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Programa d’activitats 
 

● 21 Octubre Plataforma Zoom: (Salam aleikom) Trobada formativa, preparatius del 

viatge sociocultural. 

 
 29 OCTUBRE (Yalah al Marroc): 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Arribada 11:30 a Féz amb AirArabia  

- Dinar  Col·lectiu a Hotel Bab Boujloud (canvi de monedes) 
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-Trobada amb  als companys d’ Eccit Marroc que ens acompanyaran durant l’estada del 

viatge. 

 - Visita sociocultural per la medina de Fez, capital de la cultura del regne del Marroc, a 

càrrec del guia i professor de llengua espanyola, Younes i Doctorat en patrimoni 

cultural comú entre Espanya i Marroc. 

 - Sortida cap a Xauen amb al nostre mini bus de cooperació municipal de Xauen 

- Sopar pel camí cap a Xauen 

- Arribada a Xauen, la ciutat blava del Marroc i allotjament a l' Hotel (Dar Diafa 

Bousseid) 

 

● 30 Octubre  (Yalah a Xauen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pel matí, esmorzem a l’ hotel i tot seguit farem una visita socioculotural guiada pels llocs 

més emblemàtics de la capital del Marroc de la mà del nostre guia preferit Yasser 

Saadoune, fill de la ciutat i la seva companya Ingrid, que us portaran pels barris: andalús, 
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Sawika, Onsar fins arribar a la Mesquita Bussear, anomenada també Mesquita “Loca”. 

Farem un te gaudint del paisatge que ens ofereix el Salt d'aigua Ras al-Maa.  

-Ruta per Rif al Andaluz 

-Dinar col·lectiu a la plaça Wetta Hamam 

-Descans 

-Taller de cal·ligrafia àrab i visita al taller artístic del company d’ECCIT 

OmarS professor de bellas arts i doctorat en art contemporani del 

Marroc. 

 - Sopar Taller de cuina: Elaboració d'un plat típic gastronòmic 

marroquí: el Tagine. 

Cuinarem dues receptes: el Tagine Tagra Xauení, declarat per 

l'UNESCO, plat de cuina 

mediterrània i Tagine de pollastre, especialitat marroquina. 

-OPCIONAL A LA NIT : qui encara aguanti el ritme pot gaudir de la música improvisada i una 

cervesa amb la seva tapa andalusa al nostre bar preferit, el bar dels Pecadors). 

                       

 

 

 

 

 

 

31 Octubre  (Xauen  Alah Yeawin!!): 
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- Pel matí esmorzarem a l’ hotel, seguidament anirem a l’ escola de Xauen per conèixer el 

seu funcionament, la nostra tasca serà ajudar i col·laborar amb els i les mestres i famílies 

dels alumnes per preparar un espai lúdic pels infants (patis, murals…). 

-El dilluns és mercat a Xauen, on les beduïnes de Jbala baixen a Xauen a vendre els seus 

productes a la medina, aprofitem el dia per fer una visita als carrerons de la medina i fer 

sessió de fotografia cultural. 

-Dinar  lliure 

- Visita al Hammam opcional (banys àrabs) i tarda lliure per descansar i gaudir de la perla 

blava, Xauen.  Aprofiteu al màxim, segur que hi haurà coses, llocs, que encara no haureu 

visitat o que voldreu tornar-hi… botiguetes, la medina, la plaça Uta el-Hamman, un passeig 

fins la mesquita Bouzafar, un te a la vora del riu, … 

 -19:30:00h a 22:00h:  Trobada i festa sociocultural  de  l’intercanvi amb els professors/res  

de la ciutat de Xauen: 

● Música amb guitarra andalusí Marroquí 

● Tatuatges de Henna 

● Taller de Harira: sopar típic de Ramadan 

● Entrega de premis als participants: 

Passaport de Xauen  

 

 - Dinàmiques socials i avaluació del viatge. 
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01 NOVEMBRE  (Alikom Salam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ens llevarem ben d’hora per anar cap a l’ aeroport a Tànger i fi del viatge!! 
  

 

NOTA per als nostres Mis Habibis  !!! 

Per diverses circumstàncies, és possible que el programa pateixi petites modificacions, tot i 

que s’intentarà que res no es cancel·li. Per part de l’equip d’ECCITt i les seves contraparts 

locals es farà el màxim per garantir una bona estada i un agradable ambient. 

 

  - Gràcies Habibis- 

 اركش


