
 

 

 

Projecte 3057 CONTRIBUIR A L´EXERCICI REAL DEL DRET A LA SALUT DE LA 
POBLACIÓ REFUGIADA SIRIANA I LIBANESA MÉS VULNERABLE A AARSALL, VALL 
DE BEKKAA 
 
La proposta, que és continuïtat del projecte 2934. GARANTIR 
L'ACCÉS AL DRET A LA SALUT A LA POBLACIÓ MÉS 
VULNERABLE DE HALBA, AKKA, emmarcat a l'eix 1 (suport a les 
rutes de fugida) de la campanya de suport a les persones 
refugiades, buscar garantir l'accés al dret a la salut, mitjançant la 
disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris de la població 
refugiada i libanesa més vulnerable del municipi d'Aarsal i dels 
assentaments i municipis propers, tots de la Vall de Bekaa.  
 
El projecte se situa en un context de crisi humanitària aguda. Aarsal 
és un municipi desbordat per la població refugiada on les ONG no 
donen l'abast en la prestació de serveis bàsics. S'ha detectat la 
necessitat de reforçar els serveis de salut essencials i les respostes 
de prevenció i promoció de la salut en un entorn de risc.  
 
Es treballarà per garantir l'accés del màxim nombre de població 
vulnerable, mitjançant campanyes de sensibilització i de prevenció, 
tant a la població en general com amb els col·lectius més 
desfavorits (dones, nenes i nens). En aquest eix es busca assegurar 
l'accés físic i econòmic tant a la pròpia atenció sanitària com a la 
informació sobre el dret a la salut.  
 
La segona línia de treball és garantir la disponibilitat i la qualitat dels 
serveis sanitaris especialitzats als quals la majoria de la població 
libanesa i refugiada de la zona no tenen accés. Aquesta dimensió es 
treballarà amb la millora de les tècniques i la tecnologia tant 
materials com humanes dels serveis que el Secours Populaire 
Libanais porta a terme.  
 
Finalment, es treballarà per millorar la coordinació entre el govern 
municipal, les agències humanitàries presents al municipi i les 
organitzacions socials libaneses que també hi presten serveis 
sanitaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Salut 
 
País / regió: Líban / Aarsal. Vall de 
Bekaa 
 
Durada: Sis mesos 
 
Entitat que presenta: Associació 
Catalunya-Líban  
 
Entitat que executa: Secours 
Populaire Libanais  
 

Titulars de drets: Persones 
Refugiades del Líban i població local 
 
Pressupost 
 
Import total: 74.790,56 € 
Import aprovat: 74.790,56 € 

 

 


