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Informació bàsica del projecte 
Nom de l’entitat sol·licitant: Moviment per la Pau –MPDL-   
 

Nom de la contrapart local (si s’escau): Mitja Lluna Roja Sahrauí - MLRS 
 

Títol del projecte: Suport a l'exercici del dret a l'alimentació de la població refugiada sahrauí a través de 
la provisió d'aliment fresc 
 

País: Algèria Regió: Campaments de Població Refugiada Sahrauí 
 

Data d’inici i final del projecte: 01/07/2017 – 31/01/2018 
 

Nombre de beneficiaris: 125.003 beneficiaris 
 

Import total del projecte: 86.910,63€ 
 

Aportació de l’entitat sol·licitant: 6.910,63€ 
 

Aportació de la contrapart: 
 

Import sol·licitat: 80.000€ 
 

 
 

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de subvenció 
(marcar amb una creu la documentació que s’aporta) 

De l’entitat sol·licitant  

X Document de registre com a entitat. L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita formalment amb 
anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el qual se 
sol·liciti l'ajuda. 

X Estatuts de l’organització. Reflectir en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització 
d'activitats i projectes orientats a la cooperació, solidaritat i desenvolupament integral dels països en 
vies de desenvolupament. 

X Memòria d’activitats. L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització d’actuacions 
assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria. 

X Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 

 Per a les entitats catalanes, disposar d'una seu o delegació permanent en el municipi 
corresponent, o que l’entitat es comprometi a dur a terme tasques informatives i de sensibilització 
referents al projecte presentat en aquest municipi. 

 L’entitat ha d’acreditar documentalment que les autoritats locals estan assabentades de la 
realització del projecte en el territori. 

De la contrapart local 

 Document de registre com a entitat. L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita formalment amb 
anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el qual se 
sol·liciti l'ajuda. 

 Estatuts de l’organització. Reflectir en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització 
d'activitats i projectes orientats a la cooperació, solidaritat i desenvolupament integral dels països en 
vies de desenvolupament. 

 Memòria d’activitats. L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització actuacions 
assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria. 

 Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 
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1- DADES IDENTIFICATIVES DELS ACTORS 
 
1.1 DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
(En cas de ser un projecte presentat per diverses entitats, indiqueu aquestes dades per a cadascuna, 
posant en primer lloc l’entitat que n’assumeix la representació). 

 

Nom: Moviment per la Pau –MPDL-   
           

Adreça: C/ Pere Vergès,1 (edifici Piramidó) Local 9.10 
 

Població: Barcelona 
 

Comarca: Barcelona 
 

Codi Postal: 08020 

Telèfon: 933057173 
 

Fax: NIF: G-28838001 

Correu electrònic: catalunya@mpdl.org 

 

Persona responsable del projecte: Bárbara Magdaleno 
 

Càrrec dins l’entitat: Responsable de Sahara 
 

Telèfon de contacte: 91 429 76 44 

 
Fax: 

Correu electrònic: b.magdaleno@mpdl.org 
 

 

Data de constitució: 26/04/1982 
 

Nombre de socis: 368 

Nombre de personal contractat: 128 Nombre de personal voluntari: 462 

 

Explicar la relació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart local: 
 
La Mitja Lluna Roja Sahrauí (d'ara endavant MLRS) és l'organització local encarregada de la recepció, 
control i distribució de tota l'Ajuda Humanitària que arriba als campaments sahrauís. D'aquesta manera, 
és la institució encarregada del control dels magatzems d'aliments i la que disposa de tota la informació 
pertinent respecte a les necessitats més importants en matèria d'alimentació. 
 
La MLRS es coordina, a nivell local, amb tots els representants de la població local a través de la seva 
estructura descentralitzada (disposa de personal en totes les wilayas que componen els campaments), la 
qual cosa li permet conèixer totes les necessitats de la població pendents de cobrir. 
D'altra banda, manté una relació molt estreta amb els representants de les Agències de Nacions Unides 
(Programa Mundial d'Aliments – PAM- i Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats – 
ACNUR-) i amb les ONGs permanents en els campaments, que són els qui disposen de la informació 
més actualitzada respecte a necessitats nutricionals de la població sahrauí. 
 
Totes aquestes relacions permeten a la MLRS disposar de la informació més actualitzada per poder 
recolzar a les ONGs executores en els processos d'identificació de necessitat i formulació dels projectes. 
D'altra banda, la MLRS disposa de mitjans suficients i adequats, tals com a magatzems, camions, 
personal local i experiència, per recolzar igualment a la ONGs en les activitats relacionades amb la 
recepció de productes i la distribució dels aliments fins que arriben a us beneficiaris finals de l'ajuda, 
minimitzant de manera àmplia els costos necessaris per a aquestes activitats. 
 
El MPDL treballa estretament amb la MLRS en tots els projectes d'ajuda humanitària que ha executat fins 
al moment. L'any 2016 el MPDL va executar conjuntament amb la MLRS un projecte de compra i 
distribució d'ous amb fons del Fons Catalá i actualment s'està executant un altre projecte similar amb 
fons de l'Ajuntament de Sevilla. A més, en anys previs, s'ha treballat amb la MLRS en projectes de 
compra i distribució de jaimas, de tonyina i d'altres aliments, existint entre ambdues organitzacions d'una 
sinergia perfecta. 

mailto:b.magdaleno@mpdl.org
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Relació entre l’entitat sol·licitant amb el país i localitat on es realitza l’acció: 
 
MPDL porta actuant en els campaments de població refugiada sahrauí des de l'any 1993 tractant-se 
d'una de les ONGD internacionals amb major experiència, coneixement del context i presència 
permanent en els campaments de població refugiada sahrauí (Veure Annex 1. Experiència MPDL - 
Projectes en campaments). 
 
En els primers anys de treball en els campaments, els programes executats pel MPDL van estar centrats 
principalment en projectes d'ajuda humanitària: distribució d'aliments, distribució de medicaments, 
distribució de productes per a persones amb discapacitat, rehabilitació d'edificis públics (escoles, 
dispensaris,…). 
 
A partir de l'any 2006, el MPDL va començar a identificar noves necessitats de la població sahrauí. L'alt 
al foc de la guerra entre el Marroc i la RASD que va tenir lloc en 1991, va transformar la vida en els 
campaments, ja que durant la guerra la població sobrevivia al conflicte. Els anys posteriors van suposar 
un assentament més estable en els campaments, a pesar que segueix sent una situació excepcional i 
temporal fins que se solucioni el conflicte de la descolonització del territori del Sahara Occidental. 
Encara que seguia sent necessària l'Ajuda Humanitària, es van començar a identificar i executar 
projectes amb un perfil més similar als quals s'executen en Cooperació al Desenvolupament, encara que 
la peculiaritat dels campaments i del govern en l'exili de la RASD no permeten executar projectes de 
Desenvolupament com en altres regions del món. 
 
Des de llavors, el MPDL va començar a diversificar els projectes que executava i els sectors on 
intervenia, sempre responent a les necessitats identificades pel personal del MPDL present en els 
campaments i per les autoritats i organitzacions locals, i sense oblidar que la població sahrauí està 
refugiada en uns dels campaments de refugiats més antics del món. 
 
En l'actual el MPDL té activitats 3 línies de treball en els campaments: 
 

 Sector de sanejament mediambiental: el MPDL recolza a les autoritats en la implementació i 
manteniment del sistema de gestió de residus en els campaments. 

 Sector de protecció: el MPDL col·labora amb les autoritats en la millora de la coexistiencia 
pacífica de la població sahrauí dels campaments a través de la implementació d'un sistema de 
mediació per a la població amb problemes d'exclusió social. 

 Sector d'Ajuda Humanitària: el MPDL recolza a les autoritats a aconseguir que la població 
segueixi disposant dels aliments necessaris i adequats per aconseguir la seva supervivència i per 
superar problemes com els provocats per les inundacions que van tenir lloc a l'octubre de 2015 i a 
l'agost de 2016. 

