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 Estimades amigues i amics: 

Molts recordareu els inicis del nostre camí al costat del poble sahrauí, començàrem amb la il·lusió i el 
convenciment d’estar lluitant per la justícia i pel dret a la llibertat d’un poble del que ja ens sentim part. 

Avui després de més de 20 anys, amb una llarga trajectòria de treball a les nostres esquenes, podem sentir
-nos satisfets pel treball ben fet, per tot allò que hem aconseguit entre altres coses que el conflicte del Sà-

hara Occidental no caiga en l’oblit en la nostra comunitat, en les nostres comarques, en els nostres po-
bles. 

Al llarg dels anys ens hem anant sumant més amigues i amics del poble sahrauí, més associacions d’a-
mistat amb el poble sahrauí i hem ampliat el nostre projecte de treball del qual hem fet partícips als nos-
tres governs, als nostres ajuntaments i a les nostres veïnes i veïns. 

Des d’uns inicis intensos de treball un tant desordenat però amb bons resultats a, en uns anys, la cons-
trucció entre totes i tots de la Federació que avui som, comptant sempre amb l’entusiasme i el recolza-

ment de cadascú dels representants del Front POLISARIO que han estat a la nostra comunitat, els quals 
han sabut transmetre’ns l’amor i la dedicació al seu poble. 

En aquests vint anys, molts han segut els projectes amb els quals hem contribuït, humilment, a la millora 
de les persones exiliades en els campaments de refugiats, lluny de la seua terra i de les seues famílies, sen-
se oblidar les més de vint caravanes humanitàries en les que hem participat i els milers de xiquetes i xi-

quets sahrauís que han passat els  estius entre nosaltres. 
Vull destacar,  a més, el nostre incondicional recolzament als activistes de Drets Humans, tant dins com 

fora dels territoris ocupats del Sàhara Occidental, així com la participació de companyes i companys 
com a observadores sobre el terreny per a denunciar les continues violacions de drets que pateixen els 

sahrauís en mans de l’invasor, en mans de Marroc.  Així mateix com  la denuncia constant, per part d’a-
questa Federació, de la passivitat dels nostres governs i de la comunitat internacional per a exigir la reso-
lució d’un conflicte que dura ja quaranta anys. 

En l’àmbit polític, el nostre major aconseguiment com a Federació va ser la celebració de la 33 Conferèn-
cia Europea de Recolzament i Solidaritat amb el Poble Sahrauí, EUCOCO 2008, amb la participació de 

polítics de tot el món, comptant amb la inestimable presència del President de la RASD, Mohamed Ab-
delaziz. L’èxit de la conferència no haguera estat possible sense la seriositat i el treball constant de totes i 

tots. 
Companyes i companys, hem de seguir endavant, ens trobem en moments de gran dificultat per a  la Fe-
deració, però a pesar d’això no abandonarem els nostres objectius. Ens enfrontem a temps de canvis, 

temps de grans reptes i totes i tots sabem que units els superarem amb èxit per la justícia i la llibertat del 
Poble Sahrauí. 

“Hi ha homes que lluiten un dia i són bons. Hi ha altres que lluiten un any i són millors. Hi ha qui lluita 
molts anys i són molt bons. Però els hi ha que lluiten tota la vida: aquests són els imprescindibles” Ber-

tolt Brech 

 
1.- fent balanç 
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2.- QUI SOM 

 
La Federació d’Asociacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Va-

lencià, FASPS-PV es una ONGD fundada en 1996  

Somos la FASPS_PV,  21 asociaciones que tienen entre sus objetivos prioritari-

os el prestar su solidaridad a la Población Saharaui y que nos adherimos a ella 

dentro del ámbito territorial de la CV 

Som la Federació d’Associacions de Solidaritat amb  

el Poble Sahrauí del Pais Valencià, som les Associacions : 

 
ASOM*Puçol, Al-Amal*Valencia, Amics del Poble Sahraui*Foios, Ajuda als 

Pobles*Quart de Poblet, Sahaba*Manuel, Amics del Poble Sahraui*Xàtiva, 

Solidaritat amb el Poble Sahrauí*Alzira, Amics del Poble Sahraui*La Vall 

d’Albaida, Bucrà*Almenara, Gent Solidaria de l’Horta Sud*Aldaia, Ajuda 

al Poble Saharui*Marina Alta, Units pel Sàhara*Alcàsser, APA-

HU*Paiporta, Smara*Vila-real, ACAPS*La Safor, Smara*Castelló, 
SAPS*Canals, Smara*La Vall d’Uixó, Amel*L’Alcudia, Talha*Xirivella, 

Sàhara Lliure*Paterna. 
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Són els nostres  

objectius: 

 
 La finalitat de FASPS-PV des dels seus inicis en 

1994 es doble: 

 

 Millorar les condicions de vida tant dels 

refugiats sahrauís com de la població resi-

dent en el Sàhara Occidental ocupat per 

Marroc i  

 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 mem-

bres en la captació, processament i trans-

missió de la informació nacional i interna-

cional sobre el conflicte del Sàhara Occi-

dental. 

