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EL POBLE SAHRAUÍ,
UN EXEMPLE DE
RESISTÈNCIA
NOVIOLENTA

Un any més és hora de fer balanç del que ha suposat aquest període de temps per la
Federació ACAPS. El 2020 el recordarem sempre com un any estrany pel que ha suposat
per a totes nosaltres la COVID19. Però, si nosaltres ens hem sentit afectades, les sahrauís
que viuen als camps de refugiades i als territoris ocupats (TTOO) han vist com la seva
situació s’ha agreujat encara més a causa de la pandèmia. 

Mentre que les refugiades sahrauís han patit un aïllament durant diversos mesos que s’ha
traduït en una manca d’aliments i de material sanitari, als territoris ocupats, el règim
d'ocupació marroquí ha a intensificat encara més la repressió violenta i les vulneracions de
drets cap a les activistes i la població civil.

A més a més, aquest 2020 quedarà marcat per un retorn a la guerra, el fet més dur i la
vergonya d’un estat espanyol que, tot i ser l’administrador del territori, no és capaç
d’assumir les seves responsabilitats i fa ulls cecs davant de la magnitud de la crueltat que
l’ocupant està portant a terme especialment amb les dones i activistes sahrauís
empresonats.

El 2020 ha estat un any ple de reptes, canvis i imprevistos que han agreujat la situació de
repressió i vulnerabilitat que viu el poble sahrauí. Des d’ACAPS hem intentat apatar-nos als
canvis i les circumstàncies, mantenint el nostre suport a la lluita i la resistència civil
noviolenta que les sahrauís mantenen desde fa dècades als TTOO, aportant ajuda
humanitària a les refugiades sahrauís que viuen als camps de Tinduf i establint aliances
amb activistes i organitzacions sahrauís de la diàspora, així com amb agents polítics i líders
d’opinió, per aconseguir que es garanteixin els drets fonamentals de totes les sahrauís i el
retorn a la seva terra en pau i llibertat. 



Aquest any hem posat el nostre granet de sorra per visibilitzar la sistmàtica vulneració de
drets humans per part del Marroc al Sàhara ocupat, hem donat veu a activistes sahrauís a
mitjans de comunicació per ajudar a trencar el bloqueig informatiu, hem col·laborat
aportant aliments i ajuda humanitària als camps de refugiades, hem treballat amb
ajuntaments i administracions de Catalunya per condemnar la guerra i l’ocupació
marroquina, i hem treballat al costat d’organitzacions civils sahrauís per fer visible la
vulneració de drets humans per part d’empreses transnacionals amb l’espoli de recursos
naturals al Sàhara Occidental ocupat i l’impacte que té sobre el poble sahrauí i l’ocupació.
Crec que és molt important el treball que s’ha realitzat en la denúncia de l’espoli dels
recursos naturals, a través d'aquesta feina en la que col·laborem amb moltes organitzacions
nacionals i internacionals, hem pogut veure la reacció de diferents països, manifestant la
retirada de la compra o la prohibició de que circulin per el seu territori productes espoliats
al Sàhara, però queda moltíssima feina per fer.

M’agradaria destacar que des de fa uns mesos i per la renovació i les noves incorporacions a
l’equip tècnic, la Federació s’ha fet més present en diferents espais i ha començat a establir
aliances amb diverses organitzacions, fet que ha comportat poder créixer en comunicació i
divulgació. Aquestes són les primeres passes del camí per seguir creixent a favor de la
cooperació, la defensa dels drets humans, la pau i la justícia global, a favor dels drets i
llibertats del poble sahrauí.

Tot això que us faig arribar us serà explicat molt millor en les següents pàgines d’aquesta
memòria. Estic convençuda que estem iniciant una nova etapa, que comença amb canvis a
la junta de la Federació ACAPS, amb la incorporació de nous membres, que han de
permetre plantejar canvis estratègics a la Federació. Hem passat uns anys amb moltes
dificultats, però amb un bon treball i amb la il·lusió d’acompanyar al poble sahrauí fins a la
seva llibertat.

Bona lectura!

Núria Salamé
Presidenta, Federació ACAPS



ACAPS

La Federació d'Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sahrauí agrupem
entitats catalanes solidàries amb la lluita
del poble sahrauí. Actualment agrupem
13 entitats de tot Catalunya solidàries
amb el poble sahrauí. 

