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1. SALUTACIONS 
  
 

Estimades companyes i companys,   El darrer any, 2017, va ser l'any en 
què es van complir 41 anys de la proclamació de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica (RASD). Després de tots aquests anys de lluita i 
resistència en el territori ocupat pel Marroc, en el Sàhara Occidental i 
en l'exili,  als campaments de refugiats sahrauís, és moment que es 
faça justícia i que l'Estat Espanyol assumisca la seua responsabilitat per 
l'abandó i la traïció al poble sahrauí. D’igual manera, és moment també 
per a que es continue treballant activament en la recerca d'una solució 
justa i definitiva que permeta a la població sahrauí tornar a la seua 
terra en pau i llibertat.   El referèndum d'autodeterminació del poble 
sahrauí és l'única solució viable, ja que és la solució que Nacions Unides 
va donar per a la resolució d’aquesta injustícia de la història i no pot 
passar més temps per a que es facen complir les resolucions dictades, 
en pro de la justícia cap a un poble sotmès a l’exili per culpa de 
l’ocupació il·legal del seu territori.   
Aprofitant l’espenta dels canvis polítics que  s’han produït a  la nostra 
comunitat en els darrers anys, totes i tots esperem d’aquest nou clima 
polític una major implicació davant l'ONU, enfront la Unió Europea i de 
cara a la comunitat internacional en favor del poble sahrauí i que les 
polítiques que s’apliquen siguen amb la fermesa, valentia i amb la 
convicció de defensar els Drets Humans, l’exigència de la llibertat dels 
presos polítics sahrauís i l'aclariment del destí dels centenars de 
desapareguts.   La Comunitat Internacional ha de reaccionar d’una 
vegada per totes davant la impunitat del Marroc, estat agressor que 
violasistemàticament  els drets de la població sahrauí.   Després de 40 
anys de guerra, exili i repressió no hi ha cap altra solució estable que no 
passe per la manifestació de la lliure voluntat del Poble Sahrauí.   Com a 
moviment de solidaritat amb el Poble Sahrauí, sempre comptaran amb 
el nostre suport i ànim, estarem al seu costat, dels presos polítics 
sahrauís, dels homes i dones perseguits i perseguides per les forces 
d'ocupació marroquina en els territoris ocupats i com no, de les dones i 
homes, xiquetes i xiquets que des de l'exili resisteixen amb l'esperança 
de tornar a la seua terra, a un Sàhara Lliure i Independent perquè són 
un poble heroic que resisteix i no es rendeix.  
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Voldria agrair personalment l’esforç i implicació de cadascuna de les 
persones que formen part d’aquesta lluita al País Valencià de la mà de 
totes les associacions que formen part d’aquesta causa. El treball que 
dueu a terme de manera altruista i solidària, és un exemple i el pilar 
fonamental en el qual es sustenta aquesta gran família dia a dia i ens 
permet donar un alè d’esperança a la població sahrauí, demostrant-los 
que no estan sols, que compten amb el nostre suport i la nostra 
col·laboració.    La nostra solidaritat i el nostre reconeixement a totes i 
tots els sahrauís allà on es troben. El camí està sent llarg, moltes i molts 
es queden en ell però entre totes i tots ho aconseguirem.  

 
Visca el Sàhara Lliure !!!   

 
 
   

Lourdes Crespo Tarazón, Presidenta FASPS -PV  
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2. QUI SOM  
 
 La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià 
(FASPS-PV) és una ONGD fundada en 1996. 
 Està formada per 16 associacions que tenen entre els seus objectius i prioritaris, 
prestar la seua solidaritat a la Població Sahrauí i l’adhesió a ella dins l'àmbit 
territorial del País Valencià.    

 

ACAPS La Safor,  Ajuda als Pobles Quart de 

Poblet, Amel L’Alcúdia, Amics del Poble 

Sahrauí Foios, Amics del Poble Sahrauí 

Xàtiva, APAHU Paiporta, ASOM Puçol, 

Agermanament amb el Poble Sahrauí 

Alzira, Bucràalmenara Almenara, Sahaba 

Manuel, Sahara Lliure Paterna, Smara 

Benicàssim, Smara Castelló , Smara La Vall 

d’Uixò, Smara VilaReal, Talha Xirivella  
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SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS….  
  

La finalitat de la FASPS - PV des dels seus primers passos en 1994 és doble :  
  

 Millorar les condicions de vida tant dels refugiats sahrauís com de la població 
resident al Sàhara Occidental ocupat pel Marroc.  

 
 Promoure i coordinar el treball en xarxa de les seues associacions en campanyes i 

actuacions conjuntes.  

SÓN LES NOSTRES ACCIONS….  
  

  Conjuntes i coordinades de les ONG membres en la captació , processament i 
transmissió de la informació nacional i internacional sobre el conflicte del 

Sàhara Occidental.  
 

• Reivindicatives perquè es complisca la legalitat internacional i per al 
compliment dels Drets Humans al Sàhara Occidental. 

 
• Al costat del Poble Sahrauí i els seus representants legítims en la consecució i 

reconeixement del dret al seu territori, el Sàhara Occidental. 
  

• D'ajuda destinada al Poble Sahrauí des de les diferents associacions de 
solidaritat amb aquest poble i altres persones i entitats solidàries amb la causa 

sahrauí.  
• Per al desenvolupament integral de la zona a través de programes y projectes  

de Cooperació Internacional. 
  

• L'aportació d'ajuda d'emergència i humanitària a la població refugiada als 
campaments de refugiats sahrauís i als territoris alliberats del Sàhara 

Occidental, per mitjà de la Mitja Lluna Roja Sahrauí i del govern de la RASD.  
  

 Sensibilització de la ciutadania respecte a la situació que pateix el Poble 
Sahrauí .  

  
• Assessorament i gestió administrativa de la població immigrant sahrauí a la 

Comunitat Valenciana , inclòs tot allò necessari per al coneixement de les 
llengües , usos i costums en nom de la seua integració en el territori. 
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SÓN ELS NOSTRES VALORS...  
  
