Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia
12 de desembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CUP EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA
ÀRAB SAHRAUÍ DEMOCRÀTICA ( R.A.S.D)
Exposició de motius

Ramon Ferré i Solé

Poc després, el 16 d'octubre de 1975 el rei Hassan II cridà a la població marroquina a
iniciar una marxa en direcció al Sàhara Occidental, l'anomenada Marxa Verda. Davant
de l'escenari de tensió imposat pel Marroc i Mauritània, i amb un Francisco Franco en
les seves darreres hores, Espanya, el Marroc i Mauritània signen a Madrid els Acords
Tripartits a data de 14 de novembre de 1975. Aquest acord significà el repartiment del
territori entre el Marroc i Mauritània, seccionant-lo per la meitat. A canvi, España,
mantindria diferents zones pesqueres i una part dels guanys en l'extracció de fosfats.
Alhora, mentre part de la població sahrauí iniciava un èxode pel desert amb l'objectiu
d'arribar a terres argelines van ser bombardejats per l'aviació marroquina amb napalm,
quan llavors ja estava prohibit per la comunitat internacional.
El 26 de febrer de 1976 la presència espanyola va desaparèixer totalment del territori i
va ser quan el Frente Polisario, organització sahrauí a favor de l'autodeterminació del
Sàhara Occidental, proclamà la constitució de la República Àrab Sahrauí Democràtica i
s'inicia una guerra a tres bandes entre sahrauís, marroquins i mauritans. A causa d'un
gran desgast, Mauritània renuncia a les seves pretensions territorials i signa la pau amb
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La població sahrauí inicia la seva relació amb l'actual estat espanyol al 1885, és quan el
Sàhara Occidental esdevé protectorat. Després dels tractats de París del 1900, 1904 i
1920 es marquen els límits del protectorat que limitarà: al nord amb el Marroc, al nordoest amb Argèlia, a l'est i al sud amb l'anomenada Àfrica Occidental Francesa (actual
Mauritània). No és fins el 1958 que esdevé província espanyola (la número 53 i on els
seus ciutadans tenien els mateixos deures i drets que qualsevol altra província), i poc
després de la independència del Marroc davant de l'estat francès, aquest reclama els
territoris del Sàhara Occidental com a part del "Gran Marroc". Al 1967, la ONU
recomanà el procés de descolonització del territori donat que Mauritània és sumà a les
reivindicacions marroquines. Davant d'aquesta situació no és fins el 1974 que Espanya
anuncia que atorgarà més autonomia al territori i que a la primavera següent és
celebraria un referèndum d'autodeterminació. El Marroc es va oposar frontalment a les
accions anunciades per l'Estat espanyol i va forçar que es suspengués el referèndum i,
de retruc, que es personessin al Tribunal Internacional de Justícia de la Haya.
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el Frente Polisario. La guerra entre el Marroc i el Frente Polisario, però, continuà també
als territoris exigits per Mauritània.
Des de l'inici de la Marxa Verda un gran nombre de sahrauís, la majoria infants, dones i
ancians, inicien un llarg exili travessant el desert amb l'objectiu d'arribar a terres
argelines i trobar refugi. Per tal de facilitar un recompte i organitzar-se, els sahrauís van
decidir crear diferents campaments, o "wilaies", amb els noms de les seves ciutats
d'origen. Els campaments, o Wilaies, foren les següents: Rabouni, Al Aaiun, Dakhla,
Auserd, 27 de Febrer i Smara. La zona cedida per Argèlia es troba a 30 kilòmetres, al
sud de la localitat de Tindouf, aquest sector és conegut com la "Hammada"(el desert
dins del desert). La societat sahrauí quedà escapçada entre els que van decidir quedarse en el territori en lluita i els exiliats en els campaments de refugiats a la Hamada
argelina propera a Tindouf.

La societat sahrauí quedà escapçada entre els que van decidir quedar-se en el territori i
els exiliats en campaments de refugiats a la Hamada argelina propera a Tindouf.

Ramon Ferré i Solé

La falta de voluntat política per part de la dinastia alauita i la incapacitat de la
comunitat internacional han fet que avui, 43 anys després de l'inici del conflicte encara
no s'hagi portat a terme aquest referèndum. Actualment, mentre una part de la
població sahrauí malviu en unes condicions precàries en camps de refugiats en la part
mes hostil del desert del Sàhara, a la zona sud d'Argelia, l'altre part viu sotmesa a la
repressió diària dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental. Les
forces d'ocupació militar i policials es dediquen específicament a la persecució de
qualsevol signe d'identitat sahrauí. Al llarg d'aquests anys han estat centenars els
presoners sahrauís desapareguts, milers els empresonats i torturats condemnats en
tribunals poc garantistes. En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar
millores socials, per demanar fi de l'ocupació i l'espoli dels recursos naturals i la
celebració d'un referèndum d'autodeterminació d'acord amb la legalitat internacional.
Totes les mobilitzacions, des de l'alto al foc, han estat pacífiques i no-violentes. En
canvi, el regne del Marroc ha infringit repetidament els acords presos en l'alto al foc del
1991.
Des del 1991 fins a l'actualitat han estat diferents els enviats per l'ONU al Sàhara
Occidental, amb l'objectiu de la realització del referèndum d'autodeterminació, i cap a
pogut arribar a un acord amb la dinastia alauita, ans el contrari. De fet, ara es
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No és fins el 1991 que es signa l'alto el foc entre el Regne del Marroc i el Frente
Polisario, sota la promesa de la celebració d'un referèndum vinculant
d'autodeterminació pel Sàhara Occidental. Aquest referèndum no es va convocar per
divergències en quin hauria de ser el cens per a la votació del mateix. També, a raó de
l'alto el foc les Nacions Unides determinen la creació de la missió de les Nacions Unides
per a la realització del Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO).

