
ANNEX 1

VALORACIÓ DEL PROJECTE DE LES DONES VIDUES IRAQUIANES A DAMASC, 
SIRYA, ALS SIS MESOS DEL SEU FUNCIONAMENT. 

Malgrat les distàncies físiques i idiomàtiques hem aconseguit mantenir un 
contacte que ens permet conèixer de quina manera s'està portant endavant el que 
inicialment era el projecte de TALLER DE COSTURA PER EL COL·LECTIU DE DONES 
VIDUES DE L'IRAQ. 

Mitjançant la Caixa de Catalunya es va trametre al The Internacional Bank For 
Trade & Finance 6.672 euros que finalment es van rebre a Damasc el 
11.09.2009, segons consta en el document que s'exposa a continuació. 

Aquests diners, en un 47 per cent van ser aportacions de persones i famílies a 
nivell individual de Rubí i de fora de Rubí als que volem agrair el seu esforç,  i 
l'altre 53 per cent va ser una aportació dels fons de Rubí Solidari 

Com es pot veure en aquest document la quantitat que va rebre la contrapart va 
ser de 6.226 euros (les despeses bancàries van ser 446 euros), que al canvi es van 
convertir en  424.799,98 lliures Syries. 

Una primera constatació, en quan hem tingut informació directa de la contrapart, 
de la posada en marxa d'aquest projecte és que es va dividir en dos projectes 
nous: l'inicial taller de confecció i a més un taller de menjar iraquià dirigit a la 
població refugiada que es troba a Syria, 1.500.000 persones; i un tercer aspecte, 



un centre social i de convivència dels refugiats iraquians.

Del taller de menjar i del local de centre social del refugiats, no n'hem tingut 
constància fins al moment de rebre aquesta documentació que ara us fem arribar.  

La contrapart ens explica que amb els diners rebuts s'han pagat el lloguer per un 
període de sis mesos (període que esta a punt de finalitzar) i s'ha comprat el 
següent material: 

1.-Equips i subministrament
- màquines de cosir
- màquina remalladora
- màquina de borda
- tisores elèctriques
- taules grans
- taules mitjanes
- cadires

2.- Així com material per el funcionament del taller
− roba, fil i accessoris de costura
−

− Per portar a terme el segon projecte de taller de menjar iraquià es van 
comprar:

− nevera gran amb congelador
− forn industrial 
− i tot el material per a cuina i serveis 

I finalment es va condicionar el local per un espai públic amb mesures 
antiincendis, instal·lació elèctrica i una sala de reunions, així com amb eines de 
divulgació de la activitat, amb la compra d'una càmera de vídeo per gravar i poder 
explicar l'experiència. 

Fotos del local i de la maquinaria.

 
Aquest espai públic serveix per activitats culturals i actes de trobada de refugiats 
iraquians, així com per a la realització d'exposicions que els permet explicar el 
projecte a altres grups de refugiats i exposar els materials i productes que 
treballen i que es poden veure en les fotos següents. Aquest espai també s'utilitza 
per donar assistència psicològica i de suport als refugiats per part d'especialistes 
llicenciats en psicologia voluntaris, especialment a nens i nenes i gent jove.. 

El grup de dones ens han fet arribar el seu agraïment al nostre recolzament i 
també ens informen que els ingressos del projecte van fonamentalment al salari 



de les treballadores, 10 dones que treballen en el taller de confecció i 8 dones 
que treballen en el taller de menjar iraquià. Ens insisteixen en el tema del 
pagament del lloguer del local com a necessitat bàsica més urgent en els propers 
mesos, que siginifica uns 2.150 euros, per els propers sis mesos.

Estan treballant coordinadament amb una ONG de desenvolupament econòmic 
per promocionar els diferents tallers i per fer una exposició dels productes que 
elaboren. 

 


