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Declaració institucional 
sobre la condemna dels fets pels quals una delegació 

de diputats i periodistes de les Illes Balears 
no varen poder sortir de Canàries cap a l’Aaiún 

 
 
 Després de trenta anys el conflicte del Sàhara segueix essent un dels últims 
casos de descolonització pendent de resoldre. 
  
 El poble saharià pateix, encara ara, l’amargor de l’ocupació del seu territori, 
de la seva colonització i d’un llarg exili que afecta una gran part de la seva 
població. 
  
 La major part del territori es troba ocupat pel Marroc, amb més de 200.000 
saharians refugiats, mentre molts altres milers segueixen fent front a la repressió 
marroquí des de l’any 1975.  
  
 Aquest és un conflicte fruit d’una descolonització no conclosa per l’actitud 
d’obstrucció  del govern del Marroc. 
  
 En aquests darrers anys hem constatat  l’estancament del procés de pau per 
al Sàhara Occidental, per a la autodeterminació del poble saharià, mitjançant la 
realització d’un referèndum. 
  
 Just per poder comprovar directament la situació en la que viu aquest poble 
a les ciutats ocupades pel Marroc, i concretament a Aaiun, capital del Sàhara 
Occidental, una delegació de l’Intergrup Parlamentari  per la causa sahariana es va 
desplaçar a Canàries amb la intenció de poder arribar a l’Aaiun en qualitat 
d’observadors. 
  
 Aquesta etapa final del viatge no es va poder dur a terme  ja que a l’aeroport 
de Las Palmas de Gran Canària, no es va permetre que la delegació del Parlament 
de les Illes Balears pugés a l’avió que els havia de portar a l’Aaiun  al·legant ordres 
del departament d’immigració del Govern Marroquí. 
  
 Resulta molt greu que les autoritats marroquines, actuant en territori 
espanyol, neguin l’embarcament a  una delegació de polítics i periodistes  que en 
qualitat d’observadors pretenien arribar a l’Aaiun per conèixer la realitat d’aquest 
territori. 
  
 Per tots aquests motius: 
  
 El Parlament de les Illes Balears amb solidaritat amb la població sahariana 
reitera la seva exigència d’una solució justa i duradora del conflicte del Sàhara 
Occidental, que passi pel compliment de  les resolucions de Nacions Unides i per la 
celebració d’un referèndum d’autodeterminació. 
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 El Parlament de les Illes Balears condemna fermament la repressió que 
pateix el poble saharià per part del govern marroquí 
  
 El Parlament de les Illes Balears  condemna els fets pels quals una delegació 
de diputats i periodistes de les Balears no varen poder sortir  de Canàries cap a 
l’Aaiun 
  
 El Parlament de les Illes Balears posa en coneixement del Ministeri 
d’Assumptes Exterior tots els fets succeïts a territori espanyol per tal que en pugui 
prendre les mesures que siguin oportunes. 
  
 El Parlament de les Illes Balears torna a fer una crida a l’Estat del Marroc 
perquè es sumi a la política de defensa dels drets humans i a la causa de la 
democràcia.  

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 28 de febrer de 2006 


