
DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE 

SABADELL DE COMMEMORACIÓ DEL 27 DE FEBRER A NIVELL LOCAL 

 

Cada 27 de febrer, dia en que es va autoproclamar la República Àrab Sahrauí 

Democràtica, Sabadell fa una jornada commemorativa-reivindicativa del Sàhara 

Occidental. 

El Sàhara Occidental és un dels conflictes més antics i oblidats del món. Es va iniciar 

al 1976 quan el govern del Marroc va ocupar la pràctica totalitat d’aquests territoris, 

encara colonitzats per l’estat espanyol. L’any 1991 es va signar l’alto al foc, deixant 

enrere 16 anys de guerra. Degut a això, milers de persones van perdre la vida, van 

haver-hi centenars de desapareguts i un territori dividit per un dels murs més llargs del 

planeta. 

Des de llavors, gran part del poble sahrauí roman al desert. Els sistemàtics obstacles 

que imposa el Marroc a la solució del conflicte i la incapacitat de la comunitat 

internacional d’imposar les seves pròpies resolucions i decisions han portat a què, 45 

anys després de desencadenar-se el conflicte, encara no s’hagi celebrat el 

Referèndum d’Autodeterminació del Poble Sahrauí. Les Nacions Unides porten al 

territori més de 27 anys intentant aplicar el Pla de Pau. 

Sabadell té un vincle especial amb el poble Sahrauí des que al 1989 va signar un 

acord d’agermanament amb l’Argub amb la finalitat de treballar conjuntament en 

l’avenç del camí de la pau, la llibertat i el progrés. Un agermanament que es va 

renovar per acord del Ple Municipal a l’any 2017.  

La solidaritat, la justícia i l’equitat són valors primordials en el marc ideològic del nostre 

municipi i això es posa de manifest en el Pacte pels Valors de la Convivència i en 

l’aplicació d’aquests valors en els diferents projectes que es desenvolupen. 

 

Per aquest motius proposo a la Junta de Portaveus els següents: 

 

ACORDS 

Primer.- Penjar la bandera sahrauí a la façana de la Pl. Dr. Robert, el 27 de febrer, 

com a gest de suport al poble sahrauí. 

Segon.- Promoure valors de convivència, respecte i justícia entre els pobles. 

Tercer.- Adherir-nos i subscriure la Declaració impulsada per la Coordinadora 

Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) en la 

commemoració del 27F, que s’adjunta annexa. 

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 

L’Alcaldessa, 

 

Marta Farrés Falgueras 

Sabadell, a data de la signatura electrònica 


