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1.

PRESENTACIÓN DO PROXECTO (Ejemplo parque de

Smara)
Este proxecto nace das propias necesidades do pobo saharaui, onde máis de 165.000
persoas atópanse nos campamentos sen os servicios básicos de atención de
emerxencias en accidentes de tráfico, inundacións, atención sanitaria de calidade,
etc.
Co proxecto de implantación de parques de bombeiros e un hospital de referencia nos
campamentos saharauis, preténdese que as persoas que viven neles poidan ter recursos
de protección civil, e mellorar a sanitaria, para poder facer fronte aos desastres de orixe
natural ou antrópico, preservando así as condicións necesarias para a súa supervivencia.
O proxecto obxecto da presente memoria é para a construcción de un parque de
bombeiros na wilaya de SMARA nos campamentos saharauis no deserto argelino. Estes
parques estarán equipados con persoal capacitado e con material específico contra
lumes (camións, ambulancias, bombas hidráulicas, etc.). Ademais das funcións propias
da protección civil como son a extinción de lumes, o socorro en accidentes de tráfico,
etc. realizaranse tamén funcións de formación á poboación en materia de prevención
de lumes e primeiros auxilios, así como outras tarefas de gran importancia no deserto tales
como o transporte de auga, limpeza de depósitos de auga potable, etc.
Debido as precarias condicións de acceso a espazos sanitarios dignos nos
campamentos, ademais do hospital de Smara, que comezouse a construír neste mes de
abril de 2.019, cada un destes parques de bombeiros contará cun espazo de consulta ou
clínica e nunha segunda fase do proxecto dotaranse estas consultas de ambulancia, co
material sanitario necesario e de persoal cualificado.
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2.

XUSTIFICACIÓN DA INTERVENCIÓN

2.1.

ÁREA DE SAÚDE

A diminución de axuda humanitaria nos campamentos, unido ás extremas condicións
climatolóxicas da zona, a escasez de medios e a falta de persoal cualificado,
provocan que nos campamentos existan problemas de desnutrición e de atención
sanitaria en patoloxías xerais como anemia, diabetes, asma, hepatite, infeccións
urinarias e gastroenterites, así como enfermidades infecto contaxiosas.
Deixar sen protección a un colectivo, sen que poida acceder a unha asistencia
sanitaria básica, pode chegar a prexudicar gravemente á dignidade e integridade da
persoa, poñéndoa nunha situación de indefensión. As persoas nos campos non
acceden ao sistema sanitario argelino, e aínda que ao longo do tempo, foise xerando
certa infraestrutura sanitaria e a poboación conta con servicios básicos de saúde,
aínda son moi escasos e precarios, e sería preciso, cando menos, optimizar os recursos
existentes proporcionando materiais, equipos e ambulancias.
Na actualidade, existe un hospital en cada unha das provincias con unidades de
medicina xeral, pediatría e xinecoloxía, así como un hospital nacional que ten tamén
área de cirurxía. Nas localidades o que hai son dispensarios compostos por unha sala
de espera, unha sala de consulta e un almacén de farmacia, pero son a todas luces
espazos insuficientes con medios insuficientes. Moitas mulleres saharauis teñen aos seus
fillos e fillas nas súas propias jaimas, axudadas por comadroas expertas, debido a
escasez de medios de transporte para o seu traslado ao hospital.
2.2.

ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE

A localización xeográfica dos campamentos, situados no corazón do deserto do
Sáhara, na estéril Hamada argelina e a súa particular forma de distribuírse no territorio
para evitar bombardeos ou consecuencias ante posibles epidemias, obriga a que o
abastecemento de auga nos campamentos sexa realizada a través de pozos e
camións cisterna. Na zona norte, o principal problema para o abastecemento de
auga é de transporte dende os pozos ata as comunidades, e na zona sur o problema
é a contaminación da auga.
A auga consumida no Sáhara contén nalgúns puntos máis de 2.000 partículas
contaminantes, non ten unhas condicións de salubridade e calidade necesaria e
provoca non solo enfermidades renais, senón que ademais é a responsable de
enfermidades estomacais, dentais, hipertensión, diarreas, febres e a perdida de
apetito que acarrea consigo a malnutrición.
Os Ministerios Saharauis pediron tamén a colaboración de cara á Protección Civil
Saharaui, para realizar a limpeza a presión dos depósitos de auga potable máis
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grandes con bombas dos camións de bombeiros, xa que van acumulando no seu
interior substratos que prexudican a saúde pública dos campamentos. O presente
proxecto, ao dispor de camións de bombeiros e de persoal local que vai formar en
materia de protección civil, podería ser parte da solución ao problema do
saneamento.
2.3.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Outro dos grandes problemas que existen no territorio saharaui é que a cantidade de
accidentes de tráfico é moi elevada debido ao exceso de velocidade, falta de
revisión dos vehículos, malas condicións da pavimentación e a falta de educación
vial. Moitas das mortes acontecidas nos campamentos son consecuencia destes
accidentes, mortes que poderían evitarse se dispuxesen dun bo servizo e de medios
para o rescate como os que propoñemos neste proxecto.
2.4.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

Ao longo destes 40 anos de exilio forzoso nos campamentos de refuxiados saharauis, as
condicións de vida foron mellorando dentro da gran precariedade e indignidade que
supón vivir nestas condicións.
Unha das medidas que foron implementadas para mellorar a calidade de vida foi a
implantación de sistema eléctrico nos distintos campamentos, pero as instalacións
eléctricas son na súa maior parte precarias e iso provoca que sexan desatados gran
cantidade de lumes. A presencia dun sistema eléctrico novo en campamentos en
situacións moi precarias, require ter unhas medidas de protección e prevención da
poboación que nestes momentos son inexistentes, por iso a prevención e a protección
contra lumes é unha cuestión prioritaria para o Goberno Saharaui.
2.5.

