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INTRODUCCIÓ
La Coordinadora Catalana d'Ajuntaments amb el Poble Sahrauí (CCASPS), formada per 64 ens
locals, i entitats municipalistes de solidaritat i cooperació al desenvolupament es constitueix l’any
1998 per a coordinar l'acció del món local a Catalunya en el suport al dret d’autodeterminació del
Poble Sahrauí en el marc de conflicte de descolonització i d’ocupació militar per part del Marroc.
Des de l’any 1975, i després de 42 anys de conflicte, la situació al Sàhara Occidental no s’ha resolt.
D’acord a les últimes estimacions de l’Agencia de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR),
unes 125.000 persones romanen en els camps de refugiats en el desert algerià (Tindouf). Davant
d’aquesta situació de vulneració dels drets humans, molts governs locals de Catalunya mantenen el
seu suport al govern de la República Àrab del Sàhara Democràtic (RASD) i als defensors dels Drets
Humans en el Sàhara ocupat en la denúncia de la situació, així com a les iniciatives de solidaritat i
cooperació de la societat civil amb les persones sahrauís que viuen als Territoris Ocupats, les
persones refugiades que viuen als campaments de Tindouf i els territoris de la diàspora.

Per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència d’aquest suport promovent la coordinació i complementarietat
entre agents, la CCASPS inicia l’any 2017 un procés de diagnòstic participatiu de les relacions dels
governs locals amb el Sàhara Occidental fent seva les prioritats i compromisos de l’Agenda
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internacional de l’eficàcia de l’Ajut . Aquest diagnòstic identifica la diversitat d’esforços i iniciatives
promogudes per part dels agents cooperants amb el Sàhara des de Catalunya i planteja els principals
reptes i oportunitats de millora de la coordinació i acció conjunta dels agents. La metodologia seguida
(Annex 1 i 2) ha inclòs, en una primera fase, la realització d’una consulta a 28 municipis a través de
qüestionaris que han permès realitzar una anàlisi quantitativa de les relacions dels ens locals amb el
Sàhara Occidental, així com la realització de 35 entrevistes a ens locals, entitats pro-Sàhara,
Delegació del Frente Polisario a Catalunya i la persona coordinadora del programa Vacances en Pau
a Catalunya de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara).
També s’ha explorat el sistema de coordinació institucional dels municipis solidaris amb el Sàhara del
País Basc a través de la Unidad de Coordinación Sàhara (UCS) (Veure Annex 4).
Posteriorment, a partir de les reflexions i oportunitats identificades en el diagnòstic (Annex 3), el
procés de disseny del Pla Estratègic de Cooperació amb el Sàhara Occidental (2018-2022) ha
permès establir un diàleg entre els membres de la CCASPS a través de tres sessions
participatives per a prioritzar i estructurar els reptes i oportunitats, orientant conjuntament els
interessos, prioritats i valors afegits dels municipis que constitueixen la CCASPS en el marc de la
seva missió i objectius.
L’objectiu del Pla Estratègic de Cooperació amb el Sàhara Occidental de la CCASPS és el de
proveir prioritats d’acció conjunta i coordinació als municipis i organismes que formen part de
la CCASPS en el marc de la seva missió per a millorar l’eficàcia i l’eficiència del seu suport al
govern de la RASD i al poble sahrauí.
Aquest objectiu s’alinea explícitament els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda
2030 de les Nacions Unides2. De manera directa ho fa amb dos objectius: 1) l’Objectiu 16 de
promoció de societats pacífiques i inclusives, d’accés a la justícia per a totes les persones,
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Veure l’Agenda de l’eficàcia i qualitat de l’Ajut Oficial al Desenvolupament establerts en la Declaració de Paris
sobre l’eficàcia de l’Ajut al desenvolupament (2005) i el Programa d’Acció d’Accra (2008).
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L’Agenda 2030, aprovada el 25 de setembre del 2015 per l’ONU planteja 17 objectius orientats a l’acció,
concisos i fàcils de comunicar i universalment aplicables, que s’orienten a eradicar la pobresa, protegir el planeta
i assegurar la prosperitat per a totes les persones.
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d’assegurament de preses de decisions, inclusives, participatives i representatives, així com de
desenvolupament d’institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells, i 2) l’Objectiu 17
que promou l’enfortiment de les aliances i la complementarietat dels agents. Això s’explica perquè en
aquest últim s’engloben les accions per impulsar l’aliança global pel desenvolupament humà
sostenible, a través de la mobilització de recursos, la millora de la coherència de les polítiques
públiques, o la constitució d’aliances eficaces en l’àmbit públic, públic-privat i de la societat civil, entre
d’altres. D’altra banda, el Pla també contribueix als objectius que es focalitzen en assegurar el
conjunt dels drets humans del poble sahrauí, tant els individuals i col·lectius, civils i polítics,
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econòmics, socials i culturals .
Pel que fa a l’estructura del document, després d’aquesta introducció, en el segon apartat es
presenta la Visió, Missió i Principis que emmarquen la direccionalitat del Pla. En el tercer apartat
s’identifiquen els objectius estratègics i les línies d’acció corresponents per a tres eixos d’acció
prioritaris: i) Incidència, ii) Cooperació al desenvolupament i iii) Coordinació i Governança. En l’últim
apartat es descriuen els mecanismes de seguiment i avaluació previstos per al Pla. El fet que el Pla
constitueixi una figura de planificació estratègica, fa que l’assoliment dels objectius es plantegi a mig
termini i que les línies d’acció identificades s’hagin de desplegar operativament a través de plans
anuals en funció dels recursos disponibles i grau de prioritat de cadascuna d’elles.
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Alguns d’aquests són l’Objectiu 1 d’eradicació de la pobresa i accés als serveis bàsics, l’Objectiu 2 de
finalització de la fam que inclou la promoció de sistemes locals d’alimentació, l’Objectiu 3 de promoció d’una vida
saludable, l’Objectiu 4 per una educació inclusiva i de qualitat, l’Objectiu 5 d’igualtat de gènere i apoderament de
la dona, l’Objectiu 6 d’accés i gestió sostenible de l’aigua, l’Objectiu 7 d’accés a l’energia sostenible, l’Objectiu 7
de treball digne i oportunitats econòmiques per a tothom, l’Objectiu 9 d’Infraestructures resilients, l’Objectiu 10
de reducció de les desigualtats que inclou qüestions com ara la facilitació d’una migració i mobilitat de les
persones ordenades, segures i regulars o l’eliminació de lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries; o els
Objectius 14 i 15 de protecció dels oceans, dels recursos naturals i de la biodiversitat.
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MISSIÓ I PRINCIPIS
Missió
4

