
 
 
 
 
 

 
 
Jordina Freixanet, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana–Acord Municipal, en 
nom i representació del grup, presenta al Ple d’aquesta Corporació corresponent al mes de 
gener del 2021, la següent 
 
 

MOCIÓ DE SUPORT A LA POBLACIÓ SAHRAUÍ 
 
  
MOCIÓ DE DENÚNCIA RELACIÓ A LA PREOCUPANT ESCALADA DE TENSIÓ AL GUERGUERAT, AL SUD-
OEST DEL SÀHARA OCCIDENTAL  
 
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica-RASD va emetre un 
comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides i la comunitat 
internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental, i les 
seves possibles conseqüències.  
 
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de longitud 
a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. Hi ha uns 5 km entre 
el mur militar del Marroc i la frontera de Mauritània, aquesta bretxa il·legal s'ha convertit en un 
corredor permanent d’expoli de recursos i de trànsit comercial des del Marroc fins a la alguns països 
africans, creuant el Sàhara Occidental. 
 
El descoratjament causat per més de 45 anys de refugi i indignació per l'incompliment constant de 
les Nacions Unides es reflecteix en que des de fa tres setmanes civils sahrauís s’estan manifestant de 
forma PACÍFICA bloquejant la carretera que va des del Guerguerat, a l’extrem sud del Sàhara 
Occidental, fins a Mauritània. La bretxa del Guerguerat, feta al mur que separa en dos el Sàhara 
Occidental, serveix com a punt de comunicació per carretera amb Mauritània, i diàriament és utilitzat 
per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part del Marroc ni de la 
MINURSO sobre si allò que surt del territori del Sàhara Occidental és fruit de l’espoli de recursos 
naturals del Sàhara.  
 
Tropes de l’exèrcit del Marroc han entrat a la zona del Guergerat per trencar el bloqueig dels 
manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la franja de cinc 
quilòmetres que separen la duana marroquina amb Mauritana. La resposta del Front Polisario ha 
estat agafar posicions davant un eventual enfrontament armat.  El Guerguerat, junt amb Bir Guenduz 
i Tichla, representen posicions de control per part del Marroc a la frontera sud del Sàhara Occidental 
amb Mauritània. De fet, l’únic camí obert al tràfic de camions és la pista del Guerguerat, molt sovint 
espai de mobilitzacions sahrauís i que Marroc va començar a asfaltar l’agost de 2016. 
 
La bretxa del Guerguerat és en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar Nº1 signat 
pel govern de la RASD i Marroc l’any 19911. Per aquesta raó, el govern de la RASD ha declarat que la 
irrupció de qualsevol element marroquí, ja sigui militar, de seguretat o ciutadà civil en aquesta zona 
alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de separació" serà considerada una agressió 
flagrant a la que la part sahrauí respondrà amb fermesa, en legítima defensa de la seva sobirania 
nacional. Aquesta situació suposarà, així mateix, la fi de l'alto el foc i pot obrir la porta a l'esclat d'una 
nova guerra total a la regió. 

 
Expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió que podria revifar el conflicte armat 
al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que es Proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents  
  
 

 

 



 
ACORDS: 
 
- Instem el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, el Pla 
d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991), 
i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar el 
Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.  
 
- Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i la seva missió de 
pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental-MINURSO), 
perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un 
referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça 
vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides del 29 d’abril de 1991.  
 
- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a les 
institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de manera activa la inclusió d’un 
mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO 
i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del 
conflicte, així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del 
Marroc al Sàhara Occidental i pressionin perquè es produeixi ràpidament l’alliberament d’activistes 
sahrauís presos.  
 
- El nostre compromís incondicional al poble sahrauí, que ha decidit manifestar-se  pacíficament per 
tancar aquest pas il·legal i condemnar així l'abandonament que pateixen població sahrauí, com ja 
portem fent des de 1994 amb la participació en espais com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris 
amb el poble Sahrauí, el Fons Català de Cooperació i la col·laboració constant i coordinada amb les 
entitats locals en programes i projectes vinculats als drets humans de les persones sahrauís. 
 
- Enviar aquesta resolució a La Comissió Europea, el Parlament Europeu, el President de França, 
President del govern d’Espanya, President de la Generalitat de Catalunya, Secretari General de les 
Nacions Unides, Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, Federacions i 
Coordinadores  d’ONGD de Catalunya, Delegació Sahrauí de Catalunya, Fons Català de Cooperació, 
Coordinadora d’ONGD de Lleida i aMS i Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Portaveu G. M. d’ERC      
 
 
 
 
IL·LM. SR. PAER EN CAP DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LLEIDA 
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