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1.- ANTECEDENTS. 

En data  12 de Juny de 2020, la Junta de Cooperació Osona Sàhara 

(COOOS) va decidir, per unanimitat, aprovar el Projecte “Cistella Bàsica 

d’Aliments”, presentat per la Comissió de Projectes i es va acordar el 

següent: 

- Aprovar el Projecte consistent a fer arribar, a un total de 32 

famílies vulnerables d’Auserd, una cistella d’aliments cada tres 

setmanes, per tal de pal·liar la falta d’ajuda internacional als 

Camps de Refugiats de Tindouf, degut a la pandèmia ocasionada 

pel COVID-19 

- Destinar un màxim de 4.000,00 € de recursos propis de COOOS 

per fer front al Projecte. Amb aquests recursos, assegurem un 

mínim de quatre entregues, el que suposa 3 mesos. En aquests 

temps, buscarem altres finançaments 

- Començar una campanya de difusió a Xarxes Socials, per tal 

d’aconseguir aportacions particulars. Publicacions a Instagram, 

Twiter i Facebook. S’encarrega a la Comissió de Xarxes Socials 

aquesta tasca. 

- Degut a la situació pandèmica, i a la suspensió del programa 

Vacances en Pau, s’acorda que es parlarà amb els Ajuntaments 

que col·laboraven en aquest projecte per tal de veure si poden 

fer alguna aportació. També s’aprova que es parlarà amb el 

Consell Comarcal d’Osona en els mateixos termes. S’encarrega 

a la Junta en general la tasca de parlar amb les Administracions. 

- Es va acordar també que Daha Bulahi, de l’Associació de 

Victimes de Mines Antipersona, seria la persona encarregada de 

fer la rebuda del material i la distribució a les famílies, que ell 

mateix decidirà com a “vulnerables”. Al mateix temps també 

serà Ell qui ens faciliti la composició de la cistella. 
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- Es va acordar que la operativa de portar a terme aquest projecte 

la faria la Comissió de Projectes de COOOS, formada per Marc 

Codina, Albert Serra, Xavier Sainz  i Lluis Grifell. 

- Es decideix que serà un Projecte amb data d’acabament, que 

dependrà de les aportacions particulars i de les que puguin fer 

Ajuntaments i altres Administracions 
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2.- DESENVOLUPAMENT DEL 

PROJECTE.  

Daha Bulahi, membre de l’Associació de Víctimes de les Mines és la 

persona encarregada, desde els campaments de Tindouf, de gestionar el 

projecte. Posats en contacte amb ell, i despres de que digues el que creia 

que era necessari per configurar una Cistella, aquesta va queda definida 

de la següent manera: 

- 1 kg mongetes 

- 1 kg llenties 

- 1 kg espaguetis 

- 1 kg arròs 

- 1 litre oli 

- ¼ kg tonyina 

- 3 llaunes sardines 

- 2 pots tomàquet 

- 30 ous 

- 3 litres llet 

- 3 kg pollastre 

- 1 paquet formatgets 

Aquesta va ser la composició inicial de la cistella. Al llarg de les 8 entregues 

hi ha canvis degut, bàsicament, la falta d’alguns aliments en els 

campaments. El canvi més important es va produir al substituir la carn de 

pollastre per carn de dromedari (la carn més preuada als Campaments), 

degut a que el pollastre era congelat i es va preferir carn fresca de 

dromedari 

El procediment per fer arribar les cistelles a les famílies va ser el següent: 

- Desde COOOS es feia la comanda a Butigon, una empresa de 

Valencia dirigida per saharauis, i que feia la compra dels aliments 

als mateixos Campaments. D’aquesta manera es aconsegueix un 

objectiu important dels Projecte, com és fer arribar diners als 

Campaments per afavorir l’economia local. 

 

- S’han fet un total de 8 entregues a 32 famílies vulnerables 

d’Auserd. Aquestes famílies han estat decidides pel propi Daha 
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Bulahi, ja que coneix perfectament la situació a Auserd. La 

comanda, per cada una de les 8 entregues, es dividia en dos o 

tres dies diferents, ja que un cop entregat el material, es 

comprovava que el material entregat  coincidia amb l’ entregat  i 

el propi Daha Bulahi el repartia.  

