
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ DE

SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ

El Moviment BDS –Boicot, Desinversions i Sancions– és una campanya global i pacífica per

demanar que «les persones amb consciència en el món actuïn per imposar amplis boicots i

implementin iniciatives de desinversió i sancions contra Israel», com a mecanisme de pressió per

posar fi a la neteja ètnica cada vegada més sagnant de la població palestina. Sindicats,

universitats, grups socials, associacions de consumidors, moviments pacifistes, municipis,

artistes, estudiants, professionals de diferents àmbits i des de tots els continents s'han unit a

aquest moviment ciutadà i pacífic tot convertint-se en el centre de la protesta de solidaritat amb

Palestina, com a conseqüència de la preocupació i indignació que genera la situació que s'està

vivint als territoris ocupats de Palestina i Israel, i especialment les greus violacions dels drets

humans comeses per l'Estat israelià contra la població palestina.

Actualment, la franja de Gaza viu una greu situació de crisi humanitària com a conseqüència de

set anys de bloqueig i d'un seguit d'operacions militars per part d'Israel els anys 2008-09, 2012 i

2014. Els atacs indiscriminats sobre la franja de Gaza han causat milers de morts, desenes de

milers de ferits i milers de cases destruïdes, deixant milers de refugiats sense llar i desenes

d'escoles i hospitals danyats i destruïts. En el mateix sentit, fruit de la destrucció de les principals

infraestructures i del control dels recursos naturals per part d’Israel, a Palestina existeixen greus

problemes de subministrament d’aigua i energia.

L'any 2009 l'informe Goldstone va dictaminar com a crims de guerra i crims contra la humanitat el

bloqueig i els bombardejos indiscriminats sobre la població civil de la franja de Gaza i, cinc anys

després d'aquesta condemna, l’estiu de 2014, l'Estat d'Israel va dur a terme una nova operació

militar sobre la franja de Gaza, causant més ferits, més morts i molta més destrucció, tal com

assenyalen els informes de l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers

Humanitaris.

Des de l'any 1948, Israel ha annexionat més del 78 per cent de la Palestina històrica i ha facilitat

la immigració i nacionalització massiva de persones jueves mentre expulsava la població

autòctona palestina i negava el dret d'autodeterminació i de retorn reconegut en les resolucions

3633 i 194 de l'Assemblea General de l'ONU, a més de 7 milions de refugiats i refugiades

palestines. Al llarg dels últims 48 anys, Israel ha mantingut Cisjordània i Gaza sota una ocupació

il·legal i condemnada per les Nacions Unides, que ha sotmès injustificadament a la població

palestina a una jurisdicció militar i ha traslladat il·legalment a més de 700.000 persones jueves a

les colònies que ha construït en aquests territoris ocupats, fet que constitueix una violació de la

IV Convenció de Ginebra.



En aquest marc, Israel imposa un sistema d'apartheid a la població palestina dels territoris

ocupats, incloent-hi Jerusalem, i dins de l'estat israelià contra la ciutadania palestina –que no té

els mateixos drets que els jueus, considerats nacionals–, tal com va concloure el Tribunal Rusell

en la sessió de Ciutat del Cap.

Atès que la resolució 3236 de les Nacions Unides defensa el dret a l'autodeterminació del poble

palestí i el retorn als refugiats i que el dret internacional empara els drets humans, polítics,

econòmics i socials de la població palestina,

Atès que el nostre consistori rebutja la violència i la vulneració dels Drets Humans i defensa el

dret a la pau per a tothom,

Atès que la campanya BDS és el mínim que podem fer per mostrar la solidaritat i pressionar per

una solució durable i pacífica a Israel i Palestina basada en els principis de llibertat, justícia i

retorn,

Atès que la solidaritat, els drets humans i la justícia universal són principis bàsics per a la

construcció de la pau,

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al

Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Adherir l’Ajuntament de Cornellà a la campanya global no violenta de Boicot,

Desinversió i Sancions (BDS) contra l’apartheid israelià, que va ser iniciada per la societat civil

palestina en l’any 2005 i adoptada per milers d’organitzacions socials i institucions públiques

arreu del món.

Segon.- Per aquesta declaració el consistori de Cornellà es compromet a no establir conveni,

contracte o acord de tipus polític, institucional, comercial, agrícola, educatiu, cultural, esportiu o

de seguretat amb institucions, empreses i/o organitzacions israelianes fins que l’estat d’Israel no

respecti els Drets Humans, reconegui el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el dret

internacional per mitjà de:

• La finalització de l’ocupació i el desmantellament del mur de l’apartheid, segons estipulen

les resolucions 242 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i la declaració de la

Cort Internacional de Justícia de 9 de juliol de 2004.

• El reconeixement dels drets de ciutadania dels palestins i palestines que viuen a Israel, és

a dir, la fi de l’apartheid (un crim contra la humanitt segons l’Estatut de Roma de la Cort

Penal Internacional).

• El reconeixement i el respecte del dret al retorn dels refugiats palestins i palestines recollit

en la resolució 194 de l’Assemblea General de l’ONU.



Tercer.- L’Ajuntament de Cornellà es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni

tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions i/o

organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la

violació dels drets humans als territoris palestins.

Quart.- Donar suport i fer difusió de les diferents campanyes de BDS impulsades per la societat

civil.

Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol que prenguin totes

les mesures necessàries per posar fi a les relacions institucionals, comercials i acadèmiques

impulsades tant pel Govern de la Generalitat com pel Govern de l’estat amb el Govern d’Israel.

Especialment s’instarà a posar fi a la complicitat que es deriva de les relacions privilegiades que

tenen amb l’estat israelià, exigint la suspensió immediata de la compravenda d’armes d’Israel, les

col·laboracions en qüestions policials, la complicitat cultural que neteja els crims israelians o la

suspensió de l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Israel, per vulnerar l’article 2 de dit

acord sobre Drets Humans.

Sisè.- Promoure activitats per donar a conèixer la campanya BDS, denunciar la situació en què

viu la població palestina i promoure els Drets Humans i la construcció de la pau.

Setè.- Traslladar els acords al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern

de l’estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels

Diputats i del Parlament Europeu, a l’ambaixada d’Israel a l’estat espanyol i a l’ambaixada

palestina a l’estat espanyol.
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