
DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  EN  DEFENSA  DEL  RECONEIXEMENT  DE  L’AUTOGOVERN  DEL
SÀHARA OCCIDENTAL I DE LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ LOCAL AMB EL POBLE SAHRAUÍ

Atès que, ens uneixen amb el poble sahrauí intensos lligams històrics, socials, i culturals com així
ho demostren les xarxes de solidaritat i acollida desplegades des de fa dècades per moltes entitats
i ONG vinculades amb el poble sahrauí, i que venen reforçades per polítiques públiques locals de
cooperació  al  desenvolupament  en  el  territori  sahrauí,  així  com  d’integració  de  refugiats  als
nostres municipis.

Atès que, després de la pitjor crisi política entre el Marroc i Espanya en dècades, cal ara assolir una
nova etapa bilateral que ens permeti reforçar la seguretat de les fronteres de Ceuta i Melilla, i les
marítimes de les Canàries, assegurar i regular de forma legal i coordinada el control dels fluxos
migratoris  i  la  lluita  contra  el  tràfic  il·legal de  persones,  garantir  la  cooperació  en  matèria
antiterrorista,  restablir  la  normalitat  en  la  circulació  de  persones  i  mercaderies,  i  garantir  el
funcionament de tots els mecanismes de cooperació bilateral, evitant accions unilaterals.

Atès que, cal treballar per  continuar construint unes relacions amb el Marroc, sòlides i estables
amb un país veí i soci estratègic: fonamentals per a l'estabilitat, la seguretat i la prosperitat de tots
dos països. Ens uneixen amb el Marroc forts llaços socials, històrics, geogràfics i econòmics. Més
de  800.000  marroquins  viuen  a  Espanya  fet  que  comporta  una  de  les  principals  comunitats
d’estrangers  residents  al  nostre  país,  i  més  de  17.000  empreses  espanyoles  tenen  relacions
comercials  amb el  Marroc  (700  hi  estan  establertes).  Per  tant,  més  que  mai,  cal  apostar  per
estabilitzar d’una vegada les relacions amb el Marroc davant un món convuls com l’actual i una
regió sensible com és la del nord d’Àfrica.

Atès que, per consolidar la pau i resoldre el conflicte al Sàhara Occidental i el retorn dels seus
refugiats  a  la  seva  terra  en  condicions  de  seguretat  i  llibertat  plenes,  cal  primer  reprendre
immediatament el procés negociador entre els representants del Sàhara Occidental i del Marroc
avançant  cap  a  una  solució  política,  justa  i  duradora  i  mútuament  acceptable  segons  els
paràmetres  que  estableixen  de  forma  reiterada  les  resolucions  del  Consell  de  Seguretat  de
Nacions Unides.

Atès que, la proposta d’autonomia i reconeixement d’autogovern del Sàhara Occidental i el seu
poble és una base sòlida per a una possible negociació que doni sortida a una situació enquistada
després de 47 anys de conflicte, i on cal cercar zones de transacció que assegurin els drets, les
llibertats, i el benestar dels sahrauís. 

Atès que, la postura del  govern d'Espanya es troba en el marc de les Nacions Unides i  de les
darreres resolucions del seu Consell de Seguretat, com la n. 2548 (30 octubre 2020) on es mandata
“aconseguir una solució política realista, viable i duradora per a la qüestió del Sàhara Occidental
basada  en  l'avenència,  i  la  importància  d'adaptar  l'enfocament  estratègic  de  la  MINURSO  i
orientar  els  recursos  de  les  Nacions  Unides  amb  aquesta  finalitat”,  per  trobar  una  solució
mútuament acceptable al  conflicte. Així  ha estat la postura d'Espanya d'ençà de 2008, amb el
president José Luis Rodríguez Zapatero,  i les declaracions de les reunions d'alt nivell  Espanya -
Marroc de 2008, 2012 i 2015. A més els nostres socis europeus amb relacions especials també
amb  el  nord  d’Àfrica,  França  i  Alemanya,  tenen  posicions  molt  similars  a  Espanya,  de
reconeixement del dret d’autogovern del poble Sahrauí dins el marc de l'Estat marroquí.



Atès, els compromisos de cooperació i solidaritat de Catalunya i Espanya amb la població sahrauí,
on  som el  primer  donant  bilateral  europeu amb  el  suport  sostingut  i  continuat  de  projectes
essencials i estratègics als sectors de seguretat alimentària i nutrició, i salut. En aquest sentit, el
2021, el finançament de l'AECID als campaments de població refugiada sahrauí va suposar 7,7
milions  d'euros  (enfront  dels  5,5  milions  d'euros  del  2020  i  2019).  Les  prioritats  d’actuació  i
incidència  en  aquest  context  són  la  seguretat  alimentària  i  nutrició,  i  la  salut.  A  la  propera
estratègia  de  context  2022-2023,  es  preveu  incorporar  l'educació  en  emergències,  ateses  les
mancances en educació i la cronificació de la crisi. A més de l'ajuda de l’AECID, cal sumar-hi els
programes  de  cooperació  descentralitzada  local  i  supramunicipal,  i  en  especial  la  de  molts
ajuntaments catalans. 

Per tot plegat, des del Grup Municipal Socialista instem a:

Reclamar  fermament als  representants del  Govern marroquí i  del  Front Polisario que treballin
intensament per cercar,  negociar,  i  pactar una solució política i  pacifica al  conflicte del Sàhara
Occidental que contingui dos principis: un acord entre totes les parts i el respecte a la legalitat
internacional i la doctrina de les Nacions Unides. 

Reclamar a la MINURSO un paper més actiu en la represa de les negociacions entre les parts, sense
oblidar el mandat i els principis que el Consell de Seguretat de Nacions Unides li ha atorgat en una
de les seves darreres resolucions adoptada la n. 2548 (2020).

Donar  confiança al  Govern  d’Espanya  per  generar  espais  de  distensió  i  construir  relacions  de
veïnatge d’estabilitat amb el Marroc com és la de cercar solucions viables i acordades entre tots
els actors implicats i la comunitat internacional per reconèixer l’autogovern del Sàhara Occidental. 

Instar  el  Govern  d’Espanya  a  continuar  potenciant  i  incrementant  l’ajuda  i  la  cooperació  al
desenvolupament amb el poble sahrauí, vetllar per la seva protecció, i promoure un retorn segur
al seu territori on s’assegurin els seus drets, les llibertats, i el benestar dels i les sahrauís. 

Instar el Govern municipal a continuar amb les polítiques locals de cooperació i acollida, i sempre
de forma coordinada amb les entitats i ONG que treballen directament amb el poble sahrauí. 

Traslladar la següent declaració a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya, a la Delegació
del  Govern  de  la  Generalitat  al  territori,  al  consolat  del  Marroc,  als  representants  del  Front
Polisario a Espanya, i a les entitats i ONG del municipi que cooperen amb el poble sahrauí i amb les
associacions i la comunitat marroquina resident al municipi. 


