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1. INTRODUCCIÓ
El projecte de Vacances en Pau, organitzat per la Delegació del
Front Polisari a Catalunya, és un símbol de solidaritat amb els
nens i nenes sahrauís i un clam per la pau, contra la injustícia i la
guerra.
Aquest projecte, on famílies catalanes acolliran a nens i nenes
sahrauís durant els mesos d’estiu, pretén donar a aquests infants
la possibilitat de veure moltes coses que fins ara només coneixen
en els llibres escolars (rius, muntanyes, el mar, ...etc) i la de
conviure amb nens i nenes catalans/nes per arribar a tenir una
altra imatge del món, diferent a la que els hi mostra la realitat
quotidiana dels campaments de refugiats on el Poble Sahrauí viu
exiliat des de l’any 1975.
Des de la signatura dels Acords Tripartits de Madrid i l’immediat
repartiment del Sàhara Occidental en mans de Marroc i
Mauritània, al voltant de 184.000 sahrauís viuen organitzats en
campaments allà on res no creix, la «hammada» , un desert
inhòspit situat a la regió algeriana de Tindouf.
Les condicions de vida són extremes : temperatures superiors als
50 graus a l’estiu i baixíssimes durant les nits de l’hivern ; amb
manca d’aigua i llum elèctrica. A tot això s’ha de sumar la manca
d’alimentació creixent, vestit i, en definitiva, dels productes més
bàsics. Un dels sectors més afectats per aquestes difícils
condicions de vida són els nenes i nenes que en moltes ocasions
no tenen cobertes les necessitats més bàsiques per al seu bon
creixement i desenvolupament personal.
A tot això cal afegir el retall important de l’ajuda alimentaria per
part dels organismes internacionals (PAM, ACNUR) que any rera
any agreuja la situació precària de la població dels campaments
de la que els infants constitueixen un grup de risc.
Per la qual cosa el projecte d’acolliment temporal “Vacances en
Pau” es fa cada any més necessari per tal de detectar possibles
problemes de salut i proporcionar al nens una atenció mèdica i
una alimentació equilibrada.
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La situació política al Sàhara Occidental amb la constant violació
dels DDHH, l’explotació illegal dels recursos econòmics demana
la implicació de la societat civil per tal d’exigir al nostre Govern i
als Organismes Internacionals la via del REFERÈNDUM
d’autodeterminació com a única solució al conflicte.
Cal que quedi ben clar que la societat catalana vol per als infants
sahrauís refugiats que han compartit i comparteixen el temps
d’estiu amb nosaltres, un futur amb pau i llibertat a la terra que
els pertany.
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2. DADES DE L’ENTITAT
YALAH – Solidaris amb el
Nom de l’entitat Poble Sahrauí
Adreça entitat

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Responsable entitat

LOLES FUENTES LLORET

Responsable projecte

Telèfon

LOLES FUENTES LLORET

615.02.89.83 / 650.42.98.35
(de 18 a 21 h)

Fax

NIF

e-mail

G-64173164
sahara@yalah.es /
yalah.sahara@gmail.com

Catalunya amb el Sàhara

3. SITUACIÓ POBLE SAHRAUÍ
3.1. GEOGRAFIA I POBLACIÓ
El Sàhara Occidental inclou Saguia el-Hamra al nord i Wadi ed
Dahab (Riu d’Or) al sud. És una àrea de 284.000 Km2, una
dècima part del tamany d’Argelia, la meitat de França i una mica
més petita que Itàlia. 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 del nord del país. Les
úniques pastures de la regió les exploten 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 Aaiun.

