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DESCRIPCIÓ.

Construcció i equipament d’un local per a la fabricació de
sabó.
Atendre la petició del Director de l’Hospital Nacional de
Rabuni, el Sr. Fadel Moukhtar, i del Ministre de Sanitat de
la República Àrab Sahrauí Democràtica (R.A.S.D), el Sr.
Bulahi Sayed, per la construcció d’una fàbrica de sabó
per ajudar a resoldre les necessitats d’higiene sanitària
(desinfecció d’instruments quirúrgics, material del
dispensari, llençols, uniformes,…) i per la higiene
personal.
Actualment, els Campaments de Refugiats Sahrauís no
disposen de cap equipament d’aquesta mena.
Amb la seva construcció es podrien cobrir les necessitats
d’higiene sanitària, no només de l’Hospital Nacional de
Rabuni, sinó també d’altres Hospitals i Dispensaris dels
Campaments de Refugiats, inclòs, de la població civil
sahrauí.
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ACTIVITATS DE DIFUSSIÓ I SENSIBILITZACIÓ QUE ES
FARAN A SANT ADRIÀ EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT.
•

Cartells informatius.

•

Tríptics.

•

Xerrades informatives.

•

Projecció (documental sobre la situació).

•

Exposició fotogràfica.

•

Sopar solidari.

DATA D’INICI.
Abril 2.007

DATA DE FINALITZACIÓ.
Març 2.008

DADES DE LA CONTRAPART
Nom:

Sr. Bulahi Sayed
Ministre de Sanitat de la R.A.S.D.
Sr. Fadel Moukhtar
Director de l’Hospital Nacional de Rabuni

Adreça:

Campaments de Refugiats Sahrauís - Tinduf

Localitat:

Rabuni

Pais:

Republica Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.)

Persona
Responsable: Sr. Fadel Moukhtar
Director de l’Hospital Nacional de Rabuni
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ANTECEDENTS
La República Àrab Sahrauí Democràtica (R.A.S.D.) ocupa un territori de
284.000 km. Limita al nord amb Marroc, al nord-est amb Argèlia, a l’est i al sud
amb Mauritània i a l’oest amb l’Oceà Atlàntic.
Des de 1975, la major part del seu territori està ocupat il·legalment pel regne
del Marroc.
Al 1965 l’ONU va proclamar el dret a l’autodeterminació del Poble Sahrauí i va
instar a Espanya a que agilitzara la seva descolonització. Anys abans, el rei del
Marroc havia manifestat la seva intenció d’annexionar-se els territoris del
Sàhara Occidental.
A principis dels anys 70, Espanya – sota la pressió internacional –va decidir
convocar un referèndum d’autodeterminació i va començar a elaborar el cens
de població del Sàhara Occidental.
Hassan II, després de posar diversos obstacles a la celebració del referèndum
d’autodeterminació proposat per l’ONU, va decidir organitzar una marxa de
350.000 homes i dones marroquins amb la intenció de prendre possessió del
Sàhara Occidental. A aquesta “Marcha Verde” es van afegir 25.000 soldats
marroquins.
Espanya inicialment va manifestar la seva voluntat de protegir el territori i
celebrar el referèndum segons el mandat de l’ONU, i així ho va manifestar el
llavors príncep Juan Carlos de Borbón, actual rei d’Espanya, a la visita que va
realitzar a El Aaiún el 7 d’octubre de 1975.
Però una setmana desprès, el 14 de novembre de 1975, es van signar a Madrid
els Acords Tripartits pels quals l’estat espanyol donava el Sàhara Occidental al
Marroc i a Mauritània, a canvi de compensacions econòmiques i polítiques.
Desprès de l’abandonament per part d’Espanya del Sàhara Occidental i la
invasió del Marroc i Mauritània d’aquest territori, desenes de milers de sahrauís
van haver de fugir de la seva terra, instal·lant-se als Campaments de Refugiats
a La Hamada argelina (el desert dels deserts).
Els Campaments de Refugiats Sahrauís estan situats a una zona desèrtica del
nord-est d’Argèlia, a la regió de Tinduf.
Els terrenys argelins en els quals s’assenta la població sahrauí refugiada es
caracteritzen pel seu aïllament i aridesa, característiques que limiten la
participació de la població refugiada en activitats productives i generadores
d’ingressos i converteixen a aquestes persones en dependents de l’ajuda
externa.
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CONTEXT
El lloc on estan assentats els Campaments de Refugiats Sahrauís manquen de
mitjans de producció propis i de recursos com l’aigua, l’electricitat, etc. Per
aquest motiu les condicions higièniques són molt deficitàries.
L’aigua, el menjar, les medicines, la roba, etc. han de ser portades des de
l’exterior i subsisteixen gràcies a l’Ajuda Humanitària Internacional.
La població resta mancada d’una infrastructura que permeti una producció
normal dels serveis bàsics, per tant, aquests són oferts per l’ajuda humanitària.
És així com tampoc disposen de sistemes d’ higienització i/o esterilització
propis.

