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INFORME DE LA MISSIÓ TÈCNICA ALS CAMPAMENTS SAHRAUÍS – MAIG 2018  
 
Entre l’1 i el 5 de maig de 2018, i sota el mandat de la Comissió Executiva de la 
CCASPS s’ha realitzat un viatge institucional als campaments sahrauís per tal de 
conèixer les necessitats per part de les autoritats de la RASD i reprendre contacte de 
manera institucional ja que el darrer viatge es remuntava al 2015.  
 
El viatge als campaments sahrauís hi van participar les següents persones: 
 
Bartolomé Agudo López, Tècnic de Cooperació Internacional de Terrassa 
Adrián Sánchez Morales, Regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional de 
Terrassa 
Ramón Vidal López, Regidor de Salut de Sabadell 
Berta González Carnicer, Tècnica de Cooperació Internacional de Sabadell 
María Dolores Ávila Aguilar, Regidora d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació 
Internacional de Viladecans 
Olga Morales Segura,     Tècnica d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació 
Internacional de Viladecans 
Sergi Hernández Castellano, Regidor de Convivència, Ciutadania, Solidaritat i 
Cooperació Internacional de Santa Perpètua de la Mogoda 
Marta Garcia Marín, Regidora de l’Àrea de Serveis a les persones de Rubí 
Rosa María González Torrecillas, Coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de 
Ciutadania i Drets Civils de Rubí 
Isidre Pineda Moncusí, Regidor de Cultura i Patrimoni, Turisme, Cooperació i 
Solidaritat de Caldes de Montbui 
Joan Gómez López, Regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de 
Lleida 
Cristina Saiz Cayuela, Tècnica de Cooperació Internacional de Lleida 
Griselda Castelló Dalmau, Cap de Servei de Participació, Cooperació i Gent gran de 
Vilanova i la Geltrú 
Sílvia Guillén Navarro, Regidora de Cooperació, Solidaritat, Pau i Drets Humans de 
Molins de Rei 
Raül Carretero Campderròs, Cap de Negociat de Cultura i Programa Específics de 
Molins de Rei 
David Minoves Llucià, Coordinador del Fons Català de Cooperació 
Toni Royo, tècnic de cooperació del Fons Català 
 
Neus Lloveras Massana, Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, no va poder viatjar per 
tenir el seu marit ingressat. 
 
Aquest viatge dóna continuïtat al viatge tècnic que es va fer al novembre de 2017 amb 
presència de persones tècniques dels municipis de Castelldefels i Santa Coloma de 
Gramenet. Igualment el viatge ha de servir per generar un coneixement de la realitat 
dels campaments en el marc de l’actual elaboració del pla estratègic per la CCASPS. 
D’aquest pla estratègic sortiran les línies de treball que serviran per clarificar les 
intervencions a mig i a llarg termini entre el municipalisme català solidari amb el 
Sàhara.  
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PLA DE TREBALL 
 
01/05/2018 
23h30: Arribada a Protocol de Smara 
 
02/05/2018 
10h: Reunió amb el Ministre de cooperació de la RASD 
11h: Visita del Museu Nacional de la Resistència 
12h: Visita al taller de reparació de Gazuani 
13h: Visita a l’Escola Mártir Cherif de víctimes de guerra 
14h: Dinar a Protocol de Smara 
17h: Visita a la seu de la Mitja Lluna Roja Sahrauí 
18h: Reunió amb el Ministre de Joventut i Esport de la RASD 
 
03/05/2018 
10h: Reunió amb el Ministre d’Aigua i Mediambient (MIAMA) de la RASD 
11h: Reunió amb el Ministeri de Salut de la RASD  
12h: Visita del Laboratori de Genèrics Mohamed Embarek Fakal·la a l’Hospital 
Nacional a la wilaia de Rabouni 
13h: Reunió amb el Ministre de Zones Ocupades i Immigració 
14h: Visita dels edificis administratius d’una daira de Smara i de l’abocador de Smara 
15H: Dinar amb el Ministre de Cooperació de la RASD 
17h: Reunió amb el Ministre de Cooperació de la RASD, el Governador de la wilaia de 
Smara i alts càrrecs del la wilaia de Smara 
18h: Recepció per part del President de la RASD 
 
