
Després de més de cent anys formant part 
del territori espanyol, i sent província es-
panyola des de 1958, al novembre de 1975 
Marroc va començar la "Marxa Verda" en 
què hi van participar al voltant de 350.000 
homes, dones i menors marroquins, a més 
d'un  contingent militar de 150.000 soldats.

Una part de la població sahrauí, sobretot 
dones, avis, i infants, va fugir del seu país 
per refugiar-se en una zona desèrtica al 
sud-oest d'Algèria anomenada "hamada", 
al voltant de la població de Tindouf on en-
cara romanen en els campaments de refu-
giats i refugiades.

Després dels intents de convocar referèn-
dums d'autodeterminació i negociacions 
sota l’auspici de l'ONU, el poble sahrauí 
està atrapat en una situació dolorosa i com-
plicada.

El nostre suport i solidaritat amb la seva 
causa, pot ser la clau perquè la situació de 
desemparament internacional es resolgui el 
més aviat possible.

A mitjans de la dècada dels 80, el Front Poli-
sari amb col·laboració amb les  associacions 
solidàries, posen en marxa el programa 
"Vacances en Pau".

Els infants sahrauís són els veritables am-
baixadors de la causa sahrauí, són els i les 
que cada estiu, ens empenyen a seguir de-
manant justícia per al seu poble.

ACULL UN 
SOMRIURE

TU TAMBÉ POTS 
SER FAMILIA 
D’ACOLLIDA!

+ INFO:

Comparteix
la seva il·lusió

648 090 737
vacancesenpau@catalunyasahara.cat

@saharacatalunya
@saharacatalunya

http://catalunyasahara.cat/

CA
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LUNYA AMB EL SÀHARA

DELEGACIÓ SAHRAUÍ 
A CATALUNYA



"Vacances en Pau" és un programa de 
sensibilització política i social, organitzat 
i coordinat pel Ministeri de Joventut de 
la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD), la Delegació del Front Polisari 
a Catalunya i les Associacions i ONGD 
solidàries amb el Poble Sahrauí. 

El programa fa possible que, durant dos 
mesos, nens i nenes sahrauís, d'entre 
els 10 i 12 anys, surtin dels campa-
ments de població refugiada de 
Tindouf (Algèria) i siguin aco-
llits per famílies catalanes 
durant l'etapa estival. 

QUÈ BUSQUEM? OBJECTIUS

Persones que tinguin voluntat 
de contribuir amb entusiasme, 
solidaritat, temps i compromís 
tant a la causa com en el desen-
volupament del Poble sahrauí, i 
amb la millora substancial de la 
qualitat de vida i educació inter-

cultural de les i els menors 
que participen a "Va-

cances en Pau".

Un dels objectius generals del progra-
ma és transmetre a la ciutadania i als 
poders públics la urgència de resoldre 
de forma justa i definitiva la situació 
en que es troba el Sàhara Occidental, 
possibilitant al poble sahrauí l'exercici 
del seu legítim dret a l'autodeterminació 
i amb això la tornada al seu país.

A més són objectius fonamentals: 
• Fomentar actuacions de tot tipus en-

caminades a millorar el nivell de vida 
de les persones, potenciant els llaços 
històrics que uneixen el poble sahrauí 
amb el poble català. 

• Allunyar als menors de les duríssimes 
condicions climatològiques dels cam-
paments, especialment a l’estiu

• Realitzar als menors un complet reco-
neixement mèdic. 

• Complementar les mancances nutri-
cionals. 

• Facilitar l'apropament entre dues cul-
tures. 

• Crear vincles familiars durant l'aco-
lliment que perduraran una vegada 
que tornen als campaments. 

VACANCES EN PAU
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