques. La realització d’aquesta activitat ja es va 
anul·lar en la proposta d'adequació del projecte presentada el 6 d’agost de 2020, ajornant-la fins la 
realització de l’exposició i les xerrades. En el projecte d’accions de sensibilització ciutadana en 
l'àmbit de cooperació al desenvolupament presentat per IMA l’any 2021 es proposa la seva 
execució de finals d’octubre a inici de desembre de 2021. De tota manera, en la proposta 
d'adequació presentada el 6 d’agost de 2020 es contemplava la realització l’any 2020 de la difusió 



de l’acte de presentació del llibre “Alcemos la voz” a través dels mitjans de comunicació locals i els 
canals d’informació d’entitats socials. En quedar ajornada aquesta presentació fins el novembre de 
2021, també queda ajornada la campanya de difusió associada. 

 

4 - Persones destinatàries 

Perfil de les persones destinatàries del projecte o activitat (breu descripció del col·lectiu que ha 
participat en el projecte i la seva participació, si s'escau, en la definició, execució i seguiment) 

Es manté la tipologia dels col·lectius destinataris del projecte, tot i els canvis que hi ha hagut en 
l’execució del mateix, tant els que es feien constar en la proposta d'adequació presentada el 6 d’agost 
de 2020 com els que s’han produït amb posterioritat a aquesta data. Aquesta continuïtat es justifica 
pel fet que les activitats executades durant el 2020 inclouen la preparació de les mateixes activitats 
previstes en el projecte inicial, que han estat en part ajornades a l’any 2021, i per tant s’adrecen als 
mateixos col·lectius, que són els següents: 

- població de Terrassa en general 
- entitats socials terrassenques que treballen en els àmbits de la promoció de la dona, joventut, salut 

i assistencials, solidaritat, pau i drets humans, educació i formació, cultura, veïnals i entitats àrabs i 
islàmiques 

- institucions publiques que treballen en els mateixos àmbits 

Es presta però una atenció prioritària als següents col·lectius: 

➢ 316 persones que formen part de les 110 famílies associades a IMA 
➢ 611 persones no associades interessades en les activitats que promou IMA 
➢ població d’origen marroquí (especialment dones) de Terrassa 
➢ joves (especialment d’origen marroquí) de Terrassa 
➢ persones associades a les entitats catalanes que col·laboren en l’execució i/o la difusió de les 

activitats incloses en el projecte i persones interessades en aquestes entitats 

La definició, execució i seguiment del projecte s’ha efectuat amb la participació del grup de persones 
que conformen la Junta d’IMA, el coordinador general i la secretària tècnica de l’entitat. Totes aquestes 
persones (tret de la secretària tècnica) es troben associades a IMA i treballen de forma coordinada. La 
seva tasca ve determinada per les estratègies d’intervenció i les temàtiques d’interès que han estat 
discutides i consensuades en l’assemblea anual de l’entitat i en les trobades amb famílies que han 
adoptat infants al Marroc. La Junta d’IMA i el coordinador general efectuen també una valoració final 
del projecte, amb l’objectiu de detectar les causes dels problemes que s’han presentat i proposar 
accions de millora de cara a l’any següent. També participen directament en aquestes tasques les 
persones que formen part dels òrgans de gestió de les entitats catalanes que col·laboren en el projecte. 

Així mateix, les activitats s’han discutit i consensuat amb les associacions marroquines participants, 
que realitzen també una valoració de la seva participació. 

 

5 - Assoliment dels objectius generals 

Objectiu general assolit (objectiu assolit amb el projecte, desviacions sobre l'objectiu previst 
inicialment) 

Els objectius generals del projecte que constaven en la proposta inicial s’haurien de redefinir en funció 
de la reformulació de les activitats que es va efectuar en la proposta d'adequació presentada a 
l’Ajuntament de Terrassa el 6 d’agost de 2020. En aquesta proposta es formulaven dues activitats sota 
la forma de preparació d’activitats a desenvolupar l’any 2021 (activitats 5. Preparació d’una exposició 
multimèdia i 6 Preparació d’una taula rodona i dues xerrades/conferències amb ponents d’entitats 
socials marroquines). L’objectiu d’aquestes activitats no era doncs arribar durant l’any 2020 a les 



persones i col·lectius destinataris, sinó efectuar totes les tasques per a que això fos possible durant 
l’any 2021. 

Tenint en compte aquest plantejament, es considera que s’han assolit en bona manera els objectius 
generals del projecte. De l’anàlisi del nivell d’assoliment dels resultats esperats que s’efectua a 
l’apartat 10.2.1 d’aquesta memòria, s’aprecia que en conjunt s’ha assolit el 73% dels resultats del 
projecte i, per tant, dels objectius generals, que eren els següents: 

1) Sensibilitzar la població, les entitats socials i les institucions públiques i fomentar actituds proactives 
envers les desigualtats de gènere a la societat i les comunitats marroquines i la defensa dels drets 
de les dones i els infants en aquestes comunitats. 

2) Visibilitzar i posar en valor la tasca de les entitats socials que treballen al Marroc en el suport a les 
mares soles i la protecció de la infància i dels moviments socials marroquins de lluita per l’equitat i 
la igualtat de drets de les dones. 

3) Sensibilitzar la població, les entitats socials i les institucions públiques sobre les conseqüències que 
la discriminació de les mares soles i els seus infants al Marroc té en el nostre entorn immediat i 
promoure la discussió d’estratègies d’actuació per a resoldre aquestes situacions. 

4) Sensibilitzar la població en general i fomentar actituds proactives envers les problemàtiques 
associades a la interculturalitat i la defensa dels drets de la població d’origen marroquí. 

Les principals desviacions en el nivell d’assoliment d’aquests objectius inicials fan referència a que no 
s’ha arribat a la població jove a través de la projecció i debat de pel·lícules sobre la discriminació de les 
mares solteres al Marroc en centres d’ensenyament i espais de joves, ja que no s’ha executat segons 
les previsions l’activitat 3, i a que no s’ha posat a la venda el llibre “Alcemos la voz” ni s’ha efectuat la 
presentació del mateix (activitats 1 i 2).  

