Proposició del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell a la Junta de Portaveus del 9
de gener de 2009 per la fi del genocidi contra el poble palestí

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:
El passat dia 27 de desembre l’Estat d’Israel va iniciar una nova ofensiva militar contra varies ciutats de
la Franja de Gaza, efectuant un dels atacs més brutals i mortífers en els territoris palestins que ja ha
provocat prop de cinc-cents morts i milers de ferits entre la població civil.
La Franja de Gaza junt amb Cisjordània són territoris ocupats il·legalment per Israel. Gaza té la
consideració de camp de refugiats en el que hi malviuen prop d’un milió i mig de palestins a causa del
setge que exerceix Israel, el qual controla els accessos i bloqueja l'entrada de medecines i d’aliments
bàsics.
Si bé l’exèrcit israelià va anunciar que aquesta nova ofensiva tenia per objectiu actuar contra la
capacitat militar dels resistents palestins, la realitat deixa palès que l’objectiu és la població palestina,
els habitatges, les escoles, els hospitals, les mesquites, les infraestructures administratives, etc., en
definitiva la població civil de Gaza, a la qual té el deure de respectar i de protegir segons el Dret
Internacional.
Aquesta nova massacre a la Franja de Gaza no és un fet circumstancial, sinó que forma part del
sistemàtic genocidi que Israel està practicant des de fa quaranta anys contra el poble palestí, amb
constants atacs, ocupacions de nous territoris, amb la destrucció de granges i de conreus, amb
l’enderrocament de cases i la privació de recursos vitals com l'energia elèctrica i l’aigua.
Israel no tan sols porta a la pràctica un ús massiu, indiscriminat i desproporcionat de la força militar
contra la població civil palestina sinó que els hi nega qualsevol tipus de dret, fins i tot ara nega l’entrada
d’ajut humanitari per part dels organismes internacionals.
Amb aquestes actuacions civils i militars, l’Estat israelià infringeix sistemàticament les normes del Dret
Internacional de Guerra, especialment la IV Convenció de Ginebra; les normes del Dret Internacional
Humanitari i les normes de conducta exigibles als estats que formen part de la Comunitat Internacional.
Una Comunitat Internacionals que no ha estat capaç de fer complir els acords de pau i d’evitar aquest
nou acte de barbàrie.
Com a representants públics compromesos amb la pau, la justícia i la solidaritat internacional no podem
quedar impassibles davant aquesta massacre que s’està produint contra la població palestina a la Franja
de Gaza.
És per això que PROPOSA,

1. Denunciar aquest nou acte criminal de l’estat d’Israel contra la població civil palestina a la Franja de
Gaza.
2. Reclamar al govern de la Franja de Gaza, en mans de Hamás, que posi fi al llençament de coets a la
població civil israelita, que lluny de resoldre el conflicte serveix de pretext per les accions de l’exèrcit
d’Israel.
3. Reclamar al govern europeu i a la comunitat internacional la represa immediata de les negociacions
per la pau i la seguretat a la zona.
4. Instar al Govern espanyol a realitzar, amb caràcter d’urgència, les accions necessàries a nivell
internacional amb l’objectiu de posar fi de manera immediata a l'agressió militar israeliana.
5. Instar al Govern espanyol a reclamar a les Nacions Unides de manera urgent la defensa dels drets
humans a la zona i l’enviament urgent sobre el terreny d’una missió internacional de protecció de les
víctimes del conflicte i d’interposició sota el mandat de l’ONU.
6. Instar al Govern espanyol a promulgar mesures per fer canviar d’actitud a l’estat d’Israel, entre les
que cal contemplar la suspensió dels acords econòmics, les sancions econòmiques i la fi de la venda
d’armament.
7. Instar a les institucions de Catalunya, en tant que representants de la societat catalana, a
pronunciar-se davant el drama humanitari de Gaza perquè el silenci no ens faci còmplices.
8. Instar al Govern de Catalunya a suspendre els convenis de cooperació que ha endegat amb l’Estat
d’Israel mentre no respecti els valors del Dret Internacional i segueixi amb la vulneració sistemàtica
dels drets fonamentals de les persones.
9. Fer arribar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al
Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a les Corts Generals
espanyoles, a l’ambaixada d’Israel a Espanya, al Parlament Europeu i a la comunitat palestina de
Catalunya.
No obstant, la Junta de Portaveus decidirà.
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Portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell
Sabadell, 5 de gener de 2009
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