  Participació   
  
 Treball en Xarxa  

 
 Justícia   
  
 Drets Humans  
  
 Cooperació  
  
 Solidaritat  
  
 Transparència   
  
 Activisme  
  
 Independència  
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3. TREBALLANT EN EQUIP  

 
Treballem de manera coordinada i en cooperació amb les institucions i organismes de la 
República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS), la 
Direcció de Cooperació de la RASD i la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara (CEAS). Hem de ressaltar el  suport i recolzament de nombroses entitats, 
tals com conselleries, diputacions, ajuntaments, empreses, centres educatius, universitats 
i molts col·lectius amics. El nostre treball es duu a terme gràcies al compromís i la 
implicació de l'equip executiu, de les diferents Comissions de treball, de totes les 
associacions membres, de les voluntàries i voluntaris, veïnes i veïns de nombroses 
localitats al llarg del País Valencià. Així mateix, hem de donar tot el nostre reconeixement 
a totes i tots els activistes sahrauís que van donar la seua vida, que lluiten dia a dia, que 
creuen, viuen  resisteixen i avancen per la llibertat de tot el Poble Sahrauí.  

 
 
 

3.1. Vacances en Pau (VeP)  
  
Dóna nom al programa d'acolliment familiar temporal pel qual prop de 5.000 xiquets i 
xiquetes sahrauís passen els mesos de juliol i agost a l'Estat Espanyol. Al País Valencià, és 
la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí, l'encarregada d'organitzar 
i dur a terme aquest projecte a través de les 16 associacions que la componen, garantint 
que més de 150 xiquets i xiquetes procedents dels Campaments de Població Refugiada 
Sahrauí de Tindouf (Algèria), passen dos mesos de benestar, allunyats de les dures 
condicions del desert.   
  
Aquests xiquets i xiquetes són l'esperança del Poble Sahrauí, que porta més de 40 anys 
patint la dura vida del desert mentre espera una solució justa al conflicte que els permeta 
tornar a la seua terra, al costat dels seus, en un país, el Sàhara Occidental. Així, fins que 
els organismes internacionals no actuen davant el Marroc per fer-li complir el dret que 
empara a tota la població sahrauí, aquesta organització continuarà treballant perquè 
aquest poble, que va ser part del nostre, puga millorar els serveis socials, educatius i 
sanitaris i també per garantir que, en els territoris ocupats pel Marroc, es respecten els 
drets humans de la població civil Sahrauí. Els objectius d'aquest programa són:   
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•  Oferir una estança de descans i desenvolupament personal als xiquets i 
xiquetes sahrauís durant el període de vacances.   

  
•  Proporcionar-los una assistència sanitària especialitzada de la qual no 

disposen als Campaments de Refugiats.   
  
•  Reivindicar el dret d'aquests xiquets i xiquetes i de les seues famílies a viure al 

Sàhara Occidental.  
  
•  Possibilitar-los conèixer i practicar altres llengües i cultures.  
  
•  Garantir-los una alimentació suficient i equilibrada al llarg d'aquests mesos.  
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Aquest any hem gaudit de 163 xiquets i xiquetes repartits per les comarques de València i 
Castelló.  
Han sigut acollidores diverses localitats a través de les associacions d’Alzira, Benicàssim, 
Castelló, Almenara, Foios, La Vall, La Safor, Paiporta, Paterna, Puçol, Quart, València, Vila-
Real, Xirivella i Mislata.  
És imprescindible fer esment a les famílies acollidores pel seu esforç, generositat i  
compromís en aquest programa ple de lligams afectius i experiències vitals.  
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A més de l’alegria, il·lusions, sensibilització i solidaritat que aquesta campanya sempre du 
als nostres municipis, en 2017 va permetre:  
 
 El treball coordinat des de totes les associacions que som FASPS PV. 
 
 L’organització i acollida de xiquets i xiquetes sahrauís als nostres municipis i 

comarques. 
 
 L’estància durant els mesos de juliol i agost de 163 xiquets i xiquetes sahrauís en llars 

valencianes, amb tota la riquesa i beneficis que aquesta experiència comporta per a 
tots els seus participants.  
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El 22 de juliol va tindre lloc la Trobada dels xiquets i les xiquetes sahrauís. El 
discurs  de benviguda que es va pronunciar va ser el següent:  
 
“Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la trobada anual de niños y niñas saharauis. 
Bienvenidos y bienvenidas pues a este encuentro en el que queremos dar la bienvenida a todos los niños 
que hoy están aquí con nosotros disfrutando de esta tarde de alegría y reivindicación.   
También a sus familias de acogida a las que quiero desde aquí agradecerles su solidaridad, la cual hace 
posible que estos niños y niñas puedan salir a disfrutar de un verano en paz alejados de las extremas 
condiciones que están padeciendo en estos momentos en los campamentos de refugiados de Tindouf.  
Y agradecer especialmente también a las familias de Buñol que durante los últimos años se han estado 
sumando a la solidaridad con el pueblo saharaui acogiendo en sus casas a estos niños y niñas. Vaya por 
delante mi agradecimiento.  
Saludar también y agradecer la presencia del Delegado del Frente Polisario en el País Valencià, al cual le 
quiero trasladar en nombre del ayuntamiento de Buñol y en el mío propio, toda nuestra solidaridad y apoyo 
a la justa causa del pueblo saharaui. 
 Por lo tanto reiterar una vez más el compromiso político de éste ayuntamiento en la defensa de los 
derechos del pueblo saharaui. Asi que, desde aquí, un saludo fraternal y solidario a su pueblo.  
Quiero también agradecer a la Federacion de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País 
Valencià el haber tenido a bien realizar este encuentro en nuestro municipio, así como saludar también la 
presencia de su presidenta Lourdes Crespo en el día de hoy.  
Gracias a todas las personas que habéis acudido a pasar una jornada de alegría, apoyo y solidaridad con la 
causa del pueblo saharaui. 
Y agradecer como no la presencia en este acto de la alcaldesa de Buñol, compañera Juncal Carrascosa. 
Hablaba antes del compromiso de nuestro pueblo con el pueblo saharaui, un compromiso que ya desde el 
año 98 venimos ejerciendo, cuando en aquel año tuvo lugar el  hermanamiento de Buñol con la daira de 
Farsia en la Wilaya de Smara.  
En la actualidad desde el ayuntamiento de Buñol estamos llevando a cabo proyectos de cooperación en los 
campamentos de refugiados. En concreto hemos financiado la construcción de una clínica dental en la 
wilaya de Dajla y este año estamos desarrollando también un centro cultural en la misma wilaya. 
Estos proyectos los hemos realizado en colaboración de la Asociación de Solidaridad con el Sahara Ajuda als 
pobles de Quart de Poblet, por lo que aprovecho para agradecerles desde aquí su compromiso y 
solidaridad con esta causa.  
Quiero aprovechar este acto para denunciar las condiciones en las que se encuentra el pueblo saharaui, 
fruto de la ignominia y la injusticia practicada por el reino de marruecos, el silencio del gobierno de España 
y la complicidad de la comunidad internacional.  
Frente a ese silencio desde el ayuntamiento de Buñol exigimos el  derecho de autodeterminación del 
pueblo saharaui a través de un referéndum que debía de haberse celebrado en el año 92 y que una vez tras 
otra el gobierno de marruecos lo está impidiendo.  
Exigimos al gobierno español que ejerza su peso específico en este conflicto como potencia administradora 
del Sahara occidental y haga posible la vuelta de los refugiados a los territorios ocupados del Sahara 
Occidental. 
Quiero también hacer un llamamiento de solidaridad hacia los presos políticos saharauis de Gdeim Izik y 
exigir su inmediata liberación tras las infames codenas impuestas por marruecos. Unas condenas a todas 
luces ilegales e injustas impuestas desde la represión desatada en el campamento dignidad y que 
demuestra el odio del régimen marroquí contra toda la lucha pacífica del Pueblo Saharaui. Unas condenas 
que van desde la cadena perpetua a los 20 años de prisión.  
No podemos tolerar el atropello permanente a los derechos humanos por parte de marruecos con absoluta 
impunidad y el silencio de nuestro país y las potencias europeas.   
Y por último deciros que siempre nos tendréis a vuestro lado como siempre lo hemos hecho, en la 
denuncia y la reivindicación por un Sahara independiente y libre.  

Nada más y ¡¡Viva el Sahara Libre!!” 
Carlos Xerri  López 

Concejal ajuntament de Bunyol  
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Les subvencions sol·licitades directament per la Federació i aprovades al programa de VeP 
a l’any 2017 van ser:  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal destacar també la participació econòmica i de visibilització del conflicte de nombrosos 
municipis que col·laboren de manera directa amb les seues associacions locals.  
 

El cost total del programa Vacances en Pau a l’any 2017 ha sigut de 
77.349,06 euros  

(Inclós projecte sensibilització) 

3.1.1. VISITES I RECEPCIONS OFICIALS  
 
A més de les realitzades des dels Ajuntaments acollidors a través de les Associacions 
participants, les xiquetes i xiquets sahrauís visitaren entre altres :  
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CORTS VALENCIANES (10-07-2017):  
 
El President de les Corts En Enric Morera, representants de Mesa i de tots els grups 
parlamentaris van rebre els xiquets i xiquetes sahrauís.  

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ (11-08-2017): 
 
La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, ha mostrado las instalaciones de Palacio 
de Les Aules a los pequeños, a los representantes de Smara y a algunas de las familias de 
acogida. 
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AJUNTAMENT DE VALÈNCIA ( 25-07-2017): 
 
Els xiquets i xiquetes Sahrauís foren rebuts per En Joan Ribó, alcalde de la ciutat de 
València, que els va obrir les portes de l’Ajuntament de València per a donar-los una 
calorosa benvinguda  

3.1.2 RECEPCIONS OFICIALS ASSOCIACIONS: 

Recepció a l’Ajuntament de Xirivella Recepción Ajuntament d’Oliva 
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Recepció Ajuntament de Beniarjo Recepció a l’Ajuntament de Gandía 

Recepció a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna  Recepció a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna  

Recepció a l’Ajuntament de Vila-real  Recepció Ajuntament de Paterna 
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Recepció Ajuntament de Paiporta Recepció Ajuntament de La Vall d’Uixò 

Recepció Ajuntament Quart de Poblet Recepció Ajuntament de l’Alcudia 

Recepció Ajuntament d’Alzira 
Recepció Ajuntament de Benicàssim 
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Recepció Ajuntament Castelló 

3.1.2. ACTIVITATS VACANCES EN PAU 
 
Durant el període d’estància dels xiquets i xiquetes sahrauís al País Valencià 
gaudiren de nombroses activitats on s’ho passaren d’allò més bé.  

Carrera solidària Puçol 

Festa benviguda CEIP Lluís Vives 

Concert Macaco Alzira 

Festa de l'aigua solidària,Falla 
Ausiàs March d'Alzira   
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Visita Jardí Botànic 
de València 

Cursa Benifairó 

Activitats nàutiques a càrrec del 
Club Posidònia de Cullera.  

Excursió a la fàbrica de Grefusa d’Alzira.  

Visita a TodoDulce  

Representació teatral als xiquets i xiquetes de 
La Vall d’Uixò 

Presentació València C.F  
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Torneig Futbol Banna Lehbib 

Sopar despedida La Safor 

Pregón fiestas Xirivella 

Clínica nutricional de la UV València 

Concerts a favor dels xiquet@s refugiades sahrauís  
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3.2. CARAVANA PER LA PAU  
 
Part del Poble sahrauí continua sobrevivint als campaments de població refugiada de 
Tindouf (Algèria) des de l’any 1975.  