 

 Reivindicatives per a que s’acomplesca la 

legalitat internacional i per a l’acompli-

ment dels Drets Humans en el Sàhara Oc-

cidental. 

 

 Junt al Poble Sahrauí  i els seus represen-

tant legítims en la consecució i reconeixe-

ment del dret al seu territori, el Sàhara Oc-

cidental. 

 

 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 i projectes de Coope-

ració Internacional. 

 

 L’aportació d’ajuda d’emergència i huma-

nitària a la població refugiada als campa-

ments de refugiats sahrauís i als territoris 

alliberats dels Sàhara Occidental, per mitjà 

de la Mitja Lluna Roja Sahrauí i del go-

vern 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 en la Comuni-

tat Valenciana, inclòs tot el que és necessa-

ri per al coneixement de les llengües, usos i 

costums en nom de la seua integració en el 

territori. 

 

Són els nostres valors: 

 

 Participació. 

 Treball en xarxa. 

 Justícia. 

 Drets Humans. 

 Cooperació. 

 Solidaritat. 

 Transparència. 

 Activisme. 

 Independència. 

 

 
 



6                                              Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí  

                                          * C/Angel Guimerá 45-5 * 46008 Valencia * 963942435 * 656669502 * 

fasps@hotmail.com * http://saharaui.org/ 

  

3.- Juntes hem aconseguit 

 

Coordinadament i en cooperació amb les institucions i organismes de la 

RASD, Delegació Sahrauí per a la CV, la Mitja Lluna Roja Sahrauí, la Direc-

ció de Cooperació de la RASD, CEAS. Amb l’important suport i recolzament 

de institucions, ajuntaments, entitats, empreses, centres educatius, universitats i 

molts col·lectius amics. Gràcies al compromís i implicació de l’equip executiu, de 

les diferents comissions de  treball, de totes les associacions membres, voluntàries 

i voluntàries, veïnes i veïns. Amb el major reconeixement a totes i tots els activis-

tes sahrauís que donaren la seua vida, que lluiten dia a dia, creuen, viuen, resistei-

xen i avancen per la llibertat de tot el Poble Sahrauí.   
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3.1. vacances en pau 

 

VACANCES EN PAU s’insereix en el marc dels “Programes Humanitaris 

d’Estància Temporal de xiquets  i xiquetes estrangers en la Comunitat Valenci-

ana” impulsats des de la Conselleria de Benestar Social. 

La coordinació un any més ha estat assumida per la Comissió de Vacances en 

Pau, realitzant un important i altruista treball que ha permès que l’arribada, 

acolliment, estància i retorn de xiquets i xiquetes sahrauís s’haja desenvolupat 

sense contratemps.  

Aquest programa, s’organitzà a través de les associacions de solidaritat amb el 

Poble Sahrauí de diferents localitats de la CV garantint el benestar de les i els 

menors, a més de fons econòmics amb els quals poder cobrir les despeses de 

desplaçament des dels camps de refugiats sahrauís a Tindouf  fins la CV, docu-

mentació, equipatges així com les activitats i trobades que s’organitzen amb els 

xiquets i els monitors en cada municipi. 

 



8                                              Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí  

                                          * C/Angel Guimerá 45-5 * 46008 Valencia * 963942435 * 656669502 * 

fasps@hotmail.com * http://saharaui.org/ 

  
Reconèixer l’esforç de les famílies acollidores en un programa ple de lligams 

afectius i experiències vitals. 

A més de l’alegria, il·lusions, sensibilització i solidaritat que eixa campanya 

sempre du als nostres municipis, en 2014 va permetre: 

El treball coordinat  des de les associacions que som la FASPS-PV 

L’organització i acollida de xiquetes i xiquets sahrauís als nostres munici-

pis i comarques. 

L’estància durant els mesos de Juliol i Agost de 94 xiquetes i xiquets sahra-

uís  en llars valencianes, amb tota la riquesa i beneficis que aquesta ex-

periència  comporta per a tots els seus participants.  