INUNDACIÓNS

Debido ao cambio climático, prodúcense case cada ano graves inundacións que
sitúan aos campamentos, aínda máis se cabe, en situación de emerxencia. Estas
inundacións destrúen a maioría das vivendas, xa que son construídas en adobe.
Gracias ás motobombas das que xa dispoñen os nosos bombeiros dende o ano 2.016
podemos colaborar nas labores de rehabilitación.
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3.

IDENTIFICACIÓN E FORMULACIÓN DO PROXECTO

O proxecto descrito é para a construcción de un parque de bombeiros na wilaya de
SMARA nos campamentos saharauis.
Ca construción dos Parques de Bombeiros, preténdese dar solución á ausencia de
medios de intervención contra lumes e en materia de protección civil e sanitaria.
Trátase este un proxecto tanto de construción como de formación de persoal en
materia de primeiros auxilios, prevención, manexo, etc.
Hai unha parte do proxecto global xa iniciada:
o

Parque no campamento de Rabunni: comezouse a traballar aquí no ano 2.015,

e a construción foi levada a cabo por parte dos 21 bombeiros que agora traballan nel.
Este parque está actualmente equipado con vehículos autobomba e conta dende
xaneiro de 2.018 con unha ambulancia 4x4, especialmente útil para o traslada de
feridos e intervención nos accidentes.
o

Parque no campamento de Dahla: iniciouse no ano 2.016 e xa se levou a cabo

a formación e contratación dos 5 bombeiros que o albergan. O parque da cobertura
na Wilaya máis aloxada de todas, que é tamén a que máis inundacións sufriu nos
últimos anos.
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3.1.

MEMORIA DESCRITIVA DO PROXECTO DE PARQUE DE BOMBEIROS EN SMARA

O parque de bombeiros de Smara seguirá a manter a forma e funcionalidade dos
outros parques de bombeiros xa realizados, xa que queda demostrado que a
disposición elixida é a que mellor responde ás demandas de uso do centro.
A forma da edificación será en U, de tal forma que o edificado peche un espazo
interior cuberto pero aberto, que poida funcionar de forma versátil: entrada de
vehículos, distribuidor, zona de sombra, etc.
O

volume

proxectado

ten

forma

asimilable a un cadrado de 15 x 15m. A
zona sombreada en gris correspondese
ca construción pechada e cuberta.
Cada unha das partes da U responde a
un uso diferente:
-

Descanso, cociña e servizos

-

Consulta médica

-

Almacén
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De cara á ideación do proxecto, e aprendendo dos outros proxectos de parques de
bombeiros xa feitos, fixéronse algúns cambios funcionais para que o conxunto da
planta fose máis sinxela tecnicamente e funcionalmente.
Todos os accesos ao parque realízanse a través do patio común, de tal forma que a
intimidade, o control e as precaucións de cara as entradas de area nas estancias
estivesen controladas.
O brazo superior concentra as estancias máis privadas, as de dormitorio, cociña e
estar e os servizos hixiénicos. Evitouse que cada unha das estancias tivese acceso
dende o exterior para que a cociña / estar puidese funcionar como filtro a cada unha
das outras estancias. Isto, a parte de evitar aumentar o número de chaves a colocar,
reduce tamén o importe económico ao prescindir de varias portas de acceso.
O brazo central da U correspóndese cos usos hixiénicos de aseos e vestiario. Este brazo
é o que está máis preto da fosa que vaise colocar ao sur da edificación, e óptase polo
tanto por dispoñer aquí os servizos para unificar todas as saídas nun punto. Estes
servizos hixiénicos serven á zona de persoal, outro abre cara ao patio cuberto, e outros
dous ábrense á zona de consulta.
O brazo inferior da U ten os usos de consulta médica, con espazo de espera que actúa
como filtro. Ten tamén un aula de formación, e un gran espazo de almacenaxe.
Con respecto aos alzados do edificio, mantense a forma previa deseñada para os
outros parques. Colócanse as fiestras de forma que garantan as ventilacións cruzadas
de cada un dos espazos, evitando na medida do posible ventilar a través do patio
cuberto, no cal pode haber fume dos vehículos. Estas fiestras non serán moi grandes,
para impedir a entrada masiva de calor, así como a posible entrada de areas.
A cuberta terá un único auga, de tal forma que os espazos interiores terán altura
interior libre variable segundo a súa posición.
3.2.

