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DECLARACIÓ DAVANT L’OFENSIVA A GRAN ESCALA CONTRA EL POBLE PALESTÍ: 
CONTRIBUÏM A UNA PAU JUSTA BASADA EN EL RESPECTE ALS DRETS HUMANS 
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el 20 de maig de 2021 

 

Estem assistint a una escalada bèl·lica a Israel/Palestina que està posant en perill la vida de milers 
de persones. L’exèrcit d’Israel ha llançat una nova ofensiva contra la franja de Gaza que, a data de 
dilluns 17 de maig, ha provocat la mort d’almenys 198 palestines, entre les quals hi ha almenys 58 
infants. El nord de Gaza es buida de gent amb famílies senceres fugint de la violència sense que 
tinguin sortida o refugi en una terra sotmesa a un bloqueig sistemàtic. Ja són més de 1.235 les 
persones ferides que des de dilluns 10 de maig desborden els hospitals de Gaza. Mentrestant, s’ha 
intensificat el llançament de míssils de Hamas i d’altres milícies palestines de la Franja sobre la 
població israeliana. La gran majoria han estat detinguts pel sistema antimíssils israelià, però a 
Israel se sumen 10 morts des de la setmana passada. Paral·lelament s’estan registrant 
preocupants mostres de violència social, amb atacs majoritàriament per part de colons israelians i 
linxaments contra comerços i població palestina; i es registren més de 17 morts i 4.273 ferits a la 
Cisjordània ocupada, incloent Jerusalem est, en relació amb les protestes contra l’ocupació. 

Els fets que s’estan vivint a Palestina s’emmarquen en el context de neteja ètnica del poble palestí 
que Israel duu a terme des de fa més de setanta anys. En les últimes setmanes s’ha fet pública una 
sentència de la Cort Suprema d'Israel que implica el desnonament de quatre famílies palestines 
que viuen al barri de Sheikh Jarrah (Jerusalem est) des de fa generacions, per donar les seves cases 
a colons israelians. També durant els últims dies de Ramadà la policia israeliana ha tancat els 
accessos a la mesquita d’Al Aqsa, un dels tres llocs més sagrats per l’Islam al món, generant 
disturbis dins de la pròpia mesquita i provocant nombrosos ferits.  

Unes setmanes abans d’aquesta nova espiral de violència, Human Rights Watch (HRW) ha publicat 
un informe on afirma que ”és clara la intenció del Govern d’Israel de mantenir la dominació dels 
israelians jueus sobre els palestins de tot Israel i el Territori Palestí, inclosa Jerusalem oriental. 
Aquesta situació s'ha unit a l'opressió sistemàtica dels palestins i a actes inhumans comesos contra 
ells”. Segons HRW, aquesta situació equival a la d’un delicte d’apartheid i persecució contra el 
poble palestí. 

La situació, a més, es veu agreujada per la persecució sistemàtica que reben les defensores i 
defensors de drets humans que promouen una pau justa a la regió. Entre els casos registrats 
destaquen, entre d’altres, els d’activistes jueus israelians i palestins detinguts pel seu activisme 
pels drets humans; la detenció i empresonament sense proves, des del 13 d’abril, de la ciutadana 
espanyola Juana Ruiz Sánchez; o les més de 4.400 preses polítiques palestines, de les quals 160 
són menors i 430 es troben en detenció administrativa.  

Davant de tots aquests fets considerem que, per avançar i contribuir a establir una pau justa a 
Israel/Palestina, ja no podem comptar amb el marc dels Acords d’Oslo de fa gairebé 30 anys. 
Volem contribuir a avançar cap a un nou marc que, conscient de les injustícies arrelades en el 
passat, posi fi a les injustícies que perduren en el present. Qualsevol mesura, proposta o acord ha 
de contribuir clarament a la protecció dels drets humans i ha d’evitar generar més mal a una 
població que acumula dècades de patiment. 
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En el marc d’aquesta situació, el Consell Municipal de Cooperació Internacional de l’Ajuntament 
de Barcelona es compromet a:  

 

• Demanar a tots els actors de Barcelona que treballen per la defensa dels Drets Humans i 
una pau justa a la regió que redoblin els seus esforços i contactes amb la societat civil i 
institucions locals per contribuir a rebaixar la violència i protegir i defensar els Drets 
Humans. 

• Instar  l’Ajuntament de Barcelona a que desmantelli l’acord triangular Barcelona-Tel 
Aviv-Gaza city, que el seu dia es va signar durant el mandat de l’alcalde Joan Clos, per 
articular un nou acord amb Gaza que promogui un nou posicionament associat a la 
democràcia, la pau i la cooperació.  

• Instar l'Ajuntament de Barcelona  perquè deixi de contractar empreses que operin en el 
territori ocupat palestí, inclosos els assentaments declarats il·legals per la Unió Europea, 
o que tinguin qualsevol relació amb l’ocupació tal i com va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en 2017 i recomana Human Rights Watch.  

• Demanar a l’Ajuntament de Barcelona que insti la Generalitat de Catalunya que deixi de 
considerar Israel com a regió estratègica a través d’ACCIÓ, l’Agència per la 
Competitivitat de l’Empresa i que trenqui els llaços securitaris amb Israel. 

• Demanar a l’Ajuntament de Barcelona que exigeixi al Govern de l’Estat espanyol que 
aturi qualsevol intercanvi comercial d'armes espanyoles amb l’Estat d’Israel ja que hi ha 
proves clares que seran utilitzades per a massacrar al poble palestí. 
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