ACAPS recollim l'experiència i la
trajectòria associativa de les entitats
catalanes federades que porten anys
treballant per la defensa del poble
sahrauí. Al mateix temps apostem per la
integració d'objectius estratègics per
ajudar al poble sahrauí en la seva lluita i
per la defensa dels drets humans, així
com per la creació d'espais de relació
institucional a favor de la causa sahrauí. 

També estem plenament compromesos
amb els principis d'equitat i igualtat de
gènere, que treballem per aplicar tant
internament com en les relacions amb
activistes sahrauís i amb les nostres
contraparts.

En la nostra feina per la defensa del
poble sahrauí, treballem amb activistes i
organitzacions de la societat civil sahrauí
de territoris ocupats, dels camps de
refugiades i de la diàspora.

Desenvolupem projectes de suport a la
població sahrauí que viu als camps de
refugiats de Tindouf i als territoris
ocupats pel Marroc del Sàhara
Occidental i de defensa de drets
humans. Difonem i denunciem la
situació de repressió i la vulneració de
drets humans que pateix el poble
sahrauí, així com la inacció internacional
en la resolució del conflicte. 

Realitzem també incidència política per
tal d'aconseguir que les administracions
públiques es posicionin a favor de la
causa sahrauí. En aquesta línia, ACAPS
som medalla d'or de la ciutat de
Barcelona l'any 2013 per la nostra
activitat solidària envers el poble sahrauí.

Som membre de CEAS-Sahara (Coordinadora
Estatal de Asociaciones Solidarias con el
Sáhara) que, conjuntament amb FEDISSAH i
altres organitzacions europees, formen
l'anomenada Task Force, un grup de treball
internacional sobre el Sàhara Occidental. 

També som membres de LaFede.cat -
Organitzacions per a la Justícia Global
(Federació Catalana d'ONG). 

Som impulsores de la xarxa LAONF, sobre el
conflicte sahrauí, i de la Plataforma Pel
Sàhara, formada per entitats i organitzacions
que treballen per la defensa dels drets
humans i estan a favor de la causa sahrauí. 

També formem part de l'Intergrup per la Pau
i la Llibertat al Sàhara del Parlament de
Catalunya.

XARXA



Qui som?
Com a Federació, els òrgans
administratius i de govern de la
d'ACAPS són l’assemblea general
formada per totes les entitats sòcies i la
junta directiva. 
A més a més, també comptem amb un
equip tècnic, que s’encarrega de la
definició i execució de projectes i
activitats de la Federació.

Assemblea general 

És el màxim òrgan de govern de la
Federació, està formada per
representants de totes les entitats
federades. Té la facultat d'aprovar el pla
d'actuació d'ACAPS, els pressupostos
anuals i els comptes de l'any anterior. 

L'assemblea general ordinària del 2020 es
va celebrar el 18 de juliol de forma
telemàtica per les restriccions sanitàries. 

A l'assemblea es va aprovar l'activitat i
comptes del 2019 i el pla de treball i
pressupsot de 2020.

Junta directiva

Entitats sòcies

La junta directiva regeix, representa i
administra la Federació. Els seus
membres són escollits per l'assemblea
general de sòcies entre les
representants de les entitats
federades. Les persones que formen la
junta actuen a títol individual i no
reben cap tipus de retribució per les
seves funcions.

Aquest 2020 han format part d'ACAPS:

Núria Salamé Real, presidenta.
Antoni Guirao Motis, vicepresident.
Miquel Cartró Boada, secretari.
Ramón Fornells Burillo, tresorer
Marta Aoiz Linares, vocal.
Xavier Serra Vigil, vocal.

ACAPS Anoia, ACAPS Gavà, ACAPS
Girona, ACAPS Olesa. ACAPS Wilaya Alt
Penedès, El Masnou amb el Sàhara,
Esabar Saharaui -  Badalona
Cooperación, Gràcia amb el Sàhara,
Poble9 pel Sàhara, Sahandreu, Sàhara
Horta, Santa Coloma amb el Sàhara,
Wilaia Trab el Bidan – Mataró amb el
Sàhara.