 

6 - Activitats realitzades 

6.1 Descriviu de forma detallada les activitats executades. 

Totes les activitats realitzades en el marc d’aquest projecte han estat gratuïtes. Per part d’IMA hi ha la 
ferma voluntat de donar continuïtat a totes aquestes línies d’actuació. 

 

1. Nom de l'activitat 

Traducció i impressió del llibre “Alcemos la voz” (“À hautes voix”) de l’associació marroquina Solidarité 
Féminine (ASF) 

Descripció 

S’ha procedit a la traducció, edició i impressió del llibre “Alcemos la voz”, un recull de testimonis de 
mares solteres i persones que han estat abandonades al Marroc elaborat per l’Association Solidarité 
Féminine. S’han imprès 1.000 exemplars que s’han posat a la venda el febrer de 2021. Aquest llibre 
només estava publicat en francès i la seva difusió en castellà serà una font de nous recursos per a 
conèixer amb major profunditat la situació de les mares soles al Marroc. 

En relació a aquesta activitat s’han efectuat les següents tasques: 

• Signatura d’un contracte de cessió de drets per a la traducció del llibre amb l’editorial marroquina 
Editions Le Fennec, amb l’obligació de pagament per part d’IMA del 8% de l’import de les vendes 
del llibre pels drets d’autor. 

• Contractació de la traducció del llibre a una traductora professional (Carme Geronès). 

• Contractació de la correcció de la traducció, la maquetació i la impressió a l’editorial Petit 
Camagroc, S.L.U. 



• Adquisició dels drets de reproducció de la fotografia de portada del llibre a la fotògrafa professional 
Alessandra Vincenti. 

• Tramitació i pagament del Dipòsit legal i ISBN del llibre. 

• Signatura d’un conveni amb l’Association Solidarité Féminine (ASF) per a destinar el 42% dels 
beneficis de la venda del llibre com a donació d’IMA a ASF per al desenvolupament dels seus 
programes de suport a mares solteres a Casablanca (Marroc). 

No es fa constar el nombre de persones assistents ja que l’activitat desenvolupada l’any 2020 no s’ha 
comportat l’assistència presencial o telemàtica de cap persona. 

Data d'execució o bé, de Data inici Data finalització 

Febrer a desembre 2020 

Ubicació (lloc de realització de l'activitat) 

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball i al local de l’entitat a Barcelona. 

Col·laboració altres entitats / serveis (si s'escau) 

S’ha col·laborat amb l’Association Solidarité Féminine (ASF) i amb l’editorial marroquina Editions Le 
Fennec, a més dels professionals que participen en el projecte de forma remunerada i les entitats que 
li donen suport (Ajuntament de Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció). 

Difusió (estratègies / xarxes ... utilitzades per fer difusió, si s'escau) 

La difusió del llibre s’efectua a partir del mes de febrer de 2021 a través dels canals de comunicació 
d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter i Instagram i missatges de correu electrònic), posant un èmfasi 
especial en la difusió entre les institucions i associacions que treballen en els àmbits de dona, infància 
i joventut, cooperació internacional, solidaritat i drets humans, educació, cultura i suport social i les 
entitats àrabs i islàmiques. 

Nombre de persones assistents: 

Homes 0 

Dones 0 

Total 0 

 

2. Nom de l'activitat 

Presentació pública del llibre “Alcemos la voz” a Terrassa 

Aquesta activitat s’ha ajornat i es realitzarà a finals de novembre de 2021 (veure apartat 3.2 
Modificacions que s'hagin produït respecte al projecte presentat). 

 

3. Nom de l'activitat 

Servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres invisibles” 

Descripció 

Aquesta activitat substitueix parcialment l’activitat prevista de “Projecció de pel·lícules i/o 
documentals i posterior debat sobre les problemàtiques de la discriminació de les mares solteres i 
l’abandonament d’infants en centres d’ensenyament i espais de joves de Terrassa”, que s’ha ajornat i 
es realitzarà en el període maig - desembre de 2021 (veure apartat 3.2 Modificacions que s'hagin 
produït respecte al projecte presentat). 



IMA ha continuat oferint un servei de préstec gratuït de còpies autoritzades del documental “Madres 
invisibles” (en CD) als membres de les famílies associades i persones simpatitzants de l’entitat. 

Data d'execució o bé, de Data inici Data finalització 

Gener a desembre 2020 

Ubicació (lloc de realització de l'activitat) 

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball i al local de l’entitat a Barcelona. 

Col·laboració altres entitats / serveis (si s'escau) 

S’ha col·laborat amb Lorenzo Benítez, director del documental “Madres invisibles” i la distribuïdora 
3boxmedia International Sales, que han facilitat les còpies autoritzades del documental. 

Difusió (estratègies / xarxes ... utilitzades per fer difusió, si s'escau) 

La difusió del servei de préstec s’efectua a partir a través dels canals de comunicació d’IMA (web, blog, 
Facebook, Twitter i missatges de correu electrònic). 

Nombre de persones assistents: 

Homes 0 

Dones 6 

Total 6 

 

4. Nom de l'activitat 

Difusió d’informacions i documents a través dels canals de comunicació d’IMA sobre la situació de la 
infància abandonada, les desigualtats de gènere a la societat marroquina, la cultura del Marroc i el 
foment de la interculturalitat 

Descripció 

L’any 2020 s’han emès a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació d’IMA (web, facebook, 
twitter, blog i correu electrònic) un total de 141 notícies relacionades amb la situació de la infància 
abandonada i les desigualtats de gènere al Marroc, les repercussions i afectacions que aquesta situació 
té en la nostra societat i els recursos disponibles per encarar aquestes problemàtiques, tant en el país 
d’origen com en el nostre entorn més immediat. També s’han emès 459 notícies sobre la cultura del 
Marroc i el foment de la mirada intercultural, la tolerància i el respecte envers la cultura marroquina. 

S’han inclòs informacions, documents i esdeveniments generats per IMA i per institucions i altres 
entitats (entitats de prestigi internacional, associacions marroquines de suport a les mares solteres i 
els seus infants o que gestionen orfenats, altres institucions i entitats públiques i privades), i articles 
de premsa i de publicacions especialitzades. S’ha facilitat informació sobre tot tipus de recursos: 
estudis, monografies, articles, reflexions, comunicats, xerrades, conferències, cursos i tallers que 
elaboren o efectuen aquestes entitats i mitjans de comunicació. 