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.
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3.2. CRONOLOGIA HISTÒRICA DEL CONFLICTE
1884 Comença l’ocupació espanyola del Sàhara Occidental
1934 L’exèrcit espanyol conclou l’ocupació del Sàhara
1951 El Sàhara es transforma, per llei, en província espanyola.
1952 L'Instituto Nacional de Industria (INI) estudia les
possibilitats d'extracció de fosfats, el que es convertirà en
un dels principals interessos econòmics de la zona
1958 És produeix una important sublevació armada de la
població del Sàhara Occidental contra les tropes francoespanyoles.
1960 La XV Assemblea General de l'ONU
descolonització dels territoris no independents

decreta

la

1966 L'ONU reafirma el dret inalienable de la població del Sàhara
Occidental a autodeterminar-se

1968 Neix el Moviment Nacional d’Alliberament Sahrauí liderat
per Mohamed Sidi Brahim Basiri. El moviment va
aconseguir unir gran part de la població en manifestacions
que van ser durament reprimides.
1970

L'ONU insta Espanya a
d'autodeterminació del Sàhara

celebrar

el

referèndum
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1972 Primeres exportacions de fosfats (150.000 tones)
1973 L'Assemblea General del Sàhara sollicita al govern espanyol
la celebració del referèndum d'autodeterminació.

Discurs de la proclamació
de la RASD, el 27 de febrer
de 1976

El Uali Mustafà Saied crea, juntament amb
els altres dirigents nacionalistes, el FRONT
POLISARI (Front Popular per l’alliberament
de Saguia El-Hamra i Rio de Oro),
moviment d’alliberament nacional que
encapçalarà la lluita en el pla popular,
militar, polític i diplomàtic. Comencen les
accions armades contra l’exèrcit colonial
espanyol

1974 Comencen les accions armades contra l'exèrcit colonial
espanyol
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 La Haia: 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 poden derivar drets sobre
el seu territori. Es recomana la celebració d'un referèndum
d'autodeterminació.
Es signen a Madrid els Acords Tripartits a través dels
quals Espanya cedeix el Sàhara al Marroc i Mauritània.
L’exèrcit espanyol abandona el Sàhara. El Govern
Espanyol havia preparat amb temps l’entrega del Sàhara
Occidental al Marroc i Mauritània. Es va decretà el toc de
queda
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Els barris sahrauís van ser
encerclats i els soldats espanyols
d’origen sahrauí van ser obligats
a entregar totes les seves armes

Les casernes militars espanyoles es van abandonar ordenadament.
El canvi de tropes es va realitzar de la nit al dia, el Sàhara va passar
a mans marroquines i mauritanes.
I alhora el Marroc inicia la
Marxa Verda (marxa de
350.000 civils acompanyats
de
25.000
soldats
marroquins) i l'ocupa.

Milers de sahrauís fugien dels bombardeigs marroquins i es
refugiaven en el desert algerià, a prop de Tinduf. És aquí on
es creen camps de refugiats on encara avui viu la població
sahrauí que va fugir.
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1976 El Front Polisario proclama la República Àrab - Sahrauí
Democràtica (RASD). Comença la Guerra del Sàhara.
1979 Mauritània renuncia al sud del Sàhara Occidental. El 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. 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 la celebració
del referèndum previst per al gener de 1992.
1992 No se celebra el referèndum. El Marroc no accepta que la
base del mateix sigui el cens de la població elaborat per
Espanya l'any 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 l'ONU 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
l'ONU.
1997 És nomenat James Baker com a representant especial del
Secretari General de l'ONU per al conflicte del Sàhara
Occidental. Visita com a mediador les zones del conflicte.
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Se signen els Acords de Houston i es fixa la data del 8 de
desembre de 1998 per a la celebració del referèndum.
Segons aquests acords, la base del cos electoral és el cens
de 1974, afegint-hi
aquelles persones que puguin
demostrar un parentesc directe, a més de les reconegudes
com a sahrauís per ambdues parts.
1998 Es reprenen les tasques d’identificació dels sahrauís amb
dret a vot. Novament el govern del Marroc posa entrebancs i
el referèndum no es pot dur a terme en les dates previstes.
1999 Les NNUU finalitzen les tasques d’elaboració del cens
electoral pel referèndum. Finalment es 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 NNUU. Al mateix
temps es fixa la data del 31 de juliol de 2000 per a celebrar
la consulta.
2000 Davant de les maniobres marroquines per endarrerir de nou
el referèndum, el Secretari General de l'ONU decideix
mostrar la incapacitat d'aquest organisme per a portar a
terme els acords del Pla de Pau, i decideix que 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 de que l'actitud obstruccionista del Marroc
portin a una nova guerra queden obertes.
2001 James Baker i Kofi Annan proposen clarament una
autonomia retallada sota sobirania marroquí, la qual cosa
significa, de fet, l'abandonament del Pla de Pau per part de
les Nacions Unides. El 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 solució 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.
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El Front Polisario rebutja qualsevol solució 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 solució 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 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 en el territori del Sàhara Occidental 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.
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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 marroquines
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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3.3. 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
30 anys, en una part del desert
d’Algèria anomenat "Hamada",
un terreny dur i inhòspit on res
no creix. Només hi ha dues
estacions a l’any: Hivern, amb
freqüents
temperatures
mitjanes de 1º i l’estiu on els
termòmetres poden arribar als
60º, la qual cosa fa que la vida
en aquest lloc sigui quasi
impossible.
Un altre element climàtic que dificulta encara més la
supervivència son els Sirocos, turmentes de sorra que
paralitzen qualsevol tipus d’ocupació. L’activitat econòmica és
molt escassa, predominant la pastura nòmada i un incipient
comerç intern. Els refugiats sahrauís depenen completament de
l’ajuda internacional.
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 daires.
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b. Organització administrativa
La població sahrauí dels campaments s’organitza en:
1. WILAIES (províncies) distants de 20 a 60 km, excepte Dajla
que esta a 200km. Estan situades al sud i sud-est de Tinduf en
una extensió de terreny que està sota l’administració de la
RASD.
EL AAIUN / SMARA / DAJLA /

