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DISSABTE 10 DE GENER • 17 H • PLAÇA UNIVERSITAT— PLAÇA DE SANT JAUME  (BARCELONA) 
 
 

 
MANIFESTACIÓ 10-GEN 

 
ATUREM LA MASSACRE A PALESTINA 

BOICOT A ISRAEL 

 
 
 

La manifestació la convoca: Plataforma Aturem la Guerra, Campanya amb 
Palestina al Cor i Comunitat Palestina de Catalunya  

juntament amb més de 100 entitats catalanes 
 
Barcelona, febrer 2008. Arran de l’atac indiscriminat que pateix la població 
de Gaza des del dia 26 de desembre de 2008 per part de l’exèrcit d’ocupació 
israelià, i que a dia d’avui ja ha provocat més de 650 morts i dos mil ferits,  la 
Plataforma Aturem la Guerra, la Campanya amb Palestina al Cor i la 
Comunitat Palestina de Catalunya, juntament amb més de 100 entitats 
catalanes, convoquem una MANIFESTACIÓ EL 10 DE GENER DEL 2009 A LES 
17H A LA PLAÇA UNIVERSITAT, que acabarà a la plaça Sant Jaume.  
 
La manifestació es convoca per exigir:  

- La fi immediata dels bombardejos a Gaza 

- Que el govern Espanyol aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel 

- Que el govern de la Generalitat suspengui el foment de les relacions 
comercials amb Israel impulsades pel departament de Vicepresidència i el 
d’Innovació, Universitats i Empresa 

 
 
MÉS INFORMACIÓ 

Comunitat Palestina de Catalunya 
C.Leopoldo Alas,12 
Telèfon 932 187 248  
Mòbil 678 249 343 
comunitat.palestina@gmail.com 
www.palestina.cat  
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PROU COMPLICITAT AMB LA MASSACRE DEL POBLE PALESTÍ 

L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza. De moment, el 
resultat d'aquest nou acte de barbàrie ha causat més de mig miler de palestins 
morts, bona part d’ells població civil desarmada. Aquest últim bany de sang de civils 
palestins, tot i ser el més despietat, no és el primer, ni suposa un canvi de lògica en 
l'estratègia d’apartheid i colonització israeliana. És més, ve a culminar el llarg setge 
israelià a Gaza, que de moment, per una part, ha merescut diversos pronunciaments 
no vinculants per part de diversos organismes internacionals i, per altra part, s’ha de 
destacar que les decisions que sí són vinculants han estat sistemàticament ignorades 
per els diversos governs israelians. Fa mesos que el poble palestí de Gaza viu una 
situació completament insostenible, atrapat dins d’un veritable camp de 
concentració, privat de recursos, de queviures elementals, de cap possibilitat de 
desplaçar-se, encerclat per l’exèrcit israelià i amb les fronteres d’Egipte tancades. 
 
Davant d'aquesta situació, no podem quedar-nos de braços plegats. La nostra inacció 
alimenta la complicitat dels governs de la Unió Europea. En lloc de pressionar el 
govern d’Israel per les greus i sistemàtiques violacions de drets humans, crims de 
guerra i incompliment sistemàtic del dret internacional, el passat 9 de desembre els 
governs europeus van decidir enfortir les relacions comercials de la Unió Europea 
amb l'Estat d'Israel, sense condicionar aquest acord a la presa de mesures cap a una 
pau justa a la regió, que respecti els valors propis de la democràcia i dels drets 
humans. El govern d'Israel, encoratjat també per la manca de crítica nord-
americana, ha entès el missatge d’aprovació i actua en conseqüència. Fins i tot a 
casa nostra, els departaments de Vicepresidència i d’Innovació, Universitats i 
Empresa, han posat el seu gra de sorra aquestes darreres setmanes protagonitzant 
visites a Israel amb l’objectiu “d’impulsar les relacions econòmiques amb Israel”, 
obviant així els reiterats informes de l'ONU que equiparen el règim d’ocupació 
israelià amb l'apartheid sud-africà, i que reclamen a la comunitat internacional 
incrementar la pressió política i econòmica vers l’Estat d’Israel. 
 