En tots els casos els missatges s’han seleccionat en funció del nivell de fiabilitat de la informació i de la 
seva coincidència amb els valors que promou IMA. En aquest sentit, s’ha posat un èmfasi especial en 
la visió positiva de la diversitat i en el respecte envers les diferències culturals, difonent el ferm 
posicionament d’IMA en contra de les actituds de xenofòbia, i especialment de qualsevol discriminació 
envers de les persones d’origen marroquí. 

Els missatges han tingut per objectiu informar i sensibilitzar la població sobre les problemàtiques 
objecte del projecte, a més de proporcionar eines, pautes i suport a les persones que pateixen o poden 
patir la xacra del racisme i a les famílies que han adoptat infants al Marroc per afavorir el coneixement 
entorn dels orígens d’aquests infants i el tractament integral dels processos de cerca d’orígens. 



L’activitat ha inclòs la recollida, avaluació i selecció de notícies, la selecció dels canals de comunicació 
per a la difusió de les notícies, l’adaptació i edició dels formats per a cada canal i la publicació dels 
missatges en els diferents canals (missatges de text amb contingut gràfic i documentació adjunta si 
escau). Així mateix, s’ha efectuat un recull i classificació dels missatges emesos i el manteniment dels 
diferents canals (gestió i actualització de missatges emesos i rebuts, comptabilització de paràmetres 
d’accés i ús de cada canal, etc.). 

En les xarxes socials de blog i facebook s’han creat grups informals de reflexió, diàleg i debat que han 
permès potenciar l’intercanvi i la posada en comú d’experiències i coneixements i l’ajuda mútua. Les 
temàtiques sobre les quals s’ha establert el debat estan relacionades amb els continguts dels missatges 
de difusió esmentats anteriorment, les activitats realitzades en el marc del projecte i els projectes de 
cooperació internacional que IMA desenvolupa al Marroc. L’activitat ha inclòs el seguiment, control i 
gestió dels debats que es realitzen a través dels comptes d’IMA. 

Es fan constar com a persones assistents 927 persones (316 persones associades a IMA i 611 persones 
interessades en l’entitat, que són les que reben els missatges de correu electrònic). 

Data d'execució o bé, de Data inici Data finalització 

1 gener a 31 desembre 2021 

Ubicació (lloc de realització de l'activitat) 

S’ha efectuat a través de teletreball i al local de l’entitat a Barcelona. 

Col·laboració altres entitats / serveis (si s'escau) 

S’han difós informacions, documents i esdeveniments generats per més de 130 entitats, entre 
associacions, organitzacions, fundacions i professionals que treballen en l’àmbit social i cultural, 
administracions públiques i organismes internacionals, mitjans de comunicació i universitats i grups 
recerca. 

S’ha col·laborat especialment amb l’associació de famílies adoptives AFNE (Associació de Famílies de 
Nens i Nenes d’Etiòpia), amb la qual s’ha arribat a acords per a la difusió conjunta de les activitats de 
cada una de les associacions i la selecció de continguts comuns per a l’elaboració de missatges de 
foment de la interculturalitat. 

Difusió (estratègies / xarxes ... utilitzades per fer difusió, si s'escau) 

La difusió de notícies s’efectua a través dels canals de comunicació d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter 
i missatges de correu electrònic). 

Nombre de persones assistents: 

Homes 288 

Dones 639 

Total 927 persones 

 

5. Nom de l'activitat 

Preparació d’una exposició multimèdia sobre la discriminació que pateixen les mares solteres i la 
infància abandonada al Marroc i sobre les entitats i moviments socials que lluiten contra aquestes 
discriminacions 

Descripció 

S’ha procedit al disseny i preparació de l’exposició multimèdia “Veus invisibles. Les mares solteres i la 
infància abandonada al Marroc”, que s’estructura en quatre parts: 



1. Fotografies: s’exposen obres de tres autores que han centrat la seva mirada sobre la realitat de les 
mares solteres a Marroc: Laura Puech (projecte “Ces familles de l’ombre”, realitzat a l’associació 
ASF, Casablanca, 2015), Nathalie Vigini (projecte “Nous, les mamans”, realitzat a l’associació INSAF, 
Casablanca, 2019), i Zoe Vincenti (projecte “Flowers of evil”, realitzat a l’associació ASF i altres 
ubicacions del Marroc, 2015). 

2. Vídeos: es mostren vídeos narratius i informatius de les entitats marroquines Association 100% 
Mamans, Plateforme CDE (Convention des Droits de l’Enfant), MRA Mobilising for Rights Associates 
i Droits&Justice. 

3. Àudios: s’escolta la reproducció oral de testimonis de mares solteres i persones que han estat 
abandonades al Marroc, extrets dels informes “L’enfance abandonnée au Maroc”, elaborat per la 
Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE) amb el suport d’UNICEF, i “Le Maroc des 
mères célibataires”, elaborat per la Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes (INSAF) amb 
el suport d’ONU-Dones. Las gravacions de veu són efectuades per tres actrius catalanes: Anna 
Barrachina, Ariadna Gil i Chantal Aimée. 

4. Plafons informatius: les dades i els textos explicatius s’han extret també dels informes de la LMPE i 
INSAF, amb la col·laboració d’associacions marroquines que treballen en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i/o la inserció laboral de mares solteres. 

En relació a aquesta activitat s’han efectuat les següents tasques: 

• Desplaçament del coordinador general d’IMA al Marroc per a organitzar la participació de les 
entitats marroquines que col·laboren en les activitats. Aquest viatge es va realitzar del 23 al 27 de 
febrer de 2020. 

• Signatura dels contractes d’autorització d’ús de reproduccions fotogràfiques amb les tres fotògrafes 
que presten obres de forma gratuïta per a l’exposició. 

• Establiment dels acords amb les quatre associacions marroquines que presten vídeos de forma 
gratuïta per a l’exposició. 

• Establiment dels acords amb les tres actrius que graven els testimonis orals de forma gratuïta per 
a l’exposició. 