 

 

1.2 DADES DE LA CONTRAPART LOCAL 
 

Nom: Mitja Lluna Roja Sahrauí - MLRS 
 

Adreça: Centre Administratiu de Rabouni 
 

Població: Campaments de Població Refugiada Sahrauí, Tindouf, Algèria 
 

Codi Postal: 

Telèfon: 00213 661 27 87 10 Fax: 

Correu electrònic: 

Persona responsable del projecte: Buhabeini Yahia Buhabeini 
 

Càrrec dins l’entitat: President de la MLRS 
 

Telèfon de contacte: 00213 661 27 87 10 
 

Fax: 

Correu electrònic: laminrasd@yahoo.es 

Data de constitució: Nombre de socis: 

Nombre de personal contractat: Nombre de personal voluntari: 
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Relació de l’entitat amb els beneficiaris: 
 
Tal com s'explicava prèviament a l'apartat 1.1., la MLRS és l'organització existent en els campaments 
que s'encarrega de la gestió de tota l'Ajuda Humanitària que arriba als mateixos i coneixedora de totes 
les necessitats alimentàries pendents de cobrir. 
 
La MLRS disposa d'una estructura central, que se situa al Centre Administratiu de Rabouni, on estan tots 
magatzems i les oficines centrals de l'organització, i on es rep l'Ajuda Humanitària. En aquest mateix lloc 
és on es troben les oficines centrals dels Ministeris que formen la RASD, l'Hospital Central, les oficines 
de les ONGs i de les Agències de Nacions Unides, i les oficines d'altres institucions públiques sahrauís. 
 
D'altra banda, la Mitja Lluna disposa també d'una estructura descentralitzada en les 6 wilayas que 
formen els campaments. En cada wilaya existeix un Representant provincial, que està al càrrec dels 
representants de cada daira, al seu torn responsables de representants de barris. Aquesta estructura 
descentralitzada és molt completa i permet que l'organització tingui contacte directe amb la població de 
cada barri. D'aquesta manera, s'encarreguen d'identificar les necessitats, d'apreciar la qualitat dels 
productes una vegada distribuïts a la població i de realitzar controls de qualitat i quantitat amb els 
beneficiaris. 
 
La Mitja Lluna és una de les organitzacions públiques sahrauís amb més reconeixement davant la 
població. 
 
La MLRS és una Societat Nacional que pertany al Moviment internacional de la Creu Vermella i la Mitja 
Lluna Vermella, per la qual cosa manté contacte directe amb la Creu Vermella Espanyola i amb el 
Comitè Internacional de la Creu Vermella (CICR). 
 

 
 

2- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

2.1 PRESENTACIÓ 
 

Títol del projecte: 
Suport a l'exercici del dret a l'alimentació de la població refugiada sahrauí a través de la provisió 
d'aliment fresc 
 

Localització geogràfica detallada (adjuntar mapa de localització): 
Campaments de Població Refugiada Sahrauí, Tindouf, Algèria (Annex 2. Mapa de localització de la zona 
d'intervenció) 
 

Període global d’execució del projecte (data d’inici i data final): 
01/07/2017 al 31/01/2018 
 

Període pel qual se sol·licita la subvenció: 
01/07/2017 al 31/01/2018 
 

Resum de la intervenció proposada (màxim una pàgina) 
 
A l'octubre de 2015 van tenir lloc les majors i més greus inundacions que s'han succeït en els 
campaments de població refugiada sahrauí des de la seva creació fa més de 40 anys. 
Aquestes pluges que es van succeir durant diversos dies, en un altre lloc del món no haguessin tingut 
major impacte; no obstant això, van provocar una situació catastròfica en els campaments. El terreny 
argilenc que predomina en els campaments, l'escassetat de recursos de la població refugiada sahrauí i la 
mala qualitat de les construccions i habitatges, van causar importants danys en l'habitabilitat dels 
refugiats i en els recursos tant alimentosos com no alimentosos que disposava la població. 
 
Després de les inundacions, en els campaments es va crear un comitè de crisi, format per la MLRS i per 
diferents organismes de Nacions Unides (ACNUR i PAM). Aquest comitè es va encarregar de valorar les 
pèrdues que, per sort, solament van ser materials: habitatges, infraestructures públiques i aliments que la 
població disposava a les seves cases. 
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Després d'aquest succés, els fons que disposaven per a ajuda alimentària diverses ONG i Agències de 
Nacions Unides, van haver de redirigir-se a solucionar els problemes sorgits per aquesta pèrdua 
d'aliments. Això ha provocat un desquadrament a la planificació de les distribucions tal com estaven 
previstes (veure Annex 3. Informe de MPDL inundacions). 
 
A aquest fet s'unia que, al moment de les inundacions, ja existia prèviament una crisi alimentària que 
portava sent anunciada per la MLRS i per ACNUR des de principis de 2015, crisis que va ser feta pública 
tant per les institucions sahrauís com per NNUU a través de nombrosos articles publicats en premsa 
(veure Annex 4. Anuncis de premsa, crisi humanitària en els campaments y Annex5. Comunicat de 
premsa MLRS-PAM inundacions i crisi alimentària). 
 
La població sahrauí depèn de l'ajuda externa gairebé íntegrament, sobretot en la cobertura de les seves 
necessitats bàsiques, com a accés a l'aigua, salut, alimentació i educació. Aquesta situació es deu a la 
falta de pressupost d'estat (no recapten impostos) i a la dificultat per desenvolupar activitats agrícoles i 
industrials en un terreny tan hostil com són els campaments i on la terra no és seva sinó "prestada" pel 
Govern algerià de manera temporal fins a trobar una solució al conflicte. 
 
En el que concerneix a les distribucions d'aliments, aquestes són finançades mitjançant l'ajuda aportada 
per les Agències de les Nacions Unides (PAM - Programa Mundial d'Aliments i ACNUR - Agencies de 
Nacions Unides per als Refugiats), els qui distribueixen el 80% dels aliments que la població rep 
mensualment. La distribució de la “canastra bàsica” és responsabilitat d'ACNUR i PAM a causa de 
l'estatus de refugiats de la població sahrauí que habita en els campaments. 
 
Les distribucions mensuals d'aliments responen a una “canastra bàsica” composta d'arròs, farina, oli, 
llegum sec i sucre. No obstant això, aquesta canastra està exempta d'aliments proteics, per la qual cosa 
diverses organitzacions internacionals busquen fons per cobrir aquesta necessitat a través sobretot de 
distribucions d'ous, carn de camell i tonyina. D'altra banda, tampoc inclou aquesta canastra aliments 
frescos, que han estat repartits durant alguns anys per Oxfam Belguique amb fons de TIRO, però que 
des d'inicis de 2017 aquest projecte es va cancel·lar pel que, en l'actualitat, la població sahrauí refugiada 
no rep cap aliment fresc en aquestes distribucions mensuals. 
 
Aquesta situació crítica es veu agreujada en determinats moments, com és el període de ramadà. Tenint 
en compte que en l'actualitat el MPDL està recolzant en la distribució de proteïnes  animals i seguint les 
necessitats exposades per la MLRS i les autoritats sahrauís, el projecte pretén recolzar a la població 
refugiada sahrauí a través del repartiment de patates com a aliment fresc. 
 
La present proposta, per tant, respon a les necessitats detectades per les autoritats sahrauís i la creixent 
preocupació per la falta d'aliments que sofreix la població refugiada sahrauí.  
 

 
 

2.2 ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
2.2.a. Situació existent i problemàtica 
En aquest apartat cal exposar el context socioeconòmic i polític de la zona. Cal descriure la problemàtica 
detectada i reflectir altres programes vinculats a l’acció proposada que s’estiguin desenvolupant a la 
mateixa zona, així com els actors socials implicats. 

 
CONTEXTO GEOGRÁFICO, SOCIOECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO: 
 
La població sahrauí assumeix una situació molt complexa en la qual, encara que tenen consideració de 
refugiats, el seu “refugi” dura ja més de 40 anys en una de les zones més inhòspites del planeta (veure 
Annex 2. Mapa localització zona d'intervenció), sent un dels refugis més perllongats que existeixen. 
 
El context econòmic en els campaments ve marcat pel propi status de població refugiada de llarga 
durada així com per la ubicació física dels mateixos. 
 
