
 

 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

GRUP MUNICIPAL 
AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

 
 
Mireia Monfort Sòria, Regidora  i Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal d’aquest Ajuntament, presenta la següent  
 
MOCIÓ 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 
Enguany se celebra el trenta unè aniversari de la creació de la República Àrab 
Saharaui Democràtica (la RASD). Fa més de tres dècades doncs, que el Sàhara 
Occidental reclama pacíficament el dret d’autodeterminació tot i les diferents 
declaracions, dictàmens, plans....presentats per diverses organitzacions internacionals.  
 
Des de 1960, diferents resolucions de les NNUU, del Tribunal de la Haia, i diverses 
disposicions internacionals han reconegut que el poble saharauí té drets sobre el 
territori del Sàhara Occidental.  
 
L'any 1992, sota els auspicis de les Nacions Unides i de l'Organització de la Unitat 
Africana, les parts en conflicte van acordar el Pla d'Arranjament per al Sàhara 
Occidental. Aquest pla preveia la celebració d’un referèndum just, lliure i imparcial per 
tal que el poble sahrauí pogués decidir lliurement el seu futur. 
 
El 2002, en el dictamen de les Nacions Unides (NNUU) de 29 de gener, es reflecteix 
clarament el dret del poble saharauí d’exercir el seu dret a l’autodeterminació i que la 
seva antiga potència administradora, Espanya, no respecta ni ha respectat i que 
evidentment, tampoc el Regne de Marroc ho va executar.  
 
El 2003, el Consell de Seguretat de Nacions Unides va acordar per unanimitat la 
resolució 1495, el Pla Baker o Pla de pau per a la lliure autodeterminació del poble del 
Sàhara Occidental. Aquest nou pla però va ser rebutjat pel Regne de Marroc. 
 
Tot i els diversos intents de pacificació del territori ocupat i de presentar diferents plans 
per permetre que el poble saharauí recuperés legalment i pacíficament el territori del 
Sàhara Occidental, el Regne de Marroc no ha acceptat cap de les propostes citades. 
I com mostra de força i de poder  va construir un mur que divideix el Sàhara 
Occidental que està envoltat de camps de mines i accepta armament d’Espanya 
amb la condició de no utilitzar-los contra Ceuta i Melilla, principal responsable de la 
situació que fa dècades pateix el Sàhara i els seus exiliats als camps de refugiats 
algerians. 
 
 
 
 
És per tot això que, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal presentem la següent: 
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a) Manifestar el rebuig enfront l’ocupació i accions violentes exercides contra el 
poble saharauí per part de les forces policials del Marroc i reclamar la 
necessitat que es respectin els Drets Humans més elementals com el dret 
d’expressió i de manifestació. 

 
b) Fer efectiva la presència institucional del govern català en els actes de suport 

al poble saharauí organitzats pel seu representant el Front Polisari: actes de 
commemoració de l’aniversari de la RASD, conferència internacional anual, i 
altres actes que tenen per objectiu reflectir el suport internacional a la RASD. 

 
c) Demanar a l’ONU que vetlli perquè les agències ACNUR i PAM compleixin els 

compromisos d’ajut humanitari, ajuts que es van reduir a finals del 2006 posant 
els refugiats saharauis en una situació encara més precària. 

 
d) Demanar al Govern de l’Estat Espanyol que no entregui ni vengui més material 

bèl·lic al Regne de Marroc sota la clàusula de no atacar les seves colònies del 
magreb, Ceuta i Melilla, tot i tenint coneixement de la repressió que està patint 
el poble saharauí. 

 
e) Demanar al Govern espanyol i a la Unió Europea que defensin i obliguin a 

aplicar sense més retard el Pla de pau aprovat el 12 de juliol de 2003 (resolució 
1495 del Consell de Seguretat de Nacions Unides) i realitzar el referèndum per 
tal que el poble saharauí pugui exercir el dret democràtic d’elegir el seu futur 
més proper. 

 
f) Demanar al govern del Marroc un canvi d’actitud respecte el tractament 

repressiu envers el poble saharauí i que accepti el dret d’autodeterminació 
d’aquest, coneixent que la seva situació actual és degut al procés inacabat de 
descolonització del Sàhara per part d’Espanya i per la posterior ocupació 
il·legal del territori pel Regne del Marroc. 

 
g) Denunciar l’acord de pesca firmat per la Unió Europea i Marroc perquè inclou 

les aigües jurisdiccionals del Sàhara. 
 

h) Obligar al Govern marroquí que elimini el mur i els camps de mines que separen 
els territoris de la RASD ja que divideix un territori que legalment ja hauria d’estar 
reconegut, unificat i independitzat. 

 
 
 
 
 
 
 
Olesa de Montserrat  
 
 
 

Mireia Monfort Sória 
Regidora i Portaveu ERC-AM 