04/05/2018 
10-14h: Visites a l’Escola d’Art de la RASD, Escola de Cinema de la RASD, Hospital 
de Boul·la i casa de cooperants (Sabadell, Terrassa, Rubí) 
10-14h: Escola de València, horts i centres sanitaris, reunió amb l’alcaldessa de 
Tiffariti (Santa Perpètua) 
10-14h: Escola Lleida solidària, centre de disminuïts i aules d’informàtica a Ausserd. 
Reunió amb la governadora d’Ausserd i la Ministra d’Afers Socials (Lleida, Caldes, 
Vilanova) 
10-14h: Hospital psiquiàtric a Rabouni (Viladecans) 
10-14h: Supervisió de compra de dipòsits d’aigua a Emhereiz, visita a UJSARIO 
(Molins) 
14h: Dinar a Protocol de Smara 
 
Vols Tinduf – Alger - Barcelona (arribada 10h30, 05/05) 
 
 

OBJECTIUS  
 
 

 Reunions amb alts càrrecs de diferents ministeris (Cooperació, Joventut, Educació, 

Salut, Medi Ambient i Aigua, Zones Ocupades) per tal d’identificar les seves 

prioritats   

 Seguiment dels projectes oberts (P3148 Laboratori de genèrics) 

 Visites dels municipis participants als seus projectes i daires agermanades 
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Informe d’accions realitzades 
 

 Reunions amb actors institucionals (ministeris, governacions) per conèixer les 

seves necessitats i prioritats. 

 Visita a intervencions en l’àmbit de la salut (Visita del Laboratori de Genèrics 

Mohamed Embarek Fakal·la a Rabouni, Hospital de Boul·la) 

 Visites dels municipis participants als seus projectes i daires agermanades 

 

02/05/2018 
 
Reunions institucionals a la wilaia de Rabouni 
 
La primera reunió del viatge serà amb Bulahi Sid, ministre de cooperació de la 
RASD. El ministre té confiança que Catalunya podrà recuperar l’espai de solidaritat i el 
pes que tenia als Campaments. 
 

 
 
El ministre explica que a l’octubre de 2018 el Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides revisarà la permanència de la MINURSO per sis mesos més. 
 
Des del Ministeri tenen prioritats però al no tenir garantia de recursos no poden 
planificar i depenen de la línia de l’AHE. Voldrien que el municipalisme català s’ocupés 
d’algun sector determinat enlloc de petits projectes. 
 
Les prioritats són: 

- La rehabilitació dels edificis administratius de les daires després de les 
inundacions del 2014 i 2015. 

- La recollida de residus sòlids a les wilaies de Smara, Aaiún i Boujador. 
Necessiten camions i pagament d’incentius per als operaris de la recollida 
d’escombraries. 

 
Pel que fa al reciclatge i l’exportació dels residus (llauna, plàstic), millor oblidar-ho, 
se’ns recomana perquè les autoritzacions depenen del Ministeri de Defensa algerià. 
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Es visita també el Museu de la Resistència. 
 

 
 
 
A continuació visitem el taller de Gazuani on es repara el parc mòbil del Govern 
(Protocol, Ministeris). És una intervenció subvencionada per la cooperació basca des 
de fa 10 anys. El 2016 es va cremar el taller i s’ha hagut de reconstruir. Hi treballen 21 
operaris. 
 

 
 
Abans de l’incendi una promoció d’estudiants del Col·legi 12 d’Octubre va venir un cop 
a fer pràctiques al taller, però no és habitual. Hi ha un Institut de FP a Gazuani però els 
alumnes no fan servir el taller per fer pràctiques. Algun cop hi ha formacions proveïdes 
pel País Basc per tècnics del govern de la RASD.  
 
L’Escola Mártir Cherif de víctimes de guerra fou construïda el 2016, només pot 
albergar la meitat de les víctimes de l’antic centre. Consta de 22 cases. Abans tenien 
ambulàncies, ara ja no. L’aire condicionat, ens expliquen, és defectuós. També acullen 
mutil·lats d’accidents de tràfic. 
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L’Associació de víctimes de guerra disposa d’un cens amb 1.700 persones. D’ençà 
l’Alt el Foc el 1991 ja no hi ha més víctimes.  
 