MEMORIA CONSTRUTIVA DO PROXECTO DE PARQUE DE BOMBEIROS EN SMARA

Cimentación:
A cimentación realizarase mediante unha zapata corrida de formigón armado
fabricada in situ dentro da escavación da zanja a realizar.
Estrutura portante:
A estrutura de toda a edificación será de bloques de formigón. Os bloques de
formigón serán realizados in situ, gracias á compra dunha máquina de fabricación de
bloques de formigón. Desta forma, afórrase o envío de material.
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A estrutura proxectada é de muros de carga realizados con bloque de formigón, con
unha coroación dun zuncho horizontal de formigón armado onde apoiará o sistema
estrutural da cuberta.
Os muros de bloque de formigón irán reforzados cada 3m aproximadamente, de tal
forma que se armen estes bloques interiormente formando “pilares”, que ademais da
armadura de tendel a colocar, armarán o conxunto da estrutura.
A estrutura portante coincide ca fachada exterior da edificación, son os propios muros
de carga. Esta fachada será enfoscada e pintada. Terá que haber un especial
coidado á hora de deixar os ocos para as fiestras, colocando dintel superior.
Cuberta:
Sobre o zuncho de formigón armado que remata superiormente os muros de bloque,
colocaranse as cerchas metálicas que conforman o sistema estrutural da cuberta na
zona do patio cuberta, onde hai unha maior luz a salvar para ter un espazo diáfano.
Na parte cuberta da U, colocaranse vigas e viguetas. Unha chapa atornillada á
estrutura de cuberta será a que faga toda a cobertura da edificación.
Particións interiores:
As particións interiores serán realizadas cos propios bloques de formigón, e levarán
todas as rozas precisas para pasar as instalacións necesarias.
Nas zonas húmidas, estas particións irán alicatadas ao menos ata á altura da porta. No
resto de zonas realizarase un enfoscado e posterior pintado.
Instalacións:
A edificación non disporá de auga quente sanitaria, nin tampouco de emisores de
calor.
As augas grises dos servizos hixiénicos serán derivadas a unha fosa a colocar na zona
sur da parcela.
A instalación eléctrica chegará ata a edificación de forma soterrada.
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4.

PAÍS BENEFICIARIO E LOCALIZACIÓN

4.1.

SITUACIÓN XEOGRÁFICA DO PROXECTO

O Sáhara Occidental é un territorio do norte de África situado no extremo occidental
do deserto do Sáhara. Limita ao norte con Marrocos, e ao este con Argelia. O Sáhara
occidental ten actualmente ten unha poboación estimada de 550.000 persoas, as que
hai que sumar en torno a 170.000 saharauis refuxiados en campamentos.
O proxecto está xa sendo implantado nos campamentos de persoas refuxiadas na
República Árabe Saharaui Democrática, situada na zona occidental do deserto
argelino, próximos á cidade de Tinduf.

Actualmente, este é un territorio en litixio, e segundo a Comunidade Internacional
representada polo seu máximo órgano (a Asemblea Xeral das Nacións Unidas), non
ten un lexítimo posuidor ata que non celebre un referéndum no cal os saharauis
decidirán entre a autodeterminación ou ben prolongar a súa anexión a Marrocos.
Este feito condicionará a propia situación das infraestruturas ao non poder levarse a
cabo importantes inversións en obras por tratarse dunha situación de provisionalidade
que, por outra banda, estendese xa máis de catro décadas.
4.2.

SITUACIÓN DO CAMPAMENTO DE SMARA

Smara é un campamento situado a pouco máis de 30km de Tinduf.
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Está comunicada co resto de campamentos e cidades mediante unha vía de
circulación rodada no seu límite norte, que adéntrase no campamento polo seu
centro, dividindo desta forma o campamento en dúas zonas, sectorizadas como se de
mazás se tratasen, formando as cuadrículas dos barrios. Todo o campamento atópase
rodeado de un extenso muro a modo de defensa.

Seguindo a vía central que divide o campamento en dúas partes, e na zona central
do campamento, atopamos unha gran plantación que é a que marca a referencia
da zona onde vaise instalar o parque de bombeiros de Smara. A parcela onde
situarase o parque está inmediatamente ao norte desta plantación, ben comunicada
ao viario principal.
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5.

ESTUDO

DE

VIABILIDADE

E

SOSTENIBILIDADE

DO

PROXECTO
5.1.

ANTECEDENTES

Entre os anos1.884 e 1.885 tivo lugar a Conferencia de Berlín na cal repartiuse o
territorio africano entre as potencias europeas. Neste reparto, España fíxose co Sáhara
occidental, que pasou a ser colonia española “o Sáhara español”, e que en 1.958
pasou a ser unha provincia española máis.

