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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

El Sàhara Occidental, és un dels conflictes  més antics i oblidats del món. L’any 
1975, el Govern Espanyol va signar, de forma il·legal el repartiment del territori 
entre Marroc i Mauritània i va abandonar a la seva sort a la població sahrauí, 
que des de principis dels anys 60 estaven reclamant la independència del seu 
territori. 
 
El Sàhara Occidental va passar a ser un dels últims territoris que quedaven al 
mapa pendents de descolonització segons els paràmetres de Nacions Unides, 
en què el territori figura registrat, des de llavors com a territori no autònom. 
Infinitat de resolucions d’organismes internacionals i múltiples sentències 
judicials de tribunals internacionals, avalen els drets legítims del poble sahrauí 
a la independència i denuncien la ocupació per la força del Marroc sobre el 
territori. 
 
L’any 1991, el conflicte, va deixar enrere 16 anys de guerra, i com a 
conseqüència milers de persones van perdre la vida, van haver-hi  centenars  
de desapareguts i un territori dividit per un dels murs més llargs del planeta, 
segons Nacions Unides al llarg d’aquest mur hi ha 7 milions de mines 
antipersones que cada any provoquen  morts i ferits.  
 
Els sistemàtics obstacles que imposa Marroc a la solució del conflicte i la 
incapacitat de la comunitat internacional d’imposar les seves pròpies 
resolucions i decisions han portat a què 43 anys després de desencadenar-se 
el conflicte, encara no s’ha celebrat el Referèndum d’Autodeterminació del 
Poble Sahrauí. Mentrestant, la població sahrauí pateix el drama i el calvari de la 
separació i l’exili. Dividida  en dues parts, una meitat vivint als campaments de 
refugiats a Algèria, en precàries condicions, depenent de les ajudes 
internacionals i l’altra meitat, en les zones que ocupa Marroc, en un estat de 
setge continu i permanent on hi manquen tot tipus de llibertats. Cal recordar 
també la població sahrauí que viu a Europa. 
 
Les Nacions Unides, porten al territori més de 27 anys intentant aplicar el Pla 
de Pau, que les dues parts van acordar sota els auspicis de la comunitat 
internacional, que contempla la celebració d’un referèndum per a 
l’autodeterminació del poble sahrauí. Tot i així, el Regne de Marroc, ha renegat 
dels compromisos adquirits en la signatura dels acords de pau de l’any 1991 i 
en la seva obstinació i intransigència a l’hora de violentar la legalitat 
internacional, ha comptat amb la complicitat i connivència de potències 
occidentals. 
 
Atenent a tot l’exposat i remarcant els següents fets: 
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• Advertint de la més que demostrada il·legalitat de l’ocupació marroquí de 

la major part del territori del Sàhara Occidental. 
• Atenent al compliment de la legalitat internacional i de la llei de les 

Nacions Unides sobre el dret dels pobles a la lliure autodeterminació. 
• Considerant els acords de pau de l’any 1991, signats per ambdues parts, 

Marroc i el Front Polisario com l’única solució viable i que compleix el 
dret internacional. 

	
• Complint la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, que va 

estipular que el Sàhara Occidental no té, ni ha tingut cap tipus de vincle 
de sobirania amb el Regne de Marroc . 
 

• Visualitzant quasi el centenar de resolucions de les Nacions Unides 
(Assemblea General, Quarta Comissió, i Consell de Seguretat) en les 
que s’exigeix la descolonització del territori del Sàhara Occidental i 
l’autodeterminació del poble sahrauí. 
 

• Acatant les dues sentències del Tribunal Superior de Justícia Europeu, 
del 16 de desembre de 2016 i del 27 de febrer de 2018, a les quals 
s’afirma que el territori del Sàhara Occidental és un territori separat i 
diferent del Regne de Marroc i per tant no es pot establir cap tipus de 
conveni o tractat comercial entre la Unió Europea i el Marroc, que 
inclogui el territori del Sàhara Occidental. 
 

• Atenent al dictamen de l’any 2002 del Conseller i Assessor Jurídic de 
Nacions Unides llavors, el Sr Hans Corell, en el que va establir que 
qualsevol explotació dels recursos naturals d’un territori no autònom, és 
una violació dels principis del Dret Internacional. 
 
 

Per tot això, el Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:  

	
Primer: Exigir el compliment de la justícia europea i en especial les dues 
sentències del TSJUE, relatives a la falta de legalitat de tots els convenis 
comercials amb Marroc que incloguin el territori del Sàhara Occidental. 

 
Segon: Denunciar l’espoli indiscriminat que fa el Regne de Marroc dels 
recursos naturals del territori del Sàhara Occidental amb la complicitat de 
multinacionals i països membres de la Unió Europea. 
	
Tercer: Exhortar a la Unió Europea, a que iniciï negociacions amb els legítims 
representants del poble sahrauí, per tal d’establir un acord que afecti al territori 
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del Sàhara Occidental, en el marc de les sentències citades, l’informe Corell i 
les diferents resolucions de les Nacions Unides. 
	
Quart: Exigir a les autoritats europees la implicació total, amb els esforços 
desplegats en els últims mesos per Nacions Unides, els Estats Units i el 
Representant Especial de les Nacions Unides pel Sàhara Occidental, el Sr 
Horts Kohler,  amb l’objectiu de trobar una solució justa i duradora, que respecti 
les resolucions de les Nacions Unides i el principi de l’exercici de 
l’autodeterminació del poble sahrauí. 

 
Cinquè: Sol·licitar als governs de França i Espanya que assumeixin la 
responsabilitat que els correspon, per tal de propiciar una solució al conflicte 
sahrauí que respecti el dret i la legalitat internacional. França, com a membre 
permanent del Consell de Seguretat i principal obstacle pel compliment de les 
resolucions de les Nacions Unides i Espanya, com a potencia administradora 
del territori segons la legalitat internacional. 
	
Sisè: Comunicar aquests acords a la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el 
President de França, el President del govern d’Espanya, el President de la 
Generalitat de Catalunya, el Secretari General de les Nacions Unides, la 
Coordinadora d’Ajuntaments solidaris amb el poble Sahrauí, l’alcaldessa 
Ajuntament de Barcelona i tots els presidents i presidentes dels grups 
municipals, a la Delegació Sahrauí de Catalunya 
 

Barcelona, 23 de febrer de 2019  
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GMD Barcelona en Comú    GMD Demòcrata 

 

 

 

GMD ERC-AM     GMD Socialista 

 

 

 

GMD Ciudadanos     GMD Partit Popular 
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