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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE LA COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENTS 
SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS) – 2019 
 
 
Relació de reunions celebrades en el marc de la CCASPS durant l’any 2019: 
 
 

Data T ipus de  reunió

EXERCICI 2019

10/04/2019 Grup de treball Sàhara Occidental

11/04/2019 Comissió Executiva CCASPS

15/05/2019 Grup de treball Sàhara Occidental  
 
 
Resum de les qüestions més destacades durant l’any 2019: 
 
El 7 de febrer de 2019 va tenir lloc l’Assemblea anual de la CCASPS a Vilanova i la 
Geltrú que es va refermar en el seu compromís de continuar treballant per la 
consecució d’una solució al conflicte sahrauí. Durant l’assemblea es va aprovar el Pla 
Anual 2019, que deriva del Pla Estratègic de la CCASPS (2018-2022) i es va acordar 
impulsar una moció de denúncia de l’espoli dels recursos naturals als territoris ocupats 
per part del Marroc 
 
Després de l’assemblea va haver-hi una reunió de la Comissió Executiva de la 
CCASPS en què es va fer una valoració dels actes al voltant del 27 de febrer. També 
es va acordar enviar una carta de reconeixement de la feina del subdelegat del Front 
Polisario a Catalunya, el senyor Mah Iahdih, adreçada a la senyora Jira Bulahe, 
delegada de la RASD a l’Estat espanyol. Per últim, es va tancar la reunió agraint la 
feina feta a l’actual presidenta de la CCASPS així com a l’equip polític-tècnic que 
conformen la Comissió Executiva. 
 
Per la seva banda, el Grup de Treball Sàhara Occidental s’ha reunit dos cops aquest 
any. El 10 d’abril i el 15 de maig. A la primera reunió es va fer una valoració dels actes 
realitzats al voltant del 27 de febrer en què tres municipis havien penjat la bandera 
sahrauí al balcó del consistori. També es va fer seguiment de la moció sobre l’espoli 
dels recursos natuals que ha estat aprovada per 9 municipis: Badia del Vallès, La 
Garriga, Molins de Rei, Montornès del Vallès, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de 
Gramenet, Santa Perpètua de la Mogoda i Vilanova i la Geltrú. Per últim, pel que fa al 
desplegament del Pla anual 2019, hi havia unanimitat en considerar que aquest any 
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amb eleccions de per mig seria difícil endegar nous projectes o desplegar el Pla Anual 
2019. 
 
La segona reunió del Grup de Treball Sàhara Occidental es va convocar aprofitant 
l’estada a Barcelona d’en Salama Azman, tècnic del laboratori de medicaments 
essencials a l’Hospital Nacional de Rabouni. La CCASPS, a través del Fons, dóna 
suport al projecte 3148 “Manteniment del laboratori i de la producció local de 
medicaments essencials als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf, Algèria”. 
 
Salama Azman és enginyer químic format a Cuba i responsable del control de qualitat 
del laboratori, i venia acompanyat per Carles Codina, farmacèutic a l’Hospital Clínic i 
voluntari de Medicus Mundi Mediterrània. Azman havia de passar dues setmanes a 
Catalunya visitant hospitals i farmàcies per actualitzar el seus coneixements sobre les 
normatives de qualitat. Medicus Mundi impulsa el Laboratori des de 1997, i 
periòdicament es realitzen revisions de les instal·lacions i els aparells per tenir certesa 
de què funcionen bé (control de qualitat de les instal·lacions i equipaments). 

 
També el mes d’abril, conscients de la importància de la sensibilització i la 
comunicació per apropar a la ciutadania les arrels del conflicte i el treball municipalista 
al voltant del Sàhara Occidental, es va posar en funcionament el web actualitzat de la 
CCASPS: https://ccasps.cat/ca 
 
S’ha assistit a tres reunions de l’Intergrup al Parlament de Catalunya per la Pau i la 
Llibertat del Sàhara al Parlament de Catalunya (05/03/2019, 15/05/2019 i 17/07/2019). 
Els dos temes que han ocupat les reunions del 2019 han estat l’elaboració d’una 
proposta de resolució del Parlament de Catalunya de condemna del conflicte i 
exigibilitat de compliment del dret internacional al Sàhara Occidental, i la concreció 
d’un viatge dels membres de l’Intergrup als campaments sahrauís. 
 
Entre el 3 i el 7 de novembre del 2019 s’ha realitzat una visita politicotècnica als 
campaments sahrauís amb assistència de sis municipis socis de la CCASPS (Alella, 
Caldes de Montbui, Castelldefels, Montornès del Vallès, Sant Adrià del Besós i 
Sabadell). L’objectiu d’aquest viatge era fer seguiment de l’estat d’execució del 
projecte 3148 Manteniment del laboratori i de la producció de medicaments essencials 
als campaments sahrauís, al que contribueixen nombrosos municipis socis de la 
CCASPS, així com coincidir amb la comissió quirúrgica de l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell i conèixer el seu treball de primera mà. A banda, s’ha visitat el projecte de la 
fàbrica de sabó impulsada per l’entitat Yalah St Adrià i recolzat per l’ajuntament de St 
Adrià, i s’han mantingut reunions amb el ministeris de Joventut i Cultura, l’UJSario, la 
Farmàcia Central i l’Escola d’Art. 
 
Finalment, entre el 22-23 de novemnre de 2019 s’ha participat a la 44ª Conferència 
Europea de Coordinació del Suport al Poble Sahrauí (EUCOCO) que es va realitzar a 
Vitòria. Les darreres EUCOCO havien estat a Madrid (2018), Vitry sur Seine (2017) i 
Vilanova i la Geltrú (2016). En representació del Fons Català i la Coordinadora 
Catalana d’Ajuntaments Sahrauís amb el Poble Sahrauí (CCASPS) va anar-hi el 
tècnic, Toni Royo, i un cop a Vitòria vam coincidir amb Núria Salamé, presidenta de 
l’ACAPS. Per part de la delegació de la RASD a Catalunya hi havia el subdelegat Mah 
Iahdih, acompanyat per Susanna Sanahujas, de l’entitat Acció Solidària amb el Sàhara 
de Vilanova i la Geltrú. Aquesta era tota la presència catalana a la conferència. 

https://ccasps.cat/ca