Marrocos reclama entón ese territorio, e da comezo deste modo a Guerra de Ifni entre
España e Marrocos, que remataría un ano despois, cando se estableceron os límites do
Sáhara español e cedéronse a Marrocos os territorios setentrionais da zona do Río de
Ouro e o Sáhara histórico. Durante esta guerra, apareceu o Frente de Liberación do
Sáhara, que é o antecedente do nacionalismo saharaui.
Pasaron varias décadas entre conflitos, e non foi ata 1.974 cando España anunciou a
celebración dun referéndum de autodeterminación para a colonia do Sáhara
Occidental, pero incumpriu a súa promesa e en 1.975 o Rei de Marrocos organizou a
coñecida “Marcha Verde” para expulsar ao exército español do Sáhara occidental e
así poder ocupalo. Como consecuencia disto, España entregou a administración do
territorio saharaui a Marrocos e Mauritania a través do ilegal “Acordo de Madrid”, un
acordo non recoñecido polas Nacións Unidas, e polo tanto España segue a ser a
potencia administradora aínda que sexa Marrocos o que exerce de administrador
pese a oposición do pobo saharaui.

O Frente Polisario, apoiado por Argelia, loitou contra Marrocos que lles invadía polo
norte, e contra Mauritania, que intentaba tamén invadilos polo sur. En 1.979, unha
Mauritania cansada da contenda, retirase da súa parte ocupada do Sáhara que pasa
a dominio marroquí.
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Para facer fronte a este intento de recuperación do territorio, Marrocos cambiou a súa
estratexia militar e construíu oito muros defensivos impedindo a liberdade de
mobilidade das tropas do Frente Polisario e dividindo deste modo a parte liberada e a
ocupada.
Con este panorama, a maioría da poboación viuse obrigada a fuxir ata o deserto de
Argelia, onde se atopan os campamentos saharauis actuais.

Outra parte da poboación preferiu non fuxir e quedarse nos territorios ocupados por
Marrocos, estes territorios constitúen a maior parte do Sáhara e nel se atopan as
principais cidades: Aaiún, Dajla, Auserd, Bojador, Smara, Güera, etc. A poboación que
vive nesta zona vese sometida a continuas violacións dos dereitos humanos, o territorio
está pechado para o turismo e a prensa, e está protexido pola inmensa barreira
defensiva que constitúen os muros.
Outras persoas continúan nos Territorio Liberados, unha zona do Sáhara que está baixo
o control do Exército Popular de Liberación Saharaui. A súa situación, como potencial
zona de choques e combates, fai que solo unha pequena cantidade de familias
nómadas vivan aquí.
Os constantes retrasos para a celebración dun referéndum de autodeterminación e o
bloqueo do Plan de Paz causado polas continuas manobras do goberno de Marrocos,
fan que a situación política do pobo saharaui non mellore, prorrogando así, a situación
de refuxio nos campamentos de Tinduf, onde viven ao redor de 175.000 civís, na súa
maioría mulleres, nenas e nenos e anciáns.
Máis de 40 anos despois, a maioría das familias dos que partiron dos seus fogares
continúan á espera dunha solución para volver ao territorio saharaui, aos seus fogares,
unha espera que faise longa nos campamentos, que están situados no medio do
deserto, onde a agricultura non é viable e o comercio non ofrece un nivel de
beneficios suficiente para a manutencións dos habitantes.
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5.2.

SOSTENIBILIDADE

Dado que trátase dun proxecto ideado a partir das peticións dos propios órganos de
representación civil saharaui e servirán como recurso á poboación, espérase unha
total aceptación do mesmo.
Mediante a realización das construcións e o equipamento, posibilitase e perenniza o
mellor funcionamento de servizos esenciais como a atención sanitaria ou os recursos
de emerxencia e protección civil, e a capacitación da poboación durante o proxecto
permitirán, trala súa finalización, a correcta xestión dos espazos e o desenrolo das súas
funcións de forma adecuada.
5.3.

POLÍTICAS DE APOIO

Despois de case catro anos traballando neste proxecto, dende abril de este ano 2.019,
o goberno da RASD ao fin comprométese a pagar un pequeno salario a cada
bombeiro, e tamén a proporcionar 600 litros de combustible ao mes para que poidan
facer fronte ás saídas, e 500 euros ao mes para outros gastos dos parques como
poden ser os subministros, equipamentos, etc. Estas actuacións amosan o compromiso
do goberno da RASD co proxecto.
5.4.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

A medida que foise interiorizando o aloxamento do referendum, foise producindo un
cambio na RADS cara unha planificación comunitaria a máis longo prazo nos
campamentos. Os dereitos a desfrutar dunhas condicións de vida dignas traducíronse
en pequenas melloras nos espazos e infraestruturas e a negociacións e colaboracións
con ONGs, organismos internacionais e outros actores e actrices de cooperación.
O estado da RASD considera este proxecto como un compromiso obrigado, xa que é
fundamental en calquera sociedade ter un servizo de emerxencias e de protección
civil adecuado, para poder actuar con uns medios materiais e humanos apropiados.
O pobo saharaui leva 40 anos sen este servizo, e o Goberno da RASD está plenamente
comprometido ao seu desenrolo.
5.5.

CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO E CULTURAL

Os campamentos saharauis conforman cinco grandes asentamentos que se distribúen
en forma descontinua no territorio dependendo da existencia de auga potable no
lugar. Cada un dos asentamentos ou campamentos denominase Wilaya (provincia) e
divídese a súa vez en 3, 6, ou 7 Dairas (localidades), e cada Daira subdivídese en catro
concellos. Os nomes asignadas a cada unha das Wilayas e Dairas son os mesmos que
os do territorio do Sáhara occidental, como recordo do que era o seu fogar.
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A poboación de cada Daira (localidade) organízase en torno a cinco comités:
-

COMITÉ DE SAÚDE, integrado por dous subcomités: o de profesionais con

función asistencial e o de saúde preventiva, que responsabilizase de aspectos
relacionados con auga de consumo, o medio ambiente, etc.
-

COMITÉ DE EDUCACIÓN, dividido tamén en dous subcomités: un encargase das

gardarías e escolas primarias, e o outro ten ao seu cargo temas relacionados co
benestar das nenas e nenos e a alfabetización dos adultos.
-

COMITÉ DE SUMINISTROS, que realiza a distribución de alimentos, roupa, tendas,

gas, etc.
-

COMITÉ DE DESENROLO ECONÓMICO OU PRODUCCIÓN, que encargase da

produción en xeral, principalmente de artesanía.
-

COMITÉ DE XUSTIZA E ASUNTOS SOCIAIS, ocupado dos problemas sociais que

poidan existir na Daira (matrimonios, divorcios, etc. )
En cada Daira existe tamén un Consello Local que administra a vida diaria de cada
localidade e é dirixido por un alcalde, e un Consello Provincial ou de Wilaya que está
formado por responsables dos comités, directores rexionais e o gobernador da Wilaya,
que determina as metas, actuacións, programas, etc.
O sistema económico dos campamentos de refuxiados saharauis e practicamente
inexistente, dada a situación de conflito. A ausencia dunha base económica estable
dificulta, cando non imposibilita, a satisfacción plena das necesidades máis elementais
que esixe o desenrolo de toda colectividade humana.
Se ben é certo que as Wilayas máis preto de Tinduf benefícianse dunha maior
variedade de produtos e mellores prezos que os máis aloxados.
A familia representa a esencia da actividade comercial e o seu obxectivo principal é
a procura de novas alternativas de negocio e comercio (alimentos, roupa, artesanía,
etc.) aínda que os seus esforzos céntranse a cotio en proxectos de migración e
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remesas. Existen pequenas iniciativas como hortas experimentais ou experiencias de
tipo produtivo – cooperativo como panaderías, unha fábrica de xabón ou a
rehabilitación dunha antiga granxa avícola, impulsadas dende proxectos de
cooperación internacional.
Todas as Wilayas posúen a mesma diversificación de vivendas: tendas de campaña
de coiro ou tela chamadas Jaimas, construcións de adobe, construcións forradas de
chapa, vivendas en bloque de formigón, etc. Construcións pouco apropiadas para un
lugar con tan altas temperaturas, ademais de que a maioría destrúense en época de
choivas.
As instalacións eléctricas son moi precarias, non teñen auga corrente e no interior
contan co máis mínimo.
Actualmente estanse probando novos tipos de construcións máis resistentes, mellor
illadas e ventiladas aínda que de momento hai moi poucas.
5.6.

ENFOQUE DE XÉNERO

Os campamentos están administrados e dirixidos pola poboación feminina na súa
maioría. Aínda que xa na sociedade saharaui o rol da muller era xa moi relevante, a
situación da guerra e do exilio fixo que as mulleres alcanzasen uns niveis de
protagonismo inusuais nas sociedades veciñas.
Aínda que queda moito camiño por recorrer, as mulleres que viven nos campamentos
saharauis son mulleres empoderadas e fortes.
As mulleres constitúen case un 60 % da poboación, e cada unha debe pertencer a
algún comité: educación, saúde, subministros, xustiza ou produción. Da mesma
maneira que a muller xoga un papel fundamental na sociedade saharaui, tamén xoga
un papel fundamental neste proxecto, proxecto no cal o proceso de selección vai
primar ás mulleres para que sexan os principais axentes de intervención nos barrios.
Tanto as pequenas enfermarías e as ambulancias dentro dos parque como a
construción do hospital, están especialmente pensadas para poder mellorar a
atención sanitaria ás mulleres embarazadas e con bebés xa que como xa
mencionouse previamente, moitas delas teñen aos seus bebés nas jaimas porque non
poden transportalas ata o hospital, con todos os riscos que esta situación conleva para
elas e os seus bebés.
5.7.

FACTORES TECNOLÓXICOS

Non existe unha dependencia alta en relación cos aspectos técnicos e tecnolóxicos
máis aló do mantemento dos materiais e dos vehículos.
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5.8.

FACTORES MEDIOAMBIENTAIS

Os campamentos saharauis vénse fortemente afectados polo cambio climático, tanto
polas choivas torrenciais como polas cada vez máis extremas temperaturas no verán.
É por iso que o noso sistema de construción emprega materiais resistentes como o
formigón, con planchas de cubrición máis resistentes para os tellados (para facer
fronte a ventos e choivas).
Outro aspecto importante a valorar son as augas sucias e as fosas sépticas. Estas fosas
construíronse tradicionalmente, consistindo unicamente nun burato no chan tapado
cunhas planchas. Cando unha fosa satúrase, constrúen outra ao seu carón.

