Moció contra els bombardejos d’Israel sobre Gaza i de suport al
poble palestí i a la campanya de Boicot, Desinversions i
Sancions (BDS) contra Israel amb motiu del 73è aniversari de la
Nakba Palestina
El dissabte 15 de maig es va commemorar el setanta-tresè aniversari de la Nakba palestina. La Nakba
és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja ètnica exercida sobre Palestina i el poble
palestí per part de l’Estat d’Israel.
Amb l’establiment d’Israel l’any 1948, les forces sionistes van expulsar de les seves llars i de la seva
terra a més del 70% de la població indígena. Més de 700.000 palestins i palestines, i els seus
descendents, esdevingueren refugiats. La Nakba no és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó
que perdura fins als nostres dies.
L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, Cisjordània (amb Jerusalem Est)
i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i palestines van ser-ne expulsats, molts d’ells
convertint-se en refugiats per segona vegada.
L’any 2002 Israel va començar a construir un mur de separació en territori ocupat. Tot i ser declarat
il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l’any 2004, ni la seva construcció, ni la usurpació
de terres palestines que comporta s’han aturat.
Des de juny de 2007 Israel manté el bloqueig a la Franja de Gaza, on hi resideixen més d’un milió i
mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells refugiats del 1948. Aquest bloqueig constitueix un
càstig col·lectiu i per tant una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari. Segons les Nacions
Unides, el 95% de l'aigua a la Franja de Gaza no és potable, només es té accés a 4 hores d'electricitat
al dia i la taxa d'atur és del 45%, amb l’agreujant de no tenir capacitat per la mobilitat lliure a altres
àrees. Un dels índex d’atur més alts del món.
A aquests esdeveniments, a més, s’hi afegeixen els constants bombardejos de l’Estat d’Israel a la
Franja de Gaza i a la resta del territori palestí. L’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació
d’Afers Humanitaris (OCHA) fa un seguiment de les morts en el conflicte des del 2008. Fins a
l’actualitat, són més de 5.700 els palestins morts i més de 115.000 els ferits. Per l’altra banda 250
israelians han mort durant el mateix període i 5.600 han resultat ferits. No obstant, les dades recollides
des de l’inici del 2000 per B'Tselem (el Centre d'Informació Israelià pels Drets Humans als Territoris
Ocupats) apunten que són ja més de 9.900 els palestins morts, del quals 2.113 menors, i 1.270 els
israelians, dels quals 137 menors.
El Ministeri de Salut de Gaza, xifra en 83 el nombre de morts pels atacs d’aquest últims dies, inclosos
17 menors, i 487 ferits de diferent consideració.

Avui, els refugiats palestins sumen més de 5 milions. Israel continua negant-los el seu dret al retorn,
incomplint la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General de les Nacions Unides i la 237 (1967) del
seu Consell de Seguretat.
Des d’aleshores, l’Estat d’Israel se segueix expandint, practicant una política colonialista en els
Territoris Ocupats Palestins. Actualment, i segons dades de les Nacions Unides, són més de 7.600 els
habitatges palestins enderrocats i més de 11.400 les persones desplaçades per a la construcció
d’assentaments israelians, habitats per més de 600.000 colons jueus que impossibiliten la creació d’un
Estat palestí viable i autònom. Tots aquests assentaments, que responen a l’esperit colonitzador del
projecte sionista, són il·legals segons el Dret Internacional: violen la Quarta Convenció de Ginebra i
incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell legislatiu
discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d’una trentena de lleis discriminen
els palestins i palestines amb la ciutadania israeliana.

No obstant això, és ben sabut que part del nacionalisme català, històric i actual, s'ha identificat, des
dels seus principis, amb el sionisme i l’Estat d’Israel. Els contactes dels diferents governs catalans, de
dretes i d’esquerres, amb l’Estat d’Israel han estat nombrosos, públics i notoris. En el marc de l’actual
procés anomenat de transició nacional, diferents sectors polítics s’han dirigit a l’Estat d’Israel amb el
pretext d’aconseguir suport internacional per a la independència de Catalunya.
Atès el que s’ha exposat fins aquí, considerem que ni el sionisme ni l’Estat d’Israel poden esdevenir ni
exemples ni aliats en el procés d’alliberament nacional del nostre poble. Ans al contrari, és al poble
palestí i a les seves aspiracions d’alliberament nacional a qui les institucions catalanes haurien de
donar suport, en lloc d'identificar- se amb l'Estat opressor israelià.
En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària per iniciar una campanya
d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita sud-africana contra el règim d'apartheid. Des
d’aleshores, la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra
Israel s’ha anat estenen arreu del món i ha sumat múltiples suports.
A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el poble palestí vol
poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar amb la injustícia històrica a què es
veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.
Davant els fets exposats, des del Casal Panxo, proposem l’aprovació al ple dels següents acords:

Primer: Expressar el rebuig més ferm vers les massacres comeses per les forces armades israelianes
contra la població de la Franja de Gaza, així com també als atacs arreu del territori palestí.
Segon: Rebutjar el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza, que prohibeix l’entrada i sortida de béns i
subministres necessaris per a garantir els serveis bàsics, així com de persones, especialment
d’aquelles que necessiten tractaments mèdics no accessibles a la Franja i que posen en risc la seva
vida.

Tercer: Oposar-se a les polítiques d’apartheid que realitza el govern israelià a la població de
Cisjordània.

Quart: Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS)
contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Berga
es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o
esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi
amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret
Internacional per mitjà de:


la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el
desmantellament del Mur;



el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena
igualtat;



el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves
llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.

Aquesta mesura no s'aplicarà en aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que
reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han detallat
en el paràgraf anterior.
Cinquè: Que l’Ajuntament de Berga es comprometi també a no establir cap tipus de conveni ni tracte
comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions,
internacionals o nacionals, que

extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets

palestins.
Sisè: L’Ajuntament de Berga es compromet a promoure activitats per donar a conèixer la campanya
del BDS, denunciar la situació en que viu la població palestina i promoure els Drets Humans, la justícia
universal i la construcció de la pau.
Setè: Que l’Ajuntament de Berga es comprometi a donar suport a les diferents campanyes de BDS
impulsades per la societat civil.

Vuitè: Instar al govern de la Generalitat de Catalunya al trencament de relacions institucionals,
comercials i acadèmiques impulsades tant pel Govern de Catalunya, com pel Govern de l’estat
espanyol amb el Govern d’Israel i el sector militar i de seguretat israelià que té una relació (directa o
indirecta) amb la ocupació dels territoris palestins, incloent els assentaments il•legals, i a sumar-se a la
campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.
Novè: Traslladar els presents acords a les autoritats de la Unió Europea, de l'Estat Espanyol, al
govern de la Generalitat, a l’ambaixada d’Israel, l’ambaixada de Palestina, als grups polítics del
Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als Fons Català de Cooperació, a les entitats municipalistes
de Catalunya i a BDS Catalunya.