• Establiment dels acords amb les dues associacions marroquines autores dels informes “L’enfance 
abandonnée au Maroc” i “Le Maroc des mères célibataires” per a la utilització gratuïta d’aquestes 
fonts en el material informatiu i d’àudio exposat. 

• Establiment de l’acord amb l’Ateneu El Poblet de Barcelona per a la realització de l’exposició a la 
seva sala d’exposicions del 19 de març al 10 d’abril de 2021. 

• Establiment de l’acord amb el Casal del Infants per a la seva col·laboració en la realització de 
l’exposició. 

• Contractació d’una comissària i un dissenyador gràfic que han realitzat la selecció del material, han 
elaborat el discurs, el guió i el disseny de l’exposició, han redactat els panells informatius i han 
definit els recursos tècnics i de suport utilitzats. 

• Redacció d’un dossier per a la difusió de l’exposició a través dels mitjans de comunicació i per a la 
seva tramesa a les entitats, associacions i institucions públiques. 

• Contractació d’una traductora professional (Carme Geronès) per a la traducció del francès al català 
dels testimonis de mares solteres i persones que han estat abandonades al Marroc, extrets dels 
informes “L’enfance abandonnée au Maroc” i “Le Maroc des mères célibataires”. 

• Contractació d’una empresa de traducció (Babel traductors) per a la traducció del francès, l’àrab i 
el darija (dialecte marroquí) al català dels vídeos aportats per associacions marroquines. 

• Contractació d’un professional (Bernat Millet) per a l’edició dels àudios, el subtitulat i edició dels 
vídeos i l’organització i muntatge del material de l’exposició que serà accessible a través del canal 
de YouTube d’Amics dels Infants del Marroc. 

• Contractació d’una empresa d’impressió (Sign Art) per a la impressió, embalatge i transport dels 
plafons de l’exposició. 



No es fa constar el nombre de persones assistents ja que l’activitat desenvolupada l’any 2020 no s’ha 
comportat l’assistència presencial o telemàtica de cap persona. 

Data d'execució o bé, de Data inici Data finalització 

gener a desembre 2020 

Ubicació (lloc de realització de l'activitat) 

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball, al local de l’entitat a Barcelona i en el desplaçament 
del coordinador general d’IMA a Casablanca (Marroc). 

Col·laboració altres entitats / serveis (si s'escau) 

S’ha col·laborat amb les entitats marroquines Association 100% Mamans, Plateforme CDE, MRA 
Mobilising for Rights Associates i Droits&Justice, que presten vídeos per a l’exposició; les associacions 
marroquines Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE) i Institution Nationale de 
Solidarité avec les Femmes (INSAF), que ofereixen els seus informes com a font per a l’elaboració del 
material informatiu i d’àudio exposat; l’associació marroquina Association Solidarité Féminine (ASF), 
que col·labora en la redacció dels textos dels plafons informatius i en l’organització de l’exposició; les 
tres fotògrafes que exposen obres a l’exposició (Laura Puech, Nathalie Vigini i Zoe Vincenti); les tres 
actrius que graven els testimonis orals (Anna Barrachina, Ariadna Gil i Chantal Aimée); l’Ateneu El 
Poblet de Barcelona que col·labora en la realització de l’exposició als seus espais i la seva difusió; el 
Casal del Infants que col·labora en la realització de l’exposició i la seva difusió; les associacions Bayt al-
Thaqafa, Punt de Referència i Associació de Dones Marroquines a Catalunya (ADMC) que col·laboren 
en la difusió de l’exposició; la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que 
facilita dades sobre origen dels menors migrants sense referents familiars a Catalunya; a més dels 
professionals que participen en el projecte de forma remunerada i les entitats que li donen suport 
(Ajuntament de Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció). 

Difusió (estratègies / xarxes ... utilitzades per fer difusió, si s'escau) 

La difusió de l’exposició s’efectua a partir del mes de març de 2021 a través dels canals de comunicació 
d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter i Instagram i missatges de correu electrònic) i dels mitjans de 
comunicació, posant un èmfasi especial en la difusió entre les institucions i associacions que treballen 
en els àmbits de dona, infància i joventut, cooperació internacional, solidaritat i drets humans, 
educació, cultura i suport social i les entitats àrabs i islàmiques. La difusió específica de l’exposició a 
Terrassa s’efectuarà a partir d’inicis de novembre de 2021. 

Nombre de persones assistents: 

Homes 0 

Dones 0 

Total 0 

 

6. Nom de l'activitat 

Preparació d’una taula rodona (“Les mares soles i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les 
entitats socials”) i dues xerrades/conferències (“La protecció dels infants abandonats i els menors no 
acompanyats al Marroc” i “La ràdio comunitària Mares en línia de Tànger”) amb ponents d’entitats 
socials marroquines 

Descripció 

S’ha procedit a la preparació d’una taula rodona i dues xerrades/conferències sobre la discriminació 
que pateixen les mares solteres, la situació de la infància abandonada al Marroc i les iniciatives que 
s’estan duent a terme en aquest país per fer front a aquestes problemàtiques. Per a la realització 



d’aquests actes s’ha arribat a acords per a la presència com a ponents de responsables de les entitats 
marroquines Association Solidarité Féminine (ASF), amb la qual IMA col·labora per al 
desenvolupament de projectes de cooperació al Marroc, Institution Nationale de Solidarité avec les 
Femmes (INSAF), Samu Social i Association 100% Mamans, que treballen totes elles en l’acollida, 
l’acompanyament, la formació professional i/o la inserció laboral de mares solteres al Marroc i en 
alguns casos també en l’acollida d’infants abandonats al Marroc. En la part final de cada acte s’ha 
previst la realització d’un debat amb el públic assistent. 

Aquests actes es duran a terme en coincidència amb l’exposició multimèdia prevista (en el mateix 
centre i en el mateix període), de forma que constitueixin activitats complementàries i s’augmenti 
l’impacte de les activitats de sensibilització. En previsió que no es puguin efectuar els desplaçaments 
de les persones que actuaran com a ponents per part de les de les associacions marroquines a causa 
de les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia de la COVID19, s’ha previst que els actes es 
desenvolupin combinant formats presencials i telemàtics. 