AUSSERD / 27 DE FEBRERO

2. DAIRES Municipis separats entre sí de 2 a 4 Km.
EL AAIUN

SMARA

DAJLA

Guelta
Amgala
Dchera
Bucraa
Hagunia
Doura

Farsia
Mahbas
Gderia
Hausa
Bir lehlu
Tfariti
Mheiriz

Argub,
Egreifia
Um-dreiga
Buchdur
Gleibat-el
fula
Ain-el beida
Bir nzaran.

AUSSERD
Zug
Agueinit
Techla
Migik
Leguera
Bir Ganduz

Les daires es divideixen en quatre barris, on s’alineen les files de
les haimes numerades, existint un responsable en cada barri i
cada grup de haimes.
Cal dir que l’organització social de les daires 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.
La comunicació entre les Wilaies i les Diares son pistes i camins.
Existeix una carretera entre Tinduf i la recepció central a Rabuni i
entre aquesta i la wilaia d’Smara.
COMITÈS
Tots els adults han d’estar integrats en algun dels cinc comitès
integrants:
1. Comitè de salut
•

Subcomitè de professionals amb funció assistencial

•

Subcomitè de salut preventiva: qualitat d’aigües, vacunació.
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2. Comitè d’educació
•

Grup encarregat de escoles bressol (Tarbies) i escoles
primàries (Madrasses)

•

Grup encarregat de
alfabetització d’adults

temes

de

benestar

dels

nens

i

3. Comitè de subministres
•

Subcomitè que
roba,haimes,gas

•

Subcomitè que informa del valor nutritiu dels aliments i
manera de cuinar aquells que no corresponen a la dieta
sahrauí

s’ocupa

de

la

distribució

d’aliments,

4. Comitè de Desenvolupament econòmic (producció)
•

Subcomitè encarregat de la producció d’articles d’artesania

•

Subcomite responsable del treball als horts. Mobilitza grups
per a la preparació de la terra, sembra...etc.

5. Comitè de Justícia i Afers Socials
•

Subcomite de justícia responsable dels temes judicials,
matrimonis, divorcis, ...etc. En ell esta el Khadi

•

Subcomitè d’afers Social, serveis a minusvalids, vell,...etc.

c. Organització política
Les estructures polítiques de la RASD entronquen directament
amb una amplia tradició democràtica de la societat nòmada,
representada per la institució de la Yemaà i el Chej. La Yemáa era
una assemblea o parlament lliure, de representants de tots els
llinatges i el Chej era el poder executiu, limitat per la Yemáa, que
posava en pràctica les decisions d’aquella.
A.- NIVELL DE DAIRA
En cada Daira i cada any es reuneixen el CONGRÈS POPULAR DE
BASE per a escollir als Consells Populars que són els encarregats
de la administració de la Daira i està composat per:
•

Un President

•

Cinc responsables de comitès que son en la seva totalitat
dones.
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B.- NIVEL DE WILAYA
Existeix un CONSELL POPULAR DE WILAYA, format pels


Els Presidents de Consells de la Daira



Els Directors dels Departaments Especialitzats en:
Salut-- Educació -- Subministres -- Producció -- Justícia i A.
Socials.