Prèviament a l'estada en els campaments, la major part de població sahrauí era nòmada ramadera i 
utilitzava la barata com a sistema d'intercanvi. L'assentament de llarga estada ha portat al fet que en els 
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campaments hagin de desenvolupar alguns sistemes molt bàsics que permetin enfrontar les dures 
condicions de vida. Així, la majoria de la població viu en tendes (jaimas), sense aigua corrent ni llum 
elèctrica, en condicions de salut i alimentació molt precàries. L'ACNUR i el Programa Mundial d'Aliments 
(PAM) estimen que dos terços de les dones sofreixen d'anèmia, i un terç dels nens sofreix de desnutrició 
crònica. 
 
Així mateix, la població sahrauí depèn gairebé totalment de l'ajuda internacional externa per subsistir, 
ajuda que ha anat decreixent amb l'avanç dels anys, per la trucada “fatiga del donant”, per actual crisi 
econòmica mundial que ha provocat l'augment de preus de productes bàsics i per l'aparició de noves 
crisis de refugiats més mediàtiques. La situació econòmica d'algunes famílies és una mica millor a causa 
de les remeses que reben dels seus familiars en l'exterior, però aquestes remeses són difícils de calcular 
(sinó impossibles) ja que els sahrauís no tenen sistema bancari i les remeses són transportades als 
campaments per persones físiques en líquid. 
 
La falta de pressupost per part del Govern i autoritats sahrauís a causa de la impossibilitat d'establir un 
sistema recaptatori pel propi context dels campaments fa que es reforci la dependència de l'ajuda 
externa. 
 
Contexto socio-político y cultural:  
 
En 1974 Espanya va anunciar la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per als habitants de la 
seva colònia del Sahara Occidental, a petició de les Nacions Unides. Aquest referèndum mai es va 
arribar a celebrar. L'incompliment d'aquest referèndum i la invasió que Mauritània i el Marroc van 
efectuar en el Sahara Occidental a la fi de 1975 (aquesta última a través de l'anomenada Marxa Verda) 
van provocar un èxode massiu de la població sahrauí, que va fugir dels bombardejos situant-se al sud-
oest d'Algèria, prop de la ciutat de Tindouf. L'èxode va ser protagonitzat principalment per dones i nens, 
mentre els homes es van quedar als territoris del Sahara Occidental, lliurant la guerra amb el Marroc que 
va durar des de 1975 fins a 1991.  
 
Després de la retirada de Mauritània a la fi de 1976, el conflicte amb el Marroc va continuar i dura ja 40 
anys. Les negociacions per arribar per fi del conflicte estan dirigides per Nacions Unides, qui té un Enviat 
Especial pel Sahara Occidental que dirigeix les converses entre ambdues parts. No obstant això, no 
apareix en l'horitzó un límit cert per solucionar el conflicte, atès que les converses entre NNUU i les dues 
parts en conflicte (Front Polisario i el Marroc) no arriben a un acord. Sobre la taula el Marroc proposa una 
autonomia per al territori del Sahara Occidental, mentre que el Front Polisario aposta pel seu dret 
d'autodeterminació. Entre 1982 i 1987, les forces armades marroquines van aixecar 6 murs militars d'una 
extensió total de més de 2700 quilòmetres d'estructures defensives de 3 a 4 metres d'altura. Un element 
defensiu addicional és l'existència de camps de mines posicionats en la part davantera dels murs i en 
tota la seva longitud (s'estima que hi ha 7 milions de mines). Així, el territori del Sahara Occidental va 
quedar dividit en 2 parts: la part que es troba entre el mur i l'oceà Atlàntic, sota control de les autoritats 
marroquís; i la zona que es troba a l'est del mur, que és controlada pel Front Polisario, igual que els 
campaments de refugiats de Tindouf. El mur del Sàhara Occidental és actualment, el mur militar en actiu 
més llarg del món. 
 
El 27 de Febrer de 1976, el Front Polisario, considerat tant per la població sahrauí com per Nacions 
Unides com l'únic representant legítim del poble sahrauí, autoproclamó la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD). Des de llavors, el funcionament dels campaments i dels anomenats territoris 
alliberats (la part aquest del mur) està organitzat pel govern de la RASD, dirigit per un Secretari General 
triat en un Congrés que se celebra cada 3 o 4 anys. 
 
En 1991, es va anunciar per part de Nacions Unides la celebració del referèndum d'autodeterminació i el 
Front Polisario va anunciar l'alt al foc. La població sahrauí resident a l'estranger va acudir als 
campaments per participar en la votació i la població assentada en els campaments va començar a 
recollir les seves pertinences per tornar a les seves terres. Finalment aquest referèndum no es va 
celebrar per impediment del govern del Marroc. Va ser en aquest moment quan es va crear la MINURSO 
(Missió de Nacions Unides per a la celebració del Referendum en el Sahara Occidental). 
 
En l'actualitat la situació política és molt crítica ja que, després de la visita del Secretari General de 
NNUU als campaments i als terrotorios alliberats el passat mes de Març de 2016, el Marroc expulso a 
tots el membres civils que tenia la MINURSO en territori de la zona ocupat, suposant aquest fet un perill 
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per a l'alt al foc. S'han incorporat en els últims mesos una part del contingent de la MINURSO, però 
segueix sense estar complet. 
 
La zona en conflicte, el territori del Sahara Occidental, encara que no comptava amb massa habitants, 
disposa d'importants recursos naturals, com són les mines de fosfat més grans del món i el banc pesquer 
saharià. No obstant això, el territori on es van assentar els refugiats sahrauís va ser cedit pel govern 
algerià, per a l'ús i gaudi de la població refugiada de manera temporal fins que es trobés una solució al 
conflicte. Els campaments van ser en un primer moment creats i dirigits per les dones sahrauís, els qui 
són considerades per la comunitat internacional el principal pilar de continuïtat de la societat i la cultura 
sahrauí. 
 
A dia d'avui es desconeix la xifra certa de població refugiada en els campaments, ja que el cens 
constitueix un dels punts clau del conflicte amb el Marroc en cas que se celebri el prèviament citat 
referèndum d'autodeterminació. No obstant això, existeix una xifra fixada per NNUU i per la MLRS amb la 
qual treballen les ONG i Agències de NNUU. 
 
En la RASD la població és musulmana, encara que és un estat a confessional en l'exili. L'idioma és el 
hassania, un dialecte de l'àrab que també es parla a Mauritània, sent el segon idioma el castellà. 
 
Prèviament a l'estada en els campaments, la major part de població sahrauí era nòmada. Vivien en 
trashumancia, canviant freqüentment de lloc d'estada en cerca de pastures per al seu bestiar (cabres i 
camells). La seva manera de vida estava basat principalment del bestiar i del comerç. La nova situació 
d'assentament en els campaments va provocar un canvi complet en les condicions de vida de la 
població. L'assentament de llarga estada dels refugiats sahrauís ha causat que hagin de començar a 
desenvolupar-se en els campaments sistemes bàsics. L'ajuda humanitària que inicialment se centrava en 
l'alimentació, s'ha anat diversificant per cobrir altres necessitats bàsiques com són l'educació, la sanitat, 
la gestió de residus,… 
 
Els campaments de refugiats sahrauís estan distribuïts en 5 nuclis de població o wilayas, cridades amb el 
nom de les principals ciutats del Sahara Occidental Ocupat (Aaiún, Smara, Ausserd, Bujador i Dajla). A 
més es complementa amb el centre administratiu de Rabouni, lloc on es troben Ministeris i altres 
institucions públiques.  
 
Cada wilaya està encapçalada per un Wali (governador), que dirigeix el consell popular provincial. Al seu 
torn cada Wilaya, com a demarcació territorial, està dividida en sis o set dairas (pobles). Al capdavant de 
cada daira hi ha un consell popular local, compost per un president (alcalde), un jutge, un adjunt i les 
presidentes dels sis comitès populars (salut, puericultura, justícia, proveïment, producció i creativitat 
artística), a un dels quals ha de pertànyer tota dona sahrauí. Finalment, la daira se subdivideix en 4 
grans barris, numerats de l'1 al 4. La mateixa estructura dels comitès populars es projecta sobre cada 
barri. 
 