La missió de la CCASPS és coordinar l'acció del món local català en el suport al poble sahrauí, en
especial en els següents aspectes:








Donar suport al poble sahrauí en l'exercici del seu dret a l'autodeterminació.
Desenvolupar les relacions fraternals que sempre han caracteritzat els nostres pobles, i
promoure processos d'agermanaments de municipis de Catalunya amb el poble sahrauí.
Millorar les condicions de vida del poble sahrauí a través de projectes de cooperació.
Potenciar la sensibilització envers de la situació del poble sahrauí, i fomentar la participació
de la ciutadania en activitats i campanyes solidàries i d'ajut humanitari.
Promoure els seus objectius i propiciar accions en favor del poble sahrauí, i davant d'altres
institucions públiques, associacions i organitzacions no governamentals.
Donar suport a les accions per tal de fer respectar els Drets Humans als territoris ocupats.
Participar en organismes de coordinació, seminaris, jornades i altres accions en
representació dels seus membres.

Principis
Els principis que fonamenten les prioritats d’aquest Pla Estratègic responen als principis establerts en
la Llei 6/2001 de Cooperació per al Desenvolupament per millorar l’eficàcia i la qualitat de la
cooperació internacional i que s’articulen als principis de la qualitat democràtica, la transparència i el
bon govern desplegats per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern:
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Alineació amb les visions, prioritats i necessitats de desenvolupament de la societat
civil i amb les estratègies del govern de la RASD.



Descentralització, qualitat democràtica i bon govern garantint la col·laboració i
complementarietat entre els municipis i el teixit associatiu.



Transparència i informació en la gestió de les accions desplegades en el marc i
rendició de comptes dels agents que hi participen.



