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Com valoreu la priorització geogràfica del Pla Director? 
Recull d’aportacions 
 
Les participants de la sessió autogestionada valoren positivament el fet que el Pla Director              
2015-2018 prioritzés geogràficament. 
Es considera imprescindible per a la cooperació catalana mantenir la priorització geogràfica            
ja que reforça la “marca Catalunya” de cooperació als països on actua. També, perquè              
permet enfortir els partenariats de llarga durada, dota de sostenibilitat els projectes i             
assegura el coneixement en profunditat del terreny amb el qual es coopera. Així doncs, la               
priorització geogràfica assegura la creació de vincles forts entre països i territoris i dificulta el               
desenvolupament de projectes de cooperació aïllats i sense sostenibilitat.  
 
Pel que fa als països concrets que es van prioritzar al Pla Director 2015-2018, eren               
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia, Equador, Marroc, Sàhara         
Occidental, Senegal, Moçambic i Palestina i s’hi van afegir Gàmbia, Tuníssia i la població              
refugiada Kurda. Al PD s’informava que aquestes regions formaven part del punt de partida,              
però no eren excloents per a altres països i regions. 
 
Tanmateix, a l’hora de concretar el PD en els plans anuals de 2015, 2016, 2017 i 2018,                 
veiem com es redueixen les regions. En especial, hi ha una greu preocupació per la               
desaparició del Sàhara Occidental dels Plans Anuals. Fins i tot, al Pla Anual de 2017 a                
l’apartat de crisi i refugi no s’hi contempla el Sàhara Occidental, però es reforça el suport a                 
Marroc (Consell Regional de Drets Humans de Tànger-Tetouan-Alhoceima) en la defensa           
de drets a la frontera sud. 
 
Es considera que el Sàhara Occidental s’hauria d’haver mantingut com a regió prioritària als              
Plans Anuals per tal d’assegurar l’execució de projectes de cooperació al terreny, tant pel              
que fa als campaments de refugiats com als territoris ocupats per diversos motius: 

● Població refugiada de llarga durada que està patint vulneracions de drets constants. 
● Responsabilitat històrica de l’Estat Espanyol en el procés de descolonització del           

territori. 
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● La llarga trajectòria de solidaritat de la ciutadania catalana tot i l’oblit mediàtic del              
conflicte i el desgast de l’activisme. 

● La cooperació catalana i el manteniment del Sàhara Occidental com a àrea prioritària             
no han de dependre del context actual de migracions i externalització del control de              
fronteres que atorga poder a Marroc.  

● L’existència d’un intergrup al Parlament de Catalunya sobre el Sàhara Occidental           
reforça la necessitat que la Cooperació Catalana de la Generalitat desenvolupi           
projectes de cooperació i educació pel desenvolupament propis al Sàhara          
Occidental. 

 
 
Altres consideracions 
 

● Es volen conèixer els motius reals pels quals el Sàhara Occidental va desaparèixer             
dels Plans Anuals.  

 
● Es vol saber si hi ha voluntat de mantenir la priorització geogràfica en el futur Pla                

Director, i en cas que sigui així, es demana que el Sàhara Occidental sigui regió               
prioritària en el Pla Director i en els Plans Anuals. 
 
 

 