JUSTIFICACIÓ
Posar en funcionament aquesta fàbrica de sabó permetria l’autoproveïment de
la població en aquesta matèria i crearia ocupació i hàbits d’autogestió i
organització.
L’autoproveïment cada cop és més necessari davant les contínues retallades
dels organismes internacionals, especialment dels programes de l’ Alt
Comissionat de la ONU per als refugiats (ACNUR) i el Programa Mundial d’
Aliments (PAM) que en els últims dos anys ha fet una reducció del 44% de la
seva assistència humanitària als Campaments de Refugiats Sahrauís.
A més, les pluges torrencials de Febrer de 2006 van provocar grans
inundacions i van destruir nombroses infraestructures. Tal i com ha denunciat
en diverses ocasions la Media Luna Roja.
L’ autofabricació de sabó permetria, en general, millorar la higiene i amb la
construcció de la fàbrica es podrien cobrir les necessitats d’higiene sanitària de
l’Hospital Nacional de Rabuni i també d’altres Hospitals i Dispensaris dels
Campaments de Refugiats, inclòs, de la població civil sahrauí.
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OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS.
OBJECTIUS GLOBALS DE DESENVOLUPAMENT
(objectius generals als quals contribueix el projecte).
1. Construcció d’un local equipat per a la fabricació de sabó que permeti la
higienització sanitària.
2. Millorar les condicions higiènic sanitàries dels Campaments de Refugiats
Sahrauís.
3. Creació de llocs de treball.
4. Contribuir a la sensibilització de la problemàtica del Poble Sahrauí a
Sant Adrià de Besòs.
OBJECTIUS ESPECÍFICS QUE PRETÉN ASSOLIR EL PROJECTE
(objectius que el projecte pot aconseguir a partir de
les seves pròpies activitats i dels seus propis recursos).
1. A nivell clínic sanitari: proveir de sabó als Hospitals i Dispensaris de les
diferents Wilaies i Daires.
2. A nivell de la població, proveir als refugiats de sabó d’ús quotidià.
3. Formació de personal autòcton (sahrauí) que realitzi les feines de
recollida de matèries primes, fabricació i distribució del producte acabat.
4. Realització d’exposició fotogràfica, sopar, xerrades, projecció
(documental sobre la situació) per explicar la situació del Poble Sahrauí.
RESULTATS ESPERATS (R)
(Resultats concrets que són necessaris per assolir els objectius específics).
R1.

A nivell clínic sanitari, que els Hospitals i Dispensaris disposin de sabó
que garanteixi unes condicions higièniques i d’esterilització dels
instruments, neteja de roba d’ús hospitalari, etc.

R2.

A nivell de la població, que els refugiats disposin de sabó que també
garanteixi unes condicions higièniques i ajudi a evitar el contagi de
malalties.

R3.

Autorganització i autoabastiment.

R4.

Assistència i participació en els actes de sensibilització i solidaritat de la
població de Sant Adrià de Besòs.
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RECURSOS HUMANS.
Personal local de la contrapart:
-

Sr. Bulahi Sayed. Ministre de Sanitat de la R.A.S.D.

-

Sr. Fadel Moukhtar. Director de l’ Hospaital Nacional de Rabuni.

-

Químic: Persona qualificada per la elaboració del sabó.

-

Treballadors per la construcció.

-

Trebaladors per la fabricació i distribució del sabó.

Personal de YALAH:
-

Junta Directiva.

-

Personal responsable del Projecte.

-

Persona responsable sobre el terreny (als Campaments)
assignada per Yalah.

VIABILITAT I SOSTENIBILITAT
VIABILITAT
(Riscos detectats i mesures preses per evitar-los).
Per garantir la realització del Projecte, personal de Yalah viatjarà a Rabuni en
diverses ocasions per comprovar el seu seguiment i garantir el seu compliment.
SOSTENIBILITAT
(Elements que afavoreixen la continuïtat de les accions més enllà de la
finalització del projecte, des del punt de vista econòmic i financer).
El funcionament d’aquest Projecte garantirà la seva continuïtat ja que està
basat en l’autogestió i organització pròpia.
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RELACIÓ AMB LA CULTURA LOCAL.
FACTORS SOCIO-CULTURALS.
La situació als campaments de refugiats dificulta molt l’autoproveïment i no
ajuda a reduir la dependència de l’ajuda humanitària.
És aquest un projecte que va més enllà de la simple “ajuda humanitària”, tan
important però per a pal·liar, com ja hem dit, moltes mancances de primera
necessitat. Es tracta ara de potenciar els factors humans d’autogestió,
organització i, alhora, l’ autoestima.