La població viu en jaimas, que són tendes de campanya de lona que constitueixen l'habitatge familiar. Al 
costat de cada tenda, les famílies solen tenir alguna construcció de tova amb espai per a la cuina, el 
bany i algun dormitori. Les jaimas, igual que altres equipaments de la llar, han de ser reemplaçades de 
forma periòdica, a causa de les dures condicions climatològiques. 
 
En el nou ordre social que ha suposat l'assentament en els campaments, la dona ha exercit un paper 
essencial actiu. Ha estat la que ha gestionat els dispensaris i hospitals, les escoles i el control final en els 
repartiments d'aliments i equipaments. 
 
Respecte a la sanitat, en cada daira existeix un dispensari, en cada wilaya un hospital regional i a nivell 
nacional existeixen 2 hospitals generals. Les malalties més prevalentes en la població sahrauí són 
l'anèmia (sobretot en dones embarassades i nens), la diarrea (en els mesos d'Octubre, Novembre i 
Abril), problemes oftalmológicos (a causa de les altes temperatures, la forta llum solar i a la terra) i 
problemes respiratoris (com l'asma). A més els mitjans existents són molt bàsics i primaris. 
 
 
En referència a l'educació, en cada daira existeix una guarderia i entre 5 i 8 escoles de primària i 
secundària (depenent del nombre de població). A nivell nacional existeixen 2 escoles: una escola-internat 
de secundària i una escola d'infermeria. Tots els nens estan escolaritzats. L'educació primària és sempre 
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realitzada en els campaments. Respecte a l'educació secundària, els nens es reparteixen entre les 
escoles que hi ha en les wilayas (encara que no són suficients), l'Escola-internat 12 d'Octubre (nacional) i 
el trasllat a escoles secundàries d'Algèria, de Líbia o de Cuba. L'educació universitària és sempre 
realitzada a l'estranger, sent els principals països d'acolliment d'estudiants universitaris Cuba, Algèria i 
Líbia. 
 
Aquests dos sectors, educació i sanitat, han estat fins ara els sectors principals d'interès per a les 
autoritats sahrauís. Tant l'educació com la sanitat són gratuïtes i universals per a tota la població resident 
en els campaments. En tots dos sectors, el problema principal que existeix en aquests moments és la 
falta de professionals, ja que la major part dels professionals sahrauís que van estudiar a Cuba s'han 
marxat fora dels campaments en cerca de millors salaris. 
 
Respecte a l'alimentació, la població dels campaments de refugiats depèn de l'ajuda exterior per a la 
seva supervivència a causa del terreny àrid on se situen els campaments, a l'escassetat i mala qualitat 
de l'aigua i a la falta de tradició de la població en l'agricultura. Els projectes agrícoles són molt difícils de 
desenvolupar, encara que en els últims anys s'ha realitzat algun avanç. A causa d'aquesta dificultat, 
l'alimentació segueix basada en les distribucions d'Ajuda Humanitària. 
 
L'ajuda principal ha corregut des d'un inici a càrrec de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR), el Programa Mundial d'Aliments (PMA), el Govern d'Algèria, l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i el Departament d'Ajuda Humanitària de la 
Comissió Europea (TIRO). No obstant això en els últims anys, a causa de l'escassetat de recursos per 
part d'aquests finançadors, diverses organitzacions internacionals han hagut de sol·licitar fons a altres 
finançadors públics per recolzar en l'aportació d'aliments per distribuir entre la població. 
 
Aquesta ajuda humanitària ha tingut dèficits importants en algunes ocasions, aconseguint un llindar 
perillós, sobretot referent a l'estoc alimentari. L'ajuda, que hauria de ser integral (alimentació, higiene, 
salut, educació, cultura i formació) no és suficient per fer front a les necessitats en els sectors prioritaris: 
alimentació, equipament bàsic, sanitat i higiene.  
 
També en els últims anys s'han realitzat diversos estudis que identifiquen problemes de nutrició 
importants sobretot en nens i dones embarassades. 
 
Com ja es comentava anteriorment, les autoritats sahrauís no realitzen recollida d'impostos, per la qual 
cosa els fons que disposen per al funcionament del seu estat en l'exili es basen en l'ajuda externa (Ajuda 
Humanitària i de Cooperació al Desenvolupament), ja sigui en forma de projectes o en forma d'ajuda 
bilateral. 
 
Un dels problemes principals existents en aquests moments és la falta de perspectiva de la població 
jove, molts dels quals, després de realitzar els seus estudis universitaris, tornen als campaments però no 
troben llocs de treball que cobrir. Per aquest motiu en els últims anys, tant les autoritats sahrauís com les 
ONG que treballen en els campaments estiguin centrant el seu treball en la realització de projectes 
generadors d'ingressos i ocupació per als joves. 
 
Finalment, destacar que la Unió Europea ha catalogat la situació sahrauí com una de les crisis oblidades 
a nivell internacional (veure Annex 6. Taula de ECHO sobre crisis oblidades 2014). 
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2.2.b. Antecedents i justificació 
Cal explicar la història de l’acció, com i qui va identificar el problema i va formular el projecte. Cal 
descriure la necessitat de realitzar el projecte proposat com a resposta a la problemàtica identificada.  

 
L'acció que es presenta té per objectiu millorar les condicions de vida i la situació nutricional de la 
població refugiada sahrauí. En un escenari d'excessiva prolongació de l'exili en els campaments (41 
anys), de deterioració de les condicions de vida de la població i de disminució de l'ajuda, el problema de 
l'alimentació predomina com la major preocupació i la prioritat en aquests moments tant per a les 
autoritats sahrauís com per a la pròpia població. En aquest sentit, el projecte, en pretendre contribuir a 
“pal·liar les manques nutricionals” resulta extremadament rellevant. En una acció d'ajuda alimentària les 
prioritats són, en primer lloc, garantir les necessitats energètiques, seguit de les proteïnes grasses i micro 
nutrients.  
 
MPDL porta actuant en els campaments des de l'any 1993 tractant-se d'una de les ONGD internacionals 
amb major experiència, coneixement del context i presència permanent en els campaments de població 
refugiada sahrauí (Veure Annex 1. Experiència MPDL - Projectes en campaments). 
 
Prèviament a les inundacions, concretament a la fi de 2014 i inicis de 2015, les autoritats sahrauís van 
fer partícip a les Organitzacions Internacionals presents en els campaments de la problemàtica que 
suposava la reducció pressupostaria i la desaparició d'alguns finançadors i organitzacions d'ajuda. 
Aquesta reducció de l'ajuda ha afectat a tots els sectors d'intervenció en els campaments, però afecta de 
manera especialment greu la disminució en l'arribada d'aliments per a la seva distribució a la població. El 
MPDL va constatar, a través de reunions, anàlisis dels estocs i visites als magatzems, que alguns dels 
productes bàsics distribuïts a la població en la “canastra bàsica”, no podrien ser distribuïts íntegrament a 
partir del mes de juliol de 2015. 
 
La canastra bàsica, que ha estat establerta pel PAM i ACNUR amb el suport de les autoritats sahrauís, 
es compon dels següents aliments: farina, sucre, arròs, oli i llegums (cigró i llentia principalment). El PAM 
entén que aquests aliments són bàsics per a la supervivència de la població i el programa assegura les 
necessitats alimentàries mínimes de seguretat per als refugiats. El compromís de distribució és 1 quilo de 
cada producte per persona i per mes. 
 
En 2012, les organitzacions OMS, UNICEF, PAM i ACNUR van adoptar un Memoràndum on fixaven 
2.100 kcal com a valor inicial de planificació per al càlcul de les necessitats d'energia i per al càlcul de les 
racions alimentàries. Aquesta quantitat cobreix les necessitats energètiques d'una població típica als 
països en desenvolupament. Existeixen altres factors que són considerats per assegurar-se que la dieta 
és apropiada per a tots els subgrups de població, com els bebès i nens petits menors de 5 anys, les 
mares lactants, dones embarassades i els ancians. 
 
