
MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE SABADELL,  LA CRIDA PER SABADELL,

JUNTS PER SABADELL i LA REGIDORA NO ADSCRITA MARTA
MORELL A FAVOR DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ DEL

POBLE SAHRAUÍ

Davant la carta enviada el 14 de març pel president del Govern d’Espanya, Pedro
Sánchez, al rei Mohamed VI del Marroc, on el govern de l'Estat pren partit pel
regne alauita contra les legítimes aspiracions del poble sahrauí, l’Ajuntament de
Sabadell ha de continuar mostrant el seu suport a les autoritats de la República
Àrab Democràtica Sahrauí (RASD) i a la lluita dels sahrauís en els territoris
ocupats il·legalment pel Regne del Marroc, amb la complicitat, ara evident, de
l'Estat espanyol.

Les declaracions del president del Govern d’Espanya, que qualifica “la proposta
marroquina d’autonomia presentada el 2007 com la base més seriosa, creïble i
realista” per resoldre el conflicte del Sàhara Occidental, evidencien el suport a
l'enfocament unilateral del govern del Marroc que entra en clara contradicció amb
la legalitat, el dret internacional i la lliure pràctica democràtica per part del poble
sahrauí pel que fa al seu dret inalienable a l'autodeterminació i la independència.

Amb aquest gir, el govern espanyol trenca el consens àmpliament consolidat
sobre el conflicte, tant en el marc de Nacions Unides com entre les forces
polítiques al Congrés dels Diputats, segons el qual la seva solució ha de passar
per la lliure autodeterminació del poble sahrauí. La proposta d'autonomia
confronta aquest principi d'autodeterminació, ja que, tal com es contempla als
acords de pau signats l'any 1991 entre el Marroc i el Front Polisario, la via de
resolució del conflicte és mitjançant la celebració d'un referèndum. També
reafirma la fugida que va fer el regne d’Espanya el 1975 davant l'inici de la
coneguda com marxa verda, que va significar l’abandonament del poble sahrauí,
davant la invasió en tota regla per part del regne del Marroc i contra el dret
internacional, desprotegint clarament una minoria.

Un fet que es produeix enmig de la represa de la guerra el novembre del 2020,
que ja ha comportat desenes de morts i que aquestes declaracions de l'Estat no
fan res més que agreujar. El govern espanyol ha adoptat el nou posicionament en
un moment especialment delicat a la regió, enmig de l'increment de la
confrontació geopolítica al Magreb amb el trencament de relacions diplomàtiques
entre Algèria i el Marroc i amb la reobertura del conflicte armat al Sàhara
Occidental.

El nou escenari no només perjudica els drets del poble sahrauí, sinó que ho fa a
costa de perpetuar la vulneració dels drets de les persones migrants i refugiades
amb l'externalització de les fronteres i de les polítiques migratòries. D'altra banda,
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el portaveu del secretari general de l'ONU ha recordat que el conflicte ha de
resoldre's "amb un compromís entre les parts i dins el procés polític facilitat per
l'ONU".

L'Estat espanyol no pot ignorar aquest context i, d'acord amb la seva
responsabilitat històrica amb el poble sahrauí, ha de treballar en favor del
compliment de la legalitat internacional. En cap cas, el govern pot negociar ni
qüestionar el dret del poble sahrauí a l'autodeterminació i, per tant, donar suport a
un pla com el d'autonomia que qüestiona el dret dels i les sahrauís.

Sabadell és ciutat agermanada amb l’Argub, al sud dels territoris ocupats per la
República Àrab Democràtica Sahrauí (RASD), des de l’any 1989, quan el llavors
alcalde Antoni Farrés va signar l’acord d’agermanament entre ambdues ciutats. La
finalitat d’aquest acord era la de treballar conjuntament en l’avenç en el camí de la
pau, la llibertat i el progrés en un conflicte que s’allarga des de fa 46 anys.

Sabadell va ser la segona ciutat, ara fa trenta dos anys, en tot l’estat espanyol que
va signar un acord amb el territori sahrauí, i en aquests moments hem de ser
fidels defensores dels valors que des d’aleshores ens han representat.

Han estat moltes les mostres i iniciatives solidàries, educatives, de salut, de
reconeixement i de suport que han marcat la relació entre Sabadell i l’Argub, i per
extensió a la República Àrab Democràtica Sahrauí (RASD). És per això que no
podem restar impassibles davant el nou posicionament públic del govern espanyol
respecte del conflicte al Sàhara Occidental que pretén alterar aquesta relació
entre pobles agermanats.

Per tot això proposem els següents acords al Ple:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sabadell exigeixi al govern de l’estat
espanyol que rectifiqui de forma immediata el seu posicionament favorable
a un pla d'autonomia del Sàhara Occidental i retiri el suport còmplice al
Marroc en l’ocupació del territori del Sàhara.

SEGON.- Que l’Ajuntament de Sabadell insti al Regne del Marroc que
acompleixi els acords internacionals que reclamen la resolució pacífica del
conflicte mitjançant el Dret d’Autodeterminació perquè el poble sahrauí
pugui decidir lliurement si vol ser independent o no. (Resolució 690 del
Consell de seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 i d’altres)

TERCER.- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos
espais que treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments
Solidaris amb el poble Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, i seguir col·laborant amb les entitats locals de solidaritat
amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda
humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís i
donant suport i adhesió als acords de la Declaració de la coordinadora
catalana d'ajuntaments solidaris amb el poble sahrauí i de la federació
d’associacions catalanes amigues del poble sahrauí en suport al dret
d'autodeterminació del poble sahrauí.
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QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a què constitueixi l'Intergrup per
la Pau i la Llibertat al Sàhara, de la mateixa manera que s’ha activat a
d’altres CCAA, ja que malgrat haver estat en funcionament les darreres
legislatures més d'un any després de l'inici de la XIII continua sense
activar-se, per tal que Catalunya tingui una representació institucional de
màxim nivell a l'hora de fer arribar el seu suport a una resolució pacífica i
respectuosa amb els drets del poble sahrauí.

CINQUÈ.- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al
govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les
Nacions Unides que promoguin de manera activa la inclusió d’un
mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població
sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit
pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la
presa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part
del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les gestions
perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.

SISÈ.- Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació
del govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Departament d’Acció
Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, a la Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, a la Federació d’Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sahrauí, i a la Delegació del Front Polisario a
Catalunya.

No obstant el ple resoldrà,

Gabriel Fernàndez Díaz Nani Valero Moreno

Portaveu del Grup Municipal d'ERC Portaveu del Grup Municipal

Crida per Sabadell

Lluis Matas Bertran Marta Morell Albadalejo

Portaveu del Grup Municipal JUNTS Regidora No Adscrita

Sabadell, a data de la signatura digital
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