Aquests Directors són anomenats per a cada ministeri


Està presidit pel Wali o governador i es anomenat pel
Ministre del Interior.

C.- NIVEL NACIONAL
Existeix un CONGRES POPULAR GENERAL DEL FRENTE
POLISARIO:


Es reuneix cada quatre anys



Els seus membres són escollits pels Congressos Populars de
Base i pels enquadrats en l’Exercit Popular d’Alliberament.



Es la màxima representació de la voluntat dels sahrauís.



Elabora el manifest polític i el programa de acció nacional a curt
i llarg plaç.



Designa al CONSELL DEL COMANDAMENT DE LA REVOLUCIÓ,
aquest càrrec l’assumeix el COMITÉ EXECUTIU DEL FRONT
POLISARI, fins la celebració del primer Congres desprès de
l’alliberament.

D.- EL COMITÉ EXECUTIU DEL F.P.
Es escollit per elecció popular, es el màxim òrgan de poder en la
R.A.S.D. :


Elabora la estratègia militar i diplomàtica del F.P.



Fixa la política General de l’Estat, amb competències
legislatives.

Catalunya amb el Sàhara
E.- EL CAP D’ESTAT
Es el Secretari General del Front Polisari, que es escollit al temps
que el COMITÉ EXECUTIU:


Representa l’Estat.



Protegeix la Constitució i l’aplicació de las lleis.



Presideix i organitza el Consell del Comandament de la
Revolució.



Dirigeix les Forces Armades.



Concerta acords internacionals.



Designa al Primer Ministre i als Membres de Govern.

F.- EL CONSELL NACIONAL SAHARAUI
És un poder legislatiu i consultiu que està format per 52 membres:
27 del Buró polític i els Presidents dels Consells Populars de Daira.
d. Organització Judicial
Es fonamenta sobre la separació de poders i els judicis son dictats
i executats en nom del poble. En el Comitè de Justícia de la Daira
hi ha el jutge, que està assistit per dos adjunts. Els tipus de
tribunals són:


Tribunals primaris de Daira



La Cort d’apellació



La cort Suprema del Poble

El CONSELL JUDICIAL està format pels presidents dels tribunals i
presidit pel Ministre de Justícia.
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e. Organització de l’exèrcit
El paper de l’exèrcit Nacional Sahrauí ve definit per la Constitució.
Les forces Armades estan al servei del Poble, garantint la defensa
de la integritat territorial i participant en l’activitat nacional, social
i econòmica.

El comandant en Cap de les Forces de l’exercit Nacional és el Cap
d’Estat. L’exercit actua lluny dels campaments, en les zones
alliberades pròximes als murs defensius marroquins.
f. Organització sanitària
La sanitat està basada en la medicina preventiva, d’una banda, i
en l’assistència i hospitalització, per una altra. EN l’actualitat
l’estructura sanitària és la següent:


Dispensaris: Existeix un en
cada Daira i en cada internat. En
aquests s’hi resolen casos
senzills de tipus ambulatori.
Tenen una sala d’espera, una
sala de consulta i un magatzem
de farmàcia. Careixen de
mitjans de diagnòstic i disposen
d’escasses medicines
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•

Hospitals de wilaia: Un en cada wialai pera intervencions poc
complicades. S’organitzen en tres unitats: medicina general,
pediatria i ginecologia. Tenen una capacitat d’entre 30 i 50
llits. Tenen serveis de radiologia, laboratori i sala de part.

•

Hospital Nacional: “Màrtir Bachir Salah” que està coordinat
amb els de les wilaies. S’ingressen els malalts amb
tractaments més complicats i on hi ha la Unitat Quirúrgica on
es realitzen les intervencions.