 

- Degut a la feina feta per Daha Bulahi, es va decidir pagar, per 

poder assumir els costos de transport, 30,00 € per entrega. En 

total se li van pagar 250,00 €. 

 

- Un cop fetes les entregues, Daha Bulahi donava constància de les 

entregues mitjançant fotografies de totes les entregues 

realitzades. 

 

QUANTITAT DE MATERIAL ENTREGAT EN TOT EL PROJECTE:  

- 254 kg arròs 

- 254 kg llenties 

- 254 kg mongetes 

- 254 kg espaguetis 

- 7.620 ous 

- 94 kg pollastre 

- 448 kg carn dromedari 

- 414 litres oli 

- 794 litres llet 

- 688 llaunes tonyina 

- 348 llaunes sardines 

- 120 kg làctics 
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CALENDARI D’ENTREGUES: 

1ª Entrega:  10,12 i 17 de juny de 2020 

2ª Entrega:  2 i 3 de juliol de 2020 

3ª Entrega:  22, 23 i 24 de juliol de 2020 

4ª Entrega:  12,13 i 14 d’agost de 2020 

5ª Entrega:  2, 3 i 4 de setembre de 2020 

6ª Entrega:  23, 24 i 25 de setembre de 2020 

7ª Entrega:  14, 15 i 16 d’octubre de 2020 

8ª Entrega:  4, 5 i 6 de novembre de 2020 
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3.- COMPLIMENT D’OBJECTIUS   

a.- L’objectiu general del Projecte, “El repartiment de cistelles amb 

aliments bàsics” s’ha complert sobradament, doncs es va arribar a poder 

fer 8 entregues, el doble de les previstes inicialment. Això ha estat possible 

a la resposta, tant a nivel particular com a nivel d’Administracions 

Públiques (Consell Comarcal, Ajuntaments,…) davant la crida feta per 

COOOS en Xarxes Socials i visites als diferents Ajuntaments i Consell 

Comarcal 

S’ha pogut verificat el compliment d’aquest objectiu amb la documentació 

gràfica que ens fa arribar Daha Bulahi de cada una de les entregues. (Al 

final d’aquesta memoria, hi ha una petita mostra d’aquesta documentació) 

 

b.- L’objectiu específic “Fer arribar aliments bàsics a les persones amb 

menys recursos a Auserd” s’ha complert totalment, doncs a banda de 

poder fer arribar aquests aliment, s’ha aconseguit superar amb éxit les 

competències que es varen projejectar: 

 - Capacitat i coneixements en comunicación i coordinació logística. 

 - Confiança entre COOOS i la contrapart (Daha Bulahi) 
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4.- PRESSUPOST  

Pressupost final del projecte 

PARTIDA                                                  INGRESSOS       DESPESES 

Fons propis COOOS                                    2.344,20 € 

Entrega 1                                                                           926,22 € 

Entrega 2                                                                           979,12 € 

Entrega 3                                                                           986,50 € 

Entrega 4                                                                           935,21 € 

Ingrés Pay Pal Campanya Xarxes                    904,27 € 

Transferències Campanya Xarxes                    210,00 € 

Entrega 5                                                                           926,16 € 

Ajuntament Sant Julia de Vilatorta                1.000,00 € 

Pagament Daha Bulahi                                                         150,00 € 

Ajuntament Manlleu                                        700,00 € 

Entrega 6                                                                         1.036,12 € 

Ajuntament de Centelles                                  900,00 € 

Entrega 7                                                                           916,39 € 

Entrega 8                                                                           902,75 € 

 

Pagament Daha Bulahi                                                         100,00 € 

Ajuntament Tona                                           900,00 € 

Ajuntament Torelló                                         500,00 € 

Consell Comarcal d’Osona                               400,00 € 

 

                                                 TOTAL       7.858,47 €       7.858,47 €    

 

 

RESUM INGRESSOS: 

 

Fons Propis COOOS                    2.344,20 €      29,83 % 

Campanya Xarxes Socials           1.114,27 €      14,18 % 

Administracions                         4.400,00 €      55,99 % 

                                TOTAL      7.858,47 € 
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5.- DOCUMENTACIÓ GRAFICA  

Adjuntem a continuación, algunes fotos fetes per Daha Bulahi en el 

moment de les entregues. La totalitat d’aquesta documentació gràfica 

(prop de 300 fotografies) estan als arxius de COOOS. 
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