A més d'aquests productes, en alguns moments la canastra s'ha completat amb altres aliments com a 
complement nutricional, tals com a soia, ordi o pèsol, però solament de forma puntual i segons la seva 
disponibilitat. 
 
Des de principis de 2016, l'estoc d'aliments, que rep participació d'ACNUR i PMA es troba en una 
situació greu. Es considera una ruptura d'estoc, quan no hi ha aliment emmagatzemat per als següents 4 
mesos. Per tot això, per intentar complir al màxim amb les distribucions establertes, la MLRS ha hagut de 
recórrer a usar els aliments de l'estoc de seguretat. 

 
Aquesta situació crítica es vió a més agreujada per les inundacions que van suposar la pèrdua 
d'aliments per part de la població. Tal com s'explica a l'apartat 2.1 del present formulari, a l'octubre 
de 2015 i a l'agost de 2016 van tenir lloc en els campaments de població refugiada sahrauí unes 
fortes pluges que van provocar greus inundacions en tots els campaments, encara que van afectar 
especialment a 2 wilayas, Dajla i Ausserd. ACNUR juntament amb la MLRS i altres insituciones 
públiques sahrauís es van encarregar de fer una valoració detallada dels danys. S'estima que 
17.841 habitatges dels campaments van ser destruïdes parcial o totalment, 118 aules van ser 
destruïdes i els 7 hospitals i 26 dispensaris mèdics van sofrir severs desperfectes. 

 
Aquests fets van provocar que gran part dels fons aconseguits tant per Agències de NNUU com per ONG 
en els mesos posteriors a les inundacions anessin destinats a solucionar els casos més greus de falta 
d'allotjament. I, com a conseqüència, els fons que abans es dedicaven a cobrir necessitats alimentoses 
s'han resituat a reconstrucció i rehabilitació d'habitatges i infraestructures públiques. 
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Després de les inundacions i fins a l'actualitat, ONG, Agències de NNNUU i la MLRS hem fet múltiples 
crides a donants per sol·licitar la seva recolzo en la cobertura de les necessitats bàsiques de la població 
refugiada sahrauí, tant per a reconstrucció com per a cobertura de necessitats alimentàries. 
 
Les causes principals de la inseguretat alimentària que sofreix la població refugiada sahrauí són, d'una 
banda, l'assentament en una zona on les condicions climatològiques són extremes i adverses (amb 
poques possibilitats de cultiu, temperatures extremes a l'estiu i pluges torrencials aproximadament cada 
3 anys), la insuficiència de recursos per aplicar polítiques adequades en matèria de producció agrícola, i 
l'escassetat i mala qualitat de l'aigua. Aquests condicionants impedeixen que la població pugui acte 
proveir-se quant a l'alimentació ens referim. 
 
D'altra banda, l'assentament temporal (encara que és una temporalitat de llarga durada), la falta 
d'activitats generadores d'ingressos i la falta d'economia d'estat a causa del seu estatus d'estat en l'exili, 
provoquen que ni la població sahrauí ni les autoritats disposin de mitjans per poder adquirir productes 
alimentosos. 
 
Això provoca que depenguin gairebé íntegrament de l'ajuda externa. 
 
En últim lloc, la crisi econòmica mundial, l'augment de preus dels productes bàsics i l'aparició de noves 
crisis humanitàries a nivell mundial, han provocat una reducció dels fons destinats als campaments i que 
els fons existents impliquin la compra de menys productes. 
 
A aquesta situació s'uneix la pèrdua d'aliments que disposava la població a causa de les inundacions 
d'Octubre de 2015 i la mala qualitat de les infraestructures d'habitatges i magatzems. 
 
La situació l'any 2017 s'ha agreujat si cap encara més. Els EUA han retirat les seves aportacions al PAM 
per a aliments destinats a la població sahrauí, la qual cosa suposa una reducció del 20% de la canastra 
bàsica. Per la seva banda, TIRO a dia d'avui no ha aprovat pel 2017 el projecte que porta finançant des 
de fa més de 10 anys de distribució d'aliments frescos (en els anys previs finançava el repartiment de 
pastanaga, patata, ceba i taronja), per la qual cosa en el que portem de l'any 2017, la població no ha 
rebut ni un sol quilo d'aliment fresc. 
 
A principi del mes de Maig, el PAM i la MLRS han enviat sengles comunicats alertant de la situació i de la 
crisi alimentària que pot costar vides entre la població refugiada sahrauí. 
 
Davant aquesta crida, diferents Comunitats Autònomes i Municipis d'Espanya han començat a mobilitzar 
recursos per tractar de pal·liar els efectes de les reduccions pressupostàries del PAM i de TIRO. El 
MPDL, de forma coordinada amb la MLRS, presenta aquest projecte amb la intenció de poder cobrir un 
mes de manca de producte fresc dels 6 que falten per acabar l'any i tractar de recolzar davant aquesta 
greu la situació.  
 
A través de la present proposta, el MPDL pretén dotar a la població d'1 Kg de patata durant un mes per 
cada habitant refugiat sahrauí, quedant 3.000 quilos que seran repartits als col·lectius més vulnerables. 
 

 
2.2.c. Realització d’una identificació o estudi previ al projecte per part de l’entitat o 
existència d’un Pla de Desenvolupament Municipal 
 

X No  Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 

 
 
2.2.d. Diagnòstic: arbre de problemes i arbre d’objectius 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 

 
Veure Annex 7. Arbre de problemes y Annex 8. Arbre d’objetctius 
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2.2.e. Participació de la població beneficiària en el disseny i execució del projecte 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, expliqueu en què consisteix aquesta participació) 

 
La necessitat de contribuir a l'estoc de seguretat de productes bàsics alimentaris en els campaments de 
població refugiada sahrauí, es va donar a conèixer a inicis de l'any 2015, a través d'una crida 
internacional de petició d'ajuda per fer front a aquesta situació. Diverses Agències de Nacions Unides 
juntament amb les ONG amb presència permanent en els campaments han estat buscant des de llavors 
solucions sobre aquest tema. 
 
Per una altra costat, després de les inundacions, aquesta necessitat es va veure augmentada i la crida 
internacional es va fer encara més palesa i intens, sol·licitant sobretot aliments i fons per a reconstrucció 
d'habitatges i compra de jaimas (la casa tradicional sahrauí). 
 
Malgrat totes aquestes crides, la participació d'altres Organitzacions i aportacions és indispensable per 
contribuir a aquesta resposta humanitària d'emergència. Finançadors, autoritats i organismes humanitaris 
(UN i ONGs) es reuneixen mensualment en la reunió de Coordinació Alimentació "Food" per analitzar la 
situació i establir un full de ruta.  
 
Les autoritats sahrauís han estat les precursores d'aquesta proposta a través de la Mitja Lluna Vermella 
Sahrauí i del Ministeri de Cooperació de la RASD, participant en la identificació i aprovant aquesta 
proposta. S'han mantingut reunions amb els diferents actors implicats i amb els responsables de les 
distribucions d'aliments per analitzar les necessitats més importants a cobrir, i els productes que són més 
urgents per la seva escassetat i la seva necessitat. 

 
 
2.2.f. Justificació de l’estratègia que es fa servir per resoldre la problemàtica a abordar 
pel projecte 
 

Tal com s'explica als apartats previs, la distribució d'aliments en els campaments de població refugiada 
sahrauí corre a càrrec del PAM i d'ACNUR, ja que són els organismes de Nacions Unides creats per a tal 
fi, els qui tenen el mandat i, també la responsabilitat. 
Dins de la canastra bàsica que reparteixen ambdues institucions es troben llegums, arròs, oli, sucre i 
llegums. 
 
No obstant això, la canastra bàsica està completament absent de proteïnes animals i productes frescos 
com a tubercles, verdures o fruites, fonamentals per a la salut general de la població i, especialment, de 
la població refugiada. A això s'uneix la importància que té l'alimentació de la població en un període tan 
complicat com és el període d'estiu per les altes temperatures que ronden els 50 graus durant els 3 
mesos d'estiu. 
 
Per això, el projecte planteja la destinació de la major part dels fons per a la compra d'un producte fresc 
demandat per al població i que fins a inicis de 2017 es repartia amb freqüència mensual, el cost de la 
qual permet fer un repartiment adequat per a tota la població (1 quilo per persona). 
 
