
  

 

Cheij Banga 

 

 

 Cheij Lkouri Bouzid Banga va néixer i va créixer en Assa, al sud del Marroc - 
ciutat amb una àmplia presència de població sahrauí que es va traslladar al nord 
quan el Marroc va envair el Sàhara occidental. Cheij va créixer en un ambient 
molt familiar, amb els seus 2 germans i 5 germanes. 

 A Cheij li agradava molt estudiar i li va anar bé a l'escola, però el va haver de 
deixar per les repetides detencions. Les autoritats marroquines li van prohibir 
reprendre els seus estudis després de la seva sortida de presó. Tot i això, ell està 
cursant la llicenciatura en dret a la presó Salé 2. Tot i que és un àvid lector, és 
particularment aficionat a la feina de Noam Chomsky. 

 Cheij és el pres polític sahrauí més jove. Ha estat arrestat moltes vegades per la 
seva defensa del dret de les i els sahrauís a la autodeterminación. Es membre de 
CODESA, President del Comitè Sahrauí per als Drets Humans a Assa i membre de 
l'oficina local d'Assa de l'AMDH (Associació Marroquina pels drets Humans). 
Amb 17 anys, el 2006, va passar 5 mesos a la presó de Anzigane. Tot just passar 
temps després del seu alliberament quan va ser novament detingut a El Aaiun a 
l'octubre de 2006 i condemnat a 6 mesos. 

 Va ser arrestat el 8 de novembre de 2010 al campament de Gdeim Izik. Acabava 
d'arribar a la zona per portar medicaments a la seva tia que havia plantat la seva 
tenda al campament de protesta. Cheij va ser torturat per la policia marroquina 
abans de ser empresonat a la presó Salé 2. El Tribunal Militar marroquí va 
condemnar a 30 anys de presó. 

 El 19 de juliol de 2017, Cheij Lkouri Bouzid Banga va ser condemnat a 30 anys 
de presó per la Cort d'Apel·lació de Salé (Rabat) 

 A la matinada del dissabte 16 de setembre tot el grup de Gdiem Izik va ser dividit 
i traslladat a diferents presons del Regne del Marroc. Cheij Lkouri Bouzid Banga 
va ser traslladat a la Presó de Tiflt a 1346 km d'Al-Aaiun 


