13ª Caravana Catalana Solidària
per al Sàhara
Recollida popular d’aliments de la dieta bàsica:

ARRÒS, OLI I LLENTIES per els sahrauís refugiats
als campaments de Tindouf

AMB TÚ SERÀ REALITAT !
Gestiona:

Coordinen:

Associació Catalana d’amics del Poble Sahrauí (ACAPS)
C/ Pere Vergès, 1, 10-14 – 08020 Barcelona – T/ 93 305 52 06, 93 314 82 21; T/F 93 305 52 23 – E-mail: acaps @acaps.cat

ÍNDEX
• PRESENTACIÓ
• TÍTOL I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
• DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT:
D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ (ACAPS)

ASSOCIACIÓ CATALANA

• DADES DEL SOCI LOCAL: MITJA LLUNA ROJA SAHRAUÍ
• POBLACIÓ BENEFICIÀRIA DE L’AJUT
• DESCRIPCIÓ CARAVANA D’EMERGÈNCIA D’AJUT ALIMENTARI








OBJECTIUS
ORGANITZACIÓ
RECURSOS HUMANS I MATERIALS INVERTITS
VIABILITAT I SOSTENIBILITAT
PREVISIÓ DE SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ
CRONOGRAMA D’ACTIVITATS
COM ES POT CONTRIBUIR A LA 13ª CARAVANA?

Associació Catalana d’amics del Poble Sahrauí (ACAPS)
C/ Pere Vergès, 1, 10-14 – 08020 Barcelona – T/ 93 305 52 06, 93 314 82 21; T/F 93 305 52 23 – E-mail: acaps @acaps.cat

Títol i Descripció del Projecte
Títol del projecte
13ª Caravana Catalana Solidària pel Sàhara
País/Àrea geogràfica on s’executarà
Campaments de refugiats sahrauís, situats a prop de Tindouf
(sud-oest d’Algèria).
Sector
Aliments bàsics - Material d’Ajut Humanitari.
Per què una 13ª Caravana Solidària pel Sàhara
 Perquè les condicions dels campaments de refugiats sahrauís no
permetrien la supervivència sense l’ajut solidari internacional.
 Perquè a partir de l’agost de l’any 2005 les agències de la ONU i
especialment els programes de l’ACNUR i PAM han fet una
reducció de la seva assistència humanitària als campaments de
refugiats, passant d’assistir als 158.000 beneficiaris a 90.000
persones, el que equival a un 44% dels seus programes als
campaments, afectant bàsicament als aliments de primera
necessitat, medicaments i programes en l’àmbit de l’educació.
 Perquè al mes de febrer d’enguany, els campaments de refugiats
sahrauís es van veure castigats per unes catastròfiques pluges
que van provocar unes grans inundacions que van destruir els
habitatges de 12000 famílies, amb la conseqüent pèrdua de les
poques pertinences que aquestes tenien i que van deixar més del
50% de les installacions educatives, sanitàries, administratives i
d’emmagatzematge paralitzades.
Entre asquestes perdúes les més significatives van ser les de les
reserves d’aliments que tenien tant la Mitja Lluna Roja, com les
de cada una de les families.
 Perquè és una campanya d’ajut humanitari que denuncia
l’obstaculització sistemàtica de Marroc al desenvolupament del
Pla de Pau, les recents repressions i empresonaments dels
sahrauís activistes, de les zones ocupades, només per haver
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expressat el seu dret a l’autodeterminació, i la manca de fermesa
de Nacions Unides i de la Comunitat Internacional per resoldre
aquest conflicte.
 Perquè la ciutadania no és aliena al patiment de la població
sahrauí refugiada, la qual necessita de l’ajut internacional per
a poder sobreviure, situació que hauria d’haver finalitzat
temps enrere amb la celebració d’un Referèndum
d’Autodeterminació i del retorn de la sobirania als/les
sahrauís.

Descripció del Projecte
 Fer arribar oli, llenties
sahrauís de Tindouf.

i arròs als campaments de refugiats

 Recaptar recursos econòmics per a comprar camions tràilers i
contenidors que transportin aquests aliments fins a Tindouf. Un
cop distribuïts els aliments, entre la població refugiada, els
vehicles formaran part de la xarxa de transport dels campaments
per a traslladar aigua, persones, etc.
 Informar i sensibilitzar al poble català sobre la situació actual en
la que viu el poble sahrauí.
 Donar suport al procés d’Autodeterminació i Independència del
poble sahrauí.

Duració total del projecte
Data prevista d’inici
Octubre 2006
Data prevista de finalització
A finals de gener de 2007, els tràilers carregats d’ajut
humanitari embarcaran al Port de Barcelona rumb Orà, on la
Mitja Lluna Roja Sahrauí els conduirà fins a Tindouf. En arribar
als campaments, aquest mateix organisme s’encarregarà de
distribuir els aliments entre els 200.000 refugiats.
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Dades de l’Entitat Sollicitant
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS)