Aquest 2020 la junta ha estat formada
per:

Equip tècnic

El 2020 ha estat un any de renovació i
redefinició de l'equip tècnic. S'ha
incorporat un nou coordinador a la seu
de Barcelona i una nova responsable
de comunicació. A més també hem
comptat amb un treballador expatriat
i un administratiu.

Albert Giralt, coordinador
Sílvia Abadia, comunicació (gener-
setembre)
Sonia Herrero, comunicació (octubre-
desembre)
Mahfud Bechri, coordinador expatriat
Hafdala Brahim, administratiu

Aquest 2020 l'equip tècnic ha estat:



I n c i d è n c i a  p o l i t i c a

Col·laborar activament en
l'assoliment de la independència del
poble sahrauí i el seu posterior
posicionament com a país.
Defensar els drets humans
individuals i col·lectius del poble
sahrauí i donar a conéixer la
repressió que pateixen als territoris
ocupats del Sàhara Occidental.
Promoure accions de cooperació,
desenvolupament i sensibilització
envers la causa sahrauí.

Durant el 2020 ACAPS hem seguit
treballant per la defensa dels drets i
llibertats del poble sahrauí, en
col·laboració amb les administraciosn
sahrauís i amb activistes i organitzacions
de la societat civil sahrauís de territoris
ocupats, camps de refugiades i de la
diàspora.

Les activitats, accions i projectes han
estat enfocades a complir amb els
nostres objectius com a Federació:

L'esclat de la guerra el novembre de
2020, ha marcat l'agenda política a favor
de la causa sahrauí, i ha estat una
finestra per pressionar les
administracions públiques i el govern
espanyol perquè compleixi la seva
responsabilitat amb el Sàhara
Occidental, posi fi al procés de
descolonització del territori i garanteixi
els drets humans de totes les sahrauís.

En la defensa dels drets humans, hem
seguit denunciant la repressió que
pateixen les activistes sahrauís al Sàhara
Occidental ocupat, la situació dels
presos polítics i les constants
vulneracions de drets humans contra el
poble sahrauí per part del Marroc i
empreses transnacionals, amb la
complicitat de la comunitat
internacional.
 
Enguany no s'ha pogut dur a terme el
projecte Vacances en pau amb nens i
nenes sahrauís que viuen als camps de
refugiades. L'impacte de la COVID ha
condicionat la vida als camps i la
dependència de l'ajuda humanitària. Per
això des d'ACAPS hem impulsat
projectes d'ajuda humanitària
d'alimentació per garantir la cistella
bàsica d'alimentació dels camps de
refugiades.

Què hem fet el 2020?



Des d'ACAPS som conscients que el
conflicte del Sàhara Occidental té un
important component polític. Durant el
2020 hem seguit impulsant accions
planificades cap a prenedors de decisions
per tal d'aconseguir que es compleixin les
resolucions internacionals que reconeixen
el Sàhara Occidental com un territori no-
autònom pendent de descolonització.

L'escalada del conflicte al Sàhara
Occidental a causa del trencament dels
acords d'alto el foc per part del Regne del
Marroc el 13 de novembre de 2020 va
mobilitzar la Federació ACAPS i el
moviment solidari amb el poble sahrauí de
Catalunya per denunciar el trencament de
l'alto al foc i exigir a Espanya la seva
responsabilitat 

com a potència administradora del
territori del Sàhara Occidental i a la
comunitat internacional i a la MINURSO
que garanteixi el dret a la lliure
autodeterminació del poble sahrauí.
Aquest fet va centrar l'agenda política
per la causa sahrauí a finals del 2020.

Gràcies a la mobilització d'entitats de la
societat civil d'arreu de Catalunya que
recolzen la causa sahrauí i/o treballen
per la defensa dels drets humans,
representants municipals i regionals van
impulsar mocions de suport al poble
sahrauí i van denunciar la situació que
es viu al Sàhara Occidental, exigint que
es posi fi al conflicte amb totes les
garanties per al poble sahrauí.

