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1.- CONTEXT, ANTECEDENTS 

HISTÒRICS I ACTUAL SITUACIÓ DE 

LA CAUSA SAHARAUÍ 

 
EL CONFLICTE DEL SÀHARA OCCIDENTAL 

El conflicte del Sàhara Occidental ja dura 45 anys. Des de 1976, la 

població sahrauí viu dividida entre els Territoris Ocupats del Marroc i 

els campaments de refugiats a Tinduf, a Algèria. I malgrat les 

nombroses resolucions de Nacions Unides, inclús el desplegament de la 

MINURSO, que defensa el dret inalienable del poble sahrauí per decidir 

el seu futur a través d'un referèndum, el Sàhara Occidental és, encara 

avui, l'últim territori d'Àfrica pendent de descolonització. 

L'Estat espanyol és, d'acord al dret internacional, la potència 

administradora d'aquell territori. Però la influència del Marroc sobre 

l'Estat espanyol i França continua bloquejant una resolució diplomàtica 

del conflicte. Aquestes potències han imposat un bloqueig informatiu i 

inclús una manipulació de les notícies per desacreditar la resistència 

del poble sahrauí. 

El conflicte del Sàhara s'està convertint en un dels conflictes a resoldre 

més antics del món. El risc d’oblit i d’estancament o d'accions violentes 

que posin en risc la supervivència de la població sahrauí creix any 

darrer any. 

Mentrestant la població sahrauí, dividida entre aquells que sobreviuen 

en condicions infrahumanes als campaments de refugiats i els que 

sofreixen una repressió sistemàtica dels seus Drets Humans als 

Territoris Ocupats, veuen com la comunitat internacional els està 

oblidant. 
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SITUACIÓ ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS: 

Els refugiats sahrauís es veuen obligats a viure en unes condicions 

humanitàries molt precàries. Aquesta situació és, en si mateixa, motiu 

d'una profunda preocupació. No obstant això, són sobretot la durada 

extremadament llarga d'aquesta crisi i la total absència de 

perspectives les causants que la situació dels homes i dones que viuen 

en els campaments de refugiats sahrauís sigui cada vegada més 

insostenible. 

Aquests refugiats, i especialment els joves, estan ansiosos per prendre 

el control de la seva pròpia vida. Malgrat tractar-se de persones ben 

informades i amb un elevat nivell educatiu, les seves opcions estan 

fortament limitades. La frustració que això genera es veu agreujada 

per la total incertesa sobre el que els ofereix el futur. Les paraules dels 

joves sahrauís són cada vegada més vehements, i les seves opinions 

cada vegada més taxatives davant una comunitat internacional a la 

qual consideren incapaç de fer que es respectin els seus drets. La 

majoria dels joves es pregunten obertament si la seva causa no 

avançaria més si prenguessin de nou les armes. En aquest sentit, el fet 

que la regió saharo-saheliana es vegi amenaçada per la inseguretat, la 

circulació d'armes i els conflictes que l'envolten accentua la necessitat 

que la comunitat internacional compleixi amb els seus compromisos. 

La crisi sahrauí ha evolucionat progressivament al llarg dels anys, 

passant de ser una situació humanitària “d'emergència” a una “crisi 

prolongada” que amaga una realitat fràgil i complexa. Els refugiats 

sahrauís han aconseguit sobreviure durant quaranta anys gràcies a 

l'ajuda de la comunitat internacional i a la seva bona organització 

interna. Les autoritats dels refugiats també han aconseguit posar en 

marxa alguns serveis bàsics. Actualment hi ha 49 guarderies i col·legis 

de primària i intermedis, així com diversos centres de formació. En 

2013, hi havia al voltant de 27 centres de salut, un hospital central i 

quatre hospitals regionals. No obstant això, aquests serveis bàsics han 

de fer front a una tremenda falta de recursos humans i econòmics. 
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La població refugiada continua vivint en un dels entorns naturals més 

inhòspits del món. La seva situació humanitària continua sent precària 

i pot deteriorar-se encara més, precisament a causa de la prolongada 

durada del conflicte.  

 

AFECTACIÓ COVID-19 

De moment, a principis de juny, podem dir que no hi ha cap cas 

confirmat de COVD-19 als camps de refugiats sahrauís, però no podem 

dir el mateix als territoris ocupats, on sí que n’hi ha, però les 

informacions que fa arribar el Marroc són contradictòries. 

Sí que hi ha una quinzena de casos confirmats a la ciutat de Tindouf. 
 

