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HISTÒRIA

Colònia espanyola fins l’any 1969. 

L’any 1973 es crea el Front Polisari, cret per policies nacionals, territorials, miliars… No van entregar les armes de servei per lluitar per la 
lliberació del Sàhara Occidental. 

L’any 1975 s’incia la Marxa verda, s’invaeix el Sàhara Occidental per part de Marroc, i fent cas omís a l'ONU. 

El 14 de novembre de 1975, se signen els acords Tripartits de Madrid, implicant l’entrega del Sàhara a Marroc i Mauritania. L’ONU 
(Resolució 380/1975) condemnava l’invasió marroquí i va dictaminar la retirada inmediatament del territori. 

La població sahrauí fugia de la guerra (majoritariament infants, dones i gent gran), bombardejats amb napalm i fosfor blanc. La població que 
no va morir, es va instalar de forma TEMPORAL a la zona de Tinduf. 

L’any 1978 es signa la pau amb Mauritania. 

L’any 1988 s’autoritza al Secretari General a nombrar un enviat especial per vetllar per un referèndum de lliure determinació del poble 
sahrauí. L’any 1991 es crea la MINURSO, plantejant dues opcions: independecia sahrauí o integració en Marroc. S’havia de celebrar com a 
màxim el febrer del 1992. 

La guerra finalitza al setembre del 1991, esperant el referèndum. 

Es crea el MUR DE LA VERGONYA, longitud total de 2.700 kilómetres. 

13 de novembre del 2022 es trenca l’alt al foc, per part del Marroc, atacant la població sahrauí. 

14 de novembre, Brahim Ghali, emet informe anunciant el trencament del alt al foc entre el Front Polisari i Marroc. 





BANDERA

Verd: Esperança de tornar a la seva 
terra. 

Blanc: Pau

Negre: Dol per als que no estàn. 

Roig: Sang derramada de tots els 
màrtirs. 

Estrella: República àrab. 

Lluna: Pais musulmà. 



CAMPAMENTS DE REFUGIATS 

Ubicats a Tinduf. 

Distribuits en diferents Wilayes (ciutat), daires (poble) i 
barris. 

Rabuni: Ciutat de gestió central. 

Aaiun (30%): Guelta, Amgala, Dcheira, Bucraa, Hagunia 
i Daura. 

Auserd (21%): Zug, Agüenit, Tichla, Miyek, Lagüera, 
Bir-Ganduz.

Bojador/27 de febrero (10%): 27 de febrero, Akti, 
Lemsid. 

Smara (30%): Farsia, Mahbes, Yderia, Hausa, Bir-lehlu, 
Tifariti, Mheiriz.

Dajla (11%): Argoub, Yreifia, Um.draiga, Tiniguir, 
Gleibat.el fula, Ain-el beida, Bir Nzaran. 

En cada barri hi ha el centre administratiu, escola 
(madrassa), escola infantil (tarbia), centre d’atenció 
primària (dispensari), entre d’altres. 



ORGANITZACIÓ VIATGE 

Dates del 03/12/22 al 
11/12/22

Pendent de confirmació dels 
horaris. 

Vol Charter (Bcn-Tinduf).

Seguretat. 



FACTURACIÓ 

Equipatge de mà: 10kg per persona. 

Roba còmoda. (3/4 mudes)

Roba interior. 

Jaqueta d’hivern.

Bambes còmodes. 

Xancles. 

Necesser personal. 

Medicació (suero, ibuprofé, fortasec…)

Frontal

Ulleres de sol

Sac de dormir

Maletes: 30kg per persona.

Medicació.

Alimentació

Material sanitari. 



QUE FAREM? 
QUE VISITAREM?

Dispensaris.

Escoles de primària, infantil i secundària. 

Farmacia central.

Centre de persones amb discapacitat.

Centre de dones.

Escola de cine.

Hospital central.

Museu de guerra.

AFRAPADESA

Centre de mutilats de guerra.

Hospital per a persones amb discapacitat

Mercat

Ministeri de sanitat

Ministeri d’Educació

Infants estiu 2022 Vacances en Pau



CONVIUREM AMB UNA FAMILIA SAHRAUI, PER CONÈIXER MILLOR 
LES SEVES COSTUMS I LA REALITAT QUE VIU AQUEST POBLE 

OBLIDAT… 
… I QUE NOSALTRES DONAREM VEU!



TORN DE PARAULA



Gràcies per ser 
i 

estar. 
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