A la Mitja Lluna Roja Saharuí (MLRS) ens rep el seu president, Yahid. Es crea el 
1975 i dóna treball a 235 persones entre els departaments d’internacional, cooperació, 
recursos humans i logística. La xarxa de la MLRS abasta 3.723 persones voluntàries 
de les quals el 85% són dones. Hi ha una discriminació positiva a favor de les dones 
en quant a sous. 
 
Ens expliquen els diferents programes, tots els quals manquen de finançament 
suficient: 

- Àpat diari a les tarbies: 42.000 nens (1 vas de llet + galeta) 
- Lluita contra l’anèmia i la desnutrició: 22.500 beneficiaris (27% dels nens 

pateixen desnutrició crònica i 72% de les dones lactants). Cada daira compta 
amb un dispensari. 

- Distribució de la cistella bàsica (17 quilos: 12 quilos cereals, 2 quilos llegums, 
etc.) 

- Distribució de productes frescos: 125.000 beneficiaris (fins el 2017 3 quilos 
mensuals, el 2018 passa a 1,5 quilos). 
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Visitem les naus d’emmagatzematge. Es transporten 2.500 TN per mes i per tant 200 
viatges de camions per mes. Tenen 235 voluntaris per la distribució i 17 camions.  
 

 
 
 
Amb el romanent de les campanyes d’emergència per les inundacions es va obrir el 
projecte 3077 (Suport al dret a l’alimentació) executat per MPDL i consistent en la 
compra i enviament de 80 TN de patates. 
 
Les necessitats per al 2016-2017 pujaven fins 135M USD, i es van aconseguir 70M per 
part dels donants (ACNUR, PMA). 
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Al Ministeri de Joventut ens rep el Ministre, Ahmed Lehbile, l’encarregat de 
cooperació Salama Lehbib i el responsable de Vacances en Pau. 
 
Ens expliquen els tres eixos del Ministeri: 

- Joventut 
- Esport  
- Vacances en Pau (Han passat de 9.000 a 5.000 nens. Catalunya és després 

d’Andalusia, la segona comunitat amb 450 nens). 
 
Des del Fons expliquem les reunions amb Euskal Fondoa i l’Associació d’Amics del 
Poble Sahrauí a Gasteiz, i l’Informe sobre la joventut sahrauí (La juventud refugiada en 
los campamentos saharauís. Atrapados en la incertidumbre del limbo) elaborat per la 
Universitat Pública de Navarra (UPNA) amb fons de la Diputació Foral d’Àlava. A partir 
d’aquest informe s’està elaborant un Pla estratègic de joventut amb suport de la UPNA 
que previsiblement estarà acabat a finals de 2018.  
 

 
 
 
Des del Ministeri de Joventut ens confirmen l’elaboració d’aquest Pla estratègic i ens 
recomanen que si ens interessa donar suport a les polítiques actives de joventut 
(formació, ocupació, cultura, etc.), esperem a veure quines accions prioritza el Pla. 
 
03/05/2018 
 
Reunions institucionals a la wilaia de Rabouni 
 
Ens reunim amb Brahim Mojtar, ministre d’Aigua i Mediambient (MIAMA) de la 
RASD. Mojtar ens explica el sistema de distribució d’aigua i el progressiu 
deteriorament de la qualitat de l’aigua. 
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L’associació TRIANGLE repara i fa manteniment de la flota de camions repartidors 
d’aigua. Falten peces de recanvi i la flota està envellida. No tenen finançament per fer 
perforacions i pous per als territoris alliberats. 
 
Les necessitats, segons avalua el Ministeri, són creixents degut a l’augment dels 
residus i el canvi de les pautes de consum. El transport dels residus sòlids als 
abocadors es fa per 14 camions per les 29 daires. Voldrien disposar d’un camió per 
daira. 
 
La sensibilitació es feia amb fons de l’ACNUR. 
 