Per a la correcta execució del projecte es compta amb l'ampli suport de la MLRS, organització que 
coneix a la perfecció els sistemes de distribució d'aliments, que compta amb contactes amb diversos 
proveïdors de tots els productes, que té la capacitat per realitzar controls de quantitat i qualitat, i qui 
disposa de mitjans suficients (recursos humans, magatzems i camions) per permetre que el projecte sigui 
el més eficient possible. Ha estat aquesta institució, la que ens ha demandat la compra de patata enfront 
d'altres aliments. 
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2.3 BENEFICIARIS 
 
2.3.a. Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció. (Diferenciar entre els 
beneficiaris directes i indirectes). 
 

Beneficiaris directes 
 
Els beneficiaris directes del projecte són tota la població refugiada de totes les wilayas que formen els 
campaments. 
 
El cens de la població sahrauí segueix sent un punt problemàtic ja que és un dels elements centrals i 
primordials per a l'organització del referèndum d'autodeterminació, exigit en les resolucions de nacions 
unides (i entre unes altres es poden citar sobretot les resolucions 1514 i 3458). Per tant, no es disposa 
de dades fiables. 
 
Actualment, en el seu treball diari, MPDL es basa en les últimes xifres consensuades entre ACNUR i la 
MLRS, que consten que la població residint actualment en els campaments de Tindouf s'eleva a 125.003 
persones. 

 
Grup d’etat Homes Dones Total 

 Nº % Nº % Nº in % 

0-4 11.663 9,33% 11.688 9,35% 23.351 18,68% 

5-17 24.200 19,36% 22.188 17,75% 46.388 37,11% 

18-59 19.675 15,74% 19.063 15,25% 38.738 30,99% 

60 and > 8.263 6,61% 8.263 6,61% 16.526 13,22% 

Total: 63.801 51,04% 61.202 48,96% 125.003 100% 
Wilayas: Wilaya de Ausserd, El Aaiun, Smara, Dajla i Bujador. 

 
La població sahrauí que viu en els campaments de població refugiada i que són beneficiaris de la present 
proposta és població considerada per Nacions Unides com a població refugiada des del moment en el 
qual van fugir de les seves terres per refugiar-se en el sud-oest algerià. La població, fins al seu èxode de 
la guerra i de la invasió del règim del Marroc, era una població principalment nòmada ramadera, que 
anava canviant de lloc d'allotjament segons les pluges que produïen pastura per al seu bestiar. Després 
de la seva fugida es van assentar en el sud-oest algerià, provocant, entre altres coses, un canvi de vida i 
passant de ser una població nòmada a una població assentada en un mateix lloc, el quem, sumat a les 
dificultats de la guerra, impossibilitava la seva supervivència sobretot quant a alimentació i altres 
necessitats bàsiques. 
 
A aquest problema s'uneix que la terra on es troben acollits de manera temporal des de l'any 1975 és 
una terra àrida, amb unes condicions climatològiques extremes (molt fred a l’hiverno i altes temperatures 
a l'estiu) i amb escassetat i mala qualitat de l'aigua existent, la qual cosa els ha impedit fins al moment 
desenvolupar una política agrícola que els faciliti mètodes d'acte proveïment. 
Això provoca que aquesta població sigui gran dependent de les ajudes externes i, per a la seva 
subsistència sigui necessari el suport de projectes que els proveeixin aliments. 
 
Igualment la població és depenent d'un altre tipus d'ajudes a través de les quals puguin sostenir els 
principals sectors com són sanitat, aigua i educació. 

 
Beneficiaris indirectes 
 
Tots els beneficiaris es consideren directes, en considerar tota la població refugiada com a agents amb 
dret a l'alimentació. Tota la població rep la mateixa ajuda segons les llistes de distribució. 
 
No existeix població perjudicada ni exclosa de la implementació del present projecte. 
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2.3.b. Criteris utilitzats per seleccionar la població beneficiària 
 

Per identificar la població beneficiària del present projecte no hi ha hagut que realitzar cap procediment, 
ja que els beneficiaris directes d'aquest projecte són tota la població refugiada que viuen en els 
Campaments de Població Refugiada sahrauí. 
 
Encara que existeixen uns col·lectius més vulnerables que uns altres (com poden ser nens, dones 
embarassades o ancians), la crisi actual determina que les actuacions que es planifiquen en matèria 
d'alimentació vagin orientades a tota la població que habita en els campaments. No obstant això, el 
projecte que es planteja atorga un suport addicional a aquesta població més vulnerable, com poden ser 
celíacs, ancians i discapacitats. 

 
 

2.4 ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ: OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS 
 
2.4.a. Objectiu general (OG) 

OG: Suport a l'exercici del dret a l'alimentació de la població refugiada sahrauí a través de la provisió 
d'aliment fresc 
 

Indicadors objectivament verificables: 
 
No procedeix 
 

Fonts de verificació: 
 
No procedeix 
 

 

2.4.b. Objectiu/s específic/s (OEs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cada OE. 
OE 1:  Millorar l'aportació nutricional i alimentari de la població refugiada, mitjançant el  recolzo en el consum de 
producte fresc. 
 

Indicadors objectivament verificables: 
 
IOV.1. En finalitzar el projecte, almenys 20.000 famílies 
han rebut aliments suficients per a l'alimentació de tots 
els seus membres. 
 

Fonts de verificació: 
 
FV.1.1. Actes de distribució 
 
 

  
 

2.4.c. Resultats esperats (Rs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris  per a cada resultat.  

Enunciat del R1: Augmentada la quantitat d'aliments disponibles per a la població refugiada sahrauí a través de 
l'augment de la seva ingesta de producte hortícola 
 

OE al qual s’adreça aquest resultat: OE1 

Indicadors objectivament verificables: 
 
 
IOV.1.1 En finalitzar el projecte s'han distribuït almenys 
1Kg de patata per persona. 
 
 
 
 
IOV.1.2. En finalitzar el projecte s'han repartit aliments 
addicionals per a la població més vulnerable.. 

Fonts de verificació: 
 
FV.1.1.1. Contracte amb el proveïdor de la compra 
realitzada. 
FV.1.1.2. Actes de recepció de productes en les wilayas i 
dairas. 
FV.1.1.3. Fotografies. 
 
FV.1.2.1. Acta de distribució de productes a persones 
vulnerables. 
FV.1.2.2. Fotografies. 
 

 
 

2.4.d. Activitats previstes (As) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cadascuna de les 

activitats. 

Enunciat de l’A1:  A.1.1 Cerca i selecció de proveïdors de patata al mercat algerià, segons criteris qualitat/preu i 
condicions de transport. 

Descripció:  Al no existir proveïdors en els campaments, per a la compra de la patata es contactarà amb diferents 
proveïdors algerians. Als mateixos se'ls sol·licitarà factures pro forma. Per a la cerca i la selecció l'equip del MPDL 
treballarà amb la MLRS. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: Cost econòmic: 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 

 
Expatriat / Equip local/ vehicle / gasolina / material 
informàtic / oficina / material d'oficina / telèfon / Internet 
 

 
2.535,72 € 

 
 

Enunciat de l’A1:  A.1.2. Signatura de contracte i compra del total de quilos de patates a proveir. 

Descripció:  Se signarà un contracte amb el proveïdor per fixar la compra dels aliments. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: 
 
Expatriat / Equip local/ vehicle / gasolina / material 
informàtic / oficina / material d'oficina / telèfon / Internet 
 

Cost econòmic: 
 

36.083,55 € 
 

Enunciat de l’A1:  A.1.3. Transport de la mercaderia des del proveïdor a Campaments de refugiats sahrauís. 

Descripció:  En realitzar-se la compra fora dels campaments serà necessari el transport del producte des del 
proveïdor fins als campaments. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: 
 
Equip local/ vehicle / gasolina / material informàtic / 
oficina / material d'oficina / telèfon / Internet / transporti 
mercaderia 
 

Cost econòmic: 
 

36.083,55 € 
 

Enunciat de l’A1:  A.1.4. Recepció i descàrrega de la mercaderia en els magatzems de la Mitja Lluna Vermella 
Sahrauí. 