NOM:
Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS).
ADREÇA:
C/ Pere Vergès, 1 (10.14). 08020 Barcelona
RESPONSABLE DE L'ENTITAT:
Antonia Hernandez
(Presidenta)
RESPONSABLE DEL PROJECTE:
Susana Sanahujes i Bars (Vice-Presidenta)
TELÈFON:
93.305.52.06 / 649. 825.160
FAX:
93 305 52 23
NIF:
G - 58445784
E-mail: acaps@acaps.cat
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ENTITAT SOL.LICITANT: A.C.A.P.S.
L'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) és una organització no
governamental creada l'any 1983 per tal de promoure i coordinar el suport polític
i humanitari de Catalunya al poble sahrauí.
Els nostres objectius són aconseguir:
1- L'ajuda material i humanitària necessària per a la població sahrauí exiliada a
Tinduf, sense la qual la vida als camps de refugiats seria impossible.
2- El suport polític per tal de contribuir a una solució justa al conflicte.
ACAPS és present a tot Catalunya i compta actualment amb 1.400 socis/es
organitzats en 55 seccions territorials.
Al llarg dels 20 anys de funcionament, ACAPS ha centrat la seva activitat en:
1. Projectes de cooperació a demanda de la contrapart per donar suport a:
 A la infraestructura del sistema educatiu dels campaments de refugiats
sahrauís: escoles, educació especial, formació de dones, formació d’oficis i
altres. Des de fa ja un curs escola, ACAPS gestiona el projecte “1 àpat diari
per als infants sahrauís de 3-6 anys de les escoles dels campaments”.
 A la infraestructura i serveis comunitaris de diferents daires.
 Al sistema sanitari dels campaments de refugiats sahrauís:dispensaris,
farmàcia central, hospitals.
 A la xarxa de ràdio-comunicació als campaments.
2. Projectes de suport al sistema sanitari dels campaments de refugiats
sahrauís, mitjançant cases d’acollida en diferents ciutats catalanes s’atén a
nens i adults sahrauís amb patologies que no poden ser degudament ateses
als campaments de refugiats.
3. Organització de caravanes que han portat als campaments productes de
primera necessitat per abastar als campaments de refugiats: aliments,
material d’higiene personal, medicaments, material escolar, equipaments pels
hospitals…
4. Colònies d’estiu per a Infants Sahrauís que provenen dels campaments
de refugiats a Tindouf. Objectius: gaudir d’unes vacances diferents, acollits
per famílies catalanes durant els mesos de juliol i agost, i rebre assistència
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sanitària.

5. Organització de vols xàrters per conèixer els camps de refugiats, fer el
seguiment dels projectes de cooperació, visitar els infants que han vingut a
l’estiu de colònies, etc.…
6. Impuls i coordinació d’actes i campanyes de mobilització en suport del
poble sahrauí i de la seva lluita per a la independència.
7. Organització de campanyes informatives i de sensibilització. Per a la
realització d’aquests actes l’ACAPS disposa de diferents materials divulgatius
com:





Una haima (tenda del desert)
Exposicions fotogràfiques
Vídeos per a divulgar
Unitats didàctiques

8. Assessorament i suport logístic a projectes gestionats per altres entitats.
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Dades del Soci Local
Mitja Lluna Roja Sahrauí
Nom

MITJA LLUNA ROJA SAHRAUÍ
Adreça
Seu Central: Rabuni (campaments de refugiats sahrauís)
Tel/fax: 0021349922640
Responsable de Relacions Internacionals: Hammad Bourhah
Adreça a Orà:
Coop. Errahmania (42 Rte. D’Es-Sania) Villa “Zemmour”, núm. 44
31100 Es-Sania- Oran (Algerie)
Tel. 0021341514939
Fax. 0021341515376
Persona responsable del projecte: BUHUBEINI YAHIA
Càrrec: President
Telèfon/Fax: 0021349922640
Data de constitució
26 de novembre de 1975
Camps d’activitats i experiència de la contrapart
La Mitja Lluna Roja Sahrauí s’encarrega des de la seva
constitució, dècada dels setanta, de la coordinació i gestió de
tots els projectes de cooperació internacional destinats a la
població sahrauí refugiada en els campaments de Tindouf i que
per la seva magnitud o transport han de ser rebuts en una zona
portuària, com és Orà (nord d’Algèria). Per tant, és qui rep les
caravanes amb material que any rere any l’ACAPS coordina i
gestiona a Catalunya, així com les donacions o vehicles destinats
a projectes de cooperació que pel seu volum requereixen ser
traslladats en vaixell. Un cop el vaixell arriba a Orà, la Mitja
Lluna Roja Sahrauí realitza els tràmits amb l’autoritat portuària
per tal que els vehicles i carregaments puguin ser desembarcats i
continuar el trajecte, aquest cop en ruta, fins als campaments de
refugiats de Tindouf (sud-oest d’Algèria).
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Població Beneficiària
Aquesta campanya es destina a la totalitat de la població sahrauí refugiada als
campaments, al voltant de 200.000 persones, majoritàriament infants i dones.
La població refugiada que sobreviu als campaments de la Hamada argelina
(desert), a prop de Tinduf, es distribueix de la següent manera:
Wilaya (província) El Aaiún
Wilaya de Smara
Wilaya d’Auserd
Wilaya de Dajla
27 de FEBRERO

35.910 habitants
38.899 habitants
32.507 habitants
38.205 habitants
2.160 habitants