Un dels problemes grues 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 prou potents
per proveir tot el dia les necessitats dels hospitals.
L’hospital “Bal.la”, des de l’alto al foc es va posar a disposició de
la població civil. 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 d’exili 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 solidàriament el seu ajut.
Existeix una escola d’infermeria que depèn de l’Hospital Nacional i
una escola per a auxiliars d’infermeria que depen de l’escola de
dones “27 de febrer”.
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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. És un èxit
sense precedents contant amb les desfavorables condicions d’una
situació de no guerra,un mitjà inhòspit, amb manca de programes
formatius autòctons,etc.
L’organització del sistema educatiu és la següent:
•

Escoles bressol per als nens i nenes dels 0 als 3 anys. Cada
daira disposa d’una escola bressol dependent del Ministeri de
Sanitat.

•

Jardí d’infància (Tarbies) , per als infants entre 3 i 6 anys,
on aquests reben una educació semblant a la del nostre preescolar. 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.
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•

Ensenyament secundari, per a nois i noies de 13 a 16 anys,
dividit en:
-

Formació professional (adaptada a les necessitats del
camp)

-

Batxillerat, com a preparació universitària. El reben a
països estrangers.

•

Formació universitària:depèn dels convenis culturals i
de solidaritat internacional

•

Educació especial:per a infants i joves disminuïts físics i
psiquics. Hi ha una escola d’educació especial a cada
wialaia i una per a cecs també a cada wialaia.

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 autoabastir-se, sobretot en el terreny agrícola que serveix per
proveir els centre públics, escoles, hospitals... i d’altra banda,
serveix per preparar els futurs assentaments 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.
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f. Cultura i manifestacions artístiques
La cultura sahrauí és un primer lloc una cultura àrab,musulmana i
africana,però té uns trets particulars que la diferencien dels seus
veïns,principalment dels països del nord. Amb la denominació de
Cultura del Bidan, aquesta cultura millenària comparteix molts
trets amb els costums,arts i tradicions mauritanes.
En el territori del Sàhara Occidental podem trobar quantitat de
restes arqueològiques extraordinàries que pertanyen a temps
antics i que parlen d’una antiga civilització.
Els seus habitants parlen el hassania, que prové el 80% de la
llengua àrab. La literatura hasaní, té dos formats principals, el
comte i la cançó i una forta tradició oral, caracteritzada per una
gran riquesa discursiva.
La música sahrauí neix com una fusió de la música àrab i la
africana, que adorna amb els ritmes càlids, els sons d’aquesta
zona del Magreb.
Els balls que neixen d’aquesta música es configuren a ritme d’un
tambor fet amb pell i fusta.

Encara que ballen tant els homes com les dones, aquestes últimes
resulten molt més expressives, ja que utilitzen contínuament un
tipus de gestualització amb les mans, dibuixant a l’aire imatges
amb els dits.
La dona sahrauí és un excellent ballarina. Ni la guerra, ni les
difícils condicions de l’exili han pogut esborrar aquesta alegria,
ans el contrari, la dona sahrauí utilitza la dansa com a arma per
lluitar, per expressar el seu sentiment i el seu compromís amb la
lluita del poble sahrauí per l’independència.
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Per això,la dansa està present en totes les celebracions de caire
nacional, així com en la pràctica totalitat de les festes de caire
social.

La vestimenta, a l’igual que la música omple de vius colors
l’aparent monocromia del desert.
En el cas de l’home,la vestimenta tradicional s’identifica com el
daraà, una espècie de túnica ample oberta pels costats i cosida en
els seus extrems inferiors. De color blanca i blau, té una gran
butxaca a l’alçada del pit.
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Les dones es cobreixen amb melfa, un tipus de vestit ampli i lleuger
confeccionat a partir de la unió de dues robes de quatre metres de
llarg. Antiguament totes les melfes eren de color negre, però en
l’actualitat porten colors tan variats com els gustos de les persones.