Gestió eficaç i eficient a través d’instruments de planificació, seguiment i avaluació
que portin a la generació d’aprenentatges i a l’assoliment dels resultats esperats.

Veure Reglament intern de l’entitat, apartat Finalitats.
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EIXOS ESTRATÈGICS I ACCIONS PRIORITÀRIES
Els eixos per als quals el Pla identifica prioritats d’acció en els pròxims quatre anys són:

Eix 1. Incidència: sensibilització i denúncia
La capacitat d’incidència per influir en la resolució del conflicte i en el reconeixement dels drets del
poble sahrauí passa per seguir sensibilitzant la ciutadania i els agents implicats així com seguir
denunciant la situació. Aquest eix se centra en aquests dos àmbits.

a) Sensibilització
En aquest àmbit, les línies d’acció prioritàries identificades són:

1.1

Vetllem per la integració de l’enfocament de foment de la cultura de pau i la defensa
dels drets humans del poble sahrauí en els centres educatius.

1.2

Fomentem la formació de la societat catalana en la causa sahrauí.

1.3

1.4

Ampliem la participació i reforcem les capacitats dels actors a Catalunya, als camps
de refugiats, als territoris alliberats i als territoris ocupats.

Fomentem i impulsem l'apropament entre el poble sahrauí i el nostre país, a través
de la convivència d'infants dels camps de refugiats amb infants catalans i les seves
famílies.
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Les accions prioritzades per a cadascuna d’elles són:

1.1 Accions per al foment de la cultura de pau i la defensa dels DDHH del poble
sahrauí.
1.1.1 Fer una recopilació i crear un catàleg de recursos pedagògics i d’activitats promogudes
tant per entitats com per a municipis.
1.2 Accions orientades a fomentar la formació de la societat catalana en la causa
sahrauí.
1.2.1 Impulsar accions de sensibilització d’interès comú (p.e, celebració del 27 de febrer,
penjada de banderes als balcons, celebració del dia dels refugiats, el 20 de juny, etc.)
1.2.2 Donar suport a iniciatives de formació/sensibilització orientades a la ciutadania (p.e,
debats, presentacions, exposicions, documentals, cursos, etc.) i fer-ne difusió.
1.2.2 Fomentar la recerca sobre la situació a la RASD així com la divulgació dels resultats
d’aquesta recerca (p.e, a través de beques per a treballs de recerca sobre el conflicte, l’espoli
dels recursos naturals, memòria històrica, etc.).
1.3 Accions orientades a ampliar la participació i millorar les capacitats dels actors.
1.3.1 Fomentar la participació d’activistes sahrauís en xarxes d’incidència (p.e. la Xarxa
Defensores de DDHH).
1.3.2 Organitzar una Jornada Sàhara, el dia 27 de febrer, amb actes a tots els municipis per
commemorar el dia d’autoproclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).
1.3.3 Promoure intercanvis entre el teixit associatiu (p.e., entre associacions de tipus cultural,
i de defensa dels drets humans, etc.).
1.3.4 Fomentar les competicions de les federacions catalanes en competicions oficials amb la
RASD.
1.4 Accions orientades a millorar el Programa Vacances en Pau
1.4.1 Contribuir a la millora dels mecanismes de coordinació entre el conjunt d’agents
impulsors i implicats en el programa Vacances en Pau: govern de la RASD i representació
del Frente Polisario, coordinació CEAS Catalunya, Federació ACAPS, entitats pro-Sàhara i
Ajuntaments que hi donen suport destinant-hi fons públics.
1.4.2 Contribuir a la millora dels instruments del Programa Vacances en Pau, de manera
coordinada amb els agents impulsors del programa, per afavorir que la participació de les
famílies i llars dels municipis incideixi cada vegada més en termes de sensibilització i difusió
de la situació del poble sahrauí (p.e., donant suport a l’elaboració de recursos que ampliïn la
informació a les famílies sobre la naturalesa del programa així com a la revisió dels
procediments de participació en el programa).
1.4.3 Contribuir a la millora, de manera coordinada amb els agents impulsors del Programa,
del Programa Vacances en Pau (p.e., desenvolupar instruments de gestió i coordinació,
seguiment i rendició de comptes, avaluació conjunta, etc.).
1.4.4 Impulsar i participar en l’avaluació del programa per a contribuir als aprenentatges
generats amb el conjunt dels agents impulsors i participants i identificar oportunitats de
millora referides, p.e, a qüestions logístiques, de gestió, de comunicació, etc.
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b) Denúncia
En aquest àmbit, les línies d’acció estratègiques en aquest eix són:

1.5

Fem incidència en l’agenda nacional i internacional amb la voluntat de vetllar per la
incorporació dels drets dels sahrauís en el debat públic i polític.

