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Punt 2.14:  SUPORT A L’ACOLLIMENT DEL POBLE SAHRAUÍ. 

Esta Presidència, en compliment de l’Acord adoptat per Junta de Govern de la Mancomunitat, 

presenta al Ple la següent MOCIO: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià és una ONG 

fundada en 1996 i formada per 21 associacions que tenen entre els seus objectius la solidaritat 

amb la població sahrauí. La finalitat de la Federació d’Associacions és doble: 

• Millorar les condicions de vida tant dels refugiats sahrauís com de la població resident 

en el Sàhara Occidental ocupat per Marroc i 

• Promoure i coordinar el treball en xarxa de les seues associacions en campanyes i 

actuacions conjuntes. 

La Federació d’Associacions porta endavant el projecte Vacances en Pau, un programa que ha 

permès que l’arribada, acolliment, estància i retorn de xiquets i xiquetes sahrauís als nostres 

pobles. s’haja desenvolupat sense contratemps. Aquest programa, s’organitza a través de les 

associacions de solidaritat amb el Poble Sahrauí de diferents localitats de la Comunitat 

Valenciana garantint el benestar de les i els menors, a més de fons econòmics amb els quals 

poder cobrir les despeses de desplaçament des dels camps de refugiats sahrauís a Tindouf fins 

a la Comunitat Valenciana, documentació, equipatges així com les activitats i trobades que 

s’organitzen amb els xiquets i els monitors en cada municipi. 

L’objectiu de Vacances en Pau és l'acolliment temporal de menors que són víctimes del 

conflicte sahrauí i resideixen als camps de refugiats del sud d’Argèlia. El programa, que 

enguany inclourà 163 xiquets a les províncies de València i Castelló, ofereix als més menuts un 

període de descans i desenvolupament personal en la llar de famílies valencianes, i treballa 

també en la promoció de la tolerància i interculturalitat entre la societat sahrauí i valenciana. 

Així, el Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta ACORDA 

Reconéixer el treball de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País 

Valencià dins del projecte Vacances en Pau i l’esforç de les famílies acollidores, tot posant la 

Mancomunitat a disposició per a recolzar el treball en xarxa amb Federació, principalment  

mitjançant el servei especialitzat “PANGEA” de la Mancomunitat.” 

Alzira, 12 de juliol de 2018 


