
 

   
 

   
 
 
 
  

                                     El projecte es centra en la rehabilitació del forn de pa del barri de Sebanin, 
que segons diuen té uns 400 anys d’antiguitat. Està situat davant d’una de les places principals, al 
costat del riu que caracteritza la ciutat. 

Al Marroc, els forns tradicionals realitzen una funció pública, ja que els veïnes i veïnes de la zona 
preparen el pa a casa i van fins al forn a coure’l. És doncs, a més a més d’un servei, un lloc de 
trobada i de relació dels habitants de Xauen.  

 
                                Es localitza a la ciutat de Chefchaouen (Xauen). Aquesta antiga medina, situada 
al nord-oest del Marroc dins la regió de Tànger-Tetuan, va ser fundada el 1471 per exiliats d’Al-
Ándalus jueus i musulmans, per la qual cosa recorda als pobles andalusos en el traçat irregular 
dels seus carrers i les cases pintades de tons blaus. Durant segles es va considerar una ciutat 
sagrada, on es prohibia l’entrada als estrangers. És per això que s’ha mantingut amb poques 
alteracions en la seva fisonomia medieval.  

 
 
                                      El workshop té una durada de deu dies: els matins estaran dedicats a les 
jornades de treball al forn, que consistiran en la rehabilitació de l’edifici (substitució de la coberta, 
repicar i arrebossar els murs, regularització de l’interior…) i en l’aixecament de plànols d’un altre 
forn i disseny de la futura intervenció, per tal de donar continuitat al projecte de cara a l’any 
vinent. Les tardes estaran dedicades a fer tallers i activitats per apropar-se a la cultura i a l’entorn, 
com pot ser aprendre a cuinar un bon tajine o una xerrada sobre els drets humans i la democràcia 
al Marroc. També hi ha programades una excursió a Tetuan i una altra a la platja.  
Tot i així, els participants també tindran temps lliure per descobrir segons les seves inquietuds i 
interessos tot el que Xauen els pot oferir.  
 
 
                             1- Rehabilitar el forn de pa del barri de Sebanin, a Chefchaouen (Xauen). 

      2- Formar als participants en rehabilitació amb tècniques tradicionals.    
      3- Donar a conèixer la cultura i la tradició marroquina  

 
     Del 24 de juliol al 3 d’agost, a Xauen.  

 
                                    
                                    390€ Inclou l’allotjament i pensió completa en un alberg del poble, el transfer 
Fez-Xauen del dia d’arribada/tornada. El material d’obra necessari per la rehabilitació del forn, els 
costos de les activitats, tallers i excursions de les tardes. No inclou el bitllet d’avió.  
 
                              
                            Hi ha 15 places disponibles. La inscripció es formalitza enviant un correu amb les 
dades personals a alkaria.org@alkaria.org (Nom i cognoms, Data de naixement, Lloc de 
residència, Telèfon i Correu electrònic) i realitzant el pagament de la preinscripció (50€) al número 
de compte de la ONG Alkaria: 2100-1888-12-0200181904. Recordeu d’indicar el vostre nom a 
l’hora de fer la transferència. 
 
     
                               alkaria.org@alkaria.org /  coord.basea@gmail.com 
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