El volum de residus reciclables generats és de 70 TN al mes, i no és prou atractiu pels 
compradors d’Algèria i Mauritània. Segons ens expliquen “la selección no es una 
prioridad, la prioridad es mantener el medio limpio”. L’argument és que els usuaris es 
confondrien entre els diferents contenidors per reciclar. 
 
Una planta de tractament d’aigua per osmosi és més prioritari, una planta de 
tractament de residus, no. Com a exemple, el ministre explica el camió compactador 
de Leganés que els ha arribat, inadequat per a les seves necessitats. 
 
Ens reunim amb als càrrecs del Ministeri de Salut (Director General de Salut Pública, 
Director de Cooperació del Ministeri) que ens expliquen la situació sanitària. Recorden 
com la Consulta Oftalmològica d’Ulls del Món no ha comptat amb recursos aquest any. 
Sabadell explica perquè han tancat la Casa de malalts i que ara envien dues 
comissions (pediàtrica i quirúrgica) i així poden donar resposta a més usuaris.  
 



 

9 
 

 
 
Les necessitats passen pel pagament d’incentius, l’elaboració de medicaments 
específics i la Consulta Oftalmològica d’Ulls del Món. 
 
Visitem el Laboratori de Genèrics Mohamed Embarek Fakal·la a l’Hospital 
Nacional. La construcció va fer-se entre 1995-1997 amb fons de la cooperació 
municipalista catalana, i el 1998 comença la producció. És l’únic laboratori africà amb 
estàndars europeus. El consideren la joia dels campaments. 
 
Més de 30 professionals han passat pel laboratori. Ara l’equip està format per 10 
persones entre farmacèutics, químics i enginyers de microbiologia. Fabrica els 
medicaments per la farmàcia central per la distribució al conjunt dels campaments. La 
quantitat augmenta o disminueix depenent de la disponibilitat de matèria primera. De 
moment tenen provisions de matèria primera per l’hivern però no hi ha donants per 
assegurar la continuïtat del subministrament. Tenen acords amb l’Hospital Clínic de 
Barcelona per què els facin preparacions dermatològiques a partir de les prescripcions 
que des del Laboratori necessiten. Fan un seguiment acurat del producte acabat i 
s’envia a la Universitat de Barcelona per fer anàlisis macrobiòtiques.  
 

 
 
La darrera rehabilitació es va fer el 2012. El pressupost pel manteniment del laboratori 
són 50.000-60.000€ anuals que serveixen per aprovisionar-se de matèries primeres i 
pagar incentius als treballadors. Arran de la visita tècnica al novembre de 2017 es va 
obrir el projecte 3148 executat per Medicus Mundi per assegurar el finançament del 
laboratori (compra de matèries primeres i pagament d’incentius) el 2018. 
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El Ministre dels Territoris Ocupats explica l’estatus quo als territoris ocupats, 
sobretot pel que fa a l’espoli dels recursos naturals. La tasca del Ministeri és donar 
suport a la resistència pacífica als territoris ocupats. 
 

 
 
 
Visitem els edificis administratius de la daira d’Ejideria pertanyent a la wilaia de Smara 
i també l’abocador de Smara. La majoria d’edificis que visitem es troben en mal estat a 
conseqüència de les pluges torrencials del 2014 i 2015. Els murs estan construïts en 
adob i revestits amb ciment, i es troben esquerdats i amb la base debilitada.  
 

 
 
Smara és la wilaya més poblada i on enfronten les majors dificultats per la gestió dels 
residus. El camí cap a l’abocador és sovint impracticable pels camions sobrecarregats 
de brossa que opten per abocar al llarg del camí. El resultat és una gran extensió de 
terreny convertida en abocador. 
 



 

11 
 

 
 
Després del dinar amb el Ministre de Cooperació de la RASD, ens tronem a reunir amb 
ell, el Governador de la wilaia de Smara i alts càrrecs del la wilaia de Smara, per tal de 
conèixer quines són les necessitats de la wilaia de Smara.  
 

 
 
En aquesta reunió, per part del Ministre de Cooperació i el governador de Smara es 
reitera la necessitat de rehabilitar els edificis administratius de les daires, i la demanda 
de camions per recollir la brossa. 
 
