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Mohammed J. Aal-Hajiammed, Hala Aljasim i la seva família, amb l'alcalde i el 1r
tinent d'alcalde, en el moment del lliurament de la placa de reconeixement.

L’Ajuntament rep un reconeixement de la Universitat de Mossul
per la seva implicació en l’acollida de persones refugiades

Dilluns 18 de novembre de 2019

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va rebre divendres passat un reconeixement
del governador de Ninevah i la Universitat de Mossul (Iraq) per la implicació del
municipi en el programa d’acollida de persones en cerca de refugi vinculades al
món acadèmic, signat amb la UAB i la Fundació Autònoma Solidària a finals de
2018.

L’exdirector de la biblioteca de la Universitat de Mossul, Mohammed J. Aal-
Hajiahmed, va fer lliurament, acompanyat de la seva família, d’una placa en nom de
les dues institucions adreçada a l’alcalde, Ignasi Giménez, que explicita el
“reconeixement i agraïment pel suport i participació activa” del municipi en el
programa.

Aal-Hajiahmed, la seva dona i els seus tres fills es van instal·lar a finals de l’any
passat a Castellar del Vallès. Ell està cursant en l’actualitat un Doctorat en
Traducció i Interpretació de la UAB. De fet, és el primer dels estudiants refugiats
acollit a la UAB que cursa un doctorat. La seva esposa, Hala Aljasim, també està
cursant un Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis, en el marc de cooperació
establert entre la UAB i l’Ajuntament. 

A més de l’alcalde, l’acte de divendres va comptar amb l’assistència del tinent
d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Joan Creus.
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