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

b79fac0f45234621bda0e6f3eb214ab6001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

compleixen 6 mesos de la dimissió de Horst Kòhler (ex-president d'Alemanya) i el
secretari general de les Nacions Unides encara no ha anomenat el proper enviat. Al
2002 la ONU es pronuncià en un informe qualificant el Sàhara Occidental com a
territori no-autònom i sota l'administració de l'Estat espanyol, essent per tant, el darrer
territori per descolonitzar del continent africà. D'aquest informe es desprèn que, si
l'administrador del territori és l'estat espanyol, és el mateix qui ha de garantir la no
vulneració dels drets humans al territori.
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En el marc dels acords de pesca i les negociacions entre la UE, Marroc i el Frente
Polisario sobre l'espoli dels recursos naturals del Sàhara Occidental, les dues darreres
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 16 de desembre del 2016 i 27
de febrer del 2018 exclouen del Sàhara Occidental per considerar que el regne del
Marroc no té sobirania sobre el territori. Malgrat aquest reconeixement, les instàncies
internacionals han bloquejat el compliment de les resolucions. El Parlament Europeu,
denegant un informe preceptiu del TJUE, aquest mateix any a aprovat el nou acord de
pesca de la UE-Marroc on situa les aigües del Sàhara Occidentals com a pròpies.
Davant l'enorme injustícia que pateix el poble sahrauí: abandonats per la seva
metròpoli, silenciats per la comunitat internacional, torturats i empresonats per
l'ocupant, Calafell, essent un municipi agermanat amb la daira de Mijek de la wilaia
d'Auserd el grup municipal de la CUP de Calafell proposa al ple de l'Ajuntament de
Calafell que adopti el següents
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ACORDS:
Primer: Sol·licitar al govern de l'estat espanyol i al govern de la generalitat el
reconeixement de la R.A.S.D com a mesura per forçar una solució justa equitativa i
d'acord amb el dret internacional.
Segon: Instar a les institucions catalanes públiques i privades a l'enviament, als territoris
ocupats, d'observadors independents i mitjans de comunicació.

Quart: Exigir la fi de l'assetjament als i les activistes sahrauís de drets humans que
treballen a la zona.
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Tercer: Denunciar les injustes condemnes així com la situació i les condicions
infrahumanes en què es troben els centenars de presos/as polítics sahrauís a les presons
marroquines.
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Cinquè: Exhortar a la Unió Europea a no propiciar l'espoli dels recursos naturals del
Sàhara Occidental i a complir les dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea 16 de desembre del 2016 i 27 de febrer del 2018 relatives a la falta de
legalitat de tots els convenis comercials amb el Regne del Marroc que inclouen el
Sàhara Occidental.

Sisè: Instar a la ONU a posar en marxa de forma immediata, tal com emana de les
resolucions, les negociacions entre les parts, Marroc i Frente Polisario, sense condicions
prèvies
Setè: Exigir a la ONU que doti a la MINURSO de mecanismes per a la vigilància i el
control dels drets humans al territori.

Novè: Hissar la bandera de la RASD, el proper 27 de febrer (i els següents), per tal de
recolzar i visibilitzar la lluita sahrauí.
Desè: Reprendre els llaços fraternals amb el poble sahrauí reactivant l'agermanament
realitzat al 2005 o crear-ne de nous amb d'altres daires, tot realitzant una diagnosi de
les necessitats d'aquestes poblacions conjuntament amb les entitats solidàries locals i la
delegació catalana del Frente Polisario.
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Vuitè: Desenvolupar projectes de cooperació dirigits a millorar les condicions de vida de
les persones refugiades sahrauís i/o de recolzament a la població sahrauí als territoris
ocupats.

Onzè: Manifestar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la COORDINADORA CATALANA
D'AJUNTAMENTS I ENS LOCALS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS) i, en
conseqüència, acceptar-ne el reglament.
Dotzè: Assumir el compromís de fer efectiva la quota anual de soci prèviament
aprovada pels socis en Assemblea General.
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Tretzè: Expressar la voluntat de participar en les accions i activitats que proposi la
CCASPS.
Catorzè: Assumir la tasca de divulgació de la CCASPS Fons Català, tot impulsant una
campanya informativa.
Quinzè: Designar un interlocutor de l'Ajuntament de Calafell davant la CCASPS.
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Setzè: Notificar aquests acords a la Comissió Permanent per tal que l'assemblea
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General ratifiqui la sol·licitud i l'ajuntament de Calafell adquireixi la condició de soci i al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que ostenta la secretaria de la
CCASPS.
Disetè: Fer arribar al Ministerio de Interior i a la Conselleria d'Interior els acords presos
en ple municipal.

El Ple de la Corporació, per majoria simple, amb 10 vots en contra, 8 dels regidors del
PSC, 1 de la regidora del PP i 1 de la regidora d’UAM, 3 abstencions; 2 dels regidors
de Cs i 1 de la regidora d’ECP i 7 vots a favor, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de
SUMEM+ i 2 dels regidors de la CUP, adopta el següent acord:
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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ÚNIC: No aprovar la moció presentada pel grup municipal de la CUP en defensa de la
República Àrab Sahrauí democràtica (R.A.S.D)
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