Descripció:  En primera instància la patata arribarà als magatzems de la MLRS on es controlarà tant qualitat com a 
quantitat del producte. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: 
 
Expatriat  / Equip local/ vehicle / gasolina / material 
informàtic / oficina / material d'oficina / telèfon / Internet /  
personal descàrrega i control 
 

Cost econòmic: 
 

3.050,12 € 

Enunciat de l’A1:  A.1.5. Emmagatzematge dels productes en els magatzems de la Mitja Lluna Vermella Sahrauí. 

Descripció:  El producte serà emmagatzemat en els magatzems de la MLRS, que han estat creats per a tal fi, mentre 
s'organitza la distribució. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: 
 
Equip local/ vehicle / gasolina / material informàtic / 
oficina / material d'oficina / telèfon / Internet / personal 
descàrrega i control 
 

Cost econòmic: 
 

3.050,12 € 

Enunciat de l’A1:  A.1.6. Transport i distribució de la patata a la població beneficiària. 

Descripció:  Una vegada organitzada la distribució, el producte serà transportat fins a cadascuna de les wilayas a 
través dels camions que disposa la MLRS. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: 
 
Equip local/ vehicle / gasolina / material informàtic / 
oficina / material d'oficina / telèfon / Internet / personal 
descàrrega i control / camió per a distribució 
 

Cost econòmic: 
 

3.050,12 € 

Enunciat de l’A1:  A.1.7 Realització d'enquesta de post monitoreo a la població beneficiària 

Descripció:  Després de la finalització de totes les distribucions es realitzarà un post monitoreo a través d'enquestes 
a un nombre de població determinada amb l'objectiu de comprovar tant qualitat com a quantitat de producte rebut. 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 

Recursos necessaris: 
 
Equip local/ vehicle / gasolina / material informàtic / 
oficina / material d'oficina / telèfon / Internet / enquestes  

Cost econòmic: 
 

3.057,46 € 
 

 

2.4.d Matriu de planificació (annexeu d’acord amb aquest esquema) 

 

Veure Annex 9. Matriu de planificació 
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2.4.e. Cronograma de les activitats previstes 
 

Data d’inici de l’activitat (any/mes): 07/2017 

Data prevista per a la finalització de l’activitat (mes/any): 01/2018 

 

ACTIVITATS MESOS 

 I II III IV V VI VII 

A.1.1 Cerca i selecció de proveïdors de patata al mercat 
algerià, segons criteris qualitat/preu i condicions de 
transport. 

       

A.1.2. Signatura de contracte i compra del total de quilos de 
patates a proveir. 

       

A.1.3. Transport de la mercaderia des del proveïdor a 
Campaments de refugiats sahrauís. 

       

A.1.4. Recepció i descàrrega de la mercaderia en els 
magatzems de la Mitja Lluna Vermella Sahrauí. 

       

A.1.5. Emmagatzematge dels productes en els magatzems 
de la Mitja Lluna Vermella Sahrauí. 

       

A.1.6. Transport i distribució de la patata a la població 
beneficiària. 

       

A.1.7. Realització d'enquesta de post monitoreo a la 
població beneficiària 

       

 
 
3. VIABILITAT DEL PROJECTE I SOSTENIBILITAT UN COP FINALITZAT 
L’AJUT EXTERN 

 
3.1. Viabilitat sociocultural 
Adequació a factors socioculturals de la zona. Efecte de l’acció en la població més vulnerable. 

 
El projecte s'adequa a la perfecció als factors soci culturals de la zona d'intervenció. 
 
Els aliments que es preveuen distribuir són altament acceptats per la població. Anualment la MLRS i les 
agències de NNUU realitzen estudis i enquestes amb la població per descobrir el seu grau d'acceptació 
del que es distribueix i identificar altres necessitats pendents de cobrir. Les distribucions de patata entre 
la població sahrauí han estat habituals fins a inicis de l'any 2017, per la qual cosa es coneix la seva alta 
acceptació per part de la població. 
 
Les distribucions previstan, a més, suposen una millora de la qualitat de vida de les persones més 
vulnerables, com són nens, ancians i dones embarassades. Una part de la distribució es preveu 
equitativa per a tota la població, indistintament del grau de vulnerabilitat. El fet que la població dispondga 
de més aliments suposa una millora així mateix de la població més vulnerable, ja que permet un millor i 
més adequat repartiment dins del propi cercle familiar. D'altra banda es preveu una distribució extra per a 
persones més vulnerables. 

 
Per tot això, el MPDL considera que el projecte s'adequa perfectament als factors socioculturals de la 
zona. 
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3.2. Viabilitat política  
S’ha de valorar la garantia de suport al projecte, l’entorn polític favorable i l’adequació del projecte a les 
polítiques vigents d’àmbit local i nacional. 
 

El Govern del Front Polisario, segueix mantenint el suport i reconeixement de la població sahrauí 
refugiada. Es manté l'estabilitat política general dins dels camps de refugiats sahrauís, i a nivell regional, 
els governadors de cada wilaya compten amb el suport de la seva població. No es preveuen canvis a 
nivell polític dins dels campaments que interfereixin en la correcta execució del projecte. 
 
La situació d'inestabilitat a la zona del Magrib i la situació crítica per la qual passa el conflicte sahrauí 
amb el Marroc, encara que estan vigents ambdues, es preveu que no afectin al desenvolupament del 
projecte, ja que aquest té la seva zona d'execució dins dels campaments. 
 
Finalment, la disminució de les ajudes que arriben als campaments ha provocat que la població sahrauí 
disposi de menys recursos econòmics per a la seva supervivència, la qual cosa fa que la pertinència del 
projecte sigui molt alta. 
 

 
3.3. Viabilitat tècnica 
Anàlisi de la part tècnica del projecte, valoració de la viabilitat en relació a l’ús de mètodes i tecnologies 
apropiades.  
 

L'execució del projecte s'ha planificat segons els mitjans tècnics existents en els campaments. D'aquesta 
manera, les patates, una vegada comprades i transportades fins als campaments podran ser guardades 
en els magatzems que la MLRS disposa per a tal fi i que tenen les condicions físiques per a la seva 
adequada conservació, ja que disposen cambra frigorífica, fins a la seva posterior distribució a 
cadascuna de les wilayas. 
 
El repartiment serà realitzat amb camions disponibles per la MLRS adaptats per a tal fi i per al terreny de 
la zona. D'altra banda, per a la càrrega i descàrrega dels productes en els magatzems i en la destinació 
final a la població, la MLRS posarà a disposició el personal que s'encarrega d'aquesta labor en la resta 
de repartiments que es realitzen. 
 
Per tant els mitjans previstos per a l'execució del projecte respecten i es adecuan al context local. 

 
3.4. Capacitat institucional i de gestió 
Analitzar la garantia d’execució del projecte per part de l’entitat sol·licitant i el soci local executor. Valorar 
la capacitat administrativa, organitzativa i tècnica perquè el projecte es dugui a terme i se’n pugui garantir 
la continuïtat en acabar el suport extern. 

 
El MPDL compta amb un equip de persones en terrè compost per un expatriat i 4 persones locals: 2 
tècnics de projecte, 1 xofer logista i 1 administrador.  
Encara que totes les persones no estan vinculades al projecte, sinó que estan vinculades a altres 
programes, el funcionament de l'equip complet dóna suport i assegura que tots els projectes s'executin 
amb normalitat. 
 
Estaran vinculats directament al projecte el coordinador expatriat i el xofer, amb suport de l'administrador. 
 
A més el MPDL contractarà a un grup de persones locals per a la realització de les enquestes de post 
monitoreo. 
 
En relació al soci local, la MLRS, disposa de personal local que porta molts anys realitzant les mateixes 
tasques i que, per tant, disposen de capacitat suficient per realitzar les tasques necessàries per a la 
correcta execució del projecte: personal per a càrrega i descàrrega de productes, personal per al control 
de les mercaderies i personal en les wilayas responsables del control dels repartiments. 
 