 

VISITES I RECEPCIONS OFICIALS, a més de les realitzades des dels ajun-

taments acollidors a través de les associacions participants, les xiquetes i xi-

quets sahrauís visitaren entre altres: 

Presidència de Govern, 

Rebuts pel President de la Generalitat Valenciana, N’ Alberto Fabra, la Con-

sellera N’ Asunción  Sánchez Zaplana i la Dra. Gral. d’ Integració Herminia 

Palomar junt a d’altres càrrecs de l’Equip de Govern. 
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Diputació de València,  

rebuts pels 

diputats Juan José 

Medina i  

Amparo Mora. 

 

 

 

 

 

 

 

Corts Valencianes,  

rebuts per part  

dels seus membres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Delegació 

de Govern 

rebuts pel 

Delegat del Govern en 

València 

En Serafín Castellano 
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3.2. caravana  

per la pau 

Una part del Poble Sahrauí continua sobre-

vivint als campaments de refugiats de Tin-

douf, Algèria, des de l’any 1975. 

 

La CARAVANA PER LA PAU és una 

campanya anual destinada a pal·liar les ne-

cessitats bàsiques de prop de 200.000 perso-

nes, en la seua majoria ancians, xiquets i 
dones distribuïdes en cinc wilayes, que re-

ben el nom d’altres tantes ciutats sahrauís: 

Dajla, Smara, Auserd, l’Aaiun i Bojador. 

En resposta a les necessitats de l’esmentada 

població aquesta Federació, amb totes les 

associacions que la componen, posa en 

marxa anualment l’arreplegada d’aliments de llarga durada i ajuda humanità-

ria, així com el seu enviament en semiremolcs donats a la Mitja Lluna Roja 

Sahrauí. 

 

Aquest enviament es realitza des del port d’Alacant i rumb al port d’Orà, des 
d’on viatgen fins als campaments per a ser emmagatzemats i repartits entre la 

població sahrauí. 

 

És una campanya d’enorme complexitat en matèria de gestió i documentació 

administrativa que és assumida altruistament per la Comissió de Caravana i 

que es coordina amb les associacions participants que se encarreguen de la re-

collida d’aliments i altres necessitats en els seus municipis i comarques, a més 

de l’aportació econòmica a les despeses d’enviament, documentació, nolis, ve-

hicles i altres necessitats. 

 

Destacar el paper que junt a les associacions i voluntaris juguen les veïnes i ve-
ïns dels municipis amb les seues donacions, activitats per a la recaptació d’ali-

ments i fons econòmics, les campanyes de recollida en les que participen 

col·legis i instituts, les donacions de tendes de barri, comerços, empreses i altres 

associacions locals junt a les corporacions locals a través de les seues associacions.  

 

La Caravana d’Ajuda Humanitària ens permeté: 
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 Col·laborar i establir xarxes solidàries als nostres municipis. 

 Donar a conèixer les dures condicions de la població sahrauí refugiada. 

 Sensibilitzar la població escolar. 

 Implicar altres associacions i col·lectius. 

 

A més suposà l’enviament als campaments de refugiats sahrauís de dos semi-

remolcs amb: 

47,3 tones d’aliments de llarga durada 
 

I material vinculat a diferents projectes de cooperació. 

 

 Bolquers per a adults. 

 Material d’higiene hospitalària, material sanitari i medicaments. 

 Material escolar. 

 Material esportiu. 

 Roba i calcer. 

 Projecte taller de costura. 

 Cadireta infantil adaptada. 

 Material didàctic i joguets. 

 Material per a discapacitats. 

 Contes projecte biblioteca Bubisher. 

 Material Projecte Cooperativa de ceràmica. 

 Dos aparells d’aire condicionat. 

 Bosses de Congrés.  
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3.3. projectes de cooperació 

 

En FASPS comptem amb una dilatada experiència en el desenvolupa-

ment de projectes de cooperació assumits per la Comissió de Projec-

tes i per personal tècnic. Inscrita al Registre d’ONGD i en el d’ Enti-

tats de Serveis Socials G.V.; membre de CEAS  (Coordinadora Estatal 

d’Associacions Solidàries amb el Sàhara) i de la Coordinadora 

d’ONGD de la CV i amb acreditació de l’Agència Espanyola per a la 

Cooperació  (AECID). 

 

Tots els nostre projectes s’ubiquen als campaments de refugiats sahra-

uís de Tindouf  o a les zones alliberades i es desenvolupen junt a la 

Cooperació Sahrauí. 