Geografia i Població
El territori del Sàhara Occidental està situat a la part nord-occidental del continent
Africà, just enfront de les Illes Canàries, i fent frontera amb Marroc, Algèria i
Mauritània. Les altes temperatures i el baix índex de pluges no permeten el
conreu a gran part del territori, a excepció de la part nord del país. Les úniques
pastures de la regió les fan pastors nòmades. Els principals ingressos provenen
del tractament de fosfats de les mines de Bucraa i la pesca que es realitza al llarg
de la costa.
Aquestes dificultats geogràfiques fan que la població es concentri a la regió
costanera i al nord, on hi ha la capital: El Aaiún. Però gran part dels sahrauís
viuen als camps de refugiats situats a Algèria, com a resultat de l’èxode de 1975,
després que el Marroc ocupés el territori i forcés la marxa de més de 160.000
sahrauís. És a aquesta població, condemnada a un exili, farà més de vint-i-cinc
anys, a qui nosaltres destinem els nostres projectes de cooperació i ajut
humanitari.
Cronologia històrica
1884.- Comença l’ocupació espanyola del Sàhara Occidental.
1934.- L’exèrcit espanyol conclou l’ocupació del Sàhara Occidental.
1951.- El Sàhara es transforma, per llei, en província espanyola.
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1960.- La XV Assemblea General de l’ONU decreta la descolonització dels
territoris no independents.
1966.- L’ONU reafirma el dret inalienable de la població del Sàhara Occidental a
auto-determinar-se.
1970.- L’ONU insta a Espanya a celebrar el Referèndum d’autodeterminació del
Sàhara.
1972.- Primeres exportacions de fosfats (150.000 tones).
1973.- L’Assemblea General del Sàhara sollicita al govern espanyol la celebració
del Referéndum d’autodeterminació. El Uali Mustafà Saied crea, juntament amb
els altres dirigents nacionalistes, el FRONT POLISARIO (Front Popular per a
l’Alliberament de Saguia El-Hamra i Rio de Oro). Comencen les accions armades
contra l’exèrcit colonial espanyol.
1974.- Acord Secret entre el Marroc i Mauritània per a repartir-se el Sàhara
Occidental. El FRONT POLISARIO incrementa les accions armades.
1975.- Veredicte del Tribunal Internacional de Justícia de la Haya: el Sàhara
mantenia, abans de la colonització espanyola, certs vincles amb el Marroc i
Mauritània, però no eren de caràcter permanent ni del seu contingut
es pot derivar drets sobre el seu territori. Es recomana la celebració d’un
Referèndum d’autodeterminació. Es signen a Madrid els Acords Tripartits a

traves dels quals Espanya cedeix el Sàhara al Marroc i Mauritània.
L’exèrcit espanyol abandona el Sàhara i alhora el Marroc inicia la Marxa
Verda (marxa de civils acompanyats del’exèrcit) i l’ocupa. Milers de
sahrauís fugen dels bombardeigs marroquins i es refugien en el desert
argelí, a prop de Tinduf. És aquí on es creen els camps de refugiats on
encara avui hi viu la població sahrauí que va fugir.
1976.- El FRONT POLISARIO proclama la República Àrab Sahrauí Democrática
(RASD). Comença la guerra del Sàhara.
1979.- Mauritània renuncia al sud del Sàhara Occidental. Marroc ocupa
ràpidament els enclavaments més importants i el FRONT POLISARIO passa a
controlar la resta del territori.
1980.- El Marroc inicia la construcció dels murs. La guerra entra en una nova fase
“estàtica”.
1984.- L’Organització per la Unitat Africana (OUA) admet la RASD com a membre.
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El Marroc es retira de l’organisme.
1988.- El Marroc i el FRONT POLISARIO accepten el Pla de Pau de l’ONU, que
preveu la celebració d’un Referèndum d’autodeterminació.
1991.- El 6 de setembre entra en vigor "l’alto el foc" i la treva que, segons el Pla
de Pau de l’ONU han de precedir a la celebració del Referéndum previst per al
gener de 1992.
1992.- No es celebra el Referèndum. El Marroc no accepta que la base del mateix
sigui el cens de la població realitzat per Espanya el 1974. El FRONT POLISARIO
no accepta les pretensions del Marroc de considerar com a sahrauís a desenes de
milers de persones que no figuren inscrites en el cens de 1974 i que, segons les
autoritats marroquines, es trobaven exiliades al Marroc durant l’ocupació colonial
espanyola. La fi del mandat de Pérez de Cuéllar, com a Secretari General de les
Nacions Unides, i la seva substitució per l’egipci Butros Gali, contribueix també a
ajornar una decisió sobre la validesa del cens de 1974.
1995.- Encara no s’ha celebrat el Referèndum d’autodeterminació. El Marroc no

