
  

MOCIÓ SOBRE L’ACTUAL OFENSIVA D’ISRAEL A 

PALESTINA 

 

Les darreres setmanes el cor se’ns ha glaçat novament davant les imatges que 

ens han arribat des de l’Orient Mitjà, concretament davant la nova ofensiva 

militar israeliana sobre la franja de Gaza, així com pels atacs cap a la població 

palestina de Jerusalem. Una ofensiva que ha estat aturada amb un alt el foc 

què, però, no amaga la greu situació que deixa aquest atac i l’inestable futur 

que augura.  

Hem de recordar que l’actual escalada té l’origen en la situació política que viu 

Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu, cada vegada més decantat 

cap a posicions més extremistes per tal de mantenir-se en el poder, amb una 

càrrega violentíssima sobre l’esplanada de les mesquites a Jerusalem, després 

de setmanes de creixent tensió amb manifestacions que reclamaven l’expulsió 

dels palestins i la població àrab, la seva discriminació en l’accés a les vacunes 

de la Covid-19, i el desallotjament forçat de famílies palestines del barri Sheikh 

Jarrah, entre d’altres greuges. Una situació que porta a les principals 

organitzacions en defensa dels drets humans a parlar ja sense eufemismes 

d’ocupació i Apartheid sobre la població palestina.  

La tensió s’incrementa en una rebutjable espiral asimètrica violenta que es 

retroalimenta. Una espiral entre els bombardeigs massius per part de l’exèrcit 

israelià sobre Gaza que ha causat fins a data d’avui 232 morts (entre ells 65 

menors), 1.235 persones ferides i una destrucció civil molt significativa, i el 

llançament de coets per part d’algunes faccions de Hamas des de Gaza 

impactant de forma indiscriminada sobre ciutats israelianes, causant 10 morts. 

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.  

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. 

 

Unes setmanes abans d’aquesta nova espiral de violència, Human Rights 

Watch (HRW) publicava un informe on s’afirmava que era 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. 

 

Davant de tots aquests fets considerem que, per avançar i contribuir a establir 

una pau justa a l’Orient Mitjà, 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 fer més mal a 

una població que acumula dècades de patiment. 

En aquest sentit, el Grup Municipal de d’En Comú Podem Santa Coloma 

proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1. Denunciar la vulneració del dret internacional per part d’Israel i la 

desproporció en la seva suposada “resposta” que acaba generant 

desenes de víctimes civils i destrucció en infraestructures bàsiques 

quotidianes a Gaza, fent que la vida hi sigui encara més difícil. 



  

 

 

2. Fer una crida a l’alto al foc permanent que eviti una espiral de violència. 

Recordem que similars ofensives israelianes sobre Gaza han causat 

centenars i milers de morts civils palestins i una destrucció sense límits 

d’infraestructures i habitatges civils i milers de desplaçaments forçosos. 

 

3. Demanar a la UE i als seus Estats Membres que condemnin urgentment, 

fugint d’una lògica equidistant, la violència exercida per la força ocupant 

israeliana sobre la població civil gazatí i palestina a Jerusalem i totes les 

vulneracions de drets humans per part de l’estat d’Israel que 

incrementen el conflicte i la tensió.   

 

4. Emplaçar a la UE i els Estats Membres a que facin servir tota la seva 

pressió diplomàtica i la suspensió de l’acord comercial UE-Israel si no es 

reverteix d’immediat l’ofensiva.  

 

5. Instar a l’Estat Espanyol a aplicar un embargament a dues bandes: 

deixant de comprar i vendre armes a Israel, ja que hi ha proves clares 

que estan sent utilitzades per a massacrar al poble palestí.  

 

6. Instar a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet, i a la resta d’administracions que no contractin a cap 

empresa que es lucri com a resultat de les vulneracions de drets humans 

del poble palestí, i que agafin com a referència la base de dades de 

Nacions Unides d’empreses que contribueixen o treuen rendiment de 

l’ocupació israeliana trencant el llaços securitatis amb Israel.  

 

7. Demanar que les forces de seguretat aturin, no tolerin i no deixin impune 

l’escalada de violència civil amb atacs i linxaments entre comunitats, en 

particular a les localitats amb presència d’ambdues comunitats.  

 

 

 



  

 

8. Continuar reclamant una acció diplomàtica decidida per a un procés de 

pau just, que acabi amb l’actual ocupació i apartheid israelià sobre la 

població palestina.  

 

9. Continuar reclamant la protecció de totes les defensores de Drets 

Humans que treballen a la zona. Incloent la fi de la detenció i arrest 

provisional de Juana Díaz, treballadora humanitària empresonada des 

de fa més d’un mes per Israel.  

 

10. Traslladar els presents acords a la Presidència de la Comissió Europea, 

al Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a la 

presidència de la Generalitat, als grups polítics del Parlament Europeu, 

Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català de 

Cooperació i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