1.6

Promovem una posició activa dels muncipis catalans en el support al dret
d’autodeterminació del poble sahrauí.

1.7

Denunciem la vulneració sistemàtica dels drets humans als territoris ocupats i
l'espoliació de recursos naturals del Sàhara Occidental.

Les accions prioritzades per a cadascuna d’elles són:
1.5 Accions per incidir en l’agenda nacional i internacional pel ple reconeixement dels
drets dels sahrauís
1.5.1 Donar suport a accions legals: representació de persones en casos concrets, recórrer
jurídicament els casos, redacció de propostes i avantprojectes de llei.
1.5.2 Organitzar trobades amb polítics i agents governamentals: reunions, participació en
comissions, grups de treball, (p.e. Intergrup Pau i Llibertat al Sàhara, comissió de DDHH del
Fons, etc.).
1.6 Accions de suport al dret d’autodeterminació del poble sahrauí
1.6.1 Contribuir a posicionar el conflicte en els mitjans de comunicació: articles, manifestos,
elaboració de materials audiovisuals, de denúncia de la situació als camps de refugiats i als
territoris ocupats en relació a la vulneració de DDHH.
1.6.2 Crear un banc de mocions i argumentaris polítics per als municipis.
1.7 Accions de denúncia de la vulneració sistemàtica dels drets humans als territoris
ocupats i l'espoliació de recursos naturals del Sàhara Occidental
1.7.1 Promoure actes de denúncia: manifestacions, petició de signatures, boicot a empreses
que comercialitzen productes provinents del Sàhara Occidental, enviament de cartes, viatges
als territoris ocupats, etc.
1.7.2 Promoure i donar suport a col·lectius organitzats més o menys informals, i a l’estructura
informativa i comunicativa sahrauí dels territoris ocupats.
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Eix 2. Cooperació al desenvolupament
La cooperació al desenvolupament impulsada per la CCASPS als camps de refugiats sahrauís i els
territoris alliberats s’orienta a contribuir a cobrir les necessitats del poble sahrauí i les seves
estructures de govern i administració a través de projectes finançats per l’ajut oficial al
desenvolupament (AOD) provinent tant de les aportacions dels membres de la CCASPS com d’altres
fonts públiques i/o privades. Així mateix, s’inclouen les accions de resposta a situacions
d’emergència canalitzades a través de l’ajut humanitari.
El procés d’identificació de necessitats, disseny dels projectes, implementació i avaluació seguirà els
principis d’alineació amb les prioritats del poble sahrauí i les seves institucions, la transparència i la
rendició de comptes així com la generació d’aprenentatges (figura 1).
La gestió de tots els projectes integrarà de manera transversal dos perspectives:



La perspectiva de drets, equitat de gènere i apoderament de les dones: entenent i
considerant els condicionants de les desigualtats entre dones i homes en l’accés als recursos
i oportunitats.
La perspectiva de la sostenibilitat ambiental: vetllant per a la minimització dels impactes
dels projectes i la seva sostenibilitat
Figura 1. Enfocament de la identificació de necessitats i gestió dels projectes de cooperació

1

3

Identificació de
necessitats
amb el govern de la
RASD: diagnòstic i
identificació d’àmbits de
col·laboració en base a la
complementarietat
institucional i valor afegit
dels membres de la
CCASPS

Avaluació conjunta
de les iniciatives
impulsades generant
aprenentatges i
identificant oportunitats
de millora futura

2
Disseny del projecte,
implementació i seguiment
per a una gestió eficaç i la rendició de
comptes sobre els seus progressos
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Les línies d’acció estratègiques en aquest eix són:

2.1

2.2

Contribuïm a la generació d'oportunitats de futur pel jovent de la RASD.