accepta el cens proposat per les Nacions Unides. Això fa impossible la
celebració del Referèndum.
1996.- El Consell de Seguretat de l’ONU acorda la suspensió de les tasques
d’identificació per al Referèndum i la retirada parcial dels seus efectius a la zona
així com el contingent civil de la ONU.
1997.- És nomenat el Sr. James Baker com a representant especial del Secretari
General de la ONU per al conflicte del Sàhara Occidental. Realitza visites de
mediació a les zones del conflicte i als campaments de refugiats. Es signen els
acords de Houston i es posa data pel 8 de desembre de 1998 per la celebració del
Referèndum. Segons aquests acords la base per l’elaboració del cos electoral és
el cens espanyol del 1974 afegint-hi aquelles persones que poden demostrar
parentiu directe i aquelles reconogudes como sahrauís per les dues parts.
1998.- Es reprenen les tasques d’identificació dels sahrauís amb dret a vot.
Novament el govern del Marroc hi posa dificultats i el Referèndum no pot portarse a terme en les dates previstes. Hi ha un nou aplaçament.
1999.- Les NN.UU. finalitzen les tasques d’elaboració del cens electoral pel
Referèndum. Finalment és fixa en unes 86.000 les persones amb dret a vot. El
Marroc insta a la presentació de més de 140.000 reclamacions d’inscrits no
acceptats per les NN.UU.. Al mateix temps es fixa la data del 31 de juliol de 2000
per la celebració de la consulta.
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2000.- Davant de les maniobres marroquines per endarrerir de nou el
Referèndum, el Secretari General de les NN.UU., decideix mostrar l’incapacitat
d’aquest organisme per portar a terme els acords del Pla de Pau. Al mateix temps
decideix que James Baker torni a consultar amb les parts les possibles sortides a
la situació. Els sahrauís cansats d’esperar, no accepten que el procés s’allargui
més enllà de finals del 2000.
Les probabilitats que l’actitud obstruccionista i irresponsable del Marroc portin a
una nova guerra, estan obertes.
2001.- James Baker i Kofi Annan proposen clarament una autonomia retallada
sota sobirania marroquí, a qual cosa significa, de fet, l’abandonament del Pla de
Pau per part de Nacions Unides. El regne de Marroc accepta aquesta proposta
mentre que el Front Polisario la rebutja completament.
2002.- Al febrer, el regne alauí presenta a Nacions Unides una quarta alternativa:
dividir el territori del Sàhara Occidental en dues parts, el nord sota mandat
marroquí i el sud sota sobirania sahrauí. Les altres propostes de sol.lució que
s’han presentat al Consell de Nacions Unides són: Pla de Pau per a la celebració
del referèndum d’autodeterminació, o bé, l’aplicació d’una autonomia del Sàhara
Occidental sota sobirania marroquí. El Front Polisario rebutja qualsevol sol.lució al
conflicte que no passi per la celebració d’un referèndum d’autodeterminació per al
poble sahrauí.
Al mes d’abril, Nacions Unides perllonga l’estada i treball de la MINURSO (Missió
de Nacions Unides per al Sàhara Occidental) a la zona per tres mesos més. James
Baker presenta a Nacions Unides una proposta de sol.lució als conflictes per tal
que sigui acceptada per els membres del Consell de Seguretat: una autonomia
del territori sahrauí sota sobirania marroquí durant cinc anys i un cop
transcorreguts aquests la celebració d’un referèndum per tal de decidir la
sobirania del Sàhara Occidental. Per majoria, aquesta proposta es rebutjada per
els membres del Consell de Seguretat. Es renovà, aleshores el mandat de la
MINURSO a la zona per a quatre mesos i es concretà una propera reunió del
Consell de Seguretat per al mes de juliol.
El 30 de juliol de 2002 es torna a reunir el Consell de Seguretat i davant les
pressions i tripijocs dels representants marroquins perquè l’Acord Marc es
desenvolupés immediatament, el representant de Gran Bretanya al Consell
proposa trobar un consens entre les parts en conflicte i buscar una solució que
tingui com a eix principal la celebració del Referèndum d’Autodeterminació.
Els membres del Consell accepten la proposta de Gran Bretanya per consens i se
li encarrega a James Baker que continuï treballant per a la realització del
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Referèndum d’Autodeterminació. Es data la propera reunió per dintre de sis
mesos (gener de 2003).
2003.- El Pla Baker presentat a Nacions Unides, al mes de juliol, és admès a
estudi per part del Front Polisario. Marroc el rebutja completament. Aquest Pla
presenta un règim d’autonomia pel Poble Sahrauí i la celebració d’un referèndum
d’autodeterminació en quatre anys com a data límit. Durant el temps que el
Sàhara Occidental es regís sota una autonomia, les carteres ministerials estarien
repartides entre el govern marroquí i el govern sahrauí.
Està previst que el Consell de Seguretat de NN.UU. es reuneixi amb les parts,
govern marroquí i Front Polisario, entre el mes d’octubre d’enguany i gener de
2004.
2004.- Marroc rebutja el II Pla Baker, presentant gran nombre d’esmenes i un
informe detallat de la seva negativa.
Nacions Unides ajorna la propera reunió entre ambdues parts per al mes
d’octubre de 2004.
Al mes d’octubre, es presenta al Consell de Seguretat de Nacions Unides la
proposta de resolució del conflicte sahrauí que finalitzaria amb la celebració d’un
referéndum d’autodeterminació. 87 països voten a favor d’aquesta sol.lució, però
els països de la Unió Europea s’abstenen, entre ells Espanya. Es prorroga l’estada
de la MINURSO (Missió de Nacions Unides per al Sàhara) fins al mes d’abril de
2005.
2005.- El 21 de maig s’inicia la “intifada sahrauí”. Estudiants sahrauís comencen a
manifestar-se per les zones ocupades del Sàhara Occidental i per les principals
universitats marroquís demanant el dret a l’autodeterminació del Poble Sahrauí.
Aquests manifestants són brutalment repressaliats, sent empresonats amb penes
d’entre 5 i 20 anys. El 9 d’agost de 2005, 37 sahrauís empresonats, des de maig
fins a juliol, per haver manifestat el seu dret a l’autodeterminació, inicien una
vaga de fam que a data 7 de setembre encara persisteix, sent crític l’estat de
salut d’alguns d’aquests activistes.
El 24 d’agost es convoca una vaga de fam de 24 hores, davant del Ministeri
d’Exteriors de Madrid, per a donar suport als activistes sahrauís empresonats i en
vaga de fam.
Peter Van Walsum és el nou enviat especial de Nacions Unides per el Sàhara
Occidental. S’espera que al mes d’octubre iniciï una gira de contactes amb tota la
zona afectada.
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Organització i condicions de vida als camps de refugiats