Incidència politica



Durant l’any 2020 ACAPS hem
implementat dos projectes, un enfocat a la
defensa dels drets del poble sahrauí i un
altre d’ajuda humanitària per tal d’ajudar a
fer front al efectes causats per la COVID19
als camps de refugiades sahrauís a
Tindous. A finals d’any es va iniciar la
planificació d’un tercer projecte, també
enfocat en la defensa dels drets humans,
que té prevista la implementació activa
durant l’any 2021. 

A través d’aquests projectes, des d’ACAPS
hem apostat durant aquest 2020 per

consolidar la defensa dels drets humans
del poble sahrauí, a través la capacitació
de la societat civil sahrauí per a la
transformació de conflictes i la
construcció de pau, como una línia
estratègica clau per a la Federació, que
plantegem desenvolupar també durant
els propers anys. Al mateix temps,
afrontem el repte de començar a
consolidar el nostre camí en accions
d’ajuda humanitària dirigides a les
refugiades sahrauí, que des de fa
dècades es veuen obligades a viure als
camps de refugiades.

Projectes

PROJECTES: 
2 PROJECTES DE COOPERACIÓ 
1 PROJECTE D'AJUDA HUMANITÀRIA 
DURANT EL 2020.3



Ara Sàhara, donant veu a 
la població civil sahrauí:

Ara Sàhara, és un projecte que neix per la necessitat
d'organitzacions de la societat civil sahrauí de posar la
denúncia de l'espoli il·legal de recursos naturals al
Sàhara Occidental com una de les prioritats en la lluita
no violenta de la causa sahrauí.

A través de la posada en marxa d'una campanya
internacional de comunicació, sensibilització i
incidència política contra l'espoli, es vol contribuir a
millorar, garantir, protegir i restablir els drets humans
del poble sahrauí. A banda de donar a conèixer
l'impacte que té l'espoli il·legal de recursos naturals
sobre el poble sahrauí i en el conflicte al Sàhara
Occidental, així com reforçar les capacitats del teixit
associatiu sahrauí i el seu lideratge en accions de
denúncia i d'incidència política.

A C T I V I T A T S

Formacions a activistes sahrauís en la
formulació de campanyes de denúncia i
accions noviolentes contra l'espoli de
recursos naturals.
Informe d'investigació sobre les empreses
transnacionals que operen als territoris
ocupats del Sàhara Occidental. Es basa un
mapeig de 50 empreses que operen en els
principals sectors de l'espoli: agricultura,
pesca, fosfat, energies renovables, sorra,
turisme i seguretat.
Participació en el Consell de Drets Humans
de les Nacions Unides, a Ginebra, per
denunciar la vulneració de drets per part del
Marroc i nombroses empreses transnacionals
en l'espoli de recursos naturals del poble
sahrauí sense el seu consentiment.
Campanya internacional contra l'espoli sota
el nom "Western Sahara is not for sale"
(WSNS).

ACTIVISTES
FORMADES

ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL SAHRAUÍ DELS
TERRITORIS OCUPATS, DELS CAMPS DE REFUGIADES I EN

LA DIÀSPORA, IMPULSEN LA CAMPANYA WSNS.

13 DONES I 19 HOMES

FORMACIONS
REALITZADES

ANÀLISIS DE                           EMPRESES QUE PARTICIPEN EN
L’ESPOLI IL·LEGAL DE RECURSOS NATURALS AL SÀHARA

OCCIDENTAL OCUPAT, SENSE EL CONSENTIMENT DEL
POBLE SAHRAUÍ

32

123

4

50

Data d’inici: Octubre 2018 

AFAPREDESA-NOVA.

Data de fi prevista: 
Juny 2020 (ACCD).
Novembre 2020 (Ajuntament de
Barcelona).
Ampliació al febrer de 2021.

Finançadores: 
Agència Catalana de Cooperació i
Desenvolupament (ACCD). Ajuntament
de Barcelona.

Contrapart: 



Parem els efectes de la COVID-19 
als camps de refugiats sahrauís

A mitjans del mes de març de 2020 l'OMS va declarar
situació de pandèmia mundial a causa de la COVID19. A
conseqüència, els camps de refugiats sahrauís a
Tindouf van quedar aïllats i es va decretar el
confinament de tota la població, les persones
cooperants d'entitats internacionals van abandonar els
campaments i es van aturar tots els projectes, excepte
els de distribució alimentària o sanitària, però van
quedar fortament afectats.