Amb tot, quan a mitjans del mes de març va saltar l’alarma a nivell 

Europeu pel volum de contagis COVID-19 i la OMS va declarar-la una 

pandèmia, els camps de refugiats sahrauís van quedar aïllats per 

previsió de possibles casos i es va decretar el confinament de tota la 

població a les haimes. També van abandonar els campaments totes les 

persones cooperants d’entitats internacionals i es van aturar tots els 

projectes que s’estaven duent a terme als campaments, menys aquells 

referents a la distribució alimentària o sanitària, però van quedar 

fortament afectats. 

A més a més, a principis d’abril, el Front Polisario decideix cancel·lar el 

projecte Vacanes en Pau per primer cop en 40 anys, per la incertesa de 

la situació a l’estiu i la més que possible incapacitat de realitzar vols 

entre Algèria i Espanya. Aquest any, doncs, els més de 4.000 infants 

que passen els mesos d’estiu a Espanya (uns 450 a Catalunya) 

s’hauran de quedar als campaments. Això afectarà directament a les 

cistelles de menjar que reben les famílies, gràcies a les maletes que 

porten els infants quan tornen als campaments. 

Serà, doncs, un estiu dur per ells ja que, al confinament s’hi sumaran 

les condicions climatològiques (poden arribar als 50º), alimentàries i 

sanitàries. 
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Mitja Lluna Roja Sahrauí va emetre el passat 28 d’abril una crida a la 

comunitat internacional en la que es demana que s’accelerin les 

provisions de contribucions urgents als camps de refugiats sahrauís, 

les ajudes es centrin en: 

- La Salut 

- Aigua 

- Higiene 

- Seguretat alimentària 
 

 

El mapa es pot veure quina és la situació del Sàhara Occidental i on 

s’ubiquen els camps 
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2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La declaració d’Estat d’alarma a tot el món accentua i deixa en una 

situació més precària encara, a persones, famílies, regions i zones del 

món, on ja abans de l’arribada de la pandèmia del covid 19, necessitaven 

d’ajuda externa per a aconseguir alimentació bàsica per a la 

subsistència.  

En els camps de refugiats aquest fet també s’ha fet palès. Per tal de 

limitar al màxim les conseqüències d’una possible entrada del virus als 

camps sahrauís, l’entrada sobretot, i les sortides als camps estan molt 

limitades i són excepcionals. Encara més que abans. 

Així que qualsevol ajuda externa, sigui del caire que sigui, avui per avui 

queda aturat a les portes dels camps sense possibilitat d’entrar.  

L’aliment n’és una d’elles. 

 

3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El fet plantejat en el punt anterior ens posa de relleu que fer arribar 

cistelles amb aliment bàsic a les famílies més vulnerables de la Wylaia 

d’Auserd, durant uns mesos, ja sigui amb recursos propis de l’Associació 

i/o a través d’una campanya puntual per a “recollir” fons amb aquesta 

finalitat, és una acció humanitària que des de COOOS hem de dur a 

terme. 

Gràcies a un contacte facilitat per ACAPS contactem amb en Daha Bulahi. 

I ell serà qui ens facilitarà els noms i adreces de les famílies amb menys 

recursos, i també ens assessorarà en quins aliments seran els més 

adequats per fer-los arribar. 

Serà a través d’un intermediari “BUTIGON” que farem la compra i ells a 

través dels seus distribuïdors d’Auserd portaran les cistelles a casa en 

Daha, que serà l’encarregat de puntejar la comanda i entregar-la a les 

famílies beneficiàries. 
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La composició inicial de la cistella recomanada per en Daha Bulahi, així 

com el seu cost és el següent: 
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4.- FITXA TÈCNICA 

 

ENTITAT 
IMPULSORA 

Cooperació Osona Sàhara (COOOS) 
www.cooos.org CIF: 
G66846296 
C/ Ramada 5, 08500 Vic 
info@cooos.org Tfn: 620.854.990 

RESPONSABLES DEL 

PROJECTE 

 Marc Codina, Albert Serra, Xavier Sainz i Lluís 
 Grifell               
 Email: info@cooos.org     
Telèfon: 620.854.990 

TÍTOL DEL 

PROJECTE 

CISTELLA BÀSICA D’ALIMENT 

TIPUS DE PROJECTE Ajuda humanitària. Resposta a curt termini. 