Els actes previstos són els següents: 

- Taula rodona “Les mares soles i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les entitats socials”, 
amb la presència com a ponents de Hafida Elbaz (directora de l’ASF), Elbouazzaoui Meloudi 
(coordinador de Samu Social), Abouaziz Abdallah (director d’INSAF) i Claire Trichot (presidenta-
fundadora de l’Association 100% Mamans i directora del Casal dels Infants al Marroc). Actuarà com 
a moderador Jordi Barrachina (periodista i director del programa de televisió Ochéntame de TVE, 
Premi Ondas 2017). 

- Conferència “La protecció dels infants abandonats i els menors no acompanyats al Marroc”, amb la 
presència com a ponent de Elbouazzaoui Meloudi (coordinador de Samu Social). 

- Xerrada “La ràdio comunitària Mares en línia de Tànger”, amb la presència com a ponent d’una 
mare soltera vinculada amb l’Association 100% Mamans i participant a la ràdio “Mares en línia” de 
Tànger. 

En relació a aquesta activitat s’han efectuat les següents tasques: 

• Desplaçament del coordinador general d’IMA al Marroc per a organitzar la participació de les 
entitats marroquines que col·laboren en els actes i establir els acords necessaris. Aquest viatge es 
va realitzar del 23 al 27 de febrer de 2020. 

• Establiment de l’acord per a la participació del periodista Jordi Barrachina com a moderador a la 
taula rodona “Les mares solteres i la infància abandonada al Marroc: la tasca de les entitats socials”. 

• Sol·licitud i estudi de tres pressupostos per a la contractació d’un servei de traducció simultània del 
francès al català en els actes previstos amb responsables de les associacions marroquines. 

• Previsió de la dotació de la infraestructura necessària a la seu d’ASF a Casablanca (Marroc) per a la 
creació d’una plataforma digital de videoconferència que permeti la realització dels actes en format 
telemàtic, amb el suport de la Fundació Orange Marroc. 

• Establiment de l’acord amb el Casal del Infants per a la seva col·laboració en la realització dels actes. 
• Redacció d’un dossier per a la difusió dels actes a través dels mitjans de comunicació i per a la seva 

tramesa a les entitats, associacions i institucions públiques. 

No es fa constar el nombre de persones assistents ja que l’activitat desenvolupada l’any 2020 no s’ha 
comportat l’assistència presencial o telemàtica de cap persona. 

Data d'execució o bé, de Data inici Data finalització 

gener a desembre 2020 

Ubicació (lloc de realització de l'activitat) 

La tasca d’IMA s’ha efectuat a través de teletreball, al local de l’entitat a Barcelona i en el desplaçament 
del coordinador general d’IMA a Casablanca (Marroc). 

  



Col·laboració altres entitats / serveis (si s'escau) 

S’ha col·laborat amb les entitats marroquines Association Solidarité Féminine (ASF), Institution 
Nationale de Solidarité avec les Femmes (INSAF), Samu Social i Association 100% Mamans, que 
aportaran els ponents per a la realització dels actes; el periodista Jordi Barrachina per a la seva 
presència com a moderador a la taula rodona prevista; la Fundació Orange Marroc per a la previsió de 
la dotació de la infraestructura necessària a la seu d’ASF a Casablanca (Marroc) per a la creació d’una 
plataforma digital de videoconferència; el Casal del Infants que col·laborarà en la realització dels actes 
i la seva difusió; les associacions Bayt al-Thaqafa, Punt de Referència i Associació de Dones 
Marroquines a Catalunya (ADMC) que col·laboraran en la difusió dels actes; a més dels professionals 
que participen en el projecte de forma remunerada i les entitats que li donen suport (Ajuntament de 
Terrassa i Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció). 

Difusió (estratègies / xarxes ... utilitzades per fer difusió, si s'escau) 

La difusió dels actes s’efectuarà a partir d’inicis de novembre de 2021, a través dels canals de 
comunicació d’IMA (web, blog, Facebook, Twitter i Instagram i missatges de correu electrònic) i dels 
mitjans de comunicació, posant un èmfasi especial en la difusió entre les institucions i associacions 
terrassenques que treballen en els àmbits de dona, infància i joventut, cooperació internacional, 
solidaritat i drets humans, educació, cultura i suport social i les entitats àrabs i islàmiques. 

Nombre de persones assistents: 

Homes 0 

Dones 0 

Total 0 

 

6.2 Total persones participants en el projecte 

Pot ser un nombre aproximatiu, sempre basat en fonts d'on procedeixin dades rigoroses. Si no teniu 
informació no ho feu constar. 

981 persones (933 persones destinatàries de les activitats i 48 persones col·laboradores) 

7 - Recursos utilitzats per executar el projecte 

7.1 Recursos humans (diferenciar entre personal voluntari i personal remunerat). 

Els recursos humans propis utilitzats per executar el projecte han estat formats per les següents 
persones: 

• 1 coordinador general d’IMA (home associat a l’entitat). Ha treballat una mitjana de 90 hores/mes 
(20 h voluntàries i 70 h remunerades com a professional autònom). Ha dedicat al projecte el 25% 
del temps total. Aquest cost consta sota el concepte de Treballs realitzats per altres empreses. 

• 1 persona contractada que desenvolupa tasques de secretaria tècnica i gestió de canals de 
comunicació (dona). Treballa 76 hores/mes. Ha dedicat al projecte del 20% del temps total. Aquest 
cost consta sota el concepte de Personal. 

• 3 persones voluntàries que formen part de la Junta directiva d’IMA: 67% dones i 33% homes. 
Efectuen les tasques que els són pròpies i es reuneixen un cop al trimestre. 

• 5 persones voluntàries sense remuneració i dedicació puntual (associades a l’entitat) que efectuen 
tasques específiques de comunicació, disseny gràfic, organització d’activitats, assessorament legal, 
etc.: 80% dones, 20% homes 

El projecte ha contemplat la contractació del següents recursos humans aliens, que consten sota el 
concepte de Treballs realitzats per altres empreses: 

• Traductora del llibre “Alcemos la Voz” 



• Editorial per a la correcció, maquetació i impressió del llibre “Alcemos la Voz” 
• Fotògrafa de la fotografia per a la coberta del llibre “Alcemos la Voz” 
• Professional de la gestió d’esdeveniments culturals (assessorament tècnic i comissariat de 

l’exposició) 
• Dissenyador gràfic per al disseny de l’exposició 
• Empresa de gestoria laboral. S’imputa al projecte el 20% de la despesa per aquest concepte. 
• Empresa de gestió de bases de dades i de comunicació. S’imputa al projecte el 20% de la despesa 

per aquest concepte. 

