
MOCIÓ DE DE LA CUP DE CONDEMNA CONTRA LES MASSACRES COMESES PER LES FORCES
ARMADES ISRAELIANES CONTRA LA POBLACIÓ PALESTINA QUE ES MANIFESTA A GAZA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'ocupació de Palestina és una de les violències més enquistades i antigues que viu la Mediterrània,
i que té repercussions globals. Un conflicte atiat ara mateix per declaracions com les del President
dels Estats Units, Donald Trump que el proppassat dia 6 de desembre, reconeixia en solitari a la
ciutat de Jerusalem com a capital d'Israel. Val a dir que es tracta d’una declaració contrària al Dret
Internacional i les decisions de les Nacions Unides, i que suposa una nova agressió als anhels de
pau i justícia que tots els pobles del Mediterrani desitgem a la regió.

Al llarg dels últims 11 anys, la població civil de la Franja de Gaza ha patit les greus conseqüències
del bloqueig il·legal d’Israel, a més de tres guerres. L’economia de Gaza s’ha reduït extremadament,
i en aquests moments la població depèn gairebé totalment de l’ajuda internacional a través de la
l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, en endavant UNRWA.
Gaza té un dels índex d’atur més alts del món, més del 44%. Quatre anys després de l’agressió de
2014 encara hi ha més de 22.000 persones sense llar. Al 2018, en compleixen 70 anys d’injustícia,
expulsió i despossessió envers el poble de Palestina.

La declaració de Donald Trump, coincideix amb una nova onada de repressió del Govern Israelià.
La recent retirada del finançament  per  part  dels  Estats  Units  a UNRWA, la  missió de Nacions
Unides que té cura dels més de 5 milions de refugiats palestins repartits entre Cisjordània, Gaza,
Jordània, Líban i Síria, suposa una disminució d’un terç del total del pressupost, i posa en risc la
supervivència i accés a serveis bàsics d’aquestes persones refugiades, infants en la seva majoria, i
augmenta la tensió i la inestabilitat a tots els països de la regió, especialment al Líban i a Jordània.

El mateix dia en què Trump premia Netanyahu amb la nova ambaixada dels EUA a Jerusalem els
soldats israelians maten 58 palestins, set d'ells menors, i en fereixen 2.400. A la frontera de Gaza els
militars israelians han reprimit amb foc real la Marxa del Retorn que va començar el 30 de març
amb la commemoració del "Dia de la terra". Unes mobilitzacions per reclamar el dret del retorn dels
cinc milions de refugiats, per tornar a posar l’oblidada qüestió palestina a l’agenda internacional i
denunciar  la  greu  crisi  humanitària  que  travessa  Gaza  a  causa  del  bloqueig  a  què  es  s'ha  vist
sotmesa des de 2007. Unes mobilitzacions concebudes com a resistència no violenta i on des del 30
de març ja s’havien assassinat a 45 palestins.

Més  enllà  d’aquest  fets  puntuals,  cal  recordar  que  la  “Declaració  sobre  la  concessió  de  la
independència als països i pobles colonials”, continguda en la Resolució 1514 (XV) de l’Assemblea
General de les Nacions Unides, de 14 de desembre de 1960, reafirma el dret a la lliure determinació
i proclama que «La submissió dels pobles a la dominació i l’explotació estrangeres constitueix una
negació dels drets humans fonamentals,  són contraris a la Carta de las Nacions Unides i  és un
impediment per la promoció de la pau i la cooperació mundials».

Així mateix, la Declaració sobre els principis del dret internacional relativa a les relacions amistoses
i la cooperació entre els Estats de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, deixa clar que
«Tot Estat té el deure de promoure, mitjançant una acció conjunta i independent, la realització del



principi de la igualtat de drets i l’autodeterminació dels pobles, de conformitat amb les disposicions
de la Carta, i prestar assistència a les Nacions Unides en el compliment de les responsabilitats que li
confereix la Carta en relació amb l’aplicació d’aquest principi, a fi de: 
a) promoure les relacions amistoses i la cooperació entre els Estats, i  b) posar fi ràpidament al
colonialisme,  tenint  degudament  en  compte  la  voluntat  lliurement  expressada  dels  pobles
interessats, i que la submissió dels pobles a la submissió, la dominació i l’explotació estrangera
constitueix una violació d’aquest principi, així com una negació d’altres drets humans fonamentals,
i és contrari a la Carta de les Nacions Unides».