 

En 2014 vam destinar 169.480 euros a projectes de cooperació:   

113.000 €
6.880 €

47.100 €

2.500 €
ajuda
humanitaria/aliments

infancia

abastiment d'aigua

cooperativa/dona

49.600 €

119.880 €

cooperació
desenvolupament

ajuda
humanitaria/emergencia
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Projecte desdejuni infantil tarbias  

subvenció del M.Ilm Ajuntament Puçol, 3.500 € 

subvenció del M.Ilm Ajuntament Vinalesa, 1.251,25 € 

subvenció del M.Ilm Ajuntament Meliana, 2.128,90 € 

 

Participació en el programa de desdejuni infantil, destinat a garantir les ne-

cessitats nutritives de les xiquetes i xiquets sahrauís dels cercles infantils 

(primer cicle d’educació infantil) 

 

S’han distribuït uns 11.000 desdejunis, a un preu unitari de 0,30 €, incidint a 

més en la reducció de l’absentisme escolar. 

Projecte cooperativa de dones – taller ceràmica 

 

subvenció del M.Ilm Ajuntament Puçol, 2.500 € 

 

Projecte destinat a l’emprenedurisme de les dones. 
Una escola de ceràmica que ha format a professores i alumnes, totes dones 

que aconseguiren un ofici i millorar les seues condicions de vida i la de les se-

ues famílies. 

Se va aconseguir la instal·lació i manteniment d’un forn de gas permetent 

l’autonomia del  generador elèctric que ha contribuït a millorar la qualitat de 

producció. Durant aquesta darrera fase s’ha completat la formació de les 

alumnes i s’ha incentivat la producció ceràmica. 

Planter d’una xicoteta cooperativa d’artesania pilotada per dones sahrauís. 
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pROJECTE D’ALIMENTS I MEDICAMENTS BÀSICS 

 

Conveni 2013 Direcció de Cooperació de la GV, 93.000 € 

 20.000 Kg de sucre 

 20.000 kg d’arròs 

 40.000 kg de llentilles 

 10.230 litres d’oli 

I que responen a una crida d’emergència alimentària realitzada des del Minis-

teri de Cooperació Saharauí.. 

 PROJECTE AJUDA ALIMENTÀRIA  POBLACIÓ REFUGIADA 

 

Conveni 2013 Exma. Diputació Provincial de València, 20.000 € 

 

En resposta a una crida d’emergència alimentària realitzada des del Ministeri 

de Cooperació Sahrauí, aquest projecte va permetre la compra i distribució 
de: 

 

 7.000 Kg de llentilles 

 9.700 kg de sucre   

 6.000 kg d’arròs 

 

Segons cistella d’alimentació de l’ONU, Programa Mundial d’Aliments i es-

gotat el stock de reserves. 

Aquest projecte s’articula en dos accions, una d’elles pendent d’iniciar. La 

part executada ha suposat l’abastiment d’aliments bàsics, concretament: 
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El projecte ha permès la compra i posterior enviament en la Caravana per la 

Pau de dos camions cisterna, cadascú d’ells amb capacitat per a 10.000 litres i 

que ha estat destinat a la distribució d’aigua potable entre la població refugia-

da sahrauí, millorant així la qualitat del consum de la mateixa i la seua cor-

responent repercussió sobre la salut de la població.   

PROJECTE D’ABASTIMENT D’AIGUA 

 

Conveni 2012 Direcció de Cooperació de la GV, 47.100 € 
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Gràcies a la participació altruista de 65 artistes,  Roman de la Calle, comissari 

de l’exposició, Universitat de València, a la CDAVC i al CTT de la Universitat 

Politècnica de València i a la Comissió de la FASPS responsable d’aquest pro-

jecte, es realitzà una magnífica exposició amb 69 obres d’art i la seua posterior 

subhasta. 

L’exposició i posterior subhasta suposà l’obtenció de 12.121€ que es destinaran 

íntegrament durant el 2.015 a l’extracció i conducció d’aigua per als petits 
horts familiars i a la formació de les famílies i posada en marxa dels mateixos. 

 

L’execució del projecte als campaments ha començat en les primeres setmanes 

de 2.015 però no volíem deixar de replegar-ho en aquesta memòria ja que per a 

nosaltres és un projecte especial i molt volgut pel que significa l’aportació i la 

gestió d’un projecte propi que es desenvolupa sense financiació externa. 

 

Moltes gràcies a totes i tots. 

“SOLIDARIA” ARTISTES VALENCIANS AMB EL SÀhARA 

 

Exposició i subhasta d’obres d’art donades per artistes, fons destinants al 

projecte: 
 

AIGUA PER ALS HORTS FAMILIARS 

mailto:fasps@hotmail.com
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3.4. acció política 

 i drets humans  

Són casi  40 anys els que el Poble Sahrauí du esperant una solució i vivint divi-

dida per un mur entre els campaments de refugiats de Tindouf  i la zona ocupa-

da pel Marroc. 

 

Manifestacions i protestes de la població sahrauí als territoris ocupats són 

disoltes amb extrema duresa pel règim marroquí davant la passivitat internaci-

onal. Milers de sahrauís, els que no pugueren fugir quan l’any 1975 Marroc in-

vaí el Sàhara Occidental, viuen, des d’aleshores, en un  estat policial i d’absolu-
ta repressió.  

