
ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA DE

CONDEMNA ALS ATACS SOBRE LA FRANJA DE GAZA CONTRA LA MARXA DEL

RETORN.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 30 de març va començar a la Franja de Gaza l’anomenada Marxa del Retorn, que reclama

a l’Estat d’Israel i a la comunitat internacional el dret a retornar a la seva terra als 8 milions de

refugiats  palestins  que es troben distribuïts  entre la  franja  de Gaza,  Cisjordània,  Jerusalem Est,

Jordània, Síria i Líban, així com en d’altres països del món. Des de l’inici de la Marxa, més de 20.000

persones s’han manifestat de forma pacífica per reclamar el dret al retorn establert per la resolució

194 de l’Assemblea General de les Nacions Unides. 

L’Estat  d’Israel  ha  respòs  a  les  manifestacions  pacifiques  amb  l´ús  de  la  força  armada  i

indiscriminada contra la població civil. L’exèrcit d’Israel ha desplegat franctiradors d’elit al llarg la

frontera assassinant fins al moment més de 30 persones i ferint-ne prop de 1500, en una setmana de

mobilitzacions. Entre ells menors d’edat i periodistes visiblement identificats. Si la repressió armada

contra la població civil mobilitzada per part de l’exèrcit israelià continua, el nombre de morts i ferits

pot ser el més alt des de la guerra del 2014. Diverses organitzacions internacionals de defensa dels

drets humans han condemnat els fets. També el Consell de Seguretat de l’ONU ha condemnat la

violència i ha fet una crida a Israel a limitar l’ús de les armes en la seva resposta a la mobilització.

Així  mateix,  el  secretari  general  de  l’ONU,  António  Guterres,  ha  demanat  una  investigació

independent sobre els morts a la Franja. La resposta de l’Estat d’Israel ha estat justificar l’ús de les

armes com a proporcionada i adequada, i s’ha negat a posar en marxa cap comissió d’investigació.

El 15 de maig d’enguany farà setanta anys de la Nakba (la catàstrofe) l’expulsió del voltant de

800.000 persones palestines de les seves terres i la destrucció de centenars de pobles impedint des

d’aleshores el seu retorn. Les polítiques de neteja ètnica han continuat amb l’expulsió i confiscació

de terres a milers de palestins al llarg d’aquests setanta anys. En els darrers mesos l’administració

nord americana a retirat bona part dels fons a l’organització de les Nacions Unides per als refugiats

palestins (UNRWA) posant en risc l’assistència humanitària a 5,8 milions de refugiats. L’Agència ha

sigut  un  instrument  clau  en  dotar  d’assistència  bàsica,  desenvolupament  i  protecció  dels  drets

humans als refugiats de Palestina al llarg de gairebé setanta anys, la fi dels seus principals programes

pot posar en risc la supervivència de milions de persones i l’estabilitat política, econòmica i social de

la regió.

L’any 2017 es van complir 50 anys de l'ocupació israeliana de Gaza i Cisjordània. Israel ha fet cas

omís a la resolució 242 del  Consell  de Seguretat  que va demanar la fi   d’aquest ocupació i ha

incomplert  les  seves  obligacions  i  responsabilitats  jurídiques  derivades   del  Quart  Conveni  de

Ginebra relatiu a la protecció de persones civils en temps de guerra així com les que es deriven

d’altres tractats  contemplats en el marc del  dret internacional  consuetudinari  com el  Pacte pels

Drets  Civils  i  Polítics  i  el  Pacte  pels  Drets  Econòmics  Socials  i  Culturals.  La  construcció

d'assentaments i del Mur en els territoris ocupats per part d'Israel i el bloqueig imposat sobre Gaza

han estat declarats contraris al Dret Internacional dels Drets Humans en diferents ocasions per part

de  les  Nacions  Unides  així  com  per  part  de  les  institucions  de  la  Unió  Europea  i  la  Cort