La Caravana per la Pau és una campanya anual destinada a pal·liar les necessitats bàsiques 
de prop de 200.000 persones, majoritàriament gent gran, xiquetes i xiquets i dones 
distribuïdes en cinc wilayes que reben el nom d’altres tantes ciutats sahrauís: Dajla, Smara, 
Auserd, l’ Aaiun i Bojador. En resposta a les necessitats d'aquesta població des d’aquesta 
Federació, amb totes les associacions que la componen, es posa en marxa anualment la 
recollida d'aliments no peribles i ajuda humanitària, així com la seua tramesa amb 
semiremolcs donats a la Mitja Lluna Roja Sahrauí.  En el cas del País Valencià, es demanen 
els  aliments bàsics: llegums, arròs, oli i sucre, si bé és enviat tot allò que es rep i que no és 
perible. El fet de concentrar-nos en aquests aliments, es fa per aconseguir grans 
quantitats del producte i així poder repartir a tota la població. Aquest enviament es 
realitza des del port d'Alacant rumb al port d'Orà, des d'on viatgen fins als campaments 
per ser emmagatzemats i repartits entre la població sahrauí. És una campanya d'enorme 
complexitat en matèria de gestió i documentació administrativa que és assumida de 
manera altruista per la Comissió de Caravana i que es coordina amb les associacions 
participants que s'encarreguen de la recollida d'aliments i altres necessitats, en els seus 
municipis i comarques, a més de l’aportació econòmica a les despeses d'enviament, 
documentació, nòlits, vehicles i altres necessitats.  Cal destacar el paper que al costat de 
les associacions i voluntaris juguen la població dels municipis amb les seves donacions, 
activitats per a la recaptació d'aliments i fons. En les campanyes de recollida participen 
col·legis, instituts, universitats, botigues de barri, comerços, empreses i altres associacions 
locals al costat de les corporacions locals a través de les seues associacions.   
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La  Caravana d'Ajuda Humanitària ens va permetre: 
 
• Col·laborar i establir xarxes solidàries als nostres municipis.   

 
• Donar a conèixer les dures condicions de la població sahrauí refugiada a la societat 

valenciana.  
 

• Sensibilitzar la població escolar i cos educatiu.  
 

• Implicar altres associacions i col·lectius.  
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Cal esmentar la posada en marxa en 2017 d’una partida específica d’aliments destinada a 
la població celíaca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació exposem un quadre resum amb les aportacions:  
 

El total de la quota aportada entre totes les associacions a aquest projecte ascendeix a 
16.150 euros  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Per altra banda, el resum de càrrega de mobiliari del 2017, que incloïa  
material clínic, esportiu, lavabo, bolquers, plaques, camisetes, projectes 
 i escolar deixa un muntant total de 33.870 kg de material.  

APORTACIONS CAMIONS APORTACIONS MENJAR CELIACS 

ENTRADES 16.680 €. 6.000 € 

EIXIDES 16.700 €. 5.987 €. 

- 20€ 13 €. 
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ACTES ORGANITZATS PER LES ASSOCIACIONS PER A LA CARAVANA: 

Pep Gimeno “Botifarra”. 
Concert benèfic a favor del 
poble sahrauí (Paterna – Gener  
2017) 

Mercat de Reis Solidari amb el Sàhara 
(Quart de Poblet – Gener 2017) 

Concert solidari amb el Poble Sahrauí 
(Almenara – Febrer 2017) 
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3.3. PROJECTES DE COOPERACIÓ  
 
En FASPS comptem amb una dilatada experiència en el desenvolupament de projectes, 
els quals podem classificar en tres àrees fonamentals:  
  
a. D’Ajuda humanitària.  

 
b. De Cooperació al Desenvolupament.  

 
c. De sensibilització.  
  
Aquestes tres àrees no constituïxen categories rígides. En aquest sentit, el programa 
Caravana per la Pau, per exemple, és al mateix temps una intervenció de sensibilització i 
d’ajuda humanitària.  
 
De sensibilització dirigida a la població valenciana per tota la tasca de difusió que es fa en 
nombroses localitats de la Comunitat Valenciana i que comporta que una part important 
de la població conega la crua realitat que pateix la població refugiada sahrauí als 
campaments.  
 
Per altra banda, constituïx una intervenció d’ajuda humanitària perquè el programa 
arreplega una quantitat important d’aliments i d’útils de primera necessitat que són 
enviats als campaments i gràcies als quals la població refugiada sahrauí sobreviu. 
 
 Cal esmentar que bona part de les principals institucions de la Comunitat Valenciana 
(ajuntaments, Diputacions provincials, Generalitat valenciana, etc.) donen suport 
econòmic als diversos projectes que duguem a terme.  

PROJECTES APROVATS 2017  
  
1. PROJECTE: “AYUDA HUMANITARIA: ALIMENTOS Y MEJORA DEL SUMINISTRO DE 
AGUA EN LOS CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI 2017”  
  
- Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de 
Transparència i Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la FASPS PV.  
  
- Quantitat subvencionada: 200.000€  
  
- Estat: Aprovat en 2017; En fase d’execució  
  
Aquest projecte es centra en dos vessants prioritàries als campaments de població 
refugiada sahrauí: per una banda, contribuir a millorar la deficitària situació alimentària, 
enfortint la cistella bàsica d’aliments de primera necessitat destinada a la població. Per 
altra banda, contempla l’adquisició de dos camions cisterna per al subministrament 
d’aigua potable.  
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2. PROJECTE: “ RECOLÇAMENT AL SISTEMA SANITARI DELS CAMPAMENTS DE REFUGIATS 
SAHRAUÍS DE TINDOUDALGÈRIA”  
  
- Projecte subvencionat per l’Ajuntament de Torrent.  

 
- Quantitat subvencionada: 5.750€.  

 
- Estat: Projecte aprovat en 2017; En fase d’execució.  
 
L’esmentat projecte pretén donar suport al sistema d’abastiment d’aigua als campaments 
de població refugiada sahrauí a través de la compra i instal·lació de 700 cisternes.   
 