Han col·laborat de forma voluntària les següents persones alienes a l’entitat: 

• Fotògrafes que participen a l’exposició 
• Associacions marroquines i catalanes que presten material i col·laboren en la realització de 

l’exposició 
• Actrius que graven els testimonis orals per a l’exposició 

 

7.2 Infraestructura (recursos per a la realització d'activitats, tals com: tanques, cadires, taules, 
tarimes, equips de so, material audiovisual, etc.) 

IMA disposa d’un local llogat a la Diputació de Barcelona. En aquest local es disposa de material 
informàtic, connexió a Internet i material fungible i és on efectua les seves tasques l’equip de treball i 
la Junta d’IMA. S’imputa al projecte el 20% del lloguer d’aquest local. S’imputa també el 20% de la 
despesa de l’entitat en telefonia i internet sota el concepte de Comunicacions. 

Sota el concepte d’Assegurances es fa constar el 20% de la despesa de l’entitat en contractació de 
l’assegurança de responsabilitat civil per a la utilització dels locals on es desenvolupen les activitats i 
la cobertura dels assistents a les mateixes. 

 

7.3 Material 

El projecte contempla la compra o edició dels següents materials: 

• Adquisició del ISBN per a la impressió del llibre “Alcemos la Voz”. Aquesta despesa consta sota el 
concepte d’Altres despeses. 

• S’imputa al projecte el 20% de la despesa general de l’entitat en adquisició de material fungible 
(material d’oficina, fotocòpies, material elèctric, de neteja i sanitari). 

Sota el concepte de Viatges i desplaçaments es fan constar les despeses de transport del viatge del 
coordinador general d’IMA al Marroc per a organitzar i establir els acords necessaris amb les entitats 
marroquines col·laboradores en el projecte. 

Sota el concepte d’Allotjament i dietes es fan constar les despeses per aquests conceptes del viatge 
del coordinador general d’IMA al Marroc. 

Sota el concepte d’Altres despeses es fa constar el 20% de la despesa de l’entitat en comissions 
bancàries i devolució de rebuts. 

 

8 - Altres aspectes a considerar en l'execució del projecte 

  



9 - Modalitat de justificació a la que s'acull 

(veure formulari impres869934072.pdf) 

9.1 Relació de despeses del cost total del projecte, activitat o servei subvencionat 

(veure formulari impres869934072.pdf) 

 

9.2 Relació d'ingressos obtinguts per a la realització del projecte, activitat o servei subvencionat 

(veure formulari impres869934072.pdf) 

 

9.3 Resultat (despeses - ingressos) 

(veure formulari impres869934072.pdf) 

 

9.4 Justificació de les diferències respecte el pressupost inicial (si s'escau) 

La despesa executada suposa el 92,3% del total de despesa prevista. 

Les principals desviacions es donen en la partida de Contractació de serveis externs, on s’ha executat 
el 87,1% de la despesa prevista. Aquesta diferència és provocada per la manca de facturació durant 
l’any 2020 de les despeses previstes d’impressió i transport dels plafons de l’exposició i de traducció 
dels testimonis de mares solteres i persones que han estat abandonades al Marroc per als àudios de 
l’exposició. Tot i que aquestes tasques s’han realitzat quasi en la seva totalitat durant el mes de 
desembre del 2020, la facturació de les despeses no s’ha produït fins a inici del 2021 i, per tant, no 
s’han imputat en aquesta justificació. 

També s’han donat desviacions del pressupost previst en la partida de Difusió i publicitat, ja que no 
s’ha realitzat la campanya de difusió de l’acte de presentació del llibre “Alcemos la voz” a través dels 
mitjans de comunicació locals, que suposava una despesa de 150 €, i en la partida d’Altres despeses, 
on constava un import de 400 € per a l’obtenció de les llicències de projecció de les pel·lícules i 
documentals que s’havien de projectar en centres d’ensenyament i espais de joves. Tot i que durant 
el 2020 s’han tancat els acords amb les cinc empreses distribuïdores d’aquestes pel·lícules per a 
obtenir l’autorització per a la seva projecció, el pagament de les llicències no s’efectuarà fins que es 
realitzin les projeccions. 

 

9.5 Relació de factures justificatives que corresponen a l'import de la subvenció atorgada 

(veure formulari impres869934072.pdf) 

 

10. VALORACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE L'ENTITAT 

10.1 Criteris de Qualitat 

Analitza i valora la qualitat de les actuacions realitzades i el grau d'ajustament a les previsions: 

Indicadors Valoració 
S'han complert els terminis d'execució? 1 2 3 4 5 

S'han fet les actuacions previstes? 1 2 3 4 5 

S'ha mantingut la qualitat del programa segons les previsions del projecte? 1 2 3 4 5 

S'ha arribat a les persones destinatàries previstes? 1 2 3 4 5 

  



10.2 Criteris d'impacte social 

Analitza i valora els resultats del projecte en temes d'impacte i utilitat social 

10.2.1 S'han assolit els resultats previstos? Quina valoració feu dels resultats obtinguts? 

Els resultats previstos es valoren en funció dels resultats dels indicadors establerts per a les activitats 
incloses en la proposta d'adequació del projecte presentada el 6 d’agost de 2020. L’assoliment global 
dels resultats de cada activitat es calcula a partir de la mitjana aritmètica dels resultats de cada un dels 
indicadors establerts per a cada activitat. 