Internacional de Justícia.  Les reiterades advertències de la comunitat internacional no han trobat

resposta per part de l’Estat d’Israel que no ha fet més que intensificar la construcció d’assentaments

dins  de  territoris  palestins,  intensificant  el  creixement  de  les  colònies  i  assentaments,  així  com

aprovant una nova “Llei de regularització” que legalitza l'expropiació de terres privades palestines

que  ha  estat  rotundament  condemnada  per  la  Unió  Europea.  Un  informe  de  la  Comissió

Econòmica i Social per a l’Àsia Occidental (CESPAO) de les Nacions Unides ha acusat a Israel de

crim d’apartheid a partir de l’avaluació de les pràctiques del règim israelià contra la  Convenció

Internacional de 1973 sobre la Repressió y el Càstig del Crim d’Apartheid y altres lleis fonamentals

dels drets humans equiparades a altres crims contra la humanitat. 

Atès que l’ajuntament de Terrassa ha condemnat en diferents ocasions la violació dels drets humans

contra  la  població  palestina  per  part  del  regim israelià  i  s’ha  adherit  a  la  crida  de  nombroses

organitzacions de la societat civil  palestina, israeliana i internacional al boicot, les sancions i les

desinversions  contra  l’estat  d’Israel  fins  que  Israel  compleixi  amb  les  obligacions  del  dret

internacional i dels drets humans més bàsics, principis fonamentals per a la construcció d’una pau

justa, digne i duradora a tota la regió.

Per tot això la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa pren els següents

ACORDS

1. Refermar la defensa dels drets humans i de la legalitat internacional com a principis rectors

d’un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de la persona i fomenti la

justícia global.

2. Condemnar l’ús indiscriminat i injustificat de les armes per part de l’exèrcit israelià contra

persones que es manifestaven pacíficament pels seus drets i que ha acabat amb més de 30

persones assassinades i 1.5000 ferits entre els que es troben periodistes i menors d’edat.

3. Condemnar l’ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris palestins i

l’espoli, explotació, destrucció i esgotament de les riqueses i recursos naturals palestins, així

com  tot  el  conjunt  de  polítiques  del  règim  israelià  que  la  CESPAO  ha  qualificat

constitutives de crims d’apartheid contra el poble palestí.

4. Establir  a  través del  serveis  de solidaritat  i  cooperació de l’Ajuntament  de Terrassa un

conveni de col·laboració amb la UNRWA per contribuir a l’ajuda, al desenvolupament i a la

protecció  dels  drets  humans  als  refugiats  palestins,  així  com  incloure  la  zona  del

mediterrani i l’Orient Mitjà als àmbits de priorització de la cooperació al desenvolupament

de l’Ajuntament de Terrassa.

5. Demanar  a  l’empresa  HEWLETT  PACKARD,  amb  qui  l’ajuntament  de  Terrassa  té

diferents  procediments  oberts  i  contractes  menors  adjudicats,  aclariments  sobre  els

sistemes tecnològics subministrats per HP a l’estat d’Israel i que deixi de proporcionar al

règim israelià les tecnologies de vigilància i control utilitzades en el territori palestí ocupat i



utilitzats segons algunes organitzacions internacionals per a la violació dels drets humans

de la població palestina tals com la llibertat de moviment.

6. Sol·licitar als organismes internacionals la implementació d’un embargament militar a Israel

fins que no apliqui les resolucions de Nacions Unides que l’insten a respectar els drets

humans de la població palestina, aixecar el bloqueig a la franja de Gaza i a garantir el retorn

dels milions de persones refugiades.  

7. Exigir al govern de l’Estat Espanyol, a la Unió Europea i al Consell de Seguretat de les

Nacions Unides el  desenvolupament de mesures de sancions contra l’estat d’Israel per

evitar la complicitat amb l’ocupació i fer complir el Dret Internacional dels Drets Humans i

el Dret Internacional Humanitari.

8. Traslladar aquests acords a la Alt representant de la Unió Europea per a Afers exteriors i

Política de Seguretat, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, a l’ambaixada d’Israel

i l’ambaixada de Palestina.

A Terrassa, 16 d’abril de 2018