 

PROJECTES EXECUTATS 2017  
 
1. PROJECTE: “ REPOSICIÓ DE CISTERNES FAMILIARS PER A LA POBLACIÓ REFUGIADA 
SAHRAUÍ DE LA WILAYA DE DAJLA  A TINDOUF, ALGÈRIA 2017”  
  
- Projecte subvencionat per l’Ajuntament de Meliana. 
 
- Quantitat subvencionada: 3977,73€  

 
- Estat: projecte aprovat en 2017 i ja s’ha executat.  

 
El projecte va ser destinat a la compra i instal·lació d’un tanc d’aigua potable en la Wilaya 
de Dajla.  
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2. PROJECTE: “SÓC SAHRAUÍ, VOLS CONÉIXER EL MEU POBLE?”  
  
- Projecte subvencionat per l’Ajuntament de València en el marc de la convocatòria de 
sensibilització i educació per al desenvolupament 2016.  
 
Import subvencionat: 2.700€.  
 
L’esmentat projecte va constituir una intervenció de sensibilització dirigida a xiquets i 
xiquetes en edat escolar de la ciutat de València amb l’objectiu d’apropar la història i el 
context del poble sahrauí de tal manera que estigueren conscients i conegueren de 
primera mà quina es la realitat que viuen els xiquets i les xiquetes d’aquest poble. Per una 
banda, es va fer una exposició gràfica i guiada a traves d’un AUCA, material didàctic en 
forma de còmic, que d’una manera molt senzilla explica la situació del poble sahrauí. Per 
altra, es va crear una xarxa de correspondència de cartes entre els xiquets i xiquetes del 
poble sahrauí i el poble valencià. Per últim, es va fer un enviament de material escolar 
dirigit a cinc col·legis  col·legis de Dajla: Sidati el Mami, Ali Omar, 10 de Mayo, Sidi Hau 
Dug, Mohamed Abdalahi i Hamfi el Bah.  
 
En total, van participar del projecte 725 xiquets i xiquetes dels col·legis: Som Escola, 
Federico García Lorca, Societat Cooperativa Sant Joan Comenius i Pare Català.  
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4. PROJECTE: “REHABILITACIÓ DE L’ESCOLA TALLER DE CARÀMICA DE L’AAIÚN I CISTERNES 
PER A LA POBLACIÓ REFUGIADA SAHRAUÍ DE LA WILAYA DE DAJLA”  
  
- Projecte subvencionat per l’Ajuntament de Puçol - Import subvencionat: 6.000€ - Estat: 
Executat.  
  
Aquest projecte es va plantejar amb un doble propòsit: per una banda donar suport al 
sistema d’abastiment d’aigua de la Wilaya de Dajla mitjançant l’adquisició de 22 cisternes 
familiars per a millorar l’accés a aquest recurs bàsic. Per altra banda, la rehabilitació de 
l’escola taller de ceràmica de l’Aaiún, seriosament deteriorada  degut a les condicions 
climatològiques pròpies de l’emplaçament geogràfic i la fragilitat dels materials  empleats 
per a la seua construcció. Aquest centre constitueix una microemprenedoria duta a terme 
per dones i que constitueix un element important com a font de recursos econòmic per a 
elles.  

  
  



Federació d'Associacions de Solidaritat amb 
el Poble Sahrauí  Carrer de la Vall de Laguard, 

12 pta 11-Baix   46009   València   
654.159.322  -656.669.502 

32 

5. PROJECTE: “2a. FASE PRODUCCIÓ DE CERÀMICA COOPERATIVA ESCOLA TALLER DE 
CERÀMICA DE L’AAIÚN”  
  
  
- Projecte subvencionat per Caixa Popular - Import subvencionat: 2.000€ - Estat: Executat  
  
Gràcies al suport de la Caixa Popular a través de la campanya “Un dia de Salari” el 
projecte iniciat al 2015 continuarà al llarg del 2016 enfortint més les xarxes per a la 
comercialització de les peces de ceràmica que les dones de la cooperativa produeixen.  
Gràcies a aquesta iniciativa de la Caixa Popular les dones sahrauís tenen la possibilitat 
d’aprendre un ofici artístic que afavoreix tant  l’economia familiar amb les petites 
aportacions com personalment. 
 
 
 
 
DONACIÓ: 
  
L’empresa ACQUAeNER  d’ Almenara, va fer donació de 52 plaques solars (dimensions 164 
x 99 x 5 cm), de segona ma, dirigides a dispensaris mèdics, centres educatius i 
dependències comunitàries de Mheriz, Tifariti, Bir Lehlu i Tiguisit de la RASD. Aquestes 
plaques es varen enviar a la DIRECCIÓ D’ENERGIA - MINISTERI DE TRANSPORT de la RASD, 
signant un conveni de donació amb la FASPS PV.  
  
 

 
3.4. ACCIÓ POLÍTICA I DRETS HUMANS  
 
El 2017 ve marcat per una important activitat degut a la reanudació dels judicis als presos 
polítics sahrauís de Gdeim Izik.  
 
 
El 22 de gener de 2017es va celebrar a València una convocatòria per a protestar contra el 
judici que es realitzarà contra els #PresosPolíticsSahrauís de #GdeimIzik. Al voltant d’unes 
100 persones es van donar cita en la convocatòria de la Federació d’Associacions de 
Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià i Zemmur, on es va llegir el comunicat de 
suport de CEASSáhara. Després es va llegir una poesía de Ali Salem Iselmu “Decirles”. En 
l’acte es va mostrar el suport als presos i el rebuig total a un judici que és una farsa del 
govern marroquí.  
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El diumenge 19 febrer, ens convidaren a participar al HumanFest2017, en la secció 
especial Dona/Cinema, junt amb Emanuela Zuccalà, directora del documental “Solo per 
farti sapere che sono viva “, un recopilatori de testimonis de dones sahrauís. 