En aquest context, la Media Luna Roja Saharaui va
emetre una crida internacional on demanava la
necessitat de rebre provisions urgents de material
sanitari i d'higiene, aigua i aliments.

A través d'aquest projecte ACAPS dona resposta a la
crida efectuada per la Media Luna Roja Saharaui, i
impulsa una campanya de micromecenatge,
juntament amb les entitats federades i el suport del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
l'Ajuntament de Barcelona, per recollir fons que ajudin
a realitzar la seva tasca de proporcionar alimentació
bàsica a famílies, especialment famílies amb infants a
càrrec.

La iniciativa és a més una proposta alternativa al
projecte Vacances en pau, amb la que també es busca
que la població catalana conegui l'impacte que té la
COVID19 sobre el poble sahrauí, tant als camps de
refugiades com als territoris ocupats.

A C T I V I T A T

Campanya de micromecenatge,
en col·laboració amb la Media
Luna Roja Saharaui, per recollir
fons que ajudin a realitzar la seva
tasca de proporcionar alimentació
bàsica a famílies, especialment
famílies amb infants a càrrec.

Media Luna Roja Saharaui

Data d’inici: Juny 2020 

Data de fi prevista: Octubre 2020
Ampliació a: març 2021

Aportacions totals realitzades en ajuda
humanitària: 81.500,00 €

Contrapart: 

DE DONACIONS PER PODER
DISTRUBUIR MÉS DE 45.000 KG
D'ALIMENTS ENTRE LA POBLACIÓ
REFUGIADA

81.500€



Drets Humans al Sàhara

Amb aquest projecte es busca millorar la garantia, la
protecció i el restabliment dels Drets Humans de la
població sahrauí. A través de l'empoderament de la
societat civil sahrauí en la implementació d'acció
noviolenta per la transformació de conflictes, es busca
contribuir a avançar cap a una solució justa i duradora
del conflicte al Sàhara Occidental, basada en el
respecte dels drets humans, l'equitat de gènere i la
construcció de pau, que garanteixi el dret legítim del
poble sahrauí a la seva pròpia terra.

A C T I V I T A T S

Construcció d'un portal digital de formació en matèria de DDHH i acció noviolenta per a la
transformació de conflictes i la construcció de pau.
Formacions per reforçar el lideratge de les dones com a agents actius en el procés de construcció
de pau.
Informe anual sobre la situació dels Drets Humans al Sàhara Occidental.
Conferència internacional del moviment solidari amb el Sàhara Occidental.
Campanya internacional per denunciar la vulneració de DDHH al Sàhara Occidental.

*Les activitats del projecte s'implementen durant l'any 2021. Els resultats es detallen en la memòria anual 2021.

AFAPREDESA-NOVA

Data d’inici: Desembre 2020 

Data de fi prevista: Novembre 2021

En agrupació amb NOVACT

Contrapart: 

*



La comunicació i difusió han estat dos pilars que
ACAPS hem volgut començar a consolidar durant el
2020. El propòsit ha estat iniciar el camí per tenir
una estratègia comunicativa basada en la
transparència i la transversalitat, on la comunicació
interna i la utilització de narratives alternatives i
llenguatge inclusiu, siguin el punt de partida per
continuar treballant per posicionar la Federació
ACAPS com a referent a Catalunya en la defensa de
la causa sahrauí, així com augmentar el
coneixement social sobre la situació del conflicte al
Sàhara Occidental i la defensa dels drets humans
del poble sahrauí.

