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COMUNICAT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL  PER  AL DESENVOLUPAMENT DE BARCELONA  

SOBRE LA SITUACIÓ DE PALESTINA 

 

La població palestina a Gaza, sotmesa per Israel a un inhumà 
bloqueig per terra, mar i aire des de fa dotze anys, va iniciar el 
passat 30 de març la Gran Marxa del Retorn. Cada divendres durant 
les últimes setmanes, la població palestina de la Franja de Gaza ha 
sortit al carrer a protestar pacíficament per reclamar el dret que com 
a persones refugiades tenen a tornar a les seves llars, tal com ho 
estipula la legislació internacional. 

Des de llavors, Israel ha assassinat a més de 100 palestins i 
palestines a les protestes setmanals, 55 només el passat 14 de maig 
de 2018, i n’ha ferit més de 2.000, moltes amb ferides permanents 
per a tota la vida. 

L'Estat espanyol, manté actualment relacions de compra i venda 
d'armes amb Israel, un país acusat de cometre, entre moltes altres 
atrocitats, un crim d'apartheid contra el poble palestí. 

Israel promociona la seva indústria militar i de defensa amb 
l'emblema "Provat en Combat" convertint a Gaza i Cisjordània en 
cruels laboratoris d'experimentació en què la població civil palestina 
serveix com a conillets d'índies per al desenvolupament d'armes i 
altres materials que seran exportats posteriorment als Estats Units o 
a Europa. 

A dia d'avui hi ha un elevat risc que les armes i el material de defensa 
venut per l'Estat espanyol puguin ser utilitzats per cometre crims de 
lesa humanitat, infraccions greus dels Convenis de Ginebra de 1949, 
atacs dirigits contra béns de caràcter civil o persones civils 
protegides. 

Amnistia Internacional ha reiterat recentment la seva crida als 
governs de tot el món perquè imposin un embargament integral 
d'armes a Israel després de la seva resposta a les manifestacions 
multitudinàries celebrades en el marc de la Gran Marxa del Retorn. 
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Per tot això, el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de Barcelona es compromet a: 

1. Instar el Govern de l'Estat espanyol perquè imposi de manera 
immediata un embargament militar a Israel per l'elevat risc que les 
armes o materials de defensa puguin ser utilitzats per cometre greus 
crims de guerra o contra la humanitat. 

2. Sol·licitar l'obertura d'una investigació formal sobre aquests 
homicidis i lesions greus en tant que possibles crims de guerra i 
garantir que els autors queden a disposició judicial. 

3. Demanar que l’Ajuntament de Barcelona revisi els acords i les 
relacions actuals amb Israel per a no donar suport a un Estat que 
assassina a població civil desarmada indiscriminadament. 

4. Instar que s'apliquin sancions a Israel, a nivell de Nacions Unides, 
per crims contra els drets humans. 

5. Mostrar el seu desacord i condemna contra el trasllat de 
l’Ambaixada dels Estats Units de Tel- Aviv a Jerusalem, vulnerant així 
el Dret Internacional. 

 

No més assassinats impunes, ja n'hi ha prou de silenci i complicitat. 

 

Barcelona 22 de maig de 2018 
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