Roda de premsa per a cridar a la manifestació del diumenge #26F #VolemAcollir  i 
participació a la manifestació, junt a la comunitat sahrauí. 
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Al mes de març varem rebre la visita del Ministre de Cooperació de la RASD, i varem 
acompanyar-lo a les visites amb els organismes de govern valencià. 
 
 
El Ministre rebut a la Diputació de València pel diputat N’ Emili Altur.  
 
https://valencianoticias.com/emili-altur-se-reune-con-el-ministro-de-cooperacion-del-
sahara-occidental-para-renovar-la-colaboracion-asistencial-en-los-campamentos-de-
refugiados/ 
 
 

Recepció a la Conselleria de transparència, on fou rebut pel conseller de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,  En Manuel Alcaraz i pel Director General 
de Cooperació i Solidaritat, En Federico Buyolo.  
 
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/03/15/7741.html 
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La Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Na Mónica Oltra, rep al 
ministre de Cooperació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), En Bulahi Sid, al 
que ha manifestat el "ferm compromís" del Govern Valencià amb el poble sahrauí.  A la 
reunió també ha assistit el subdelegat del Govern Sahrauí a València, N’ Abderrahman 
Mohamed, el Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, 
En Manuel Alcaraz, i representants de la Federació  d'Associacions de Solidaritat amb el 
Poble Sahrauí de la Comunitat Valenciana, segons un Comunicat de la Generalitat.  

Recepció de l’Alcalde de València Joan Ribó, on va plantejar la possibilitat d’un 
agermanament amb la wilaya d’Auserd. I el Ministre va vore la mascletà des del balcó de 
l’ajuntament. 
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Per finalitzar, el President de Les Corts, va rebre també al ministre de Cooperació del Front 
Polisari, Bulahi Sid. 
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FOTOS DE LLUCI JUAN (ARTISTA) https://sites.google.com/site/llucijuanartistavisual/dona-
sahara-lluita-resist 
 

Visita guiada amb JARIT, per a vore totes les obres de “A les Balconades” 

Exposició de l’obra al Carrer Cadis  
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Manifestació 1er de Maig a València 

Actes en suport als presos polítics de Gdeim Izik al mes de maig amb motiu d’una nova 
sessió del judici. 

• Diumenge 7 de maig a la plaça de la 
Verge (València) concentració convocada per la 
Federació d’ Associacions amb el Poble Sahrauí del 
País Valencià (FASPS-PV) i l’associació d’immigrants 
sahrauís de València (Zemmur) en la qual es va 
demanar l’alliberament dels presos polítics sahrauís 
de Gdeim Izik. Els manifestants portaren banderes 
sahrauís, eslògans a favor dels presos polítics i part 
dels assistents es taparen la boca com a forma de 
denuncia pels intents del Marroc de silenciar la veu 
del poble sahrauí. 

Col.laboració amb Zemmur em la jornada 
de CC.OO. Indústria – Jornades causa 
sahrauí (València – Març 2017) 
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• Presentació del documental “Fusells o pintades” de Jordi Oriola al Centre 

Social Terra de Benimaclet. 

• Entrevista a Radio Klara, a l’espai “Dones Lliures” 

https://www.ivoox.com/fusells-o-pintades-parlem-
del-sahara-dones-llibertaries-audios-
mp3_rf_18584388_1.html 

 

Inauguració de l’exposició “Bonrepòs i Mirambell, Poble Solidari” a l’Ajuntament de 
Bonrepòs i Mirambell  
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Celebració del 20 de maig, junt a l’Associació Zemmur al SJM 

Xerrada informativa a Lliria Refugiats: els siris a Grècia-PROACTIVA  i  Sàhara al cor-FASPS-
PV  

(Llíria – Maig 2017)  

Participem junt a TALHAXIRIVELLA a la Haima en suport: Llibertat per als presos polítics 
sahrauís (Xirivella – Juny 2017). On varem grabar un vídeo amb missatges de suport 
enviat als presos de Gdeim Izik 
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Concentració ple soterrament de les víes, a 
Paterna, en l’aniversari de la mort de 
Banna (Maig) 

Entrevista a @Kalebarraka  (maig) 

L’11 de juliol es va  realitzar el traspàs de la Delegació del Front Polisari a la Comunitat 
Valenciana  
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Segona edició del Cicle de cinema sobre el Sàhara 
Occidental. 
Mitjançant el cinema podem transmetre la cultura, 
la historia 
d'un poble que lluita dia a dia per la seua llibertat. 
 
Les projeccions, seguides de debat, tingueren lloc al 
Col·legi 
Major Rector Peset de la Universitat de València. 
Plaça del  
Forn de Sant Nicolau, 4. (46001 València), entre les 
18:30h i  
les 21h. 

 13 de Juliol: "Palabras de Caramelo" i "Nacho y Fala, unos buenos amigos" (un curt 
animat de Granissat junt amb els alumnes del CEIP Lluís Vives) 

 20 de Juliol: "Fusells o pintades, la lluita no violenta del Poble Sahrauí" 
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 27 de Juliol: "Kafana, prou" (un documental de medicusmundi mediterrània y Making 
DOC). 

Comunicat contra les injustes condemnes als presos de Gdeim Izik 
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Dijous 27, de juliol, es varen a dur a terme simultàniament actes al llarg de tot l'Estat 
Espanyol en suport als presos polítics sahrauís i les injustes condemnes del Tribunal il.legal 
marroquí. Ací a València va ser a les 21 hores en la Plaça de la Mare de Déu.  

A Radio Klara, parlant de la concentració 
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Comunicat de recolzament a Jadiyetu ElMohtar, retinguda a l’aeroport de Perú, sense que 
el Govern la deixara entrar al paín com ambaixadora sahrauí, encara que el Perú reconeix la 
RASD.  Todas Somos Jadiyetu #TodasSomosJadiyetu 
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El director Jordi Oriola-Folch vingué al País Valencià, per tal de projectar arreu del territori el 

seu documental "Fusells o pintades, la lluita no violenta del poble sahrauí" i donar a conèixer 

la llavor dels activistes sahrauís, i més concretament el treball de l' Equipe Media Sahara als 

Territoris Ocupats pel Marroc. 