Les organitzacions sotasignades ens neguem a l'exercici deshonest i immoral 
d'equiparar les parts en conflicte perquè Israel és la força ocupant i Palestina el país 
ocupat i perquè la desproporció de víctimes és aclaparadora. Ens neguem a ser 
còmplices de l’ocupació i la massacre contra el poble palestí. És per això que fem 
una crida als nostres governants i a tota la societat civil perquè facin seu el 
compromís amb la cultura de la pau, expressat de manera àmplia i reiterada per la 
ciutadania del poble de Catalunya. En el moment present, aquest compromís passa 
per la ruptura immediata de tots els acords de cooperació i associació comercial amb 
l'Estat d'Israel, en tots els nivells -europeu, espanyol i català, i per això reclamem: 

- Que el govern de l’Estat Espanyol aturi el comerç d’armes amb l’Estat 
d’Israel 

- Que la ciutadania de Catalunya no compri productes israelians 

- Que el govern de la Generalitat suspengui el foment de les relacions 
comercials amb Israel impulsades pel departament de Vicepresidència i el 
d’Innovació, Universitats i Empresa 
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ADHESIONS AL MANIFEST 

1. PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA 
2. FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE BARCELONA 
3. INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA 
4. CIEMEN 
5. FUNDACIÓ ALFONS COMÍN 
6. CGT – Tarragona 
7. CC.OO – Tarragona 
8. ENTREPOBLES 
9. JOVES D’ESQUERRA VERDA 
10. UGT – Tarragona 
11. ACSUR-LAS SEGOVIAS 
12. SERVEI CIVIL INTERNACIONAL 
13. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU 
14. NOVA 
15. XARXA D'ENLLAÇ AMB PALESTINA 
16. COORDINADORA TARRAGONA PATRIMONI DE LA PAU 
17. COMUNITAT PALESTINA DE TARRAGONA 
18. ATENEU ALOMÀ 
19. ENDAVANT -OSAN- 
20. INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA 
21. ONG COMPROMOSESOS AMB EL MÓN 
22. FUNDACIÓ PERE ARDIACA 
23. GRUP BLANQUERNA 
24. JOVES D'ESQUERRA NACIONALISTA 
25. PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA- ENTESA NACIONALISTA 
26. ATENEU SANTCUGATENC 
27. ATENEU INDEPENDENTISTA LA BARRAQUETA 
28. COMITÈ SUPORT MOVIMENT SEM TERRA BRASIL ( MST BARCELONA) 
29. DONES X DONES 
30. AEDIDA 
31. JOVES D'ESQUERRA VERDA 
32. FUNDACIÓ SOCIALISME SENSE FRONTERES 
33. FUNDACIÓ ALTERNATIVA 
34. PAU ARA 
35. COL·LECTIU A LES TRINXERES 
36. RESCAT 
37. LA TURBA 
38. IGMAN-ACCIÓ SOLIDARIA 
39. CUP VALLS 
40. AJV 
41. LO SOMRIURE SOLIDARI 
42. PLA DE LA CALMA 
43. GRECPP 
44. ACP 
45. ACCAT 
46. LA BURXA 
47. CUP- VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
48. CUP VILANOVA I LA GELTRÚ 
49. CUP MATARÓ 
50. GENT DE GRAMENET 
51. ATENEU POPULAR JÚLIA ROMERA 
52. LOCAL SOCIAL KRIDA 
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53. BRIGADA "JULIO ANTONIO MELLA" SOLIDARITAT AMB CUBA 
54. ASSEMBLEA JOVES GRAMENET DEL BESÓS 
55. COMISSIÓ ANTIFEIXISTA 27 GENER 
56. ESPURNA JOVES SOLIDARIS DE GRAMENET 
57. ASSEMBLEA LOCAL D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
58. ASSOCIACIÓ D'AMISTAT AMB EL POBLE DE GUATEMALA 
59. CAJEI 
60. AGERMANAMENT SENSE FRONTERES 
61. DONES DE LA MARXA MUNDIAL 
62. REVOLTA GLOBAL - ESQUERRA ANTICAPITALISTA 
63. ENTREPOBLES 
64. PARTIT DELS COMUNISTES DE CATALUNYA 
65. SOLIDARITAT, DECREIXEMENT I ACCIÓ 
66. PARTIT OBRER REVOLUCIONARI (POR). 
67. ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – EUIA 
68. ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS PROGRESSISTES 
69. COL.LECTIU MALOKA COLOMBIA 
70. JOVENTUT SOCIALISTA DE BARCELONA 
71. ATENEU REPÙBLICÀ DE GRÀCIA 
72. DONES X DONES 
73. POR 
74. COMUNITAT ISLÀMICA INSHA ALLAH 
75. ASSAMBLEA BOLIVARIANA DE CATALUNYA 
76. BRIGADA JULIO ANTONIO MELLA 
77. ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS PAKISTANESOS 
78. TALLER D'INFORMACIÓ JOVE URBANA 
79. RÀDIO R.S.K 
80. TURÓ ACCIÓ SOCIO CULTURAL 
81. GENT DE GRAMENET 
82. ATENEU POPULAR JÚLIA ROMERA 
83. LOCAL SOCIAL KRIDA 
84. ASSEMBLEA DE JOVES DE GRAMENET DEL BESÒS 
85. COMISSIÓ ANTIFEIXISTA 27 DE GENER 
86. ESPURNA JOVES SOLIDARIS DE GRAMENET 
87. ASSEMBLEA LOCAL D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
88. COMUNITAT DE GERMANETES DE L´ASSUMPCIÓ DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
89. COMISIÓN JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA 