El plat tradicional sahrauí , imprescindible en tots els actes de
commemoració social és el cuscús (grans de sèmola de blat o centè al
vapor i verdures) amb cran (cabra, xai o camell).
Com a mostra del sentit d’unió que tenen els sahrauís, tots mengen
del mateix plat.
Donades les necessitats de vida de la societat sahrauí,l’artesania ha
crescut en gran manera i la majoria dels seus objectes ha estat creats
per un ús quotidià. També però hi ha moltes obres que son utilitzades
per adornar i representen autentiques obres d’art.
Els materials més utilitzats són la pell de diferents animals, la fusta,
l’alumini, el cotó i la pedra.
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Més enllà de la seva utilitat quotidiana,l’artesania sahrauí serveix per
a portar a tots els racons del món el missatge de justícia de la causa
sahrauí. D’aquesta forma, ha estat present en nombroses exposicions
i actes mundial.
Des del Ministeri de Cultura de la R.A.S.D., actualment es mostra
preocupació per la preservació de la cultura nacional sahrauí, tant de
les restes arqueològiques neolítiques de Tiris (Sud Est del Sàhara
Occidental) com per la preservació de la cultura, bàsicament oral,
corresponent a una cultura amb fortes arrels nòmades
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4. PROJECTE
4.1. OBJECTIUS
o Facilitar que 700/800 infants sahrauís tinguin la possibilitat de passar
les vacances en un entorn diferent en el que viuen la resta de l’any en
els campaments de refugiats de Tindouf.
o Facilitar l’accés a una atenció sanitària general a tots els participants
del projecte i especialitzada per als que ho necessitin.
o Donar a conèixer la realitat del poble sahrauí mitjançant l’arribada
dels nens i nenes participants al projecte de Vacances en Pau i la
seva relació amb les famílies catalanes.
o Fomentar i impulsar l’apropament entre el poble sahrauí i el nostre
país.
o Donar suport polític al procés d’autodeterminació del poble sahrauí.

4.2. ACTIVITATS
a.


Preparació del projecte
Març – Abril 2006.
Difusió del projecte.
Durant aquest dos mesos es fa la difusió del projecte als
diferents municipis catalans amb un doble objectiu:
 Difondre la realitat i situació actual del Poble Sahrauí.
 Cercar famílies que vulguin participar-hi, un cop hagin
conegut les línees bàsiques del projecte i els seus
objectius.
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Per dur a terme aquesta difusió es compta amb diferents
elements propis del Poble Sahrauí i material gràfic sobre el
projecte.
Haimes
Exposicions fotogràfiques
Vídeos
Dossier per que les famílies acollidores puguin conèixer la
situació del Poble dels infants que acolliran durant el mesos
d’estiu.
 Video sobre el projecte
 Spot sobre el projecte per a les TV locals
 Cartells i díptics sobre el projecte






Pre-inscripció de famílies que volen participar en el
projecte
 Els responsables de municipi recolliran totes les prescripcions
de famílies que volen acollir un infant aquest estiu.



Maig 2008
Confirmació de les famílies acollidores
Un cop confirmades les famílies que durant l’estiu acolliran un
infant sahrauí aquestes formalitzaran tota la documentació
necessària.

b.


Arribada dels infants
Finals juny 2008
Arribada dels infants sahrauís a l’aeroport del Prat (dies i horaris
a confirmar per la companyia àrea).
Els infants seran traslladats a una escola del Prat de Llobregat
per a ser distribuïts per zones. Els coordinadors/es de zona
entregaran els infants als coordinadors/es de municipis que seran
qui els acompanyaran a les famílies acollidores
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c.