PUBLICACIONS 
AL WEB

PUBLICACIONS
A TWITTER

PUBLICACIONS
A INSTAGRAM

PUBLICACIONS
A FACEBOOK

SEGUIDORES

SEGUIDORES

HISTÒRIES 
PUBLICADES

M'AGRADA

491 NOVES
 SEGUIDORES 

EL 2020

200 NOVES
SEGUIDORES 

EL 2020

53 NOUS  M'AGRADA 
EL 2020

VISUALITZACIONS DE TOTS
ELS TUITS PUBLICATS

VISUALITZACIONS DE
MITJANA EN LES
PUBLICACIONS

VISITES 
AL WEB

VISITES DE 
NOVES USUIÀRIES

33

4.094

1.188

Comunicació

1276170

764

910

201616

21.200
76



BUTLLETINS 
ENVIATS

APARICIONS EN 
PREMSA ESCRITA 
I RÀDIOS LOCALS

COL·LABORACIÓ 
EN LA DIRECTA

COL·LABORACIÓ 
EN EL SALTO DIARIO

SUBSCRIPTORES OBERTURES

3 770 480

8 1 1

ACAPS treballem per la defensa dels drets humans del poble sahrauí tant als territoris
ocupats com als camps de refugiades de Tindouf. Durant el 2020 els territoris ocupats i els
campaments de refugiades han estat els principals llocs on hem implementat els nostres
projectes, sempre en coordinació amb el Frente Polisario i organitzacions de la societat
civil sahrauís.

Als territoris ocupats, hem col·laborat amb organitzacions que treballen per la defensa dels
drets humans des de l'acció noviolenta. Durant l'any 2020 hem continuat donant suport a
activistes i mitjans de comunicació que viuen sota l'ocupació per trencar el bloqueig
informatiu que el Marroc imposa en el Sàhara Occidental ocupat, i d'anunciar les
vulneracions de drets i la violenta repressió de la qual són víctimes. També hem seguit
teixint aliances amb organitzacions que defensen la causa sahrauí sota la repressió, per
impulsar projectes en defensa dels Drets Humans.

Als campaments de refugiades, la COVID ha marcat l'agenda de projectes necessaris
durant el 2020. En aquest sentit, aquest any, hem implementat un projecte d'ajuda
humanitària, en col·laboració amb la Media Luna Roja Saharaui, per proporcionar
alimentació a centenars de famílies. Paral·lelament hem continuat teixint aliances amb
organitzacions com AFEPRADESA, que segueix denunciant la repressió del poble sahrauí
des dels campaments.

On
treballem?



PROJECTES

71.8%

ESTRUCTURA

23.8%

PROJECTES NOUS

4.5%

Els comptes de 2020

El 2020 ha estat un any complicat per a
tothom i també ha afectat a la Federació, ja
que s'han hagut de parar provisionalment i
prorrogar projectes i això ha provocat que
activitat prevista per al 2020 acabi afectant el
2021 i aquest any es tanqui amb pèrdues.

Tot i això la situació econòmica per encarar el
2021 és positiva i seguirem treballant per
mantenir la Federació i poder treballar per la
llibertat del poble sahrauí.

D E S P E S E S
2 2 8 . 4 1 7 , 8 7  €

I N G R E S S O S
2 2 0 . 1 5 0 , 5 7  €

PROPIS I PRIVATS

10.5%

SUBVENCIONS

89.5%



I n c i d è n c i a  p o l i t i c a
Hem finalitzat un 2020 ple de reptes
on ACAPS ha mantingut el seu esperit
de lluita i defensa dels drets humans i
ens hem sapigut adaptar als canvis.
Seguim les passes per consolidar-nos
com a Federació i enfortir la relació
amb totes les entitats federades,
apostant per la transparència, la
transversalitat, i per la llibertat del
poble sahrauí.

Aquest 2020 hem iniciat el camí per
millorar la nostra estructura
organitzativa i tècnica, i definir línies
estratègiques que aposten també per
l'equitat de gènere i la justícia global
com a eixos transversal en la nostra
feina diària. Durant el 2021 tenim el
compromís de seguir aquest camí i 

apostem per incorporar noves entitats
sòcies i noves professionals al nostre
equip tècnic, que ajudin a posicionar a
la Federació com a referent a
Catalunya en projectes de cooperació i
ajuda humanitaria al Sàhara
Occidental.

Tenim el repte de consolidar també la
nostra estratègia organitzativa i volem
apostar per continuar liderant
projectes de cooperació i educació per
al desenvolupament, a favor de la 
 defensa dels drets humans, la justícia
de gènere, els drets civils i polítics i la
construcció de pau, per ajudar a fer
que la causa sahrauí i els drets del
pobre sahrauí tornin a l'agenda
política de la comunitat internacional.

Reptes de futur



F E D E R A C I Ó  A C A P S  2 0 2 0
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