DINS LA NOSTRA ASSOCIACIÓ, EL NOSTRE PRINCIPAL PROJECTE ES DIU:

VACANCES EN PAU
El projecte de Vacances en Pau, organitzat per la Delegació del Front
Polisari i les entitats solidaries amb el Poble Sahrauí a Catalunya, és un
símbol de solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i un clam per la pau,
contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra.
Aquest projecte, on famílies catalanes acollen a nens i nenes sahrauís
durant els mesos d’estiu, pretén oferir a aquests infants la possibilitat de
veure i gaudir de moltes coses que allà d’on venen, només coneixen en els
llibres escolars (rius, muntanyes, el mar, ...etc) i la de conviure amb nens i
nenes catalans/nes per arribar a tenir una altra imatge del món, diferent a la
que els hi mostra la realitat quotidiana dels campaments de refugiats on el
Poble Sahrauí viu exiliat des de l’any 1975.
Des de la signatura dels Acords Tripartits de Madrid i l’immediat repartiment
del Sàhara Occidental en mans de Marroc i Mauritània, al voltant de
184.000 sahrauís viuen organitzats en campaments allà on res no creix, la
«hammada» , un desert inhòspit situat a la regió algeriana de Tindouf.
Les condicions de vida són extremes: temperatures superiors als 50 graus
a l’estiu i baixíssimes durant les nits d’hivern; amb manca d’aigua corrent i
llum elèctrica. A tot això s’ha de sumar la manca d’alimentació creixent, de
medicaments, de vestit,... i, en definitiva, dels productes més bàsics. Un
dels sectors més afectats per aquestes difícils condicions de vida són els
infants que en moltes ocasions no tenen cobertes les necessitats més
bàsiques per al seu bon creixement i desenvolupament personal.
La creixent manca d’aliments es deguda el retall important de l’ajuda
alimentaria per part dels organismes internacionals (PAM, ACNUR) que any
rere any agreuja la situació precària de la població dels campaments de la
que els infants constitueixen un grup de risc. A aquesta situació s’hi afegeix
actualment la davallada en les aportacions per part de la cooperació local,

nacional i estatal. Sense oblidar la crisi econòmica que afecta a moltes de
les famílies catalanes que particularment ajudaven a famílies sahrauís.
El projecte d’acolliment temporal “Vacances en Pau” continua sent avui
imprescindible, entre altres coses, per donar a conèixer la situació en la
que fa més de 41 anys viu el Poble Sahrauí, però també perquè durant dos
mesos els infants sahrauís poden gaudir d’un estiu diferent al que tenen en
els camps de refugiats, un estiu amb una família catalana que els ofereix
una estància agradable, que els permet conèixer noves costums, noves
llengües però també una alimentació equilibrada i assistència mèdica.

Objectius Generals
 Fomentar l’acolliment de infants sahrauís durant els mesos d’estiu
 Afavorir la difusió i sensibilització de la situació del Poble Sahrauí entre la
població catalana, concretament a través de la nostra associació, a les
Terres de l'Ebre.

Objectius Específics
 Augmentar fins a 20 el nombre d’infants sahrauís acollits a Terres de
l'Ebre l’any 2018 perquè tinguin la possibilitat de passar les vacances en
un entorn diferent en el que viuen la resta de l’any en els campaments de
refugiats de Tindouf.
 Aconseguir el finançament per poder portar 20 infants sahrauís a Terres
de l'Ebre.
 Fomentar i impulsar l’apropament entre el poble sahrauí i el nostre país.
 Donar suport polític al procés d’autodeterminació del poble sahrauí.
 Facilitar l’accés a una atenció sanitària general a tots els participants del
projecte i especialitzada per als que ho necessitin.

a. Resultats esperats

R.1: Tenir 20 famílies que vulguin acollir infants sahrauís acollidores a
Terres de l'Ebre.
R.2: Aconseguir el finançament necessari per poder acollir 20 infants
sahrauís.
R.2: Acollir 20 infants sahrauís a Terres de l'Ebre.
R.3: Revisió mèdica a tots els infants
R.4: Participació en les activitats per part de totes les famílies
R.5: Realització d’una activitat reivindicativa en cada municipi que acull
infants.
Determinació de famílies acollidores
Pre-inscripció de famílies que volen participar en el projecte
Confirmació de les famílies que ja havien acollit l’any passat i que aquest
any tornaran a acollir.
Inici procés selecció famílies que acolliran aquest any per primera vegada.

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

Trobades amb famílies biològiques als campaments
Trobades als campaments de refugiats amb les famílies dels infants que
vindran a Catalunya per explicar-lis com plantegem el projecte a Catalunya,
que puguin explicar als infants que és trobaran quan vinguin a casa nostra i
preveure infants que no vulguin viatjar

Gestió documentació

Tràmit de documentació a totes les institucions que ens han de facilitar
l’estada dels infants:


Subdelegació del govern



Direcció General d’Atenció al menor de la Generalitat de Catalunya



Cat – Salut per al tràmit de les targetes sanitàries temporals.

Arribada dels infants.
Arribada dels infants sahrauís a l’aeroport del Prat (dies i horaris a confirmar
per la companyia àrea).
Un cop identificats, cada coordinador o coordinadora de zona els
acompanyarà

fins

als

diferents

municipis

on

els

entregaran

als

coordinadors/es de municipis que seran qui els acompanyaran a les famílies
acollidores

Estada infants Catalunya
Des del primer moment els infants restaran amb la família d’acollida
designada per l’organització. Durant la primera quinzena la família es
compromet a:
o Acompanyar a l'infant a la revisió mèdica general que ha estat
prèviament concertada pels coordinadors/res. Els pediatres dels Centres
d'Atenció Primària de cada municipi realitzaran les visites tenint en
compte la situació en la que viuen en els campaments aquests infants i
sobre la que els hi haurà informat l’organització.
o Acompanyar als infants sahrauís a les visites mediques especialitzades
planificades pel pediatre, en cas de que aquest les consideri
necessàries.
o Assistir a la recepció dels ajuntaments dels municipis que han acollit
infants sahrauís i que els Coordinadors/es del municipi hauran previst
amb anterioritat.

o Acompanyar als infants sahrauís a la Festa Central del Projecte de
Vacances en Pau en algun dels municipis participant en el projecte.
Aquesta Festa té un caràcter lúdic i de convivència entre tots els infants
que han vingut a Catalunya i les famílies que els ha acollit.
Al voltant d’aquest Festa s’organitzarà també activitats de sensibilització i
reivindicatives sobre la situació del Poble Sahrauí i la solució justa i
duradora al conflicte en que fa més de 41 anys que viu aquest Poble.
És important que els infants sahrauís convisquin amb infants catalans i
coneguin les nostres costums per això en alguns casos l’organització del
municipi facilitar que els infants sahrauís participin en els Casals d’Estiu del
municipi.
Així mateix i per tal de que els infants sahrauís, sobretot en els primers dies,
no trobin a faltar els seus companys s’organitzaran activitats de lleure
conjuntes entre totes les famílies de cada municipi o zona Durant aquest
mes s’organitzarà una visita al Parlament de Catalunya d’una representació
dels infants sahrauís, dels acompanyants i de les famílies acollidores, on el
President del mateix els hi donarà la benvinguda a casa nostre.
Durant el mes d’agost els infants conviuen amb les famílies i només en
algunes ocasions s’organitzen activitats col·lectives.
Els infants poden marxar de vacances a altres indrets amb la família
d’acollida sempre que no signifiqui un desplaçament a un altre país.

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

