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RESOLUCIÓ 
Pel compromís del CJB en suport al dret d’autodeterminació del 
poble sahrauí 
57a Assemblea General Ordinària del CJB 

 
 

En els darrers anys i Assemblees Generals Ordinàries del CJB s'han aprovat 1 

diverses resolucions de suport i solidaritat amb el Sàhara Occidental en les que 2 

s’instaven a les institucions a pressionar a l’estat espanyol i la comunitat 3 

internacional per dur a terme el referèndum d’autodeterminació acordat per les 4 

Nacions Unides.  5 

El passat 18 de març es feia pública una carta del govern espanyol dirigida a 6 

Mohamed VI en la qual mostrava el seu suport al pla d’autonomia (proposta 7 

presentada pel Marroc l’any 2007) com la solució “més seria, creible i realista” 8 

al conflicte del Sàhara Occidental. Amb aquest nou posicionament, el govern 9 

espanyol trenca la seva postura històrica envers el conflicte, que fins ara se 10 

situava dins del marc de la legalitat internacional i del respecte a les resolucions 11 

de Nacions Unides sobre el tema, les quals afirmen que la solució ha de passar 12 

per la lliure autodeterminació del poble sahrauí.  13 

Amb aquesta decisió, el govern espanyol pretén desmarcar-se de qualsevol 14 

responsabilitat actual i històrica amb el poble sahrauí, en un moment 15 

especialment delicat per l’existència d’un conflicte armat al Sàhara Occidental, 16 

així com per la situació d'inestabilitat en tota la regió del Magreb. En aquest 17 

sentit, reivindiquem que el govern espanyol no pot ignorar la seva 18 

responsabilitat, ni pot negociar ni qüestionar el dret del poble sahrauí a 19 

l’autodeterminació. 20 

Davant aquest preocupant context polític, des del CJB ens comprometem, una 21 

vegada més, a continuar donant suport i enfortint el vincle amb la causa sahrauí. 22 

És per això que, després de molts anys desenvolupant projectes que han permès 23 

teixir una relació directa entre la joventut barcelonina i sahrauí, a través de la 24 

qual hem pogut conèixer de primera mà la seva situació i problemàtiques, el CJB 25 

s’ha sumat, com a copart impulsora, al naixement de Xabiba Desperta, que ha de 26 

permetre impulsar un nou marc des del qual entitats juvenils sahrauís i entitats 27 

juvenils del moviment solidari amb el Sàhara treballin conjuntament. 28 

El primer pas de Xabiba Desperta, ha sigut l’organització d’una congrés on jovent 29 

associat i no associat s’han trobat el 12 de març a l’Espai Jove la Fontana per 30 

cohesionar el moviment, incorporar nous agents i planificar com des de 31 

Catalunya s’ha de treballar per donar suport a la independència i la recuperació 32 

de tot el territori que pertany a la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD). 33 

Des del CJB, a més, la causa sahrauí continuarà sent molt present dins l’àmbit 34 

de Justícia Global, des d’on continuarem treballant per: 35 
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• Generar marcs i espais per animar a les joves / fomentar participació 36 

juvenil en relació o amb solidaritat contra l’opressió dels pobles arreu i, 37 

al mateix temps, 38 

• Contribuint o fomentant la consciència envers la interconnexió de les 39 

lluites locals i globals + buscant fer front a les vulneracions tenint molt 40 

present la responsabilitat que les nostres institucions hi tenen  41 

• Davant les relacions de poder globals i la inoperància de la ‘comunitat 42 

internacional’ front les vulneracions de drets contra els pobles: necessitat 43 

d’organitzar-nos i alhora de coordinar-nos entre lluites (nodrint-nos entre 44 

lluites i enfortint-nos mútuament) 45 

Per tot això, des del Consell de la Joventut de Barcelona: 46 

1. Reafirmem les nostres declaracions i resolucions en solidaritat amb el 47 

poble sahrauí. 48 

2. Ens comprometem com a joves de Barcelona a seguir enfortint la nostra 49 

cooperació i vincles amb el poble sahrauí, promovent l'activisme i la 50 

incidència política amb diferents projectes que ens estan permetent 51 

construir relacions més fortes i directes amb la població juvenil sahrauí a 52 

la diàspora i amb tot el moviment solidaritat de la nostra ciutat.  53 

3. Rebutgem la vulneració dels Drets Humans i l’ocupació il·legítima per part 54 

del Marroc dels territoris del Sàhara Occidental. I Rebutgem el canvi de 55 

posicionament del Govern espanyol respecte el Sàhara Occidental, ja que 56 

la proposta marroquí del Pla d’autonomia és contrària a la legalitat 57 

internacional i les nombroses resolucions de les Nacions Unides i, 58 

oprimeix el dret del poble sahrauí a decidir el seu futur. 59 

4. Denunciem la situació que viu el jovent sahrauí degut a l’ocupació 60 

marroquina i el context forçat de retorn a les armes. L’accentuació de la 61 

repressió i els empresonaments arbitraris i exigim protecció immediata a 62 

les vides més vulnerables per part dels organismes pertinents. 63 

5. Posem en valor els esforços de l'associacionisme juvenil barceloní en la 64 

matèria conjuntament amb la població sahrauí resident a Barcelona i 65 

rodalies, i ens instem a continuar amb el treball fet fins ara per donar 66 

respostes a les seves necessitats i demandes. 67 

6. Demanem a les institucions locals, autonòmiques i estatals, un 68 

posicionament ferm a favor de la sobirania del poble sahrauí, del 69 

reconeixement de la RASD i, alhora, enfortir els vincles de cooperació tant 70 

necessaris en aquest context de guerra. 71 

 

Resolució presentada per Sàhara Dempeus 