Nas

construcións dos parques de bombeiros, empregaranse fosas sépticas de plástico para
depurar as augas, e así evitar que as mesmas augas fecais poidan chegar ao subsolo
e aos mananciais que abastecen á poboación civil.
O desenrolo do proxecto non afectará á biodiversidade da zona.
5.9.
Aínda

FACTORES ECONÓMICO – FINANCIEIROS
que o goberno da RASD vai comezar a pagar un pequeno salario aos

bombeiros e tamén vai facerse cargo da gasolina e algunha outra partida, dende as
ONGs AIRE e Acción Norte, xunto cos nosos compañeiros e compañeiras saharauis,
temos buscado formas de financiación complementarias como poden ser a
fabricación de bloques de formigón (maquinaria que empregaremos tamén para
aforrar nas propias construcións) e a elaboración de bolsas e mochilas (nunha
cooperativa de mulleres saharauis) con traxes de bombeiros vellos e descartados para
o seu uso. Os beneficios dos bloques de formigón e da venta das bolsas revirten no
proxecto de protección saharaui, á vez que colaboramos con outros proxectos da
comunidade.
Ata o de agora, temos sido as ONGs participantes quenes fixemos fronte aos custes
que demandaba o proxecto. Agora liberámonos dunha parte do gasto, pero
seguimos precisando de fondos para as construcións, formacións, mantemento, etc.
5.10.

XESTIÓN POSTERIOR AO REMATE DO PROXECTO

Este proxecto conta o apoio de diferentes Ministerios do Goberno Saharaui, polo que
establecer un plan a futuro é factible. A idea é que indefinidamente sigan a funcionar
os cinco parques de bombeiros, cos vehículos autobomba e as ambulancias, e que
cada un destes parques conte con 5 bombeiros asalariados.
Para que o proxecto funcione, deberase impartir formación anualmente a todo o
persoal que se incorpore, así como ao persoal que xa forme parte do proxecto, en
todas as especialidades que vanse desenrolar nos campamentos. Tamén haberá que
realizar o mantemento das instalacións e dos vehículos.
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6.

IDENTIFICACIÓN DO SOCIO OU CONTRAPARTE LOCAL

6.1.

COPARTE LOCAL

MINISTERIO DO INTERIOR SAHARAUI: fundado en marzo de 1.976 como institución de
soberanía particular baixo os artigos 54 e 64 da Constitución do Estado Saharaui.
O Ministerio do Interior, conxuntamente co de Cooperación e
a Media Luna Roja Saharaui (MLRS) son os departamentos
encargados

de

canalizar

toda

a

axuda

humanitaria

procedente do exterior, da cal depende en gran medida o
pobo saharaui. A MLRS ten a responsabilidade de coordinar
todo o que é axuda alimentaria, e o Ministerio de Interior e o
de Cooperación coordinan o resto de proxectos: educación,
saúde, medio ambiente, transporte, etc.
Por debaixo do Ministro de Interior atópase o director de Interior, encargado de
supervisar

os

proxectos

de

cooperación

en

relación

cas

emerxencias

nos

campamentos de refuxiados saharauis.
DENOMINACIÓN: Ministerio de Interior, RASD
LOCALIZACIÓN: Sede Social, Chahid Hafed
RESPONSABLE : Azman Hafed Emhamed (Director de cooperación do ministerio

do interior)
6.2.

DATOS XERAIS DAS ONGS QUE LIDERAN O PROXECTO
ONG AIRE: Asociación Integral de Rescate en
Emerxencias, constituída como Asociación Non
Gobernamental,
independente

de

sen
toda

ánimo

de

organización

lucro

e

política,

sindical ou relixiosa. Está conformada por un equipo
de profesionais procedentes de diferentes servizos
de emerxencias como bombeiros, persoal médico
sanitario, socorristas ou moitos máis perfís, todos eles
especializados e especializadas na acción rápida
en crises humanitarias.
O obxectivo principal da ONG AIRE é a asistencia deseñada para salvar vidas, aliviar
sufrimentos e manter e protexer a dignidade humana en situacións de emerxencia
e/ou rehabilitación.
Domicilio: C/ Donantes de Sangre, 2- 1º A, escaleira izda. / Web: ongaire.org
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ONG

ACCIÓN

Gobernamental,
independente

NORTE:
sen

de

toda

Asociación

ánimo

de

Non

lucro

organización

e

política,

sindical ou relixiosa.
O obxectivo principal da ONT Acción Norte é
intervir naqueles países onde se estean a producir
situacións de emerxencia e/ou catástrofes, e así o
soliciten,

realizando

as

actividades

oportunas,

necesarias e pertinentes, dentro da capacidade
operativa da organización, para salvagardar a
vida e a integridade das persoas que fosen vítimas de dita catástrofe, actuando con
carácter voluntario, humanitario e solidario.
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7.

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES E FUNCIÓNS ENTRE

A BENEFICIARIA E O SOCIO OU CONTRAPARTE LOCAL
7.1.