L'experiència de la MLRS en la gestió de l'ajuda humanitària, sobretot alimentària, que arriba als 
campaments li converteix en un soci imprescindible per a l'execució de les activitats del projecte. 
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3.5. Viabilitat econòmica i financera 
Anàlisi del projecte en relació als recursos utilitzats, els béns a generar i les despeses operatives. Cal 
explicar els aspectes relacionats amb el règim de propietat de les infraestructures i dels equipaments 
durant i després de l’acció, així com els responsables de l’acció un cop finalitat l’ajut extern. 

 
Donada la situació particular dels campaments de població refugiada sahrauí, la RASD no disposa d'un 
sistema públic de finançament a través d'impostos. Per aquesta raó, la població sahrauí depèn gairebé al 
100% de les ajudes externes. 
 
El projecte no preveu la construcció d'infraestructures ni equipaments, equipaments que siguin 
necessaris mantenir una vegada el projecte ha finalitzat. Tots els aliments comprats en el marc del 
projecte es distribuiran a la població dins del període d'execució del projecte. 
 
El 79,58 % dels costos totals del projecte estaran destinats a l'execució directa de les activitats del 
projecte: compra d'aliment, transport dels mateixos i personal per a càrrega, descàrrega i post monitoreo. 
El 20,42% restant seran les despeses destinades a funcionament del MPDL perquè es puguin executar 
les activitats. En aquesta quantitat s'inclouen els costos administratius del MPDL que ascendeixen a un 
7%. 
 

 
4. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
Descripció de les accions de sensibilització relacionades amb el projecte que s’han previst realitzar a la 
localitat. 

 
No es preveu la realització d'accions de sensibilització en el marc del projecte. 

 
 
5. RECURSOS HUMANS NECESSARIS                                                                 
 

Càrrec Funcions Aportació (ONG, 
contrapart...) 

Remunerat Voluntari 

Coordinador 
expatriat del projecte 

Seguiment del projecte en terreny, signatura 
de contractes amb proveïdors, control de 
distribucions, justificació de projecte 

ONG X  

Xofer - logista Conductor del vehicle del MPDL per a 
acompanyament de l'expatriat en tasques 
de seguiment i gestió del projecte 

ONG X  

Personal descàrrega 
de productes en les 
wilayas 

Persones destinades a la descàrrega dels 
ous en les wilayas 

ONG X  

Personal post 
monitoreo 

Persones destinades a la realització 
d'enquestes de post monitoreo a la població 
receptora d'aliments 

ONG X  
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6. PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 

6.1. DADES ECONÒMIQUES BÀSIQUES 
 
El pressupost s’ha d’indicar en EUROS. 

 

Import global del projecte: 86.910,63€ 

Import sol·licitat a l’Ajuntament: 80.000€ 

Aportació de l’entitat sol·licitant: 6.910,63€ 

Aportació de la contrapart local:  

Altres aportacions previstes:  

 
6.2. COFINANÇAMENT 
Concreteu les altres entitats finançadores, i en el cas que siguin subvencions, indiqueu-ne 
l’estat ( pendent de sol·licitar, pendent de resolució, concedida,...). 
 

Entitat / Institució Import Status Percentatge (%) 
del global del 

projecte 

Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats 

6.910,63€ Concedida 7,95% 
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6.3. PRESSUPOST GENERAL DEL PROJECTE 
 

PARTIDES CONTRIBUCIONS EXTERNES CONTRIBUCIONS LOCALS TOTAL 
Fons 

Català 
Entitat del Nord Altres  

(1) 

Subtotal Entitat del Sud Beneficiaris Altres  
(1) 

Subtotal 

Efectiu Valoritzat Efectiu Valoritzat Efectiu Valoritzat 

1. COSTOS DIRECTES             

1.1 Terrenys             

1.2 Construccions i rehabilitacions             

1.3 Equips i subministraments 67.096    67.096       67.096 

1.4 Personal local 2.587   522 3.108       3.108 

1.5 Personal expatriat  3.096   6.191 9.287       9.287 

1.6 Viatges i estades 565    565       565 

1.7 Funcionament 1.060   198 1.258       1.258 

1.8 Imprevistos 0            

1.9  Avaluacions 0            

1.10 Despeses de sensibilització a 
Catalunya 

0            

Subtotal costos directes 74.403   6.911 81.314       81.314 

% Costos directes 93%    93,56%         

2. COSTOS INDIRECTES               

2.1 Despeses administratives de 
l’entitat del Nord 

 
   5.597       

      5.597 

    5.597            

Subtotal costos indirectes  5.597    5.597               5.597 

% Costos indirectes 7,00%    6,44%        

TOTAL 
80.000 

   
86.911 

      
86.911 

(1) Cal detallar-les al quadre 6.2. 
 

 
6.4. PRESSUPOST DETALLAT PER PARTIDES 
 Cal annexar el pressupost detallat, desglossant les despeses de cada partida. 
 

Ver Annex 10. Pressupost detallat per partides 
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7. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
 
7.1 Procés intern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg de 
l’execució del projecte 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, expliqueu quin serà el procediment per part de l’entitat 
catalana per fer el seguiment, control i avaluació. Indiqueu el número 
d’activitat, i la metodologia a emprar) 

    

 
S'establirà un sistema de seguiment i coordinació del projecte que serà dut a terme pel coordinador del 
projecte del MPDL, present de manera permanent en els campaments de refugiats, així com pel personal 
de la MLRS i les autoritats de les wilayas. 
 
Així mateix, per a un correcte seguiment del projecte, incorporarà a la gestió del projecte els mecanismes 
de seguiment que l'organització té establerts: 
 

 Informes mensuals de missió/país. 

 Informes tècnics de seguiment i compliment dels indicadors. 

 Informes econòmics mensuals. 
 
El seguiment del projecte es farà en dues parts: 
 

1. El seguiment tècnic: 
 
El responsable del projecte seguirà i avaluarà de manera constant, a través de reunions, visites de 
seguiment, taules de concertació amb els responsables locals i els grups implicats en el projecte, del 
progrés i consecució dels seus objectius, evitant que es desviïn els resultats previstos a aconseguir. 
 
El control tècnic – narratiu i el seguiment d'execució del projecte es porta diàriament i s'arxiva 
mensualment en un informe narratiu que s'envia a seu per a la supervisió del Responsable de país. 
 
Igualment, MPDL es troba en disposició d'organitzar visites de seguiment al projecte per part de l'entitat 
finançadora per obtenir un coneixement directe i més profund del treball amb la població beneficiària i del 
context dels campaments així com de les activitats a implementar dins de la lògica de la intervenció.  
 

2. El seguiment econòmic 
 
Finalment, MPDL rendirà comptes al finançador, tant a nivell tècnic com a nivell pressupostari segons les 
normatives establertes. Igualment, MPDL durà a terme una rendició de comptes a través d'un taller a la 
finalització del projecte amb la població beneficiària i els actors involucrats per establir els assoliments 
aconseguits i lliçons apreses. També, identificar possibles millores per a properes intervencions. 
A nivell intern es porta un control pressupostari – financer mensual, realitzat en terreny i supervisat pel 
departament de finances de la seu de MPDL a Madrid. 
      

 
 
 
7.1 Procés extern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg de 
l’execució del projecte 
 

X No  Sí (en cas afirmatiu, expliqueu quin serà el procediment per part de l’entitat 
externa per fer el seguiment, control i avaluació. Indiqueu el número 
d’activitat, i la metodologia a emprar) 
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8. ANNEXOS 
(Feu una llista detallada dels documents annexos que adjunteu) 

 
Annexes tècnics 
 

Annex 1. Experiència MPDL - Projectes en campaments  
Annex 2. Mapa de localització de la zona d'intervenció  
Annex 3. Informe de MPDL inundacions  
Annex 4. Anuncis de premsa, crisi humanitària en els campaments  
Annex 5. Comunicat de premsa MLRS - PAM inundacions i crisi alimentària 
Annex 6. Taula de ECHO sobre crisis oblidades 2014 
Annex 7. Arbre de problemes 
Annex 8. Arbre d’objetctius  
Annex 9. Matriu de planificació 
Annex 10. Pressupost detallat per partides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


