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MANIFEST DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ 
 

El Sàhara Occidental va ser colònia espanyola des del 1885 fins al 1975, arribant a ser 

la província 53 del país des del 1958. Tot i que va ser ocupada pel Marroc el 1975 amb 

la resistència del Front Polisari, Espanya no ha deixat de ser considerada potència 

administradora d'un territori pendent de descolonització per part de les Nacions Unides. 

 

Des de llavors hi va haver guerra fins a l'any 1991, any en què les dues parts van signar 

un alto el foc amb la intenció de celebrar un referèndum d'autodeterminació. 

 

Aquest referèndum, després de trenta anys, segueix sense celebrar-se i des del 2005 el 

Marroc canvià la seva postura per passar a oferir una autonomia per al Sàhara 

contravenint la legislació internacional que s'ha pronunciat en incomptables resolucions 

de les Nacions Unides a favor d'un referèndum d'autodeterminació.  

 

El conflicte del Sahara Occidental, l’antic Sahara Espanyol, continua sense resoldre’s 

més de trenta‐tres anys després de la firma dels Acords de Madrid, en virtud dels quals 

Espanya va cedir a Marroc i a Mauritània el territori de la que havia estat la seva colònia.  

 

La situació de provisionalitat de bona part del poble sahrauí que el 1975 es va exiliar i 

assentar en campaments de refugiats en territori d’Algèria, ha derivat en una 

inacceptable cronicitat, amb unes condicions de vida indignes per a qualsevol comunitat 

humana. El poble sahrauí viu en condicions dramàtiques. Una part important de la 

població viu exiliada als campaments de refugiats de la inhòspita regió algeriana de 

Tindouf, i depèn de l’ajuda internacional per sobreviure. Una altra part viu al territori 

actualment ocupat per Marroc, que l’ha sotmès a un intens procés de colonització, 

contrari a la legalitat internacional, i que explota les riqueses que en justícia corresponen 

al poble sahrauí, tals com els bancs de pesca i els jaciments de fosfats de Bucraa. 

 

Davant aquesta situació de vulneració sistemàtica dels drets humans i col·lectius de la 

nació sahrauí, Menorca no ha quedat al marge i sempre ha estat solidària amb el poble 

sahrauí. L’any 1987 una primera delegació menorquina va viatjar als campaments de 

Tindouf, iniciant una relació de germanor que perdura fins avui. Durant tot aquest 

temps, la solidaritat menorquina s’ha traduït en una constant ajuda humanitària als 

campaments i d’acollida de fillets i filletes sahrauís a l’illa durant els mesos d’estiu. Són 

moltes les iniciatives, tant cíviques com institucionals, tant del Consell Insular com dels 

vuit ajuntaments de Menorca, que s’han impulsat per donar suport al poble sahrauí i el 

seu dret d’autodeterminació. Especialment destacable és el programa «Vacances en 

pau», impulsat per l’Associació d’Amigues i Amics del Poble Sahrauí de Menorca, a 

través del qual moltes famílies menorquines han acollit filletes i fillets del Sàhara durant 

unes setmanes d’estiu, propiciant també la seva revisió i atenció mèdica, gràcies a la 

col·laboració de l’IBSalut. L’amistat de Menorca amb el poble sahrauí és una mostra de 

solidaritat entre pobles que en el moment actual no podem oblidar. 

 

El Tribunal de Justícia de la UE va manifestar, en la seva decisió del 10 de desembre del 

2015, que el Sàhara Occidental “no està inclòs dins les fronteres internacionals 

reconegudes del Marroc (punt 232), que el Regne del Marroc no té cap mandat de les 

Nacions Unides o d'un altre organisme internacional per administrar el Sàhara Occidental 
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(punt 233) i “que la sobirania del Regne del Marroc sobre el Sàhara Occidental és nul·la i 

no és reconeguda per la UE, ni pels seus estats membres, ni per les Nacions Unides” 

(punt 241).  

 

Aquesta sentència va tornar a ser ratificada pel TJUE el 29 de setembre del 2021 de 

manera molt clara: els territoris del Sàhara Occidental són diferents dels del Marroc i el 

benefici de les seves activitats econòmiques ha de recaure al seu poble. 

 

Davant d'una situació que mereix un enfocament ampli i de diàleg dins de les línies 

marcades per les Nacions Unides, la posició del govern d'Espanya ha de ser de 

neutralitat clara. De fet, aquesta postura de neutralitat per mediar entre les parts el va 

portar a integrar el grup d'amics del Sàhara Occidental a les Nacions Unides juntament 

amb quatre dels cinc països amb dret a veto al Consell de Seguretat de les Nacions 

Unides (EUA. , Rússia, Regne Unit, França i Espanya). 

 

Qualsevol solució que es busqui al conflicte ha de complir el que recull la Resolució 

2602 del Consell de Seguretat de l'ONU de 29 d'octubre de 2021, reafirmant-se en el 

compromís d'assolir una política justa, duradora i acceptable per totes les parts 

implicades. 

 

Les recents declaracions del president del Govern, filtrades a premsa el divendres 18 de 

març i posteriorment reconegudes en roda de premsa pel ministre d'Afers Exteriors, 

reconeixent una autonomia per al Sàhara no recullen el consens de la ciutadania i de les 

institucions dels distints territoris de l’Estat espanyol, al voltant de la neutralitat en 

aquest conflicte i abonen l'ambient d'inestabilitat que afecta aquesta zona. 

 

El Fons Menorquí de Cooperació es fa ressò de totes les manifestacions de suport al 

poble sahrauí que s’ha aprovat i portat a terme al llarg dels anys a Menorca, i recull 

també totes les mostres d’amistat i solidaritat de la societat menorquina amb el poble 

sahrauí, des del convenciment que la posició que adopti l’Estat espanyol en relació a 

aquest conflicte no pot menystenir les múltiples declaracions institucionals de 

parlaments i governs autonòmics, d’ajuntaments i resta d’institucions públiques de tots 

els territoris de l’estat, i que, la postura oficial s’haurà de debatre també a les cambres 

legislatives de l’Estat, allà on totes les formacions polítiques amb representació, podran 

donar a conèixer el seu parer i es podrà cercar conjuntament una solució que respecti al 

poble sahrauí i la seva capacitat de decidir el seu futur com a poble lliure. 

 

El Fons Menorquí de Cooperació defensa, per tant, una solució pacífica i justa, i basada 

en les resolucions de Nacions Unides i en l’exercici del dret d’autodeterminació, i 

plenament respectuosa amb la legalitat internacional.  

 

Per tot açò, el Fons Menorquí de Cooperació manifesta: 

 

1. El seu suport a la Resolució 2602 del Consell de Seguretat de l'ONU de 29 

d'octubre de 2021 en el sentit de refermar el compromís “d’assolir una solució 

política justa, duradora i acceptable" per a totes les parts i que " prevegi la lliure 

determinació del poble del Sàhara Occidental”. 
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2. El seu reclam i suport a una posició per part del Govern d'Espanya alineada amb la 

legalitat internacional en aquest conflicte respectant, allò recollit en els programes 

dels partits que el recolzen, la legislació internacional. 

 

3. El seu suport al conjunt de les resolucions de les Nacions Unides que busquen una 

solució per a dècades de conflicte al Sàhara Occidental mitjançant un referèndum 

d'autodeterminació per al poble sahrauí. 

 

4. Es fa seu i vol expressar el suport de la societat menorquina al poble sahrauí 

després de dècades de solidaritat, tramesa d'ajuda humanitària i acolliment dels 

nens i nenes. 

 

 

Ferreries, 31 de març de 2022 