a) Situació geogràfica dels camps
Els 175.000 sahrauís i que van marxar del seu territori davant la invasió del
Marroc i Mauritània, viuen, ja fa més de 27 anys, en una part del desert d’Algèria
anomenat "Hamada", un terreny dur i inhòspit on res no creix.
La població viu en tendes de campanya distribuïdes en quatre grans campaments
o "Wilaies" que tenen el nom de regions del Sàhara Occidental (Aaiun, Smara,
Dajla i Auserd).
Dins de cada wilaia hi ha les "Dahires", que són petits nuclis de tendes que tenen
el nom de ciutats originàries del Sàhara Occidental (Amgala, Mijic, Daora, etc).La

ubicació de cada wilaia ve condicionada tant per raons estratègiques
com per l’existència o proximitat d’aigua. A cada wilaia hi ha cinc o sis
dahires.
b) Organització social
Les condicions de vida als camps de refugiats són extremadament dures:
Temperatures superiors als 50º a l’estiu i temperatures molt baixes a les nits
d’hivern, absència de llum elèctrica i d’aigua corrent, i moltes mancances pel que
fa a les necessitats més bàsiques (vestit, alimentació, assistència sanitària...). Tot
i això, la població sahrauí comandada pel FRONT POLISARIO ha aconseguit una
organització social als campaments realment admirable.
Cal dir que l’organització social de les dahires esta bàsicament a càrrec de les
dones, ja que els homes han estat fins ara al front de guerra. En general són les
dones les qui composen els diferents comitès populars que vetllen pel bon
funcionament de la sanitat, l’educació, el proveïment, etc.

c) Organització sanitària
La sanitat està basada en la medicina preventiva, d’una banda, i en l’assistencial i
hospitalària per una altra. Cada dahira compte amb un centre de sanitat on es
resolen els casos senzills de tipus ambulatori i cada wilaia té un petit hospital per
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a intervencions poc complicades. En ambdós llocs, a més de l’atenció als malalts
es fan xerrades d’orientació sanitària.
A més hi ha l’Hospital General on s’ingressen els malalts amb tractaments més
complicats i on hi ha la Unitat Quirúrgica on es realitzen les intervencions. Un dels
problemes greus de la sanitat és la manca de medicaments i la difícil

conservació d’aquests, ja que la calor és molt forta i no compten amb generadors
elèctrics pou potents per proveir tot el dia les necessitats dels hospitals.
També es va inaugurar el mes d’octubre de 1997 l’Hospital Materno-infantil
Catalunya, que ha estat subvencionat per institucions i entitats de Catalunya.
Durant els 24 anys dexili els sahrauís han procurat formar i preparar personal
sanitari a l’estranger per tal de poder donar resposta a la necessitat d’atenció
sanitària dels campaments, així con cercar sortides de suport per a casos de
malalties o intervencions difícils de solucionar en els hospitals dels camps. En
aquests caos els malalts son evacuats a països estrangers que ofereixen
solidariament el seu ajut.

