
            
            
            
            
            
        
 

 

Projecte 3181 

 

FORMACIÓ EN ELECTRICITAT INDUSTRIAL PER JOVES PALESTINS REFUGIATS AL CAMP 

DE BOURG EL SHEMALI, A TIR 
 
RESUM:  
Establert el 1948, el camp de refugiats palestins de Bourg al-Shemali a Tir acull 

25.000 habitants en 1 km2. El 1956 eren uns 8.000 habitants. Actualment acull 

unes 650 famílies palestines refugiades de Síria. Eren 1.500 famílies al principi, 

però la meitat han marxat. 

 

The National Institution of Social Care (Beit Atfal Assumoud) és una entitat 

constituïda al Líban integrada per palestins. Cada camp de refugiats palestins del 

Líban compta amb un centre gestionat per Beit Atfal Assumoud, que funciona 

com a llar d'infants, centre per a infants discapacitats, centre de dinamització 

cultural i recreativa, centre de formació professional, etc. Les instal·lacions són 

insuficients per atendre totes les necessitats i no es pot rehabilitar la tercera 

planta perquè el govern libanès prohibeix l'entrada de materials de construcció al 

camp. 

 

Mahmoud Jouma'a, director del centre de Beit Atfal dins del camp de refugiats de 

Bourg el Shemali, destaca la falta de treball entre les necessitats de la població 

palestina als camps i explica que els joves no tenen motivació per estudiar perquè 

l'atur és molt alt. En aquest sentit, es tem que aquests joves puguin radicalitzar-

se. Per això, una alternativa són les formacions professionals que obren la porta a 

millorar les capacitats dels joves a l'hora de trobar feina. 

 

El projecte consisteix en una formació tècnica d'electricitat industrial a 15 

estudiants palestins del camp de Bourg el Shemali. Són 10 hores setmanals 

durant 4 mesos (160 hores) i els estudiants reben un certificat signat pel ministre 

libanès d'Educació. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Educació. Inclusió acollida 

 
País / regió: Líban. Tir 

 

Durada: 4 mesos 
 
Entitat que presenta: The Nacional 

Institution of Social Care and 
Vocational Training  
 
Entitat que executa: Beit Atfal 

Assumoud 
 
Titulars de drets: Refugiats 

Palestins 
 
Pressupost 
 
Import total: 14.407 € 
Import aprovat: 14.407 € 

 

 