ANÁLISE DOS ACTORES QUE INTERVEÑEN

Titulares de dereitos:
Son as persoas refuxiadas nos campamentos e, aínda que non exista un censo
clarificador por idades ou sexos que poida ser presentado como fonte fiable, segundo
a AECID “El PMA maneja la cifra de 125.000 raciones, 90.000 dirigidas a las personas
más vulnerables y 35.000 raciones suplementarias. ACNUR también reconoce la cifra
de 125.000.” Argelia e as fontes saharauis elevan a cifra ata as 165.000 persoas
refuxiadas e as axencias das NNUU a reducen a 94.144. Na práctica, acordouse tomar
como referencia a cifra de 125.000 persoas, que é o dato que é considerado para a
distribución alimentaria nos diferentes sectores de cooperación.
 Beneficiarios

directos:

a

poboación

saharaui

residente

nos

campamentos que aínda que non existe unha cifra exacta, as opcións
abarcan dende as 94.000 ata as 165.000 persoas.
 Beneficiarios indirectos: o persoal contratado e as súas familias, posto
que beneficiaranse de medios de subsistencia para toda a unidade
familiar. O número estimado de persoas beneficiarias familiares é de
aproximadamente 100 persoas.
Titulares de responsabilidades:
As ONG que estamos no terreo, o Frente Polisario, o Ministerio do Interior Saharaui así
como o de

Cooperación, a Media Luna Roja Saharaui e outros organismos

internacionais, así como os medios de comunicación.
Titulares de obrigas:
Os estados de Argelia, Marrocos, España, o Estado da República Árabe Democrática
Saharaui e a ONU
7.2.

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIÓNS SEGUNDO OS TITULARES

Dende a ONG AIRE E ACCIÓN NORTE encargámonos de executar o proxecto nos
campamentos saharauis, coordinar as intervencións e executalas de maneira efectiva
para o cumprimento dos obxectivos trazados.
O Ministerio do Interior Saharaui encárgase de coordinar administrativamente todos os
pasos que vaian executando a ONG AIRE E ACCIÓN NORTE e de analizar co Goberno
o desenrolo do proxecto.
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8.

IDENTIFICACIÓN

E

GRADO

DE

IMPLICACIÓN

DOS

BENEFICIARIOS FINAIS, CRITERIOS DE SELECCIÓN DESTES E
GRADO DE PARTICIPACIÓN LOCAL NA ELABORACIÓN E
EXECUCIÓN DO PROXECTO
8.1.

COÑECEMENTO DO PROXECTO POR PARTE DAS PERSOAS BENEFICIARIAS E NIVEL

DE PARTICIPACIÓN NO DESEÑO E EXECUCIÓN DO MESMO
O proxecto para a implantación de parques de bombeiros nos campamentos
saharauis responde a unha necesidade detectada polas autoridades saharauis e
confirmada polas ONGD´s AIRE e Acción Norte.
A prevención e protección da poboación refuxiada fronte aos lumes, desastres
naturais, accidentes de tráfico e saneamento de depósitos e mellora dos recursos
sanitarios son algunhas das principais preocupacións do goberno da RASD.
8.2.

COMPROMISO DOS TITULARES DAS OBRIGAS

Temos o compromiso por parte do Estado da RASD, implicado no proxecto dende fai
tres anos. Ademais, son varios os Ministerios que solicitan os nosos servizos xa que para
eles é fundamental ter un servizo de emerxencias para poder actuar cuns medios
materiais e humanos adecuados.
Para eles é un compromiso de obriga xa que é fundamental en calquera sociedade
ter un servizo de emerxencias adecuado para poder actuar con unhas medidas
materiais e humanas adecuadas.
O pobo saharaui leva 40 anos sen este servizo, e o goberno da RASD está totalmente
comprometido co seu desenrolo.
8.3.

CONCERTACIÓN ENTRE OS TITULARES DE DEREITOS E OS TITULARES DAS OBRIGAS

Fai tres anos que se está a traballar entre os titulares de dereitos e os de obrigas, para
sacar o proxecto adiante. As reunións, escritos e avaliacións sobre como vaise
desenrolando o proxecto son acordes aos esforzos de doazón e xestión das partes.
A poboación civil está desexosa de que exista este servizo de Protección Civil y
Sanitaria, e queren formar parte del. Hai xa moitas solicitudes de mozos e mozas que
queren participar do proxecto, non solo como fonte de traballo senón tamén de ilusión
e esperanza dentro da situación que están a vivir.

21

9.

OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS DA ACTUACIÓN QUE

PRETÉNDESE REALIZAR
9.1.

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO

O obxectivo xeral deste proxecto é a implantación de servizos, medios e infraestruturas
de protección civil e sanitaria nos campamentos saharauis.
Con esta implantación, incrementaranse as condicións de seguridade así como
mellorarán as condicións sanitarias nos campamentos de persoas refuxiadas saharauis,
fortalecendo ademais a súa capacidade para mellorar a súa resposta ante situacións
de crise.

