MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENTS
SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS) – 2017-2018
Relació de reunions celebrades en el marc de la CCASPS durant el període 2017-2018:
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Comissió Executiva CCASPS
Comissió Executiva CCASPS
Comissió Executiva CCASPS
Comissió Executiva CCASPS
Grup de Treball Sàhara Occidental

Resum de les qüestions més destacades durant aquest període:
EXERCICI 2017
En col·laboració amb el Fons Català s’ha impulsat el projecte 2937 “Creació de la Xarxa
LAONF per a la transformació noviolenta del conflicte al Sàhara Occidental – LAONF2”
gestionat per NOVACT. Es tracta de crear una estructura estable de coordinació dels
moviments, col·lectius i activistes compromesos amb la noviolència: la Xarxa LAONF a través
de la entitat Nova-Associació de Joves Sahrauís per la Noviolència liderada per Abida
Mohamed.
En col·laboració amb el Fons Català s’ha obert el projecte 3077 “Suport a l’exercici del dret a
l’alimentació de la població refugiada sahrauí a través de la provisió d’aliment fresc” gestionat
per MPDL. El seu finançament es fa possible gràcies als romanents de les campanyes
d’emergència arran de les inundacions del 2014 i 2015.
S’ha assistit a una reunió de l’Intergrup al Parlament de Catalunya per la Pau i la Llibertat del
Sàhara al Parlament de Catalunya (21/03/2017).
S’ha elaborat un Diagnòstic de les relacions de treball entre els municipis catalans i les daires
sahrauís. La metodologia de recull d’informació d’aquesta anàlisi va incloure la realització de
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dos tallers de valoració DAFO amb tècnics municipals, dues entrevistes presencials a
l’Associació Catalana d’Amistat amb el Poble Sahrauí (ACCAPS), la realització d’una consulta
de valoració als ajuntaments catalans participants a través d’un qüestionari (28 respostes), i la
realització d’una consulta de valoració a entitats catalanes pro-sàhara (9). Una de les
recomanacions de l’Informe era la redacció d’un Pla estratègic per la CCASPS que es va
encarregar el novembre de 2017.
Entre el 20-25 de novembre es va realitzar una missió tècnica als campaments amb
l’assistència de personal tècnic de cooperació i medi ambient dels ajuntaments de Castelldefels
i Santa Coloma de Gramenet. Els objectius del viatge eren la identificació de projectes de
cooperació tècnica (gestió de residus sòlids, rehabilitació d’edificis de daires amb enfocament
de serveis, cooperació mèdica), el seguiment dels projectes del Fons i la visita d’intervencions
d’ajuntaments i entitats (camps de solidaritat de Sabadell, laboratori de genèrics de Medicus
Mundi, consultes oftalmològiques d’Ulls del Món, etc.).

EXERCICI 2018
En col·laboració amb el Fons Català es va obrir el projecte 3148 (Manteniment del laboratori i
de la producció local de medicaments essencials als campaments de refugiats) el qual es va
identificar arran de la missió técnica als campaments realitzada el noviembre de 2017.
Arran del procés participatiu endegat el 2017 per conèixer les relacions de treballl entre
municipis catalans i daires sahrauís, s’identifica la necessitat d’establir un full de ruta per les
actuacions de la CCASPS i s’acorda l’elaboració d’un Pla estratègic. La metodologia seguida
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 proSàhara, la 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 Sáhara
(UCS) ubicada a Euskal Fondoa, arran d’un viatge a Euskadi (26/03/2018) en què també es
visita la seu de l’Associació d’Amics i Amigues de la RASD d’Àlaba.
En col·laboració amb el Fons Català, entre l’1 i el 5 de maig de 2018, i sota el mandat de la
Comissió Executiva de la CCASPS s’ha realitzat un viatge institucional als campaments
sahrauís per tal de conèixer les necessitats per part de les autoritats de la RASD i reprendre
contacte de manera institucional ja que el darrer viatge es remuntava al 2015. En aquest viatge
van participar els municipis de Terrassa, Sadadell, Viladecans, Santa Perpètua de la Mogoda,
Rubí, Caldes de Montbui, Lleida, Molins de Rei, i Vilanova i la Geltrú.
Conseqüència del Pla Estratègic, i amb el mandat de la Comissió Executiva de la CCASPS,
s’ha creat un Grup de treball tècnic Sàhara Occidental amb participació del personal tècnic dels
municipis socis de la CCASPS per elaborar el Pla Anual 2019 que prioritzi les accions del Pla
Estratègic.
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