 

Nombrosos informes d’organitzacions per la defensa dels drets humans han 

denunciat les continues tortures, desaparicions, empresonaments injustificats i 

altres tipus de violacions dels drets humans.  

10 d’abril, acte de presentació del projecte  

 

5 de setembre inauguració de l’exposició  

 

15 de setembre subhasta i clausura de la mateixa  
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Ens preocupa, avui més que mai, la situació del poble sahrauí en les zones 

ocupades i el respecte als drets humans. 

 

Per aquesta raó aquesta part del treball, realitzat durant el  2014 i coordinat 

per la Comissió d’Acció Política:  

 

A finals d’abril de 2014, com cada any, el Consell de Segure-

tat de l’ONU renovà el mandat de la MINURSO ( Missió de 

Nacions Unides per al Referèndum en el Sàhara Occidental). 
 

Es tracta de l’única missió especial de Nacions Unides sense 

competències en la vigilància dels drets humans. Es participà 

en una campanya unitària per a exigir en la votació del Con-

sell de Seguretat que s’incorporara l’esmentada vigilància. A 

pesar de la pressió internacional la MINURSO continua sense vigilar l’acom-

pliment dels drets humans en el Sàhara Occidental.  

 

Per a i per això, a més ens manifestàrem:    

 

 
15 de febrer 

Junt a la Casa de la Cultura 

de Puçol 
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15 de març,  

davant el Consolat marroquí 

a València 

 
 

 

 

 

15 d’abril,  

davant el Consolat francès 

a València 

 

 

 

 

1 de maig, assistírem a les celebracions del Dia del Treball, llegint un manifest 

de les treballadores i treballadors sahrauís de les zones ocupades per Marroc  

 
(extracte del manifiest:) 

 

“...La trágica situación y la infinidad de necesidades que vive el trabajador y trabajadora saharaui, en las zonas ocupadas, son cotidianas 

(encarcelamientos, persecuciones arbitrarias, desplazamientos forzados), muestras de la torpeza y deshonestidad del régimen expansionista 

marroquí, en sus intentos de desenfocar y erradicar la identidad saharaui. 

…Como consecuencia de ello, han sido usurpados los derechos de 24.000 trabajadores saharauis, civiles y militares, que eran funcionarios en 

la antigua administración española. Estos, que siguen reivindicando sus legítimos derechos, a estas dos administraciones: la marroquí y la 

española. 

(…) 

 Entre otros, cito los siguientes ejemplos: 

Los trabajadores de Fosbucraa. 

Los trabajadores de la empresa española de Cubiertas y 

Tejados. 

Funcionarios en los sectores públicos (sanidad, interior, 

defensa, etc.). 

(…) 

Aún más, 12.000 saharauis empleados en la Oficina de subsi-

dios, en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, padecen las 

violaciones de los sus derechos más elementales (no existe cobertu-

ra sanitaria, no se conceden viviendas sociales, no existe la segu-

ridad social, no se reconocen las indemnizaciones a las familias, 

no se respeta el salario mínimo interprofesional, no se respeta el 

derecho a la jubilación, no se conceden licencias de trabajo, el 

derecho a las vacaciones anuales no existe, tampoco existe un 

reglamento que regule la designación y puestos fijos a los trabaja-

dores, y ni siquiera existe representación internacional de los 

asalariados…” 
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19 de juliol 
 

Les xiquetes i xiquets sahrauís del Programa Vacances 

en Pau són les i els millors ambaixadors del seu Poble. 

Durant la seua estància de vacances es celebra una tro-

bada de xiquets i xiquetes, famílies, amics i amigues de 

la causa sahrauí. 

 

 

 

 

 

7 de novembre 

Ens concentrem a València, front al consolat marroquí, en commemoració 

del quart aniversari del desmantellament del Campament de la Dignitat, 

Gdeim Izik, i per a exigir la llibertat dels presos polítics sahrauís i el compli-

ment dels Drets Humans al Sàhara Occidental ocupat per Marroc.  

 

14 y 15 de novembre 

Participació  

   en l’EUCOCO,  
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14 de novembre 

Dins el marc de l’EUCOCO, a Madrid, ens reunirem amb el Ministre de Coo-

peració, En Brahim Mojtar, qui va valorar positivament i donà el seu suport 

als projectes. 

 

16 de novembre 

Dos autobusos d’amics i amigues del poble sahrauí arriben Ma-

drid per assistir a la manifestació estatal. 