Desenvolupament del Projecte
Juliol
Des del primer moment els infants restaran amb la família
d’acollida designada per l’organització. Durant la primera
quinzena la família es compromet a:
 Acompanyar a l’infant a la revisió mèdica general que ha estat
prèviament concertada pels coordinadors/res. Els pediatres
dels Centres d’Atenció Primària de cada municipi realitzaran
les visites tenint en compte la situació en la que viuen en els
campaments aquests infants i sobre la que els hi haurà
informat l’organització.
 Acompanyar als infants sahrauís a les visites mediques
especialitzades planificades pel pediatre, en cas de que aquest
les consideri necessàries.
 Assistir a la recepció dels ajuntaments dels municipis que han
acollit infants sahrauís i que els Coordinadors/es del municipi
hauran previst amb anterioritat.
 Acompanyar als infants sahrauís a la Festa Central del
Projecte de Vacances en Pau en algun dels municipis
participant en el projecte. Aquesta Festa té un caràcter lúdic i
de convivència entre tots els infants que han vingut a
Catalunya i les famílies que els ha acollit.
Al voltant d’aquest Festa s’organitzarà també activitats de
sensibilització i reivindicatives sobre la situació del Poble
Sahrauí i la solució justa i duradora al conflicte en que fa més
de 33 anys que viu aquest Poble.
És important que els infants sahrauís convisquin amb infants
catalans i coneguin les nostres costums per això en alguns
casos l’organització del municipi facilitar que els infants sahrauís
participin en els Casals d’Estiu del municipi.
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Així mateix i per tal de que els infants sahrauís, sobretot en els
primers dies, no s’enyorin a trobin a faltar els seus companys
s’organitzaran activitats de lleure conjuntes entre totes les
famílies de cada municipi o zona
Durant aquest mes s’organitzarà una visita al Parlament de
Catalunya d’una representació dels infants sahrauís, dels
acompanyants i de les famílies acollidores, on el President del
mateix els hi donarà la benvinguda a casa nostre.


Agost
Durant el mes d’agost els infants conviuen amb les famílies i
només en algunes ocasions s’organitzen activitats collectives.
Els infants poden marxar de vacances a altres indrets amb la
família d’acollida sempre que no signifiqui un desplaçament a un
altre país.

d.

Acomiadament dels infants
A finals del mes d’agost o principis del mes de setembre els
infants retornaran als campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf.
Els/les coordinadors/res de cada zona organitzaran el retorn dels
infants. Aquests recolliran els infants en cada municipi i els
acompanyaran a l’aeroport el dia i hora que el Front Polisari els
hi indiqui.

4.3. INFANTS
El projecte de Vacances en Pau 2008 preveu que 700/800 infants
sahrauís dels campaments de refugiats siguin acollits per famílies
catalanes durant els dos mesos d’estiu agost i juliol.
Els infants que participen el projecte tenen de 7 a 12 anys, que han
nascut i crescut en els campaments de refugiats sahrauís a Tindouf. Es
possible que nens/es que ja han estat en anys anteriors a Catalunya
pugin repetir en la mateixa comunitat i municipi.
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4.4. ACOMPANYANTS
Els infants sahrauís, participants en el projecte, vindran acompanyats
per adults sahrauís, per exigència de la normativa de navegació civil i de
la companyia aèria.
Els acompanyants s’allotjaran en 3 o 4 vivendes, estratègicament
ubicades (transports accessibles, serveis mèdics propers, etc.) en la
geografia catalana per tal de millorar i fer més agradable la seva estança
a casa nostra.
 Realitzar tasques que donaran un valor afegit al projecte:




Acompanyament quan sigui necessari d’infants a les seves
visites mèdiques.
Acompanyament a infants hospitalitzats
Mediació en possibles situacions per a facilitar la comunicació
entre infants sahrauís i coordinadors , entre els infants i les
famílies acollidores, ...etc.

 Participar en actes i activitats diverses del Projecte Vacances en
Pau:
 Participació en la visita al Parlament de Catalunya
 Participació en la Festa Central del Projecte Vacances en
Pau.
 Participació en altres activitats (sopars, recepcions en
ajuntaments,...etc.) de les diferents zones a petició dels
coordinadors o dels mateixos acompanyants.
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5. METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
5.1. DELEGACIÓ DEL FRONT POLISARI
Les famílies Sahrauís atorgant la tutela dels infants participants en el
projecte Vacances en Pau, al Front Polisari .
Des de la Delegació del Front Polisari a Catalunya:
 Realitzarà el disseny i la gestió global del Projecte.
 Organitzarà i gestionarà els vols en que arribaran i
marxaran els nens i nenes sahrauís. El gran nombre de nens i
nenes a traslladar en poc espai de temps, junt amb les mancances
d’un aeroport tant petit com el de Tindouf, fan que el calendari
d’arribada i sortida dels vols es pugui veure alterat en els darrers
moments. Un membre de la Delegació del Front Polisari es
traslladarà als campaments per tal de participar en l’organització
dels vols i facilitar la sortida dels infants i la comunicació amb la
comissió organitzadora per minimitzar els inconvenients que
puguin sorgir a ultima hora a nivell organitzatiu.
 Presentarà el projecte a la Subdelegació de Govern, a les
diferents províncies catalanes, i a la Direcció General d’Atenció
al Menor i a l’Adolescència (DGAiA), per a gestionar tota la
documentació necessària dels infants en la seva estada a
Catalunya.
 Gestionarà els aspectes sanitaris generals amb la Generalitat
de Catalunya, a través de l’Oficina de Cooperació
Internacional del Departament de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya, per a que ens facilitin les targetes sanitàries dels
infants i les revisions mèdiques inicials, així com les possibles
derivacions a especialistes d’aquells infants que ho necessitin.
 Realitzarà la coordinació i relació amb els Ajuntaments i
les institucions collaboradores amb el projecte.
 Gestionarà els aspectes econòmics globals de l’activitat.
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5.2. COORDINACIÓ TÈCNICA
Es proposen dos nivells de coordinació tècnica:
•

