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  SINOPSI 

 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) fa una crida als 
ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària que afecta 
els Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf  (Algèria), a l’Àfrica Occidental. 
 
La crisi econòmica mundial, alimentària i nutricional que afecta milions de persones a 
l’Àfrica Occidental per una combinació de causes, com la sequera persistent, els preus 
elevats dels aliments i de les llavors, la disminució de les remeses, la degradació 
mediambiental, la inestabilitat política i els desplaçaments de població, sumades a la 
pobresa endèmica que pateix la regió i la vulnerabilitat, s’agreuja als Campaments de 
Refugiats Sahrauís de Rabouni. 
 
En una situació de total dependència alimentària, als Campaments l’alimentació bàsica 
diària estava garantida en la seva major part per l’aportació dels donants internacionals 
al PRRO (Protracted Relief and Recovery Operation) del PAM (Programa Mundial 
d’Aliments de NNUU). Aquest programa es completava amb altres d’àmbit més 
localitzat, com el projecte Tarbies. El finançament d’aquest programa s’ha vist afectat 
greument per les disminucions de les aportacions oficials a l’ajuda d’emergència, la 
qual cosa provoca, cada vegada de manera més freqüent, ruptures d’estoc que 
impedeixen garantir una aportació calòrica mínima diària per als més de 150.000 
refugiats dels Campaments de Rabouni, la majoria infants. D’altra banda, la situació 
humanitària es complica a mesura que la inseguretat augmenta a Mali i s’expandeix  per 
tota la subregió.  
 
Des del Fons Català, la CCASPS i molts ajuntaments catalans es treballa des de fa anys 
per la resolució pacífica del conflicte del Sàhara Occidental i per això no som aliens al 
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patiment que la prolongació d’aquesta situació suposa especialment entre els refugiats i 
els desplaçats sahrauís, que en són les principals víctimes. 
 
Així, el Fons Català, juntament amb la CCASPS, reitera la crida als ajuntaments i 
institucions supramunicipals a adherir-se a aquest procés de suport a la població 
afectada a través d’aquesta Campanya d’Emergència.  
 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 
 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 
AJUNTAMENT DE CELRÀ 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 
AJUNTAMENT DE GAVÀ 
AJUNTAMENT DE GIRONA 
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 
AJUNTAMENT DE MANLLEU 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT D’OLIOLA 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
AJUNTAMENT D4E SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
AJUNTAMENT DE VALLROMANES 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL – MATARÓ 
ASSOCIACIÓ PROJECTE SMARA 
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  SEGUIMENT 

 
MARÇ 2014 
 

L’informe de seguiment al terreny ha estat realitzat per la responsable de l’Àrea 
d’Àfrica i Mediterrània del Fons Català durant el viatge de seguiment desenvolupat del 
4 al 9 de març de 2014 als Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf, 
acompanyada pel delegat del Front Polisario a Catalunya, Oulad Mousa. 

Data: 6, 7 i 8 de març de 2014 
Lloc: Magatzems Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), Base de transport per a la 
distribució de l’Ajuda Humanitària i Oficina de Cooperació MLRS a Rabouni, Punt 
local de distribució a Alaioun 
Motiu i participants: 

- Visita a les instal·lacions de la MLRS 
- Observació del procés de distribució d’aliments 
- Reunió amb el responsable de cooperació MRLS, Mohamed Abdelhay 
- Reunió amb el president de la MLRS, Yahia Buhobeini 

 
 
SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE 
 
Data d’inici-final/en actiu? Inici 31/01/2014, en actiu 
Sector d’intervenció: acció humanitària 
Objectius del projecte: suport a l’alimentació bàsica diària de la població refugiada als 
campaments de refugiats sahrauís 
Població beneficiària: població general, 33.000 persones refugiades que no tenen accés 
a altres distribucions 
 
El projecte s’inicia arran de la Campanya d’emergència de suport als campaments de 
refugiats sahrauís de Tindouf, a iniciativa del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i de la Coordinadora d’Ajuntaments Catalans Solidaris amb el Poble 
Sahrauí iniciada el mes de desembre de 2012 i que compta amb el suport de 45 
ajuntaments i ens locals catalans.  
 
El mes de juliol de 2013, durant una visita del ministre de Cooperació sahrauí i del 
president de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), s’acorda vehicular els fons via 
aquesta organització per la compra d’aliments bàsics per a les famílies que queden fora 
de la distribució del Programa Mundial d’Aliments (PAM).  
 
RESULTATS DE LA VISITA EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS DEL 
PROJECTE 
 
La visita a MLRS als campaments es divideix en quatre àmbits diferents que permeten a 
la tècnica del Fons Català fer una observació directa del sistema de distribució 
d’aliments als campaments: visita als magatzems per visitar i conèixer el sistema de 
distribució, visita a una daira (nucli de població) per conèixer el sistema de repartiment 
a les famílies, visita a les oficines i reunió amb el coordinador del projecte i el president 
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de MLRS per parlar sobre els mecanismes d’execució del projecte, i finalment, visita al 
taller de reparació de camions que fan la distribució dels aliments. Totes aquestes visites 
permeten tenir una visió global del funcionament de MLRS i del sistema de repartiment 
d’aliments als campaments que es presenta a continuació. 
 