Enfortim el sistema de salut de la RASD.

2.3

Contribuïm a l'estratègia de millora del sistema de reducció i gestió de residus.

2.4

Donem suport al desplegament de medis de vida amb valor social i sostenibles.

2.5

Donem resposta coordinada a situacions d’emergència amb la resta d’actors.

Les accions prioritzades per a cadascuna d’elles són:
2.1 Per a contribuir a l’estratègia de dinamització i orientació del jovent de la RASD:
2.1.1 Portar a terme formació ocupacional del jovent en àmbits que presentin oportunitats de
cooperació institucional, com són, p.e, l’atenció social i la dinamització cultural i juvenil.
2.1.2 Dotar d’usos els equipaments existents i sense funcionament dels camps de Tindouf.
2.2 Per a enfortir el sistema d’atenció a la salut de la RASD:
2.2.1 Seguir donant suport al projecte de laboratori de medicaments genèrics.
2.2.2 Contribuir a la coordinació de l’assistència especialitzada en l’àmbit de la salut a través
de la coordinació de les comissions mèdiques especialitzades.
2.2.3 Facilitar la logística d’aprovisionament de material i equipament sanitari.
2.2.4 Donar suport al sistema d’atenció sexual i reproductiva millorant els equipaments i
formant personal especialitzat.
2.3 Per a millorar el sistema de gestió i tractament de residus de la RASD:
2.3.1 Donar suport a la RASD a la realització d’un diagnòstic sobre la generació domèstica
de residus i el sistema de gestió actual.
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2.3.2 Identificar oportunitats de col•laboració en accions de prevenció en la seva generació
en l’àmbit domèstic, la millora dels sistemes de recollida i la millora dels sistemes de
valorització en les que la contribució de la CCASPS tingui un valor afegit.
2.4 Per a impulsar el desplegament de medis de vida de la població:
2.4.1 Realitzar un diagnòstic sobre les estratègies de medis de vida als camps de refugiats
(seguint plantejament de l’estratègia de joventut realitzada per la RASD) que identifiqui
projectes productius amb valor social a ser impulsats, amb especial focus posat en les dones.
2.5 Per a donar resposta coordinada a situacions d’emergència amb la resta d’actors:
2.5.1 Mantenir-se al dia de les crides d’emergència i acció humanitària i coordinar els
esforços dels membres de la CCASPS per a donar-hi resposta.

Eix 3. Coordinació i governança
La Governança representa l'estructura de relacions que s'estableixen entre els diferents actors que
participen en la presa de decisions i la implementació del Pla estratègic, i inclou el sistema de regles
que regeixen les relacions entre actors, així com la definició de les funcions i tasques que han de
desenvolupar. Els actors, són tant les institucions públiques representades pels ajuntaments socis de
la CCASPS, en la coordinació, com els ajuntaments no socis de la CCASPS que s’adhereixin en el
seu desplegament, el teixit associatiu, organismes mancomunats, i altres agents socials i econòmics.
La Governança, és per tant l'acumulació de capital social i humà a efectes del desplegament dinàmic
i sinèrgic, eficient i efectiu del Pla Estratègic.
Les línies d’acció estratègiques en aquest eix són:

3.1

Millorem les capacitats de coordinació de la CCASPS per al desplegament
de la seva missió a través del Pla Estratègic.

3.2

Impulsem el treball en xarxa amb la resta d'agents solidaris amb el poble
sahrauí, establint espais de concertació.

