
                                                                        

MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE DEL SAHARA EN EL MARC 

DEL PROCÉS DE DESCOLONITZACIÓ SUSTENTAT EN LES RESOLUCIONS DE L'ONU 

El procés de descolonització del Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola de la qual segueix 

sent legalment la potència administradora i que el Marroc ocupa militarment des del 1975, ha 

patit un canvi de fons de la tradicional posició de l’Estat vers la seva solució. Segons les notícies 

aparegudes, s’hauria traslladat a les autoritats marroquines la predisposició per part del 

Govern d’Espanya a cercar una solució a la situació a partir de les propostes de la part 

marroquina, que emmarquen i limiten el camp de la resolució en concedir al Sàhara Occidental 

un marc d’autonomia dins el Marroc segons el pla presentat al 2007. Aquestes declaracions 

signifiquen un gir molt significatiu a la postura històrica d'Espanya que sempre havia advocat 

per una solució al conflicte en línia amb allò marcat les resolucions de l'ONU que reconeixen 

la sobirania política del Sàhara Occidental i per tant en reclamen la lliure determinació. 

L’ocupació marroquina del territori sahrauí no només viola el dret internacional, sinó que 

ataca constantment els drets humans de la població del Sahra Occidental que viu sota la seva 

ocupació. El pla d'autonomia per al Sahra Occidental dins del Regne del Marroc ignora que 

durant els darrers 47 anys les autoritats marroquines han reprimit sistemàticament qualsevol 

moviment pels drets del poble sahrauí i els seus líders han estat empresonats o desapareguts. 

La 45a Conferència EUCOCO de suport a la lluita del poble sahrauí celebrada a Las Palmas de 

Gran Canària el passat mes de desembre, es va posicionar amb contundència com a les 44 

edicions anteriors, a favor de l'exercici del dret inalienable i imprescriptible del poble sahrauí 

a la autodeterminació i independència, a més del dret dels i les sahrauís a viure al seu territori 

ocupat avui pel Marroc. 

En definitiva, la posició expressada pel president del Govern espanyol abandona el consens 

internacional expressat per les Nacions Unides, la Unió Africana, o el Tribunal de Justícia 

Europeu que reiteradament no han reconegut cap sobirania del Marroc sobre el Sàhara 

Occidental. 

No entenem ni compartim aquest canvi d’orientació en la política respecte el Sàhara 

Occidental i conseqüentment mantenim i reafirmem la nostra posició de solidaritat amb el 

poble Sahrauí i d’un itinerari per a una solució que assumeixi la seva voluntat. Seguirem 

treballant perquè la posició de les institucions espanyoles retorni a la cerca d’una solució 

basada en el Dret Internacional i el respecte a la voluntat del poble Sahrauí. 

La resolució d’aquest conflicte –malauradament estancat- requereix un nou impuls, 

certament. Però aquest no pot passar per assumir el punt de partida i el marc resolutiu de la 

part marroquí. El moment internacional actual ja és prou complex com per a un realineament 



                                                                        

brusc com aquest, antagonitzant la part Sahrauí i altres països de la regió. Cal reimplicar tots 

els actors regionals, a les institucions europees i els esforços de Nacions Unides per dibuixar 

un camí amb ple respecte a la legalitat internacional. 

Continuarem treballant des de totes les institucions i acompanyarem les mobilitzacions 

ciutadanes que s'organitzin per mostrar la solidaritat amb el poble sahrauí. 

És per això que l'Ajuntament de Mollet del Vallès a través dels grups municipals que el 

componen, volen sumar-se a aquesta justa reivindicació aprovant els següents: 

ACORDS 

Primer.- Reafirmar el posicionament d’aquest consistori en la defensa que la resolució de 

l’estatus final del Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, passa per un 

referèndum d’autodeterminació, on es pregunti sobre la independència, i pel respecte a la 

voluntat democràtica expressada pel poble sahrauí. 

Segon.-. Traslladar al Govern d'Espanya el rebuig al pla del Regne del Marroc d'autonomia per 

al Sàhara Occidental per no complir les resolucions de l'ONU ignorant el dret a la lliure 

determinació del poble sahrauí i exigir una rectificació immediata del Govern espanyol. 

Tercer.- Instar la Presidència del Govern de l’Estat així com el Ministeri d’Afers Exteriors a 

donar les explicacions imprescindibles en el Congrés dels Diputats sobre les raons d’aquest 

canvi d’orientació en una política que fins ara havia estat consensual a la política espanyola. 

Quart.- Obrir un procés de reflexió social i polític per tal que les institucions espanyoles tornin 

a formar part de la cerca d'una resolució que garanteixi el dret d’autodeterminació del poble 

sahrauí i que ajudi a aconseguir una pau justa i duradora al territori. 

Cinquè.- Condemnar la situació d’arrest domiciliari imposat pel govern del Marroc des de fa 

16 mesos i la denúncia d’agressions físiques i tortures per part de les forces de seguretat 

marroquines que pateix la Presidenta de la Lliga Saharauí per a la Defensa dels Drets Humans 

i contra l’Expoli dels Recursos Naturals, Sultana Khaya. 

Sisè.- Traslladar a la Presidència del Govern d'Espanya els acords presos i el suport al 

reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). Així mateix comunicar 

aquests acords al Ministeri d’Assumptes Exteriors, als grups polítics del Parlament Europeu, 

Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, a CEAS (Coordinadora Estatal d’Associacions 

Solidàries amb el Sahra) ACAPS (Federació d’Associacions Catalanes Amigues amb el Poble 

Sahrauí) a la FEMP (Federación Española de Municipios i Provincias) i les entitats 

municipalistes de Catalunya. 