Des de la CCASPS s’explica que els municipis catalans que donen suport a la causa 
sahrauí tenen intervencions pròpies ja sigui de forma directa o a través de les entitats 
locals prosahrauís, i que s’està elaborant un Pla estratègic que permetrà establir 
possibles prioritats i línies d’intervenció conjuntes als campaments sahrauís.  
 
Al final de la tarda, la delegació de la CCASPS és rebuda pel president de la RASD, el 
senyor Brahim Gali. 
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04/05/2018 
 
El divendres 5 de maig ens dividim en varios grups per poder assistir a les diverses 
reunions.  
 
El grup format per Sabadell, Terrassa i Rubí visiten l’Escola d’Art de la RASD, l’Escola 
de Cinema de la RASD, l’Hospital de Boul·la i la casa de cooperants adjacent. 
 
L’Escola Sahrauí d’Arts es va inaugurar el setembre de 2013. Ens rep el seu director, 
Liasaa Lebsir. L’Agència Andalusa de Cooperació i l’Associació d’Amics del Poble 
Sahrauí de Sevilla construeixen l’escola. 
https://www.facebook.com/escuelasaharauideartes/  
 
La idea de l’Escola neix arran del Festival ARTifariti http://www.artifariti.org/ en què 
algunes persones van proposar la creació d’un centre cultural i d’art. El 5 de setembre 
de 2018 tindrà lloc l’edició d’enguany. 
 

 
 
 
L’objectiu de l’Escola és fer difusió de la causa sahrauí a través de l’art. Van arribar  
atenir 7 professors (70€/mes d’incentius). Les professores actuals són 4 noies que es 
van graduar a l’Escola i donen classes sense cobrar a canvi de disposar d’un taller 
dins l’Escola per treballar. 

https://www.facebook.com/escuelasaharauideartes/
http://www.artifariti.org/
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Fan intercanvis amb altres Escoles d’Art. 2 noies van anar a Jérez a fer formació i ara 
un professor de Jérez està donant classes durant un mes. L’any 2017 va funcionar 
gràcies als professors externs (1 mes un professor algerià, 3 mesos un artiste mexicà, 
2 mesos un professor espanyol de ceràmica). No tenen menjador, cuina ni alberg, 
cosa que dificulta l’estada dels alumnes d’altres wilaies. Voldrien tenir una residència 
per professors. 
 
L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Sevilla finança l’Escola durant 3 anys 
(menjar, sous dels professors, materials, professors externs) i també reben un ajut 
d’OXFAM de 2.000€. L’ajut de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Palència no 
ha arribat. Actualment l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Sevilla dóna algun 
ajut que serveix per pagar berenars, gasoli i incentius. 
 
Pel que fa a l’Escola de Música (edifici veí), la construeix el Govern d’Astúries i el 
Ministeri de Cultura algerià la finança durant 2 anys. Actualment porta tancada 3 anys 
per falta de finançament.  
 
L’Escola d’Art continua per voluntat del seu director i gràcies als seus contactes que 
possibiliten l’existència de formadors. Actualment hi ha 13 alumnes de secundària (9-
13 anys) que van per les tardes i que cursen tallers d’història de l’art, dibuix, pintura i 
fang. / nois menors de 20 anys fan tallers de fang pels matins. Tots són de Boujador, la 
wilaia on està ubicada l’Escola. 
 
Es tracta d’un programa de mínims per evitar el tancament de l’Escola. El director va a 
buscar els alumnes amb el seu cotxe.  
 
L’Escola depèn del Ministeri de Cultura però no és prioritària segons les directrius del 
Ministeri de Cooperació. El programa del curs de l’Escola d’Art és el mateix que el del 
Ministeri d’Educació, i les classes duren de la primera setmana de setembre a la 
primera setmana de juny. 
 