IDENTIFICACIÓ I NOMBRE DE BENEFICIARIS
•

Població Refugiada Sahrauí.

•

Nombre de beneficiaris directes: 200.000 persones.

CRITERIS DE SELECCIÓ DELS BENEFICIARIS.
En primer lloc, garantir l’autoproveïment als Hospitals i Dispensaris de les
diferents Wilaies i Daires.
En segon lloc, cobrir les necessitats bàsiques higiènic sanitàries de la resta de
la població sahrauí.
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CALENDARI D’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITAS
Activitats previstes a desenvolupar en relació amb els resultats que es pretenen assolir.
2007
ACTIVITATS en relació amb els RESULTATS

G

F

2008
M

A

M

Contacte amb el Ministre de Sanitat de la R.A.S.D.

X

X

Contacte amb el Director de l’ Hospital Nacional de Rabuni.

X

X

J

J

A

S
X

X

O

N

D

X

X

X

Xerrada informativa.

G F M

X

X

Projecció (documental sobre la situació).

X

Exposició fotogràfica.

X

X

Xerrada valoració del projecte.

X

Exposició fotogràfica del projecte.

X

Sopar solidari.
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X

GRAU D’IMPLICACIÓ I MOTIVACIÓ DELS BENEFICIARIS
La realització d’aquest projecte suposarà la implicació directa i continuada de la
població per garantir la busca de matèria prima i continuar amb la fabricació i
distribució del sabó.
Amb aquest projecte la població estarà més motivada que quan simplement
reben quelcom que consumeixen i s’acaba esgotant i millorarà la seva
autoestima perquè es veuran capaços de tenir una producció pròpia i es
potenciarà l’autoorganització i autogestió d’aquests recursos.
La població entendrà que el bon funcionament d’aquest projecte suposarà a
més una millora substancial de les condicions higièniques que ajudarà a evitar
el contagi de malalties.
Els motivarà saber que les persones que adquireixen uns hàbits d’higiene
adequats seran menys propensos a tenir malalties.

TECNOLOGIA UTILITZADA I ADECUACIÓ AL MEDI
Per construir la fàbrica: es procurarà utilitzar materials resistents que evitin la
seva destrucció en cas de pluges o inundacions.
Per a la fabricació del sabó: s’utilitzarà una font de calor (fogons a gas) i
recipients adequats.

IMPACTE MEDIOAMBIENTAL
Aquest projecte no té cap impacte negatiu sobre el medi ambient.
Ajudarà a evitar la contaminació del medi, ja que el mètode emprat recicla l’oli
utilitzat en el consum humà per a fabricar el sabó.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Indicadors objectivament verificables que permetin mesurar el grau
d’assoliment dels resultats esperats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprar el material per la construcció.
Seguiment de la construcció.
Control dels primers sabons fabricats.
Assistència de la població als actes de sensibilització.
Recollida econòmica per la realització del sopar solidari.
Valoració del projecte realitzada pels socis de Yalah.

Indicadors objectivament verificables que permetin mesurar el grau
d’assoliment dels objectius específics que s’ha fixat el projecte:
1. Contactar amb el Ministre de Sanitat de la R.A.S.D.
2. Contactar amb el Director de l’ Hospital Nacional de Rabuni.
3. Seguiment de la distribució del sabó.
Dispositius que asseguren la participació dels agents i dels beneficiaris
en el seguiment i avaluació del projecte:
•
•

Presentació del projecte.
Trobades amb la contrapart per avaluar els beneficis del projecte.
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ANNEX

1. Carta del Ministeri de Sanitat de la República Árabe Saharaui
Democràtica (R.A.S.D.)
Sol·licitant a YALAH la realització d’ un projecte de fabricació de sabó.

2. Carta del Director de L’Hospital Nacional de Rabuni
Donant suport a YALAH per a la realització del projecte de fabricació de
sabó.
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•

Carta del Ministeri de Sanitat de la República Árabe Saharaui Democràtica
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•

Carta del Director de l’ Hospital Nacional de Rabuni.
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Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
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