d) Organització educativa
En el camp educatiu podem constatar l’esforç del FRONT POLISARIO per tal de
començar la reconstrucció del país formant i educant a tota la població passant
del 99 % d’analfabetisme a la total escolarització dels nens i nenes de 3 a 16
anys.
L’organització del sistema educatiu és la següent:
* Escoles bressol per als nens i nenes dels 0 als 3 anys. Cada dahira disposa
d’una escola bressol dependent del Ministeri de Sanitat.
* Jardí d’infància, per als infants entre 3 i 6 anys, on aquests reben una educació
semblant a la del nostre pre-escolar. Les classes s’imparteixen a les dahires.
* Escola primària dels 7 als 12 anys . És similar a l’E.G.B. Fins al cinquè curs es
realitza en diferents escoles de les wilaies, i a partir del sisè els nens van interns a
una escola comuna a totes les wilaies. Cal remarcar que a partir de tercer
estudien l’espanyol com a segona llengua.
* Ensenyament secundari, per a nois i noies de 13 a 16 anys, dividit en:
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-Formació professional (adaptada a les necessitats del camp).
-Batxillerat, com a preparació universitària. El reben a països estrangers.
En el camp de l’educació cal destacar, també les campanyes d’alfabetització
destinades als adults que no van poder estudiar, i que tenen lloc durant l’estiu, i
l’Escola "27 de febrer" destinada a les dones, on s’imparteixen classes per
preparar mestres, auxiliars de clínica, costura i altres feines artesanals.
e) Estructura econòmica
Les necessitats de l’organització en els campaments de la població civil i de la
guerra durant tots aquests anys ha portat a una economia de supervivència.
L’ajuda internacional de països amics i d’organitzacions humanitàries son la base
de l’economia de la RASD.
Cal dir que estan intentant, en la mesura d’allò possible, a arribar a autoabastirse, sobretot en el terreny agrícola que serveix per proveir els centre públics,
escoles, hospitals... i d’altra banda, serveix per preparar els futurs assenta-ments
estables de la població al Sàhara Occidental.
El treball està planificat en cada dahira segons les necessitats i està supervisat i
distribuït per comitès: educació, sanitat, agricultura, alimentació i artesania.
f) Cultura i manifestacions artístiques
Tot i la situació de guerra que han viscut durant aquests anys, els refugiats han
procurat no perdre la seva identitat com a poble i han cuidat molt les
manifestacions culturals i artístiques. Cada dahira disposa del seu grup folklòric.
Existeix a més a més el comitè d¹artesania que vetlla per la conservació de la
realització de catifes, el treball del cuir, la fusta i l’espart.
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BREU HISTÒRIA DELS PROJECTES DE SOLIDARITAT DESENVOLUPATS
PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ .
Des de fa molts anys, a Catalunya, es porten a terme diferents iniciatives i
campanyes solidàries destinades a millorar les condicions de vida dels refugiats
sahrauís, que viuen als campaments de Tinduf. D’entre elles, podem destacar, les
colònies d’estiu per a nens i nenes, l’acollida de malalts, beques per a estudiants,
construcció de l’hospital materno-infantil Catalunya i, també, les caravanes per la
Pau.
Els anys 1993 i 1994, s’organitzen la primera i la segona caravanes catalanes per
la Pau, impulsades per l’ACAPS i a les quals es van sumar destacades institucions,
entitats, i ciutadans i ciutadanes de tot Catalunya.
L’any 1996 s’organitza la tercera Caravana Catalana, gestionada pel Fons Català
de Cooperació, que va comptar amb la col.laboració de 69 ajuntaments i
centenars d’entitats i institucions a casa nostra. Es van recollir 109 tones de sabó,
productes de neteja, llet en pols i condensada, i material destinat a l’hospital
materno-infantil Catalunya. Aquesta tercera caravana va fer especial èmfasi en
denunciar l’aturada del procés d’identificació per la celebració del Referèndum.
Per aquest motiu, s’adreçà una moció a tots els ajuntaments, que va ser
aprovada per 24 consistoris i per la Junta de Portaveus del Parlament de
Catalunya.
El 1997, es va posar en marxa la quarta caravana amb els objectius d’enviar als
campaments de Tinduf material per a millorar la higiene, vehicles i equips per a
completar l’hospital materno-infantil Catalunya, inaugurat al mes d’octubre. Quant
a la vessant més política, s’incidí en donar informació als participants de la
caravana sobre el procés de Pau i l’autodeterminació del Poble Sahrauí.
Davant el que havia de ser la celebració del Referèndum d’autodeterminació al
Sàhara Occidenal, la cinquena Caravana Catalana va tenir com a primer objectiu
sensibilitzar al poble català sobre la situació del Poble Sahrauí.
El 12 de gener de 1998 es va constituir la Comissió de Seguiment Institucional,
on moltes entitats i ONG’s hi eren presents, entre elles el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. La campanya del Referèndum va ser tot un èxit.
A més, es van enviar als campaments de Tinduf: 30 vehicles tot terreny (material
de manteniment i reparació), 6 ambulàncies, 5 camions i materials diversos
(bicicletes, roba, material sanitari i escolar...).
El 1999, s’organitza la sisena Caravana amb la participació de la Plataforma
Institucional Pau al Sàhara i de la Plataforma Cívica, també va comptar amb la
gestió del Fons Català de Cooperació. Es decidí la creació d’una comissió de
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seguiment que permetès la participació de representants de l’Intergrup
Parlamentari “Pau al Sàhara”, la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el
Poble Sahrauí, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de
Municipis de Catalunya, el Fons Català de Cooperació i de representants de la
Plataforma Cívica pel Sàhara i el Front Polisario a Catalunya. El 10 de juliol sortí la
caravana, des del Parlament de Catalunya, amb camions, vehicles i material
d’higiene, cap a Tinduf.
L’any 2000, l’ACAPS, a proposta de la Delegació del Front Polisario a Catalunya,
gestiona la “7ª Caravana Catalana per la Pau” amb el suport de la Plataforma
Cívica Catalunya amb el Sàhara, la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris
amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i l’Intergrup Parlamentari “Pau al Sàhara”. A la
“7ª caravana” s’adheriren la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona,
més de 80 ajuntaments catalans, 278 entitats i ONG’s, així com diferents partits
polítics i empreses. Amb la campanya de recollida de productes d’higiene personal
es recolliren 103.000 kg aproximadament i s’aconseguiren 11 vehicles per al
transport dels productes, des d’Orà fins als campaments de refugiats, i la seva
posterior incorporació a la xarxa de comunicacions dels campaments. La “7ª
Caravana” sortí del port de Barcelona la segona setmana de febrer i arribà als
campaments el 27 de febrer, coincidint amb el 25è aniversari de la proclamació
de la RASD. L’ any 2001 la 8ª Caravana per la Pau lliurà als sahrauís refugiats a
Tinfouf, més de 108 tones de productes d’higiene personal, així com material
sanitari per a re-quipar l’Hospital Materno-Infantil Catalunya i material per a
projectes diversos, com la creació de la TV Sahrauí i la millora d’escoles i centres
d’atenció sanitària dels campaments. 8 tràilers comprats per l’ACAPS, la donació
d’una ambulància, a petició del Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, i un camió, lliurat per la secció de Mollet del Vallès, han estat els
vehicles que traslladaren la caravana fins als campaments saharauís.
La 9ª Caravana Catalana és reconvertí ,atesa les greus carències alimentàries que
es patia en els campaments de refugiats , en una campanya d´emergència
d´aliments.La campanya fou tot un èxit, aconseguint-se més de 300 tones
d´aliments que arribaren als campaments la primera setmana d´abril.
L’any 2003, la 10ª Caravana també tingué com a objectiu la recollida popular
d’aliments i al 2004 van ser els productes d’higiene personal el material de
primera necessitat sol.licitat des del Ministeri de Cooperació de la RASD. L’any
2005, la Caravana Solidària també es va destinar a material d’higiene personal.
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13ª Caravana Catalana Solidària pel Sàhara
Objectius
•

