MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA COORDINADORA CATALANA
D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ
(CCASPS) – 2021

Resum de les qüestions més destacades durant l’any 2021:
El 22 de gener de 2021 va tenir lloc l’assemblea anual de la CCASPS en la qual va
participar el representant del Frente Polisario a Catalunya i es va aprovar el pla de treball
anual.
El 27 de febrer es va penjar la bandera sahrauí1 a 9 municipis (dels quals es tingui
constàcia) per a commemorar els 45 anys de la proclamació de la República Àrab
Sahrauí Democràtica-RASD i es va elaborar un manifest que es va aprovar en ple a 18
municipis socis de la CCASPS.
El 29 de juliol es va elaborar una declaració2 en relació al conflicte diplomàtic entre els
estats espanyol i marroquí, amb el rerefons de la invisibilització de la situació d’ocupació
i exili del Poble Sahrauí.
El 2021, com el 2020 el pla de treball de la CCASPS s’ha vist afectat per la pandèmia
de la COVID-19, així com tampoc s’ha dut a terme el programa Vacances en pau.
Actualment hi ha dos projectes de cooperació actius amb els campaments de refugiats
sahrauís.
El P3148 “Suport al laboratori de medicaments essencials”3 és un projecte de llarga
durada, gestionat per Medicus Mundi. El 2021 el projecte ha rebut el suport de 13
municipis (Rubí, Oliola, Castelldefels, Celrà, Caldes de Montbui, St. Adrià del Besòs,
Torrelles de Llobregat, Castellbisbal, Centelles, El Masnou, El Prat de Llobregat, Sta.
Perpètua de la Mogoda, Alella i Castelldefels).
El 2021 la Federació ACAPS ha emprés el projecte P35794 “Protecció de la població
refugiada sahrauí davant la Covid 19”, seguint la línia del seu projecte anterior “Aturem
els efectes de la COVID-19 als campaments sahrauís”, i ha rebut el suport de 7 municipis
(Igualada, Gavà, Viladecans, El Mansnou, Caldes de Montbui, Mataró i Rubí). Aquest
projecte està gestionat per la Federació ACAPS i rep . Localment s’executa per la Mitja
Lluna Roja Sahrauí-MLRS que també rep aportacions del Programa Mundial d’AlimentsPMA de Nacions Unides per a la distribució de la cistella bàsica.
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El 10 i 11 de desembre la CCASPS va participar a la 45ena EUCOCO5, la Conferència
Europea de Suport i Solidaritat amb el Poble Sahrauí, celebrada a Gran Canària. Es va
assistir a les session plenàries i es va participar en el taller “Consolidació de l’Estat
Sahrauí” el qual tindrà continuat en un espai de treball centrat en la incidència política a
nivell local i estatal. Finalment es va aprovar una declaració final de la trobada6.
Finalment, el 21 de desembre es va reunir virtualment la Comissió executiva de la
CCASPS per atendre les qüestions de gestió ordinària de la coordinadora i preparar
l’assemblea 2022 així com valorar les darreres informacions en relació al Poble Sahrauí.
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