L’Escola de Formació Audiovisual Abidin Kaid Saleh (2012) 
http://www.escueladecinedelsahara.org/ disposa d’un règim de semiinternat per 20 
alumnes (10 nois i 10 noies). El seu pla d’estudis dura 2 anys i es nodreix de 
professors externs que donen mòduls i no cobren per la seva docència (1 mòdul dura 
25 dies - 1 mes). Compten amb un projecte de cinema mòbil que es desplaça entre les 
wilaies per fer projeccions de pel·lícules d’alumnes de l’Escola i pel·lícules 
estrangeres. 
 

http://www.escueladecinedelsahara.org/
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Ens rep el seu director, Omar Ahmed. La construcció de l’Escola va anar a càrrec de la 
Cooperació espanyola. Un cineasta navarrès aconsegueix diners de col·legues 
cineastes per sufragar les despeses corrents de l’Escola (300€/mes aprox). 
 
L’objectiu de l’Escola és formar joves cineastes per tenir professors autòctons i així 
bastir les bases de la cinematografia sahrauí. Entenen el cinema com una eina de 
sensibilització sobre l’existència del poble sahrauí i la pervivència del seu conflicte. 
Valoren molt els intercanvis amb alumnes graduats d’escoles estrangeres, professors 
o cineastes. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Molins de Rei va fer una reunió a les 10 h amb 
l’alcalde i el consell de la daira de Emhereiz (ciutat agermanada amb aquesta ciutat) 
per recuperar el contacte que s’havia perdut amb el canvi de govern d’Emhereiz ara fa 
un any. 

 
Durant la reunió, ens van exposar que tot i l’agraïment i sempre benvinguda de l’ajuda 
material i econòmica, el més important per a ells és que no els oblidem i que seguim 
donant suport al poble sahrauí a nivell polític i de sensibilització. 

 
Després de la reunió i d’escoltar les demandes i prioritats del consell es va realitzar 
una visita per la daira i pels diversos serveis que estan molt precaris com l’ajuntament, 
el dispensari i  l’UJSARIO, on es va poder certificar les condicions nefastes en que es 
troben aquestes instal·lacions. 
 
L’Ajuntament de Viladecans va visitar l’Hospital Psiquiàtric de i l’Hospital General de 
Rabouni. 
 
L’Hospital Psiquiàtric de Rabouni es va inaugurar a l’any 2013 amb finançament de la 
Campanya  Viladecans Solidària, ens rep el seu director i ens explica el seu 
funcionament i destaca l’ importància  d’aquest servei a la comunitat en  l’ àmbit de la 
Salud Mental. 
 
Consta d’un  servei d’atenció primària i d’hospitalització si es necessari, te una 
capacitat per a 30 persones. 
 
A l’Hospital General de Rabouni visitem la consulta oftalmològica i ens atent l’únic 
oftalmòleg titulat que disposen el campaments. Ens comenta que fa dues setmanes 
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que ha arribat als campaments  procedent de Cuba amb el títol de oftalmologia i que 
esta en ple procés de definició del servei.  
 
També hi es present l’optometrista de la wilaia de Smara amb el qual parlem sobre els 
serveis optomètrics que s’ofereixen a cadascuna de les wilaies, els aparells que tenen 
a disposició així com les disfuncions  més habituals que troben als campaments 
donades les condicions climatològiques.   
 
Finalitzades les visites ens reunim amb el Director de Cooperació que torna a fer 
incidència en  que la Consulta Oftalmològica d’Ulls del Món no ha comptat amb 
recursos econòmics aquest any  i s’han vist obligats a suspendre el servei, per tant  
qualsevol proposta de projecte en la línia de la Salud Visual seria prioritari. 
 
Per la seva part, el grup format per Caldes de Montbui, Lleida i  Vilanova i la Geltrú, 
acompanyats per la subdelegació del Front Polsari a Catalunya, visiten diferents 
projectes a la Wilaya d’Auserd, a proposta de l’Ajuntament de Lleida. També s’inclou  
com a novetats a l’agenda la reunió amb la Sra. Mahfuda Mohamed Rahal,  Ministra 
d’assumptes Socials i Promoció de la dona i amb la Sra. Mariem Salek, Governadora 
d'Auserd. 
 