El projecte té com a objectiu general satisfer les necessitats alimentàries mínimes de la 
població més vulnerable i com a objectiu específic, complementar la dieta bàsica amb 
carbohidrats i ferro, a través de la compra de 33 tones de sucre, 33 tones d’arròs, 33 
tones d’oli i 33 tones de llenties. 
 
El PAM i el sistema de Nacions Unides facilita 125.000 racions mensuals als 
campaments, i MLRS facilita la distribució a la població que queda fora del sistema de 
repartiment de Nacions Unides. El projecte finançat pel Fons Català, té precisament 
33.000 beneficiaris directes, que són la resta de la població sahrauí que queda fora del 
programa del PAM. Els criteris per seleccionar la població beneficiària del projecte 
finançat pel Fons Català han estat els criteris de vulnerabilitat (famílies sense cap font 
d’ingressos, que no estan incloses a altres distribucions –dones i gent gran– que tenen 
una dependència absoluta de l’ajuda humanitària). 
 
MLRS té relació amb diferents finançadors internacionals, des de programes de Nacions 
Unides (PAM, ACNUR), a ONG internacionals, fins a la cooperació descentralitzada, 
representada pel Fons Català. Pel que fa a la relació amb la Creu Roja Espanyola i amb 
la Creu Roja de Catalunya, s’explica que donen suport a programes de formació i 
enfortiment en l’àmbit alimentari, com també en la distribució de productes frescos. 
 
MLRS té dues vies de compra dels aliments que són distribuïts a la població. Una que 
es fa directament a través de programes de Nacions Unides que s’ocupen directament de 
l’adquisició dels aliments (importació de productes estrangers), i una altra que es 
realitza des de l’àmbit local. En aquest segon cas MLRS compra directament a 
proveïdors locals algerians i sol·licita un mínim de tres pressupostos a diferents 
proveïdors per garantir la millor relació qualitat preu en les compres realitzades.  
 
Des de les oficines de MLRS als campaments es gestiona el sistema de rebuda i registre 
dels aliments rebuts (a través dels avisos de recepció), que garanteix un màxim control i 
transparència en el sistema de repartiment alimentari.  
 
Una vegada els aliments arriben als magatzems dels campaments, se centralitzen a la 
base d’emmagatzematge i són descarregats, ordenats i distribuïts pels voluntaris de 
MLRS que reben una contribució econòmica simbòlica a canvi de la feina realitzada.  
 
Durant de la visita als magatzems, el Fons Català assisteix a la descàrrega i al lliurament 
d’una part dels sacs d’aliments (arròs, sucre, llegums i oli), adquirits amb el 
finançament del Fons Català i que s’incorporen a l’estoc alimentari dels campaments.  
 
Pel que fa al sistema de distribució a les daires (nuclis poblacionals), es pot comprovar 
com els camions de MLRS es traslladen als diferentes nuclis per repartir els aliments (el 
repartiment es fa durant els 14 primers dies de cada mes). MLRS disposa de 
representants al terreny (a l’àmbit de les wilayes, daires i barris (baladies) que són els 
responsables del repartiment i distribució a les famílies de cada zona. Quan arriben els 
productes durant la primera quinzena de mes, es convoca les dones de la zona de 
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repartiment en qüestió perquè puguin recollir els productes als diferents punts de 
distribució de què disposa MLRS a cada zona. Les dones són les responsables de la 
recollida dels aliments de cada família pel fet que són les caps de família i les 
responsables del sosteniment d’aquesta. Durant la ruta de seguiment es realitza una 
visita en un d’aquests punts de distribució.  
 
Durant la visita, es visita també la base de transport i distribució (finançada per 
l’AECID) que garanteix el transport de la cistella bàsica i dels productes frescos a totes 
les wilayes. A la base es garanteix el manteniment constant dels camions, molt necessari 
per les dures condicions del terreny.  
 
Els responsables de MLRS exposen que diàriament es reparteixen 290 tones d’aliments 
als campaments gràcies a la flota de 19 camions i 47 treballadors (conductors i 
manteniment), que són contractats a través d’anunci oficial de la funció pública sahrauí. 
 
VALORACIÓ I COMENTARIS DE LA CONTRAPART LOCAL 
 
Actualment, i gràcies al sistema de logística moderna utilitzat per MLRS, el sistema de 
repartiment es fa de tal manera que la població pot tenir previsió de quan arribaran els 
aliments i no ha d’estar a l’expectativa. Tanmateix, i malgrat els esforços en la gestió 
dels estocs alimentaris, els responsable de MLRS posen de relleu la baixada en el 
finançament per part d’organitzacions internacionals i en les dificultats que hi ha per 
mantenir els estocs i poder garantir el repartiment mensual de tots els productes bàsics.  
 
VALORACIÓ I COMENTARIS 
 
Durant la visita es comprova el complex sistema de compra, control i distribució dels 
productes alimentaris bàsics de què la població sahrauí continua tenint dependència, per 
la situació econòmica i política que viuen els campaments. Es fa palesa la necessitat de 
trobar sistemes alternatius per fer sostenible la situació alimentària de la població, que 
es veu afectada per a la disminució de recursos provinents de la cooperació 
internacional. 
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