Fer arribar oli, llenties i arròs als campaments de refugiats de
Tindouf.

•

Recaptar recursos econòmics per a comprar camions tràilers que
transportin aquests aliments fins a Tindouf. Un cop distribuït el material
d’ajut humanitari, entre la població refugiada, els vehicles formaran part
de la xarxa de transport dels campaments per a traslladar aigua, persones,
etc.

•

Informar i sensibilitzar al poble català sobre la situació actual en la que viu
el poble sahrauí.

•

Donar suport al procés d’Autodeterminació i Independència del poble
sahrauí.

Organització
Per vuitè any consecutiu, la gestió de la caravana anirà a càrrec de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS).
En la seva coordinació hi participaran conjuntament la Delegació del Front
Polisari a Catalunya i les següents ONGDs, entre d’altres:
- Sant Martí amb el Sàhara
- Associació de Famílies Solidàries amb nens Saharauís de l’Hospitalet
- Cornellà amb el Poble Saharaui
- Molins de Rei amb el Sàhara
- Pirineu amb el Sàhara
- Yalah Solidaris amb el Poble Sahrauí
- Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent
- HAMMADA
- Sant Cugat amb el Poble Saharaui
- Malgrat amb el Sàhara
Desenvolupament de la Campanya
Durant el mes d’octubre es farà la presentació de la campanya als mitjans de
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comunicació , a les diferents entitats i/o collectius que hi vulguin participar i als
diferents territoris de Catalunya.
Tot seguit es planificaran les diferents recollides a Catalunya, així com la compra
dels camions tràilers per tal que al mes de gener tota l’ajuda surti cap als
campaments.

Activitats de sensibilització i de suport a la campanya
Un dels objectius de la Caravana és difondre la realitat i situació actual del Poble
Sahrauí. Per això, oferim a entitats, collectius, escoles, etc., diferents materials
de difusió. Entre ells, muntatge de la haima, exposicions fotogràfiques, videos,
ponents per participar en taules rodones i fer xerrades, etc. Per qualsevol
informació us podeu adreçar a l’ACAPS (c/ Pere Vergès, 1, planta 10,
despatx 14, 08020 – Barcelona. Telèfon: 93.305.52.06;- Telèfon/Fax:
93 305 52 23
E-mail: acaps@acaps.cat
Recursos humans i materials invertits
Des de ACAPS, amb la coordinació de les diferents ONGs I la collaboració
d’entitats, escoles, comerços i ajuntaments collaboradors, es farà la recollida,
que finalment es portarà a un magatzem, a Martorell, cedit per l’Ajuntament
d’aquest municipi
D’altra banda, per tal que el contingut de la campanya pugui ser traslladat fins als
campaments, és menester comprar vehicles amb la capacitat suficient per a
poder emmagatzemar al voltant de 200 tones de material d’ajut humanitari i
traslladar-ho des d’Orà fins als campaments de Tindouf (distància de 2.500 qm a
recórrer en ruta). Per a la compra d’aquests camions tràilers i contenidors i per a
les despeses de transport marítim fins a Orà, l’ACAPS sol.licita a les institucions i
ajuntaments de Catalunya la seva adhesió a la Caravana: participant en la
campanya i fent donació d’ajut econòmic..

Viabilitat i Sostenibilitat del Projecte
La viabilitat és total, perquè la coordinació d’aquesta Caravana serà la
corresponent a les caravanes que l’ACAPS ve realitzant, any rere any, des de fa
once anys, per tant, la nostra entitat és la coordinadora i gestora de la campanya
i comptem amb la col.laboració del nostre soci local, la Mitja Lluna Roja Sahrauí,
encarregada de rebre la Caravana a Orà, acompanyar-la fins als campaments i
distribuir els aliments a tota la població refugiada.
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Sostenibilitat total. El material d’ajut humanitari que s’envia, als campaments ,
amb la caravana és de primera necessitat (aliments, productes d’higiene personal,
medicaments...) i els tràilers, comprats amb les subvencions d’institucions i
ajuntaments de Catalunya, possibiliten el trasllat d’aquesta ajuda fins a la
població beneficiària i la seva immediata integració a la xarxa de transport dels
campaments.