Realitzem les visites següents: 
 
Centre de formació per a dones a Auserd. Es tracta d’una escola de formació, 
capacitació professional per l’aprenentatge d’oficis en els àmbits de la gestió 
administrativa, oficina, patronatge, informàtica. 
En aquest espai ens rep la Sra. Mahfuda Mohamed, Ministra de afers socials, ens 
manifesta que no vol rebre’ns en un despatx sinó que vol que coneixem de primera mà 
la tasca que desenvolupa diàriament i ha obert expressament el centre per a que en 
coneguem el funcionament. 
Manifesta en reiterades ocasions que és molt necessari recolzar a la dona, sobretot en 
el camp del gènere i desenvolupament. És un gran repte per a les dones que sols 
tenen en ment cuidar a la família i desenvolupar els treballs voluntaris corresponents. 
Mostra la seva preocupació perquè pensa que cal treballar molt en el camp de la 
igualtat de gènere. En aquest aspecte, cal generar incentius per a que les dones 
puguin desenvolupar-se econòmicament, ja que totes les opcions laborals que han de 
cobrir són de treball voluntari, amb incentius molt baixos tenint en compte la dedicació 
que els hi suposa.  
 
Com a idees marc que ens transmet ens centrem en: 

 Formació en el camp de les noves tecnologies. 

 Projectes per fomentar l’emprenedoria de les dones, com a complement al 
treball voluntari que desenvolupen i això poder generar ingressos a les famílies. 
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Centre regional de Medi Ambient d’Auserd. Es tracta del Centre de gestió regional 
de medi ambient. 
 
Ens reunim amb el Sr. Hamada Kadi, Director regional de Medi ambient i aigua 
d’Auserd, manifesta les mancances que tenen amb camions cisterna i de residus. Dels 
camions de recollida  de residus manifesta que n’haurien de  tenir com a mínim 2. 
El centre té 7 persones treballadores mantenint el servei. Aquests reben un incentiu 
molt baix per la tasca que desenvolupen. 
 
Tot i les batudes setmanals de recollida de residus que es desenvolupen a les daires 
(on hi ha un sistema de equips de voluntaris que fan la feina), continuen estan brutes i 
hi ha un vertader problema amb la gestió dels  residus.  Els mateixos camions han de 
fer rutes molt llargues per a la recollida dels mateixos, moltes zones a vegades queden 
al descobert. El Sr. Hamada planteja que possiblement es pogués solventar aquest fet 
si hi hagués a les daires punts de recollida periòdica. La gent es desplaça al punt i el 
camió en dia acordat recull. 
 
Ens interessa veure l’hort comunitari que han muntat al mateix centre de gestió 
regional, els treballadors intenten trobar maneres de complementar el poc incentiu que 
reben mensualment. Es parla de poder atansar els horts a les famílies, fins i tot des del 
centre gestor de medi ambient es podria assessorar a les famílies en aquest aspecte. 
Ens recorden que en les plantes d’osmosi, es perden molts litres d’aigua amb el 
tractament que podrien anar cap al conreu. 
 
D’altra banda també creu que hi hauria d’haver mes consciència i sensibilització en 
matèria de reciclatge i nombra alguns exemples com el projecte dels nois que reciclen 
bosses o l’arquitecte de les botelles. Parla de recicla metall, el que podria generar un 
mercat intern. 
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Centre de Joventut i esports  d’Auserd. Ens trobem amb el Sr. Mohamed Bah, 
Director de Joventut i Esports d’Auserd, ens ensenya el centre on es desenvolupen 
part de les activitats amb joves, així com part del programa Cicles Formatius a 
Terreny. En els entorns del mateix  en troben el Centre de discapacitats i el Centre de 
discapacitats sensorials, centres que han rebut el finançament de l’Ajuntament de 
Lleida en alguns recolzaments específics i que en l’actualitat son dos dels centres on 
els joves de Lleida hi fan pràctiques. 
 
En els entorns, hi podem veure els murals fets entre els joves sahrauís i els joves 
Lleidatans participants en els programes Cicles formatius a terreny dels anys 2017 i 
2018. 
 