Coordinadors/res de zona: S’establiran en principi 18 zones a
nivell territorial. Cada una d’aquestes zones tindrà un coordinador
que conjuntament amb la Delegació del Front Polisari:







•

Coordinarà les estratègies de divulgació del projecte
Coordinarà i donarà suport als diferents municipis
participants en el projecte de Vacances en Pau 2007
Coordinarà l’arribada i el retorn dels nens i nenes a la seva
zona
Organitzarà els diferents actes de suport i solidaritat amb el
poble sahrauí coincidint amb els dos mesos d’estada dels
nens a Catalunya que es puguin desenvolupar en la
província.
Farà arribar als seus municipis les indicacions tècniques i les
informacions necessàries

Coordinadors/res de municipi: Cada municipi que participi en
el projecte de Vacances en Pau tindrà un coordinador o
coordinadora que seran els representants del projecte en el
municipi i els responsables en el mateix de:








Determinar el nombre d’infants a acollir
Seleccionar les famílies que acolliran infants durant l’estiu
2008.
Informar a les famílies participants de tots els aspectes del
projecte.
Concertar les primeres visites mèdiques pels infants sahrauís
del municipi.
Coordinar a nivell local les activitats en que participin els
infants sahrauís.
Informar als responsables de zona del desenvolupament del
projecte i de les possibles incidències que puguin succeir.

Catalunya amb el Sàhara





Mantenir la relació amb les institucions locals que participen
el projecte
Coordinar els diferents aspectes del projecte a nivell local.
Planificar i coordinar l’arribada al municipi i el retorn de tots
els infants a l’Aeroport del Prat.
La participació de tots els infants del seu municipi en la
diada de Suport al Poble Sahrauí, en la que hi participin tots
els infants sahrauís i totes les famílies catalanes que els
acullen. (Jornada lúdica i de sensibilització)

5.3. ASPECTES SANITARIS
Tots els nens i nenes participants en el Projecte Vacances en Pau 2008,
així com els acompanyants, disposaran d’una tarja sanitària individual
que els garantirà l’atenció sanitària adequada a tot l’Estat espanyol.
L’objectiu de la Delegació del Front Polisari, així com de l’Oficina de
Cooperació Internacional del Departament de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya és que aquesta cartilla sanitària estigui disponible el més
aviat possible, si pot ser des del mateix moment en que arribin els
infants a Catalunya.
D’altra banda també l’Oficina de Cooperació Internacional s’ha
compromès que un any més, tots els infants i acompanyants rebin una
revisió mèdica inicial per tal de possibilitar la derivació a especialistes
d’aquells que ho necessitin, així com el lliurament d’un posterior
informe mèdic.
Alhora de valorar els informes mèdics dels infants i acompanyants
sahrauís i determinar els casos que han de romandre a Catalunya per
qüestions mèdiques, seran les comissions de les províncies que faran
la proposta inicial de quins infants han de romandre a Catalunya.
Aquesta proposta serà estudiada i valorada per una comissió mèdica,
coordinada per la Delegació del Front Polisari i formada per agents
sanitaris de diferents hospitals i dels mateix Departament de Sanitat,
per determinar-se el llistat definitiu d’infants i adults que restaran a
Catalunya.