SECTOR  Salut 

SUBSECTOR Alimentari 

ORGANISME 

CONTRAPART 

Daha Bulahi 

UBICACIÓ DE 

LA 

INTERVENCIÓ 

CAMP REFUGIATS DE TINDOUF, 
WILAYA AUSERD, ALGÈRIA 

CRONOLOGIA Juny 2020 

 

 

 

http://www.cooos.org/
mailto:info@cooos.org
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5.- OBJECTIUS 

5.1.- OBJECTIU GENERAL 

DESCRIPCIÓ OBJECTIU GENERAL 

 

 

Repartiment de cistelles amb aliment bàsic. 

 

COMPETÈNCIES QUE TREBALLA 

 

 Cooperació 

 

VALORS QUE PROMOU 

 

 Solidaritat 

 Empatia 

 Confiança 

INDICADORS 

 

 Llistat de famílies entregat per Daha Bulahi 

 

 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

 

 Documentació gràfica de l’entrega 

 Informe de les entregues 
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5.2.- OBJECTIUS ESPECÍFICS 

DESCRIPCIÓ  OBJECTIU ESPECIFIC 

 

Fer arribar aliments bàsics a les persones més pobres i amb menys 

recursos a la wilaia d’Auserd pel període de temps que ens sigui possible 

amb els recursos que tenim i que puguem aconseguir amb un breu 

temps. 

 

COMPETÈNCIES QUE TREBALLA 

 

 Capacitat i coneixements en comunicació 

 Capacitat i coneixements en organització i coordinació 

logística. 

 

VALORS QUE PROMOU 

 

 Confiança entre COOOS i la contrapart (Daha Bulahi) 

 

INDICADORS 

 

 Llistat de famílies entregat per Daha Bulahi 

 

FONTS DE VERIFICACIÓ 

 

 Documentació gràfica de l’entrega 

 Informe de les entregues 
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6.- BENEFICIARIS 

Persones i famílies més desfavorides d’Auserd, segons la llista que ens 

passa Daha Bulahi 

 

 

7.- ESTRUCTURA OPERATIVA 

 

Al llarg dels anys de l’existència de COOOS, s’han fet contactes als 

camps i fora d’ells, que treballen i s’ocupen de la causa sahrauí que ens 

permeten i donen la oportunitat de confiar en tenir una estructura prou 

sòlida alhora que fidedigne, que ens dóna eines i ens ajuda a poder 

arribar a aquest col·lectiu. 

L’estructura operativa se centra bàsicament en una persona d’allà, en 

Daha Bulahi, que treballa a l’Associació de víctimes de mines, fet que li 

dóna la oportunitat i l’accés a conèixer molta gent, i li permet identificar i 

localitzar les famílies més desfavorides.  

Té fetes les llistes de les famílies a qui la cistella d’aliment suposarà un 

respir, ni que sigui puntual. 

El procediment serà que un cop tingui les cistelles, les repartirà 

personalment. El fet de rebre ell la comanda ens servirà per comprovar 

la mateixa i el repartiment  per part seva n’assegurarà que arribin al 

destí fixat. 
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8.- CRONOGRAMA 

Setmana 1 (1- 7 Juny): planificació del projecte, confecció cistella i 

llistat de beneficiaris 

Setmana 2 (8 – 15 Juny): entrega a les primeres 20 famílies 

Setmana 3  (16 – 22 Juny):  entrega a la resta de beneficiaris. 

A partir de l’avaluació de resultats decidirem si ampliem el projecte 

 

9.- PRESSUPOST I FINANÇAMENT 

CONCEPTE UNITATS COST UNITAT IMPORT 

Cistella solidaria 30,00  30,77 € 923,10 € 

Cost Intermediari 

Daha (gasoil) 

 

1 

  

  30,00 € 

  

    30,00 € 

    

TOTAL PROJECTE 953,10 € 

 

FINANÇAMENT: 

La totalitat d’aquest projecte es finançarà amb fons propis de 

l’Associació. 

En cas d’ampliar-lo, es decidirá si es segueix utilitzant fons propis i/o 

realitzem algún tipus de crida per captar més fons. 
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10.- AGENDA 

8 de juny:  compra de les 30 cistelles 

11 de juny: entrega a en Daha Bulahi de 10 cistelles 

11-12 de juny: repartiment de les 10 cistelles 

13 de juny: entrega a en Daha Bulahi 10 cistelles més. 

13 i 14 de juny: repartiment de les cistelles 

15 de juny: entrega a en Daha de les 10 últimes cistelles 

15-16 de juny: repartiment de les cistelles.  

 

 

Sant julià de Vilatorta, 5 de Juny de 2020 

 

 