 
Centre Esportiu  de Joves d’Auserd. En aquests moments a través d’un projecte 
realitzat entre Sahara Ponent, Ajuntament de Lleida i Ekke, s’està duent a terme la 
rehabilitació dels diferents equipaments, així com la implementació d’una pista 
d’atletisme. 
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Instal·lacions de la Biblioteca Bubisher, també realitzada amb el finançament de 
l’Ajuntament de Lleida. 
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Microprojectes d’emprenedoria per a joves Sahrauís. A través del Director de 
Joventut i esports, el Sr. Mohamed Bah, tenim l’oportunitat de conèixer aquests 
projectes posats en marxa per la cooperació danesa. Se’ns planteja la necessitat de 
treballar amb els joves, es important que a banda de tenir les seves necessitats 
cobertes als campaments, es puguin desenvolupar econòmicament i no acabin  en 
altres afers com l’extremisme islàmic, tràfic de drogues o marxant dels campaments. 
Ens parlen de la bona experiència que tenen amb els projectes d’emprenedoria posats 
en marxa per la cooperació danesa, que consisteixen en presentar proposta, si 
aquesta es seleccionada s’aporta el material per posar en marxa el servei i si en 5 
anys el consoliden ja es queda el negoci muntat i si no funciona, el material va a un 
altre jove emprenedor. 
 
Visitem 3 projectes: 
 

 Granja de llet de cabra: 

 
 

 Hammam : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Barberia:  
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Coneixem aquests 3 directament, però n’hi ha mes de 30 en funcionament i amb gran 
èxit.  
 
Ens comenta que la idea del ministeri es fer projectes d’emprenedoria. Actualment els 
que ja funcionen són projectes individuals o col·lectius, projectes  que són el 
sosteniment d’entre 2 i 5 famílies. Són projectes comunitaris, perquè són grups de 
joves beneficiaris que al final col·laboren per a portar a terme un projecte 
d’emprenedoria. A més a més els que ja estan funcionant estan servint de referent als 
joves que s’animen a crear propostes similars. 
 
També val a dir que tenen una funció social, ens posa l’exemple de “la bugaderia” que 
renta la roba de l’escola de discapacitats i dels centres de mutilats... 
 

Parlament Sahrauí. Ens rep la Governadora d’Auserd, la Sra. Mariem Salek, en seu 
del Parlament Sahrauí, on es troba per motius d’agenda. 
 
Ens parla de la composició de la Wilaya d’Auserd,  de mes de 36.000 persones, 
destaca que està liderada per dones, on les alcaldesses de totes i cadascuna de les 
daires d’Auserd són dones. 
 
Segons la seva opinió hi ha uns grans fronts a treballar: 
 

1.  El tema dels joves: Llocs de treball per a joves, la conjuntura actual ha de 
treballar per trobar mecanismes per aconseguir una estabilitat laboral per als 
joves. Si aquesta no es troba, la pressió política, l’extremisme i el tràfic de 
drogues poden fer perillar tot aquest potencial. 

2. El tema de l’aigua i del medi ambient: Manifesta que si volem que la gent tingui 
una vida saludable, es fonamental  l’aigua i la nutrició, per això afegeix que 
l’aigua ha d’arribar a les cases i que les deixalles també s’han de recollir 
periòdicament. Falten transports i cisternes per millorar-ho. S’ha de garantir un 
ambient net i que l’aigua arribi. 

3. El tema de la formació, l’emprenedoria i la igualtat: Cal fomentar projectes 
formatius i aconseguir un 40% -50% de retenció de les persones formades. Per 
aconseguir-ho creu que es fonamental reforçar i fer autosostenibles les 
estructures administratives. 
Comenta que la majoria de les estructures administratives  voluntàries als 
campaments estan gestionades per dones, es gestionen amb voluntariat i  
incentius molt baixos, no suficients com per que la seva tasca es desenvolupi 
amb eficàcia i professionalitat. 
En aquest aspecte torna a plantejar la possibilitat de fer projectes petits 
d’emprenedoria per complementar la tasca voluntària que les dones 
desenvolupen i poder així aconseguir una mínima estabilitat econòmica... 
pensa que hi podrien haver vàries opcions, des de projectes petits 
d’emprenedoria a creació de cooperatives de dones... 
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