Per tant, és responsabilitat dels Estats, en virtut del dret internacional consuetudinari i l’Estatut de
Roma de la Cort Penal Internacional de 17 de juliol de 1998, ratificat per l’estat Espanyol el 24
d’octubre de 2000, de combatre els crims internacionals més atroços, inclosos el genocidi, els crims
de  guerra  i  els  crims  contra  la  humanitat,  entre  ells,  el  crim  d’apartheid  consistent  en  «actes
inhumans  (...)  comesos  en  el  context  d’un  règim  institucionalitzat  d’opressió  sistemàtica  i
dominació per un grup racial sobre qualsevol altre grup o grups racials i comesos amb la intenció de
mantenir aquest règim».

Davant  de  tots  aquests  fets,  manifestem el  nostre  convenciment  de  la  necessitat  de  difondre  i
protegir  les  campanyes  promogudes  per  la  societat  civil  a  través  de  mesures  exclusivament
pacífiques, basades en els principis d’igualtat, no discriminació i justícia social, que busquen exercir
pressió  sobre  Israel  perquè  compleixi  plenament  amb  les  seves  obligacions  en  virtut  del  dret
internacional humanitari i dels drets humans, tot reclamant 
1) el fi de l’ocupació militar de Jerusalem Est, Gaza, Cisjordània i el territori siri dels Alts del
Golan, així com el desmantellament del Mur;  
2) la igualtat de drets per la ciutadania palestina que resideix a Israel i 
3) el reconeixement del dret de les persones refugiades palestines.

Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al ple els següents 
ACORDS

1- Expressar la condemna més ferma vers les massacres comeses per les forces armades israelianes
contra la població desarmada i que es manifesta a Gaza. UNRWA ha comptabilitzat 108 morts, 58
ferits greus i milers de ferits només el passat dilluns 14 de maig.

2- Donar suport a la demanda d’Amnistia Internacional cap als Estats per a que aquests imposin un
embargament integral a la venda d’armament a Israel, amb la finalitat d’impedir violacions del dret
internacional humanitari i dels drets humans. I instem al Govern d'Espanya i a la resta dels membres
de la Unió Europea a posar en pràctica dit embargament, i a la Comissió Europea a revocar l'estatus
d'Israel com "Soci preferent" mentre duri aquesta situació.

3- Condemnar el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza, i exigir a Israel i Egipte que permetin i
regulin l’entrada i sortida de bens 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.

4- Incrementar el suport a UNRWA.

5- Declarar el suport de l’ajuntament al moviment BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) i el seu
compromís a  fomentar la cooperació per tots els mitjans lícits i pacífics amb el moviment.

6- Manifestar que, de conformitat amb el Dret internacional i en el marc de les seves competències,
l’Ajuntament de Manresa es compromet a prendre les mesures necessàries per assegurar que els



fons i recursos públics no es destinin a finançar activitats i/o empreses que proporcionen de manera
directa o indirecta ajuda material per la comissió de greus crims de guerra i/o contra la humanitat,
com el crim d’apartheid, incloent aquelles activitats relacionades amb el comerç o intercanvi de
qualsevol bé o servei derivat de la indústria dels assentaments israelians a Cisjordània. 

5- Instar el Govern d'Espanya a sol·licitar l'alliberament immediat de Ahed Tamimi i de totes les
persones  que estan de forma il·legal  i  irregular  a  la  presó,  però especialment  dels  més de 400
menors retinguts sense càrrecs en les presons de l’exèrcit d’Israel. Exhortar també a les autoritats
israelianes acomplir estrictament la Convenció de Drets dels Nens i les Nenes, ratificada per Israel
el 1991.

6- Traslladar els presents acords a les autoritats de la Unió Europea, de l'Estat Espanyol, al govern
de la Generalitat, a l’oficina d’UNRWA España, a l’ambaixada d’Israel, l’ambaixada de Palestina,
als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als Fons Català de Cooperació i a les
entitats municipalistes de Catalunya.

No obstant, el Ple decidirà

Gemma Tomàs i Vives, GM de la CUP

Manresa, 18 de juny de 2018