Passe del documental "Fusells o pintades, la lluita no violenta del Poble Sahrauí" del director 

Jordi Oriola-Folch.  

17 La Pobla: Casa Joventut de la Pobla Llarga 

 

 

 

 

        17 Almenara: Casal Jove d'Almenara  

  

 

 

 

18 Alcudia: Casa de la cultura 

 

 

                       19 Ontinyent:  Ateneu Ca la Mera  

 

 

20 Valencia: Ca Revolta  
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21 Mislata: Centre Jove del Mercat 

 

 

 

 

      

                  22 Liria: Ateneu Libertari de Llíria 

23 Castellón: La Cosa Nostra 

 

 

 

 

    24 Torrent: CSA La Llavor 

  

 

 

 

       25 Benetússer  (Saló de Plens) 
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26 Massamagrell: La Ràdio Televisió del Poble. 

 

 

 

 

Als medis de comunicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=VsZpftiYY9g 

http://mislatanews.com/index.php/actualidad/item/996-proyeccion-documental-por-la-

asociacion-ahuim 

http://val.levante-emv.com/ribera/2017/09/19/pobla-llarga-lucha-causa-

saharaui/1617041.html 

https://www.evensi.com/proyeccio-fusells-pintades-o-plens-ayuntament-

benetusser/227265832 

 

Mostres de suport als presos polítics sahrauís: 
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Participació a la concentració de l’Assemblea Ciutadana, baix el lema:  
DIGUEM NO AL RACISME INSTITUCIONAL! 

JUNTES SOM MÉS FORTES 
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Participació a la manifestació estatal del 14 de novembre, contra el acords tripartits de 
Madrid. 

Pancarta de la representació de València 

També varem disenyar uns cartells que van 
acompanyar la capçalera de la manifestació 

Participació a la EUCOCO celebrada a 
Paris 
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Conferència de ciutats solidàries amb el Poble Sahrauí (València – Novembre 2017) 

Al mes de Novembre es va cel·lebrar a València la Conferència de ciutats solidàries amb 
el Poble Sahrauí,  organitzada per la Conselleria de Trasparència, on varem col·laborar en 
l’organtzació. I varem acompanyar a la delegació d’alcades i alcaldeses que vingueren des 
del Campaments de Població Refugiada Sahrauí. 
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https://noteolvidesdelsaharaoccidental.wordpress.com/2017/11/26/la-conferencia-de-
ciudades-solidarias-con-el-pueblo-saharaui-insta-a-la-comunidad-internacional-a-proteger-
los-derechos-humanosprensa-sahara-press-service/ 
 
 
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/conferencia-de-ciudades-solidarias-con-el-
pueblo-saharaui 
 

La Conferència a la premsa: 

Resolució final: 
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Firma del Conveni 2017 amb la Generalitat Valenciana, destinat a comprar dos camions 
per a portar aigüa als campaments i per a alimentació. 
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Agermanament de València amb la wilaia d’Ausserd. 
 
Durant la visita de la delegació dels campamens, es va aprofitar l’ocasió per a formalitzar el 
agermanament amb la wilaia d’Ausserd. 

https://www.spsrasd.info/news/es/art
icles/2017/11/25/12316.html 

 

L’Intergrup Pel Sàhara i el President de Les Corts, Enric Morera, rep a la delegació de 
representants del Poble Sahrauí  

https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/11/25/12316.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/11/25/12316.html
https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2017/11/25/12316.html
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Participació al II Encontre de Joventut de CEAS dins del projecte #Erasmus+, a Madrid. 
Diàleg entre joves solidaris per a trobar una solució política al conflicte del Sàhara 
Occidental. 

Concentració a la Plaça de la Verge, pel dia dels DD.HH (10 de desembre): 
 
Perquè el Dia Internacional dels DD.HH no és un dia per a celebrar, mentre el poble 
sahrauí viu en un estat permanent de la violació del seus drets més fonamentals. 
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San Silvestre 2017: Amb motiu de la cel·lebració de la carrera anual de San Silvestre, 
participem al llarg del País Valencià. 

València 

Puçol 

Vall d’Uixò 



Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí  Carrer de la Vall de Laguard, 12 pta 11-Baix   46009   
València   654.159.322  -656.669.502 

60 

Felicitació de Nadal… 

Sense oblidar-nos dels presos polítics sahrauís 

 Ajuntaments que han aprovat mocions en suport del 
poble saharaui ´durant aquest any: 
 AJUNTAMENT BENIARJÓ  
 AJUNTAMENT RÒTOVA  
 AJUNTAMENT LA VALL D’UIXÒ   
 AJUNTAMENT ALCUDIA DE CRESPINS  
 AJUNTAMENT YÁTOVA  
 AJUNTAMENT  POBLA LLARGA  
 AJUNTAMENT XÀTIVA  
 AJUNTAMENT PAIPORTA  
 AJUNTAMENT QUART DE POBLET   
 AJUNTAMENT ALMENARA  
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ DE LES ASSOCIACIONS 

Exposició: Aziza, el paper de la dona al Poble Sahrauí (Gandia – Abril 2017) ACAPS LA 
SAFOR 

Exposició: Aziza, el paper de la dona al Poble Sahrauí (Bellreguard – Març 2017) ACAPS LA 
SAFOR  

  

Mercat solidari d’ajuda als refugiats 
sahrauís (Benicàssim – Abril 2017) 

Caseta de APAHU en la Fira de Turís.  
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Fira del Llibre solidària amb el 
Poble Sahrauí (Almenara – Abril 
2017) Bucrà Almenara 

Cançons de fer camí (Almenara – 
Maig 2017) Bucrà Almenara 

Fira  del comerç i de associacions  
(Xirivella -2017) TalhaXirivella 

Teatre solidari (Foios – Octubre 2017) 
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I Fira de la Solidaritat, la 
Cooperació i el Voluntarietat 
(Betxí – Novembre 2017’) 
Smara La Vall I Smara Vila-real) 