Activitat 1. Traducció i impressió del llibre “Alcemos la voz” 

Indicador 1.1. Núm. unitats de la traducció del llibre “À hautes voix” impreses 
 Resultat esperat: 1.000 unitats 
 Resultat assolit: 1.000 unitats 
 % assoliment: 100% 

Indicador 1.2. Núm. unitats de la traducció del llibre “À hautes voix” venudes (resultat esperat: 250) 
 Resultat esperat: 250 unitats 
 Resultat assolit: 0 unitats 
 % assoliment: 0% 

Assoliment global per a l’activitat 1: 50% 

Activitat 2. Presentació pública del llibre “Alcemos la voz” a Terrassa (activitat anul·lada) 

Indicador 2.1. Núm. actes realitzats 
 Resultat esperat: 1 acte 
 Resultat assolit: 0 actes 
 % assoliment: 0% 

Indicador 2.2. Núm. assistents a cada acte 
 Resultat esperat: 35 acte 
 Resultat assolit: 0 actes 
 % assoliment: 0% 

Indicador 2.3. Núm. institucions públiques que assisteixen a cada acte 
 Resultat esperat: 2 institucions 
 Resultat assolit: 0 institucions 
 % assoliment: 0% 

Indicador 2.4. Núm. associacions que assisteixen a cada acte 
 Resultat esperat: 10 acte 
 Resultat assolit: 0 actes 
 % assoliment: 0% 

Assoliment global per a l’activitat 2: 0% 

Activitat 3. Projecció de pel·lícules i/o documentals i posterior debat en centres d’ensenyament i espais 
de joves de Terrassa (activitat anul·lada parcialment) 

Indicador 3.1. Núm. centres als quals s’informa i s’ofereix l’activitat 
 Resultat esperat: 5 centres 
 Resultat assolit: 0 centres 
 % assoliment: 0% 

  



Indicador 3.2. Núm. centres en els quals es projecta una pel·lícula/documental 
 Resultat esperat: 2 centres 
 Resultat assolit: 0 centres 
 % assoliment: 0% 

Indicador 3.3. Núm. centres en els quals s’efectua un debat posterior 
 Resultat esperat: 2 centres 
 Resultat assolit: 0 centres 
 % assoliment: 0% 

Indicador 3.4. Núm. debats en els quals participa personal de l’Ajuntament de Terrassa 
 Resultat esperat: 2 centres 
 Resultat assolit: 0 centres 
 % assoliment: 0% 

Indicador 3.5. Núm. joves assistents a cada projecció 
 Resultat esperat: 20 joves/projecció 
 Resultat assolit: 0 joves 
 % assoliment: 0% 

Indicador 3.6. Núm. persones que sol·liciten préstec del documental “Madres invisibles” a IMA 
 Resultat esperat: 8 persones 
 Resultat assolit: 6 persones 
 % assoliment: 75% 

Assoliment global per a l’activitat 3: 12,5% 

Activitat 4. Difusió d’informacions i documents a través dels canals de comunicació d’IMA 

Indicador 4.1. Núm. notícies generades per altres entitats emeses pels canals de comunicació d’IMA 
 Resultat esperat: 300 notícies 
 Resultat assolit: 510 notícies (facebook: 263 notícies; twitter: 247 notícies) 
 % assoliment: 170% 

Indicador 4.2. Núm. notícies generades per IMA emeses 
 Resultat esperat: 125 notícies  
 Resultat assolit: 90 notícies (facebook: 29 notícies; twitter: 23 notícies; blog: 20 

notícies; web: 18 notícies) 
 % assoliment: 72% 

Indicador 4.3. Núm. persones que reben/visualitzen les notícies emeses 
 Resultat esperat: 927 persones (es comptabilitzen 316 persones associades a IMA i 611 

persones interessades en l’entitat, que són les que reben els missatges de correu 
electrònic) 

 Resultat assolit:  
 % assoliment: 107% 

Indicador 4.4. Núm. interaccions dels missatges emesos (aquest indicador substitueix els indicadors 
prèviament establerts “núm. valoracions positives dels missatges emesos” i ““núm. 
comparticions dels missatges emesos”; es calcula exclusivament per al compte de 
facebook) 

 Resultat esperat: 1.550 interaccions (1.200 valoracions positives + 350 comparticions) 
 Resultat assolit: 1.552 interaccions (5,3 interaccions/missatge emès) 
 % assoliment: 100% 

  



Assoliment global per a l’activitat 4: 112% 

Activitat 5. Preparació d’una exposició multimèdia sobre la discriminació que pateixen les mares 
solteres i la infància abandonada al Marroc 

Indicador 5.1. Núm. associacions marroquines que col·laboren en l’exposició 
 Resultat esperat: 8 associacions 
 Resultat assolit: 7 associacions 
 % assoliment: 87,5% 

Indicador 5.2. Núm. fotògrafes que presten fotografies per a l’exposició 
 Resultat esperat: 3 fotògrafes 
 Resultat assolit: 3 fotògrafes 
 % assoliment: 100% 

Indicador 5.3. Núm. associacions catalanes que col·laboren en l’exposició 
 Resultat esperat: 4 associacions 
 Resultat assolit: 5 associacions 
 % assoliment: 125% 

Indicador 5.4. Núm. institucions públiques catalanes que col·laboren en l’exposició 
 Resultat esperat: 3 institucions 
 Resultat assolit: 3 institucions 
 % assoliment: 100% 

Indicador 5.5. Núm. fotografies exposades 
 Resultat esperat: 60 fotografies 
 Resultat assolit: 52 fotografies 
 % assoliment: 87% 

Indicador 5.6. Núm. vídeos exposats 
 Resultat esperat: 5 vídeos 
 Resultat assolit: 9 vídeos 
 % assoliment: 180% 

Indicador 5.7. Núm. plafons informatius exposats 
 Resultat esperat: 6 plafons 
 Resultat assolit: 8 plafons 
 % assoliment: 133% 

Assoliment global per a l’activitat 5: 116% 

Activitat 6. Preparació d’una taula rodona i dues xerrades/conferències amb ponents d’entitats socials 
marroquines 

Indicador 6.1. Núm. persones que participaran com a ponents en els actes 
 Resultat esperat: 4 persones (3 dones i 1 homes) 
 Resultat assolit: 5 persones (3 dones i 2 homes) 
 % assoliment: 125% 

Indicador 6.2. Núm. institucions públiques catalanes que col·laboraran en la realització dels actes 
 Resultat esperat: 3 institucions 
 Resultat assolit: 2 institucions 
 % assoliment: 67% 

