
 
MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ PER A DEMANAR MESURES 
URGENTS EN SOLIDARITAT AMB L'ACTIVITAT SAHRAUÍ SULTANA JAYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Sultana Jaya és una de les cares més visibles de les zones ocupades del Sàhara 
Occidental, pel seu enfrontament directe contra les autoritats d'ocupació 
marroquines. La Sultana i la seva família estan sent sotmesos a maltractaments físics 
i psicològics perquè cessin en les seves reivindicacions pacífiques a favor de 
l'autodeterminació i independència del poble sahrauí. 

Aquesta resistència pacífica per denunciar la greu situació que viu la població civil 
saharaui a les ciutats ocupades del Sàhara occidental, està sent objecte de l'atenció 
de la comunitat internacional. 

Sultana, defensora dels drets humans, així com la seva família, estan sota arrest 
domiciliari imposat per les forces paramilitars marroquines des de fa més de 295 
dies. L'entrada al seu habitatge està bloquejada, impedint qualsevol visita de 
sahrauís al seu domicili. 

El règim marroquí està aprofitant la situació de guerra i el tancament de fronteres 
per la pandèmia per instaurar un clima de por i repressió contra els civils sahrauís de 
les zones ocupades de l'Sàhara Occidental, última colònia d'Àfrica pendent de 
descolonització i la potència administradora segueix sent Espanya. 

Per tot l'anteriorment exposat, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

ACORDA:  

1.- Instar el govern d'Espanya perquè actuï amb caràcter d'urgència davant la UE i 
l'ONU i que, conjuntament, protegeixin a l'activista sahrauí Sultana i a la seva família, 
que es troben en greu perill i que segueix vivint assetjada, aïllada i confinada per les 
forces d'ocupació marroquines. 

2.- Instar el Govern d'Espanya a que compleixi les seves responsabilitats com a 
potència administradora i, en particular, que garanteixi la protecció de l'activista 
sahrauí Sultana Jaya i la seva família i que exigeixi al govern del Marroc el respecte 
al Dret Internacional Humanitari. 

3.- Instar el govern d'Espanya i a l'ONU a exigir l'enviament, de manera urgent, d'una 
comissió mèdica internacional a la ciutat ocupada de Bojador per assistir i atendre a 
l'activista i la seva família davant aquesta flagrant violació dels drets humans. 

 

A Mollet del Vallès, a 18 d'octubre de 2021 

 
 