IX Fira d’Associacions (Alzira – Novembre 2017) 
L’Associació d’Agermanament amb el Poble Sahrauí 
d’Alzira  

Aziza, el paper de la dona al poble sahrauí (Oliva – 
Novembre 2017) ACAPS La Safor 

Concert solidari (Almàssera – 
Novembre 2017) Sahara Lliure 
Paterna 

MAIG. Gran Fira d’Associacions, Comerç i Gastronomia 
Sahara Lliure Paterna.  
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Mercat Solidari (Benicàssim – Desembre 
2017) Smara Benicassim 

22é Mercat de Nadal solidari amb el Sàhara 
(Quart de Poblet – Desembre 2017) Ajuda als 
Pobles Quart 

 Les associacions d’Almenara, Castelló, Vila-Real i la 

Vall d’Uixò, participant a un programa de ràdio a Vila-
Real  

Xarrada de sensibilitació de l’Associació 
Bucràalmenara al CEIP i a l’I.E.S. Almenara amb la 
posterior celebració d’un mercadet solidari.  
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Assemblea de la FASPS-PV (Torrent – Març 2017) 

La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS-
PV) celebrarà el dissabte 11 de març de 2017 una assemblea on participaran els diversos 
col·lectius que en formen part i es realitzarà a Torrent (L’Horta). En aquesta assemblea es 
farà un repàs a les activitats realitzades i a la memòria econòmica del 2016, i també es 
planificaran les activitats i els projectes per al 2017. 
 
ORDRE DEL DIA 
1.-Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de la sessió anterior. 
2.-Memòria anual d’activitats de la FASPS 2016. 
3.-Balanç econòmic 2016. 
Memòria econòmica. 
Pressupost d’ingressos i despeses 2016 
4.-Informació Comissions: 
Drets Humans-Política, Caravana, VeP. 
5.-Altres informacions. 
6.-Torn obert de paraula 

Assemblea, renovació junta directiva 
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Assemblea (Torrent – Octubre 2017) 

Dissabte, 28 d’octubre de 2017, es va celebrar al CSA La Llavor de Torrent, l’Assemblea 
General de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País 
Valencià (FASPS-PV) per realitzar un balanç de programes i de projectes que està  duent a 
terme durant el 2017. L’Assemblea va servir per a presentar als col·lectius de solidaritat 
amb el poble sahrauí del nou Delegat del Front Polisario al País Valencià, Habibulah 
Mohamed Kori. Finalitza l’acte amb un dinar de germanor. 

Al mes de març participarem a l´assemblea de CEAS celebrada a  Madrid 
on s va renovar la Permanent de CEAS  
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Participació a les jornades de formació i posterior assemblea de CEAS a Saragossa 
a Setembre 
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BALANÇ  ECONÒMIC 2017 

CONCEPTOS INGRESOS GASTOS 

REMANENTE CUENTAS PROYECTOS A 31-
12-2016 59.777,59 € 
REMANENTE FEDERACION-DELEGACIO A 
31-12-2016 32.635,78 € 
TOTAL REMANENTE A 31-12-2016 92.413,37 € 

P R O Y E C T O S 
PROYECTOS AYUNTAMIENTOS 31.407,11 € 
GENERALITAT VALENCIANA CONVENIO 
GRAL. 2016 200.000,00 € 
MLRS-TRANSFERENCIA CONVENIO 
GENERALITAT 179.444,53 € 
MLRS-TRANSFERENCIA CONVENIO 
AYUNTAMIENTOS 16.877,78 € 
MLRS-TRANSFERENCIAS RESTO 
CONVENIOS 36.023,80 € 
PAGOS DIVERSOS PROYECTOS 1.955,27 € 

F E D E R A C I O N 
CARAVANA 14.610,00 € 16.687,58 € 
PROYECTO CELIACOS 6.000,00 € 
VACANCES EN PAU 92.398,50 € 79.119,06 € 
CUOTAS ASOCIACIONES 21.108,00 € 
DONATIUS-SUBVENCIONS-TRASPASOS-
PROJECTES 24.497,01 € 
OTROS INGRESOS 1.923,15 € 
GASTOS MENTENIMIENTO FEDERACION 52.857,39 € 

D E L E G A C I O N 

MANTENIMIENTO DELEGACION 28.274,51 € 

T O T A L E S  391.943,77 € 411.239,92 € 

R E S U M E N  

REMANENTE A 31-12-2016 92.413,37 € 
INGRESOS 391.943,77 € 
GASTOS -411.239,92 € 

REMANENTE CONTABLE A 31-12-2017 73.117,22 € 

C O M P R O B A C I O N  

SALDOS CUENTAS PROYECTOS 56.883,32 € 
SALDOS CUENTAS FEDERACION 16.233,90 € 
TOTAL EXISTENCIAS 73.117,22 € 
REMANENTE CONTABLE -73.117,22 € 
DIFERENCIA 0,00 € 
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6. 2017 EN CIFRES 

CELIACS
LLENTILLES
OLI
ARROS
PASTA
FESSOLS
GALETES
CONSERVES
DIVERSOS
SUCRE

4’5 TONES D’ALIMENTS 

Vacances 
en Pau 

•Finalment, no 
van pujar a 
l’avió 20 
xiquets i 
xiquetes 

2017 

•150 xiquets i 
xiquets 
acollits per les 
associacions  

 

200.000€ 
CONVENI 

GENERALITAT 

AJUNTAMENT 
DE VALENCIA 
16.700,00€ 

AJUNTAMENT 
DE VINALESA 

3.131,00€ 

AJUNTAMEN 
DE MELIANA 

3.977,73€ 

AJUNTAMENT 
D’ALMASSORA 

1.598,38€ 

AJUNTAMENT 
DE PUÇOL 
6.000,00€ 
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AGRAÏMENTS 

Govern i institucions de la República Àrab Sahrauí Democràtica  

Institucions i entitats públiques  
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Entitats privades  

Fundacions,  associacions, col·lectius  