 

 

10 de desembre 

Concentració davant el Consolat marroquí 

a València, conmemoració del dia Internacional dels Drets Hu-

mans.  
 
(extracto del manifiesto): “...en els últims anys, milers de persones han estat detingudes, algunes d’elles han mort a les presons 
marroquines. Al Marroc i als territoris ocupats del Sàhara Occidental, hi ha desenes de presos polítics sahrauís, víctimes de gra-
víssimes i irregulars condemnes, com la severa sentència dictada pel Tribunal Militar Marroquí contra 25 civils, activistes sah-
rauís de Drets Humans del Campament de Gdeim Izik. (Campament de la Dignitat). 
El Regne de Marroc saqueja els recursos naturals d’un territori que no li pertany – perquè, d’acord amb el dret internacional i 
l’ONU, està pendent de descolonització - , manté murs militaritzats (de més de 2. 700 Km de longitud) que divideix tant el terri-
tori com la població, amb milions de mines antipersona, sembrant mort i destrucció a diari entre civils innocents. Les seues for-
ces de seguretat tanquen i barren el territori per a la premsa estrangera i els observadors internacionals, mentre cometen tot tipus 

d’atrocitats contra manifestants pacífics i defensors de Drets Humans. Tot açò succeeix en un territori sota la supervisió de 
l’ONU. 
El regne de Marroc continua rebutjant el control dels Drets Humans per la Missió de Nacions Unides per al Referèndum del 
Sàhara Occidental (MINURSO), única missió de Pau de l’ONU sense competències en matèria de Drets Humans. 
El Regne de Marroc és el país que més resolucions de l’ONU incompleix després d’Israel: saboteja impunement la legalitat inter-
nacional i es nega a rebre l’Enviat Personal del Secretari General de l’ONU per al Sàhara Occidental, l’estadounidenc Chris-
topher Ross. 
Així, mentre a Marroc els drets més elementals de la seua pròpia ciutadania i els de les persones sahrauís que viuen sota la seua 
ocupació són sistemàticament vulnerats i violentament reprimits, la Comunitat Internacional mira cap a un altre costat i dis-
fressa els retrocessos en matèria de Drets Humans a Marroc amb esdeveniments com el Foro Mundial dels DDHH, totalment 
buit de contingut en aquest país, una autèntica burla y una farsa. 

Com a ciutadans i ciutadanes, com a electors i electores, com a Associacions d’Amistat amb el Poble Sahrauí, expressem la nos-
tra vergonya davant uns representants cada vegada més allunyats dels pobles, convertits en titelles d’organitzacions multinacio-
nals o en còmplices de règims corruptes i feudals, mostrant, uns i altres, el més absolut menyspreu pels Drets Humans. 
Mai empararem la violació dels drets del Poble Sahrauí, mai reconeixerem l’ocupació marroquina que sols es manté sobre la 
base de repressió de ciutadans que de forma pacífica reclamen els seus drets, començant pel dret a la lliure determinació. 
Per damunt de totes les dificultats, per damunt de la repressió marroquina, per damunt de la passivitat i complicitat de determi-
nats representants, milers i milers de ciutadans seguirem defensant el dret del poble Sahrauí a l’Autodeterminació i al gaudi dels 
beneficis dels recursos naturals que legítimament li corresponen. 
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Y a més: 
 

MOCIÓ A FAVOR DE L'AMPLIACIÓ DEL MANDAT DE LA MINURSO AMB COMPETÈNCIES 

EN LA VIGILÀNCIA DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) és la missió de pacificació de les Naci-

ons Unides, establerta mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de 29 d'abril de 1991, d'acord amb les propos-

tes d’arranjament, tal com van acceptar el 30 agost de 1988 el Marroc i el Front Popular per a l'Alliberament de Saguia el- 

Hamra i de Rio de Oro (Frente Polisario), per observar l'alto el foc i organitzar un referèndum entre el poble sahrauí que 

determinés el futur estatus del territori del Sàhara Occidental a través del Dret d'Autodeterminació. 

 

Segons el pla d'arranjament , el referèndum del Sàhara Occidental s'hauria d'haver celebrat el gener de 1992 , sent un dels 

mandats originals de la MINURSO identificar i registrar les persones amb dret a vot , però , no va ser possible procedir 

d'acord amb el calendari original a causa de les contínues traves imposades pel Marroc, de manera que el cens va trigar 

més de 8 anys en completar-se, quan l'ONU ho va publicar l'any 2000, el Marroc es va negar a acceptar-ho. 

 

A més, des de la signatura de l'alto el foc el 1991, el Marroc ha incentivat a molts dels seus ciutadans a mudar-se al Sàhara 

Occidental, incrementat així les seves opcions d'èxit en una possible votació. 