Indicador 6.3. Núm. associacions catalanes que col·laboraran en la realització dels actes 
 Resultat esperat: 3 associacions 
 Resultat assolit: 4 associacions 
 % assoliment: 133% 



Assoliment global per a l’activitat 6: 108% 

De l’enunciat dels resultats esperats que es plantejava en el projecte inicial es derivava una relació 
directa entre cada un dels resultats esperats i cada una de les activitats previstes. Si s’aplica el 
percentatge d’assoliment global per a cada activitat al resultat esperat amb el qual està relacionada, 
s’obtenen els següents nivells d’assoliment dels resultats esperats: 

Resultat esperat Activitat 
Assoliment 

activitat 
Assoliment 

resultat 

1. S’ha informat i sensibilitzat la població sobre la 
situació de la infància abandonada, les desigualtats 
de gènere a la societat marroquina, la cultura 
marroquina i el foment de la interculturalitat 

Activitat 1: Traducció i impressió 
del llibre “Alcemos la voz” 

50% 

54% 
Activitat 2: Presentació pública 
del llibre “Alcemos la voz” 

0% 

Activitat 4: Difusió d’informacions 
pels canals de comunicació d’IMA 

112% 

2. S’ha informat i sensibilitzat la població jove sobre 
les desigualtats de gènere, a partir de la projecció i 
debat de pel·lícules sobre la discriminació de les 
mares solteres al Marroc 

Activitat 3: Projecció de pel·lícules 
i posterior debat en centres 
d’ensenyament i espais de joves 

12,5% 12,5% 

3. S’ha informat i sensibilitzat les persones assistents 
a l’exposició sobre la situació de les mares solteres, 
la infància abandonada al Marroc i les entitats i 
moviments socials que lluiten contra la discriminació 
de la dona i per la protecció de la infància 

Activitat 5: Preparació d’una 
exposició multimèdia sobre la 
discriminació que pateixen les 
mares solteres i la infància 
abandonada al Marroc 

116% 116% 

4. Les entitats socials, institucions públiques i 
persones assistents a les xerrades han visibilitzat la 
tasca de les entitats socials que lluiten contra la 
discriminació de la dona i per la protecció de la 
infància al Marroc i les conseqüències que aquesta 
discriminació té en el nostre entorn immediat 

Activitat 6: Preparació d’una taula 
rodona i dues 
xerrades/conferències amb 
ponents d’entitats socials 
marroquines 

108% 108% 

En resum, dels quatre resultats esperats, dos tenen un nivell d’assoliment superior al 100%, un es troba 
lleugerament per sobre del 50% i un lleugerament per sobre del 10%. Calculant la mitjana entre 
aquests nivells d’assoliments, s’obté que en conjunt s’ha assolit el 73% dels resultats del projecte. 

De tota manera, cal matissar alguns d’aquests resultats assolits en funció de l’enunciat de les activitats 
que contava a la proposta d'adequació del projecte presentada el 6 d’agost de 2020. Pel que fa als 
resultats 3 i 4, en definir-se l’activitat com una tasca de preparació d’una activitat que es desenvoluparà 
l’any 2021, els resultats assolits s’han de referir també a aquesta tasca de preparació i no a l’activitat 
concreta d’informar i sensibilitzar. 

 

10.2.2 Quin és l'impacte en la població beneficiària del programa o la projecció de la ciutat? Explica 
com el projecte ha beneficiat a les persones que han participat. 

Les activitats han tingut un impacte clarament positiu sobre les persones destinatàries, ja que la seva 
participació ha repercutit en un increment del seu coneixement sobre la situació de la infància 
abandonada, les desigualtats de gènere a la societat marroquina i les entitats i moviments socials que 
lluiten contra la discriminació de la dona i per la protecció de la infància en aquest país, així com sobre 
les conseqüències que aquesta discriminació té en el nostre entorn immediat. 

De la mateixa manera, s’ha informat i format les persones destinatàries sobre la cultura àrab i 
específicament marroquina i s’ha fomentat el respecte i la comprensió cap a aquesta cultura i la 
tolerància envers la diversitat, augmentant la sensibilització sobre les problemàtiques associades a la 
interculturalitat. 



Aquest increment de coneixements fomenta actituds proactives envers la defensa dels drets de les 
dones i els infants en la societat i les comunitats marroquines, així com en la promoció de la mirada 
intercultural i la defensa dels drets de la població d’origen marroquí. 

Les activitats executades l’any 2020 no han tingut un impacte directe en la promoció de la ciutat de 
Terrassa, però el disseny de les activitats que tindran lloc l’any 2021, especialment la realització de 
l’exposició multimèdia, sí que tindran un impacte positiu en aquest sentit. Així, l’exposició es planteja 
en itinerància per diversos centres cívics i culturals de municipis de Catalunya (ja s’han tancat els acords 
per a la seva presència a Barcelona i Caldes de Montbui). Posteriorment es planteja exposar-la a 
Madrid, San Sebastián, Còrdova i Casablanca (Marroc). En tots els elements de difusió de l’exposició, 
així com en el panell de crèdits exposat, consta el suport de l’Ajuntament de Terrassa a la realització 
de l’activitat. Per tant, es promourà el coneixement de la ciutat i el suport de l’Ajuntament en totes les 
ciutats on tingui lloc l’exposició. 

 

10.2.3 Si s'ha treballat en terme d'inclusió social, perspectiva de gènere i d'accessibilitat universal, 
quins han estat els resultats obtinguts? 

El desenvolupament de les activitats realitzades ha tingut també un impacte significatiu de cara a la 
disminució de les desigualtats de gènere, ja que la perspectiva de gènere és inherent al projecte, tant 
a nivell del seu contingut com de la seva metodologia. El major coneixement de les desigualtats entre 
dones i homes existents al Marroc i de les iniciatives i recursos que actualment es duen a terme per 
fer front a aquestes situacions, així com de les conseqüències que aquestes desigualtats tenen en la 
nostra societat, ha contribuït a millorar la formació de la població des d’una perspectiva de gènere. De 
la mateixa manera, la difusió d’informacions a través de les xarxes socials ha contribuït a combatre els 
estereotips de gènere i a fomentar els valors igualitaris i la coeducació. 

 