Previsió de Seguiment, control i avaluació del projecte
Un cop finalitzada la recollida popula, el material d’ajut humanitari
es
emmagatzemat i carregat dins els tràilers. L’ACAPS comunica a la Mitja Lluna Roja
Sahrauí i a la Mitja Lluna Roja d’Alger el dia atorgat per la companyia marítima de
Barcelona per sortir del Port de Barcelona rumb Orà. Un cop arriba la Caravana
als campaments de refugiats , la Mitja Lluna Roja Sahrauí , a través del Comitè de
Subministraments, procedeix
a la distribució entre la població. Altres
Organismes, com el Ministeri de Transport i la Unió Nacional de Dones Sahrauís
coordinaran, amb la M.L.R.S, les tasques de distribució per a poder atendre al
conjunt de la població, amb especial consideració pels sectors més vulnerables.
D´altra banda, l´Associació Catalana d´Amics del Poble Sahrauí assumeix el
compromís de supervisar la distribució de l’ajut humanitari enviat, així com
realitzar els informes justificatius pertinents davant les institucions i organismes
col.laboradors que ho sol.licitin. A més, cada any - coincidint o no amb la data
d’arribada de la Caravana als campaments- viatja, als campaments de refugiats,
una comissió de control i avaluació de la caravana, formada per membres
d’ACAPS i per representants d’institucions, partits polítics i entitats solidàries, per
tal de verificar la consecució dels objectius de la caravana.
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Cronograma d’Activitats

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

Enviament de la
carta informativa
de caravana a
totes
les
institucions,
ajuntaments
i
entitats solidàries
de
Catalunya
sol.licitant
la
seva adhesió i
ajut econòmic.

L’Ajuntament
de
Martorell
lliura les claus
d’un
magatzem del
mateix
municipi per
tal
que
l’ACAPS
en
disposi durant
la caravana.

Carregament
dels tràilers amb
tot el material
recollit,
empaquetat
i
paletitzat.

Finals de Gener.Acte
d’acomiadament
de
la
“13ª
Caravana”.

Inici
de
Recollida
popular
aliments
municipis
Catalunya.

la
de
als
de

Presentació de
la
Caravana
per
tot
Catalunya,
a
través de les
seccions
territorials
d’ACAPS i les
ONGD’s
solidàries amb el
Poble
Sahrauí
presents a les
quatre
províncies.

Inici
de
les
gestions amb la
companyia
marítima
per
acordar
dia
Compra de d’embarcament
camions
dels tràilers rumb
tràilers
i Orà.
contenidors
per
a Petició als Mossos
transportar els d’Esquadra perquè
aliments
acompanyin
la
recollits.
sortida
de
la
caravana, des del
magatzem
de
Martorell fins al
Port de Barcelona.

Comunicació
amb el soci local,
la Mitja Lluna
Roja Sahrauí,
per tal que iniciï
les gestions amb
l’autoritat
d’aduanes d’Orà
(Algèria).
Sortida
del
vaixell del Port
de
Barcelona,
que transporta la
13ª Caravana.

Recepció de la
caravana a Orà
per la Mitja Lluna
Gestions
amb Roja Sahrauí.
institucions
de
Barcelona per a Trasllat en ruta
preparar
des d’Orà fins a
l’acomiadament de Tindouf (2.500
Caravana.
qm).
Lliurament
simbòlic de la
13ª Caravana
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al Ministeri de
Cooperació
Sahrauí i a la
Mitja
Lluna
Roja Sahrauí.
Aquesta
organització
distribueix
el
material
d’ajut
humanitari a la
població
refugidada.
Una Comissió
de
l’ACAPS
viatja
als
campaments per
a certificar que
el contingut de la
caravana
ha
arribat
als
campaments en
perfectes
condicions i que
l’ajut humanitari
es distribueix a
tota la població.
Avaluació final
de
la
13ª
Caravana.
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Com es pot contribuir a la 13ª Caravana

 Fent una aportació econòmica al núm. de cc d’ACAPS: Caixa de Manresa:

2041-0092-06–0040007200
 D’octubre a Desembre de 2006: organitzant i participant en la recollida
popular de productes d’higiene personal: oli, arròs i llenties.
 Organitzant activitats de difusió i creant grups de suport al teu municipi.
Per a la realització d’activitats i campanyes de recollida convé posar-se en
contacte amb la secció territorial d’ACAPS, o ONGD’S solidaria amb el Poble
Sahrauí que coordina la campanya al municipi, o bé, amb l’oficina central
d’ACAPS.

L’ACAPS enviarà un certificat d’adhesió a la campanya, a petició de cada
institució i/o entitat.

Co-finançadors: Generalitat de Catalunya, Diputacions, Ajuntaments i altres organismes,
que s’adhereixen a la caravana realitzant una aportació econòmica simbòlica.
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