 

Avui, més de 20 anys després, el referèndum encara no s'ha celebrat. 

 

Cap país del món reconeix el Sàhara Occidental com part del Marroc, però els interessos dels seus aliats fan que el Marroc 

no senti cap urgència per trobar una solució. 

 

La MINURSO segueix portant a terme les següents tasques: 

- Supervisar la cessació del foc. 

- Reduir l'amenaça de les mines i les municions sense detonar. 

- Donar suport a les mesures de foment de la confiança. 

 

No obstant això, en l'actualitat, la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental, és l'única mis-

sió de manteniment de la pau que no ha inclòs en el seu mandat el seguiment i informació de les violacions dels drets hu-

mans. 

 

La meitat del poble sahrauí viu des de fa dècades en camps de refugiats construïts al mig del desert. L'altra meitat dels 

sahrauís segueixen al seu territori original però viuen sota l'ocupació marroquina. 

 

L'ONU considera el Sàhara Occidental com el major territori del planeta que encara no ha estat descolonitzat. 

 

Marroc, que ha violat la legalitat internacional ocupant il·legalment el Sàhara Occidental, continua perpetuant i violant de 

forma greu i persistent els drets humans de ciutadans sahrauís en presència de l'ONU, responsable del procés de descolo-

nització de l'última colònia africana. 

 

Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el mateix Parlament Europeu han vingut sistemàticament denunci-

ant aquestes violacions i exigint que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO), monitoritze el 

respecte als drets humans del poble sahrauí. 

 

Així, el 7 de febrer de 2013, el Parlament Europeu va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Hu-

mans de Nacions Unides celebrat a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on es sol·licitava, a més d'una solució justa i 

duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahra-

uís. 

 
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22è període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions 

Unides ( 2013/2533 ( RSP )  

 
21 . Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al Sàhara Occidental; demana que es protegeixin els 

drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental, incloent-hi la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de manifestació, 

exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat 

d'un seguiment internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora del con-

flicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides.  

 

De la mateixa manera, per a la renovació del mandat de la MINURSO al 2013, els Estats Units van proposar un text de 

pròrroga que plantejava la inclusió de la vigilància de llibertats i drets dins de les responsabilitats establertes el 1991 per 

mantenir un alto el foc a la zona i organitzar un referèndum . 
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A finals d'abril de 2014, el Consell de Seguretat de l'ONU, com tots els anys, renovarà el mandat de la MINUR-
SO. 
En conseqüència, el grup Municipal de .........sotmet a la consideració del Ple de l'Ajuntament els següents acords: 

 Sol·licitar al Consell de Seguretat de l'ONU, l'ampliació del mandat de la MINURSO, incloent-hi la monito-

rització de les greus Violacions dels Drets Humans al Sàhara Occidental. 

 Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Uni-

des i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de 
Gdeim Izik, condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals 
del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara 
Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble 
sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
Enviar el present acord a les següents autoritats i col·lectius: 

Ministre d'Afers Exteriors (Plaça de la Província, 1, 28012 Madrid) 
Ambaixador del Marroc a Madrid (Carrer Serrano, 179 , 28002 Madrid ) 
President del Congrés dels Diputats (C/Florida Blanca, s/n, 28071 Madrid ) 
President del Senat (Carrer Bailén, 3, 28071 Madrid ) 
President del Parlament Europeu (Parlament Europeu, Bât. Altiero Spinelli 60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B - 1047 Bruxelles/Brussels, 

Belgium ) 
Alta Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat (Servei Europeu d'Acció Exterior, 1046 Bruxelles/

Brussels, Belgium) 
Grup Jaima Amics i Amigues de la RASD (Carrer Mare de Déu de Begonya, 1, Baix B , 14005 Còrdova) 
Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (Carrer Angel Guimerà, 45, 3º, 5ª, 46008 Valencia) 

 
 

 

Municipi Data aprovació 

Quart de Poblet 26-03-14 

Aldaia 25-03-14 

Xirivella 26-03-14 

La Vall d’Uixó 26-03-14 

Ayora 26-03-14 

ROTGLÀ i CORBERÀ 28-3-14 

Mislata 27-3-14 

Xàtiva 03-04-14 

Siete Aguas 28-03-14 

Paiporta 8-4-14 

L’Alcudia de Crespins 27-3-14 

Canals 27-3-14 

Teulada-Moraira, 7/4/14 

Xàtiva 4/4/14 

Puçol 30-4-14 

Paterna 30-4-14 

El Puig de Santa Maria 29-5-14 

Alaquàs 25-6-14 

Ribarroja del Turia 12-5-14 

Almenara 13-5-14 
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Adhesió a campanyes: 

 

 

 
 
 
 
 

 
“Campamentos de refugiados saharauis, a 11 de septiembre de 2014 

El Grupo de Trabajo sobre desapariciones de la ONU insiste sobre los derechos a la Verdad y a la Justicia para las Victimas Saharauis. 