EUROPA SUR CONGO, DE LAS HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN. 
90. MAULETS, EL JOVENT INDEPENDENTISTA REVOLUCIONARI 
91. ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA DE SOLIDARITAT 
92. JOVES COMUNISTES 
93. CASAL D'AMISTAT AMB CUBA-GARRAF CAMILO CIENFUEGOS 
94. CASAL POPULAR PANXAMPLA 
95. ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FORNAL 
96. CORRENT ROIG 
97. RECURSOS D'ANIMACIÓ INTERCULTURAL 
98. REVOLTA GLOBAL (MARESME) 
99. ASSOCIACIÓ CATALANA DE BRIGADISTES A NICARAGUA-SANDINO(ACBN) 
100. DONES AMB ICV DE LES TERRES DE LLEIDA 
101. EN LLUITA 
102. ASSOCIACIÓ “SOCIALISME XXI” 
103. SINDICATO DE COMISIONES DE BASE 
104. INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV) 
105. CJC - JOVENTUT COMUNISTA 
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106. SECCIÓ SINDICAL DE CGT AL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I 
EMPRESA 

107. SECCIÓ SINDICAL DE CGT AL DEPARTAMENT DE TREBALL I SOC GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

108. GRUP D'ESTUDIS PEDAGÒGICS-TRENKALÒ 
109. LLUITA INTERNACIONALISTA 
110. TAULA X PALESTINA (MALLORCA) 
111. PALESTINA LLIURE (VALÈNCIA) 
112. ZAITUNA (TERRASSA) 
113. AL SHARARA (ST FELIU DE LLOBREGAT) 
114. ISISH (LLEIDA) 
115. CS. LA MAQUIA (GIRONA) 
116. CASC (ST. CUGAT) 
117. BOICOT PREVENTIU (MANRESA) 
118. ESPARREGUERA X PALESTINA 
119. PALESTINA RESISTEIX (VILANOVA) 
120. SANT CELONI X PALESTINA 
121. SALAM BETLEM 
122. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL CASC ANTIC 
123. MOVIMENT DE RESISTÈNCIA GLOBAL D'ALACANT 
124. MOVIMENT PER LA PAU-AOC 
125. COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA 
126. COL·LECTIUS KAOSENLARED 
127. COMERCIO JUSTO DE BADIA DEL VALLÉS 
128. CASA DE EL SALVADOR 
129. ALTERNATIVA D'ESQUERRES PER BADIA 
130. SABADELL PER LA REPÚBLICA 
131. COMUNITAT DE MISSIONERES COR DE MARIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
132. SECCIÓN SINDICAL DE FTC-IAC (FEDERACIO DE TRABALLADORS/ES DE 