9.2.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

OB1. Construción de 1 parque de bombeirosen na provincia de SMARA
Acción 1: Escavación da zanja para a cimentación e formación da zapata
corrida de formigón
Acción 2: Construcción de muros portantes de bloque de formigón para
fachadas e particións interiores.
Acción 3: Construcción da cubierta
Acción 4: enfoscados das fachadas e das particións interiores.
Acción 5 : Colocación de portas e fiestras
Acción 6: Instalación de aseos e fosa séptica
OB2 . Equipamento do parque de bomberiros de Smara
Acción 1 : Equipar as zonas de descanso do parque de bombeiros co mobiliario
necesario
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Acción 2 : Equipar as zonas de cociña do parque de bombeiros co mobiliario
necesario
Acción 3 : Equipar a zona de consulta médica do parque de bombeiros co
mobiliario necesario
Acción 4 : Equipar a zona de almacén do parque de bombeiros co mobiliario
necesario

10.

INDICADORES

OBXECTIVAMENTE

VERIFICABLES

DO

CUMPLIMENTO DOS OBXECTIVOS E ACTIVIDADES PREVISTAS,
ASÍ COMO DE RESULTADOS ESPERADOS
10.1.

INDICADORES OBXECTIVAMENTE VERIFICABLES

-

Número de parques construídos

-

Existe zona de descanso equipada

-

Existe zona de cociña equipada

-

Existe zona consulta médica equipada

-

Existe zona de almacén equipada

-

Número de vehículos comprados y enviados

A provisión dos servizos para a poboación experimentará unha mellora baseada na
dispoñibilidade de servizos, espazos e atención cualificada, e iso iniciarase
positivamente na cobertura de servizos de

emerxencia (inundacións, lumes,

accidentes, prevención, primeiros auxilios, etc.) dos campamentos. Desenrólase tamén
a apertura de novas vías de emprego estable e de calidade para as persoas
destinatarias do proxecto e das súas familias, así como o fortalecemento das
capacidades de axentes sociais clave e da comunidade en prevención e xestión de
situacións de emerxencia e da sociedade civil, mellorando na medida do posible a
calidade de vida destes territorios.
Esperamos realizar unha contribución directa aos ODS recollidos na Axenda 2.030
principalmente:
-

Obxectivo nº1: fin da pobreza

-

Obxectivo nº8: mellora da saúde

-

Obxectivo nº16: paz, xustiza e institucións sólidas
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-

E de forma indirecta ao ODS traballo digno e crecemento económico.

10.2.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN

Os mecanismos de difusión do proxecto articularanse por diversas vías: publicación da
información, os avances do proxecto serán compartidos e descritos de forma
periódica nas nosas redes sociais e na nosa páxina web.
Realizaranse tamén charlas e sesións informativas por parte das persoas implicadas no
proxecto

en

centros

educativos

e/ou

outras

institucións,

entidades

ou

establecementos que sexan receptivas á difusión deste tipo de accións.
Crearase material gráfico que documentará o proceso e que poderá ser mostrado
durante o desenrolo do proxecto para visibilizar as realidades e o cumprimento dos
obxectivos.
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11.

ORZAMENTO DETAIADO POR PARTIDAS DE EXECUCIÓN

CONCEPTO

% PEM Algeria Dinar

EUROS

CONSTRUCCIÓNS
MOVEMENTO DE TERRAS + CIMENTACIÓN

(15 % PEM)

363.554´63

2.700 €

(50 % PEM)

1.211.848´76

9.000 €

Escavación de zanja para cimentación e formación de zapata
corrida de formigón de 30 x 30cm (11 m3).
FACHADA / ESTRUTURA PORTANTE
Muros portantes de bloque de formigón de dimensións
20x20x40cm, para fachadas e particións interiores.
(20 % PEM)

484.739´51

3.600 €

Estrutura de cuberta conformada por cerchas metálicas para
formación de cuberta no patio central, e vigas de madeira nas
zonas pechadas. Cubrirase toda a superficie con unha
plancha de zinc ondulada atornillada ao zuncho superior dos
muros de carga. (237 m2)
ACABADOS

(8 % PEM)

193.895´80

1.440 €

Enfoscado das fachadas e particións interiores, con 2 mans
de pintura.
CARPINTERÍAS

(5 % PEM)

121.184´88

900 €

(2 % PEM)

33666'495

360 €

2.423.692´61

18.000 €

compresor de aire

26933'196

200 €

menaxe
mobiliario
ferramentas

33666'495

250 €

53866'392

400 €

33666'495

250 €

148132'578

1.100 €

283471'888
89552'877

2.105 €

CUBERTA

Colocación de portas e fiestras en madeira, con formación de
dintel superior (12 portas + 14 fiestras).
INSTALACIÓNS
Instalación de saneamento para os aseos, e instalación de
fosa séptica exterior.

UTILLAXE E MOBILIARIO

PERSONAL DE LA ENTIDAD
Soldos e Salarios
Seguridade Social

665 €
2.770 €
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12.

FONTES DE FINANCIAMENTO COMPLEMENTARIAS

Hasta la fecha las fuentes que han financiado este proyecto somos las ONG´s Acción
Norte y A.I.R.E. y la universidad de Salamanca. Otras ong, parques de bomberos e
instuciones hal colaborado con el proyecto proporcionando materiales o pequeñas
aportaciones.

13.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades
/ 1.
meses
Coordinación do
Proxecto
co
equípo técnico
Comienzo
das
obras do parque
Desarrollo
obras
Fin das obras

das

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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