Hoy, 11 de septiembre de 2014, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha tenido conocimien-

to del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias que será presentado, el 12 de septiembre de 

2014, en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (A/HRC/27/49) y en el que se incluye el caso del descubrimiento 

de los restos de ochos personas saharauis encontradas en dos fosas comunes en Fadret Leguiaa, el 9 y 10 de junio de 2013 y las correspon-

dientes exhumaciones realizadas por el equipo forense bajo la dirección del Pr. Carlos Martin Birenstain y el Pr. Francisco Etxeberria Gabi-

londo, ambos de la Universidad del País Vasco. Dicho descubrimiento fue objeto de una denuncia general realizada por el Grupo de Traba-

jo al Gobierno de Marruecos en el mes de febrero (A/HRC /GTDFI /101/1, párrs. 96-103). Los dos expertos de derechos humanos habían 

solicitado al Grupo de Trabajo el seguimiento a este caso para un cumplimiento efectivo de las normas internacionales que no se ha dado en 

la actualidad.  

En dicho informe, el Grupo de Trabajo hace hincapié  en el respeto del derecho de las familias de dichas personas a conocer toda la verdad 

sobre lo ocurrido a sus familiares, para lo que se apoya en el derecho a la verdad en relación con las desapariciones forzadas (A / HRC / 

16/48, párrafo 39), así como la importancia de una investigación exhaustiva e independiente sobre las denuncias de desapariciones forza-

das. También recuerda el artículo 13, párrafo 4, de la Declaración sobre desapariciones forzadas, que establece que las conclusiones de la 

investigación sobre los casos de desapariciones forzadas se pondrán, si así lo solicitan, a disposición de todas las personas interesadas, a 

menos que con ello se obstaculice una investigación penal en curso. 

AFAPREDESA se felicita por dicho posicionamiento, en consonancia con las vigentes leyes internacionales, y aprovecha para exigir, una 

vez más, que el Reino de Marruecos desvele el paradero de los más de 400 saharauis que actualmente se encuentran desaparecidos. 

AFAPREDESA exige el respeto de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas, muy particularmente el derecho a la Verdad, el 

derecho a la Justicia y el Derecho a la Reparación. La impunidad de la gozan los responsables marroquíes de tales crimines de lesa humani-

dad, es motivo de gran preocupación  para nuestra organización ya que es la principal causa de la perpetuación de los graves violaciones de 

derechos humanos que se cometen a diario en los territorios ocupados del Sahara Occidental. “ 
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3.5. formació, treball en xarxa. 

 
Gràcies al recolzament econòmic rebut a través d’un conveni amb l’Exma. Di-
putació de València i al suport formatiu, assessor i en la difusió de la Fundació 
Horta Sud , hem realitzat accions per a la formació, dinamització i enfortiment 
del nostre teixit associatiu, destacant: 
 Tres sessions formatives amb la participació de membres de les juntes di-

rectives de les nostres associacions. 
 Grups de treball per a l’elaboració del Pla Estratègic 2015 -2016. 
 Dinamització 2.0. desenvolupament d’eines per al treball en xarxa, posada 

en marxa d’una nova web e incorporació de criteris de transparència en 
ella. 

 Participació en la campanya somossuper.org destinada a posar en valor i 
difondre el paper de les associacions en la millora del seu entorn i la qua-
litat de vida de les persones. 

PROJECTE: DINAMITZACIÓ I SUPORT PER AL TREBALL EN 

XARXA DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ. 

 

Conveni 2013, Exma. Diputació Provincial de València, 5.000 € 
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  5.- els comptes clars 

 

Ingresos 

 

 

 

 

 

 

despeses  

 

 

 

 

  

72%

6%

22%

AJUDES, SUBVENCIONS
PÚBLIQUES

QUOTES SOCIS

DONACIONS

53%

23%

3%

5%

8%
4%4%

PROJECTES DE
COOPERACIÓ

VACANCES EN PAU

CARAVANA AJUDA
HUMANITARIA

DESPESES GENERALS

ADMINISTRACIÓ/PERSO
NAL

DELEGACIO SAHRAUÍ

ACCIÓ POLÍTICA
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6.- 2014 en xifres 
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Govern i institucions de la República Àrab Sahrauí Democràtica  

…AGRAINT 

Institucions i entitats públiques 

Entitats privades 

Fundacions, associacions, col·lectius 

    PAH CAMP DE MORVEDRE 
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