CATALUNYA-INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA 
133. XALUPA ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MASNOU 
134. OBSERVATORI-DESC 
135. JOVES ACTIVISTES 
136. PSUC- VIU 
137. ASSOCIACIÓ ALTER ORBIS 
138. CJC-JCPC 
139. COL·LECTIU REPUBLICÀ DEL BAIX LLOBREGAT 
140. ASSEMBLEA DE JOVES DEL CAMP DE MORVEDRE 
141. ASSSOCIACIÓ ELS VERDS ESQUERRA ECOLOGISTA 
142. PARTIT COMUNISTA D’ESPANYA (m-l) 
143. PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA 
144. FUNDACIÓ INTERNACIONAL OLOF PALME 
145. FEDERACIÓ CATALANA D’ONG 
146. ATEOS Y REPUBLICANOS 
147. XARXA ECONOMÍA SOLIDARIA 
148. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS AGENTS PER LA IGUALTAT 
149. ENCONSTRUCCIÓ 
150. SETEM CATALUNYA 
151. INTERSINDICAL-CSC 
152. ASSEMBLEA DE LA TANCADA LA CENTRAL 
153. ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES DE LA UAB 
154. ALTER ORBIS 
155. EDUCACIÓ PER A L’ACCIÓ CRÍTICA 
156. ARENYS SOLIDARI 
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157. ALTERNATIVA JOVE-JOVES D’EUiA 
158. ATENEU LA TORNA 
159. SOS RACISME-CATALUNYA 
160. ASSOCIACIÓ PAPERS I DRETS PER A TOTHOM 
161. MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA 
162. ASSOCIÓ CULTURAL LA RASPA DEL POBLENOU 
163. CENTRE D’ACOLLIMENT PER A ESTRANGERS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
164. FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BADALONA 
165. COL·LECTIU OBRER POPULAR-COMPROMÍS PER RIPOLLET 
166. GERMANOR OBRERA D’ACCIÓ CATÒLICA (BARCELONA) 
167. ASSOCIACIÓ CULTURAL IBN BATUTA 
168. FUNACIÓ MÓN-3 
169. FUNDACIÓ PER LA PAU 
170. ASSOCIACIÓ CULTURAL LA CANAL RUMBERA 
171. ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL POBLE SAHARAUI (ACAPS) 
172. ACCIÓ DELS CRISTIANS PER L’ABOLICIÓ DE LA TORTURA 
173. CGT 
174. FUNDACIÓ CONGRÉS CATALÀ DE SALUT MENTAL 
175. TABOLA, ASSOCIACIÓ PER L’IMPULS DE LA CULTURA POPULAR 
176. ASSEMBLEA D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA DE LES TERRES DE PONENT 
177. FÒRUM ANTICAPITALISTA DE REFLEXIÓ I GENERACIÓ D’ALTERNATIVES 
178. ONG LA CUCULMECA DE TARRAGONA 
179. XODG-XARXA DE L’OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ 
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COOPERACIÓ AMB ISRAEL 
 

ELS DEPARTAMENTS DE VICEPRESIDÈNCIA 
 I INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA, DIRIGITS PER ERC, 

REFORCEN LA COOPERACIÓ AMB ISRAEL 
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Els departaments de Vicepresidència i d’Innovació, Universitats i 
Empresa reforcen la cooperació amb Israel 
 
Des del 2005, el Govern ha intensificat les relacions amb Israel amb l’objectiu de 
fixar les bases per emprendre projectes conjuntament. Un objectiu que es va 
reforçar durant el 2008, encara que les bases ja es van fixar a mitjans del 2005, quan 
del 19 al 22 de maig, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompanyat, 
entre d’altres representants polítics, pel president del grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod Rovira, va viatjar a Israel.  

La Secretària de Relacions Internacionals, Margarita Obiols, va reconèixer, a la 
pregunta formulada pel Partit Popular de Catalunya sobre el viatge del president de 
la Generalitat a Israel, Palestina i Jòrdania (número d’expedient 314-07145/07), que 
“tant el govern d’Israel com el Centre Peres per la Pau i algunes universitats 
israelianes [havien demanat] explícitament a la Generalitat acords de cooperació 
tecnològica i de recerca en àmbits d’interès comú com la nanotecnologia, l’energia 
solar o el tractament de l’aigua.” 

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
Precisament, alguns d’aquests camps de treball van ser els que el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va abordar amb les autoritats 
israelianes, per tal de fixar convenis de col·laboració, durant el viatge que va 
realitzar a Israel del 9 al 13 de juliol de 2008, en relació amb el qual el conseller va 
declarar que “si al 2020 aspirem a ser una referència de la Mediterrània pel que fa a 
economia del coneixement, no seria lògic deixar de banda el principal pol de R+D+I 
de la Mediterrània Oriental, que és Israel, i que està molt més avançat que 
nosaltres”. 

La visita del conseller Huguet la va organitzar Acc1ó, l’agència nascuda de la 
integració del CIDEM i el COPCA. Segons el diari econòmic EXPANSIÓN, del 14 de 
juliol de 2008, els objectius del viatge “tenien com a eixos estratègics la tecnologia, 
la investigació i el turisme”.  

En aquest sentit, el diari AVUI del 13 de juliol assenyalava que “en l’àmbit oficial 
amb les administracions israelianes, el departament [havi aconseguit] un preacord 
que [seria] detallat i concretat durant els pròxims mesos amb l’Institut Tecnològic de 
Haifa per presentar projectes conjunts en el mercat europeu, i amb el cap de ciència 
de l’agència de suport a empreses [s’havia] parlat de fomentar intercanvis 
tecnològics i científics”. 

