MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA COORDINADORA CATALANA
D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ
(CCASPS) – 2020
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Resum de les qüestions més destacades durant l’any 2020:
El 10 de febrer de 2020 va tenir lloc l’assemblea anual de la CCASPS en què s’ha escollit
una nova Junta. El 2020, 8 municipis van penjar la bandera de la RASD el 27F1.
El 28 de febrer, des de la CCASPS es va organitzar un viatge als territoris ocupats junt
amb una delegació de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara (IPLS) del Parlament
de Catalunya, per tal de reunir-se amb col·lectius sahrauís que denuncien la vulneració
constant dels drets humans. A l’aeroport del Al-Aaiun, les autoritats del Marroc van
impedir baixar de l’avió a la delegació que va haver de retornar a Las Palmas de Gran
Canaria. La delegació va atendre a diversos mitjans a la seva arribada a l'aeroport de
Las Palmas, i la notícia va ser recollida per nombrosos mitjans de comunicació nacionals
i estatals2.
Aquest 2020 el pla de treball de la CCASPS s’ha vist afectat per la pandèmia de la
COVID-19. El 2 d’abril hi havia prevista una reunió del Grup de treball Sàhara Occidental
que va haver d’anul·lar-se per la situació de confinament. En el seu lloc, el 14 d’abril va
celebrar-se virtualment una reunió extraordinària de la Junta Executiva de la CCASPS
per coordinar les accions alternatives al programa Vacances en Pau i que van concretarse en una campanya d’ajut humanitari (projecte 3438).
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Pel que fa al projecte 3438 “Aturem els efectes de la COVID-19 als campaments
sahrauís”, hi hagut onze municipis que han fet aportacions (Sant Cugat del Vallès,
Caldes de Montbui, Gavà, el Prat de Llobregat, Viladecans, el Masnou, Barcelona,
Montornès del Vallès, Centelles, Santa Perpètua de la Mogoda i Santa Coloma de
Gramenet) i d’altres que ens han comunicat la seva intenció de fer-ne. En conjunt s’ha
superat amb escreix l’escenari pressupostari inicial de l’1 de juny i s’ha ampliat per poder
recollir les darreres contribucions.
Aquest projecte està gestionat per la Federació ACAPS3 i compta amb finançament de
l’ajuntament de Barcelona a través de conveni. Localment s’executa per la Mitja Lluna
Roja Sahrauí-MLRS que també rep aportacions del Programa Mundial d’Aliments-PMA
de Nacions Unides per a la distribució de la cistella bàsica.
Actualment hi ha tres projectes de cooperació actius amb els campaments de refugiats
sahrauís (P3148 Suport al laboratori de medicaments essencials, P3438 Aturem els
efectes de la COVID-19 i P3443 Manteniment de la fàbrica de sabó a Smara).
El darrer trimestre del 2020 s’ha fet seguiment de la situació política, primer amb la
renovació del mandat de la MINURSO4 i acte seguit amb l’escalada de tensió entre el
Front Polisario i l’exèrcit marroquí al pas del Guerguerat5. L’escalada militar entre les
dues parts va motivar una reunió extraordinària de l’Intergrup per a la Pau i la Llibertat
al Sàhara del Parlament de Catalunya el 10/11 en què es va acordar la tramitació d’una
declaració del Parlament a partir de la declaració que elaboraria la CCASPS6.
La declaració de la CCASPS va convertir-se en moció per tal de promoure la seva
aprovació per part dels municipis socis de la CCASPS7. Hi hagut 22 municipis i la
Diputació de Barcelona que ens han comunicat l’aprovació per Junta de portaveus/Ple
municipal.
El 3 de desembre es va presentar virtualment l’informe sobre la llibertat de premsa i
informació al Sàhara ocupat, "Sáhara Occidental: un desierto para al periodismo",
elaborat per Reporters Sense Fronteres. Quatre periodistes van participar a l’acte, que
va servir per recordar els 45 anys de la Marxa Verda (1975) i els 10 anys del brutal
desmantellament de Gdeim Izik (2010), el Campament de la Dignitat8.
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Finalment, el 16 de desembre es va reunir virtualment el Grup de treball Sàhara
Occidental per valorar conjuntament les accions executades durant el 2020 i fer
propostes per al Pla anual 2021 de la CCASPS.
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