
 

 

 

MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL  

D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA COORDINADORA CATALANA 

D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS) EN RELACIÓ 

A L’ESCALADA MILITAR AL GUERGUERAT, AL SUD-OEST DEL SÀHARA 

OCCIDENTAL 

 

En les darreres setmanes estem seguint amb preocupació la situació que s’està vivint 

al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental.  

Davant el bloqueig de la carretera per part de civils sahrauís com a forma de 

manifestació i denuncia de l’espoli dels seus recursos naturals, el govern del Marroc 

ha actuat enviant tropes de l’exercit per trencar el bloqueig i atacar els manifestants. 

Aquesta resposta desproporcionada pot significar el final de l’alto el foc i l’inici d’un nou 

enfrontament armat entre ambdós pobles.  

La Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí ha volgut 

expressar la seva preocupació per aquesta escalada de tensió que podria revifar el 

conflicte armat al Sàhara Occidental, mitjançant l’elaboració de la declaració que 

s’adjunta a aquesta moció. 

La resolució del conflicte, passa per la celebració del referèndum sobre la 
independència per al poble del Sàhara Occidental, promès l’any 1991 quan després de 
15 anys de guerra es va firmar un acord de pau patrocinat per l’ONU. En aquest sentit, 
la resolució 1429 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides adoptada per 
unanimitat el 30 de juliol de 2002, després de reafirmar totes les resolucions anteriors 
sobre el Sàhara Occidental, en concret la Resolució 1359 de 2001 i la Resolució 1394 
de 2002. Darrerament però, el Consell ha ampliat de nou, la Missió de Nacions Unides 
per al Referèndum del Sàhara Occidental (Minurso) fins el 31 d’octubre de 2021, 
ajornant de nou el mandat adquirit l’any 1991. 
 
Sabadell té una especial sensibilitat i vincle amb el devenir del poble Sahrauí, com ho 
demostra l’Agermanament amb l’Argub des de 1989, amb una constant i permanent 
relació de col·laboració i cooperació, ja sigui directament o a través de les entitats de 
cooperació de la ciutat. 
 
Davant l’actual situació de conflicte i possible enfrontament armat al sud-oest del 
Sàhara occidental, i des d’una postura d’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic que 
vetlli per la resolució del conflicte, proposo a la Junta de Portaveus dels següents: 

ACORDS 

PRIMER- Declarar la ferma voluntat de l’Ajuntament de Sabadell de mantenir el 

compromís humanitari i suport al poble sahrauí en la defensa dels seus drets i llibertats 

i en el respecte dels drets humans.  

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

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

l’escalda militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara occidental, que s’adjunta 

annexa. 



 

 

 

TERCER.- Instar al Govern de l’Estat espanyol, com aliat del poble sahrauí, a iniciar 

les accions necessàries davant l'ONU per garantir la seguretat i la protecció de la 

població resident al Sàhara Occidental, fent complir amb la màxima celeritat possible 

la celebració d’un referèndum d’independència tal com recullen les resolucions de 

l’ONU “S/RES/1429 (2002), S/RES/1495 (2003) i successives. 

 

Sabadell, a data de la signatura electrònica 

 

 

L’alcaldessa 

Marta Farrés Falgueras 