3.3

Ampliem el coneixement dels esforços de solidaritat amb la RASD i
treballem per la transparència i la bona gestió de les iniciatives.
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Les accions prioritzades per a cadascuna d’elles són:
3.1 Accions de millora de les capacitats de coordinació de la CCASPS en el marc del
Pla
3.1.1 Desplegar progressivament els mecanismes de coordinació de l’estratègia comptant
amb els recursos tècnics del FCCD, incloent accions de comunicació interna i externa (p.e,
web).
3.1.2. Enfortir els mecanismes i processos d’interlocució amb la delegació del Frente
Polisario i el govern de la RASD per millorar el diagnòstic de necessitats, el seguiment i
l’avaluació de les iniciatives portades a terme
3.1.3 Establir un model de finançament viable per assegurar la sostenibilitat de les accions
plantejades en el Pla Estratègic.
3.1.4 Explorar sinèrgies i complementarietats amb l’ACCD per establir un marc de
col•laboració amb la CCASPS.
3.1.5 Establir marcs de col•laboració amb organismes tècnics especialitzats per a
determinats projectes de cooperació tècnica.
3.1.6 Millorar la comunicació amb altres coordinadores de governs locals solidaris amb la
RASD (p.e, la Unidad de Coordinación con el Sàhara (UCS) del País Basc).
3.2 Accions per a impulsar la concertació amb la resta d'agents solidaris amb el poble
sahrauí
3.2.1 Refer ponts amb les entitats pro-Sàhara per teixir complicitats, i que puguin orientar-se i
adherir-se als projectes impulsats en el marc del Pla Estratègic.
3.2.2 Compartir les prioritats de la RASD amb les entitats.
3.2.3 Impulsar la creació d’un espai de concertació plural tipus Taula en el que hi participi el
conjunt d’agents solidaris amb el poble Sahrauí.
3.3 Accions per ampliar el coneixement dels esforços de solidaritat amb la RASD
3.3.1 Recollir les accions de solidaritat amb els diferents territoris de la RASD (territoris
ocupats, alliberats i camps de refugiats) que s’impulsen des dels municipis catalans per a
millorar el coneixement, coordinació i complementarietat dels esforços dels governs locals.

MODEL DE FINANÇAMENT
El Pla Estratègic ha de reunir els mitjans i recursos necessaris per al seu desplegament i gestió.
Pel que fa a mitjans, el Pla preveu disposar d’un model de finançament que garanteixi l’execució de
les accions previstes i, seva sostenibilitat. Es partirà de diferents escenaris (veure Annex 5) i es
valorarà la seva viabilitat en funció de les capacitats de finançament dels municipis socis de la
CCASPS, l’aportació de municipis no socis i les oportunitats que es donin en el marc de noves
relacions amb la Generalitat de Catalunya o organismes mancomunats.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Planificació i seguiment anual
La programació d’accions es realitzarà a través de plans anuals que desplegaran progressivament
els compromisos establerts en aquest Pla. A finals de cada any es realitzarà el seguiment del grau
d’execució i resultats dels plans anuals a través del balanç de les accions realitzades. Això permetrà
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identificar mesures de reorientació i elaboració del pla de la següent anualitat. Els plans anuals seran
elaborats pel Grup de Treball del Sàhara Occidental amb el suport de la secretaria tècnica de la
CCASPS, i posteriorment aprovats per la CCASPS.
La Secretaria Tècnica, à càrrec del Fons Català de Cooperació, convocarà a finals d’any el Grup de
Treball del Sàhara Occidental a una sessió tècnica per a fer el seguiment anual. En aquesta es
realitzarà un balanç de les accions realitzades i resultats obtinguts per extreure’n aprenentatges i
identificar les necessitats de reorientació de cara a la planificació de l’anualitat següent. La Secretaria
Tècnica serà l’encarregada d’elaborar l’informe de seguiment anual i la proposta de pla anual que
seran presentats a la última assemblea de la CCASPS per a la seva discussió i aprovació.

Avaluació final
Una vegada finalitzada la vigència d’aquest Pla, la CCASPS impulsarà una avaluació final mixta del
Pla, amb la contractació d’un equip extern i la participació activa del Grup de Treball del
Sàhara Occidental.
Aquesta avaluació farà una valoració del grau de desplegament del Pla i analitzarà els resultats
obtinguts per cada línia d’acció planteja. Aquesta avaluació explorarà també els processos que
s’han generat durant la vigència del Pla i com aquets estan incidint en els tres eixos estratègics:
incidència, cooperació al desenvolupament coordinació i Governança.
L’estudi d’avaluació conclourà amb la identificació d’aprenentatges, oportunitats de millora i
recomanacions de cara a l’elaboració del proper Pla Estratègic de Cooperació amb el Sàhara
Occidental.
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