Des d’un punt de vista empresarial, el diari EXPANSIÓN assenyalava que la missió 
encapçalada pel conseller Huguet estava centrada en dos sectors punters en 
l’economia israeliana: la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) i l’aigua. 

Tecnologia de la informació i la comunicació 
Quant el primer àmbit, la delegació del departament d’Innovació, Universitat i 
empresa va fixar les bases per emprendre projectes conjunts (sobretot relacionats 
amb la nanotecnologia i l’aigua) amb la principal universitat tecnològica del país, 
Technion, i per començar una col·laboració entre el clúster català de l’aigua i el 
consorci públic israelià Newteck (Novel Efficient Water Technologies), una xarxa 
tecnològica governamental que té per objectiu desenvolupar nous mètodes 
tecnològics. 

Aigua 
Més específicament en l’àmbit de l’aigua, el conseller Huguet va declarar que amb el 
viatge a Israel “es volien fomentar les relacions entre centres tecnològics, centres de 
recerca i empreses de Catalunya i Israel per fer-les més eficients en la gestió d’un bé 
escàs com l’aigua”. Així, en el comunicat de premsa d’ERC, de 10 de juliol de 2008, 
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que es pot consultar a www.esquerra.cat/ actualitat/ huguet- acorda- amb- el- 
govern – israelia- impulsar-accions-de-cooperacio-en-el-sector-de-laigua), s’assegura 
que “representants del clúster de l’aigua israelià, líder mundial en tecnologia, 
[visitarien durant el 2008] Catalunya per conèixer el potencial del sector i fixar una 
agenda comuna de treball que inclourà, entre d’altres, accions de promoció i la 
participació en fires i congressos”. El mateix comunicat apunta que “alguna de les 
possibles col·laboracions entre empreses catalanes i israelites es podria emmarcar 
dins del 7è Programa Marc Europeu de R+D 2007-2013 (7PM)”. 

El 7è Programa Marc Europeu R+D és el principal instrument per finançar la recerca 
comunitària i donar suport a projectes europeus de R+D col·lectiva seleccionats en 
convocatòries competitives, amb el criteri fonamental de l’excel·lència científica, i 
en què no existeixen quotes preestablertes per a cada país.  

Cal assenyalar que el juliol del 2007, la Unió europea i Israel van acordar renovar 
l’acord de cooperació tecnològica i científica, la qual cosa significa que els 
investigadors israelians, universitats i empreses d’aquest país tenen accés complet al 
7è Programa Marc Europeu. 

Les entitats catalanes relacionades amb la cooperació amb Israel en l’àmbit de 
l’explotació dels recursos hídrics i que van acompanyar al Conseller Huguet són: 

Catalan Water Partnership (CWP) 
Clúster o organisme mixt entre el sector públic i privat sorgit del Pla per a la 
Internacionalització del Sector del Medi Ambient del Departament d’Innovació, 
Universitat i Empresa encapçalat per Josep Huguet (ERC) i el Departament de Medi 
Ambient encapçalat per Francesc Baltasar (ICV-EUiA). 

Centre Tecnològic de Manresa 
Fundació privada de serveis especialitzats i l’execució de projectes d’R+D/IT. El 
patronat de la Fundació està composat, entre d’altres, per l’ajuntament de Manresa, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials, 
Caixa d'Estalvis de Manresa i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 

CETaqua 
Ens liderat per Aigües de Barcelona creat junt amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i el “Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC”) per a 
"promoure, realitzar i difondre la recerca, el desenvolupament tecnològic i la 
innovació en la gestió integral de l’aigua”. 

Fluidra 
Multinacional espanyola amb seu a Sabadell dedicada a aplicacions per a l’explotació 
de l’aigua. 

Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 
Centre de recerca creat l’octubre 2006 per la Generalitat de Catalunya per a 
l’explotació de l’aigua. 

Iberpotash. 
Filial de l’empresa israeliana "Dead Sea Works", que a Catalunya explota les mines de 
Súria i Sallent. 

La delegació catalana del departament d’Innovació, Universitats i empresa va visitar 
la planta dessaladora més gran del món, situada al costat de la Franja de Gaza, 
construïda i gestionada per l’empresa israeliana IDE, els accionistes de la qual són 
Israel Chemicals Ltd. (ICL), el Grup Deleek i la francesa Veolia. El conseller Huguet 
va invitar a IDE –que té una filial a l’Estat espanyol (IDE Canarias, S.A. (IDECAN))- a 
afegir-se al clúster català de l’aigua. 
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IDE està controlada per la multinacional Israel Chemical Limited (ICL), que és el grup 
propietari d’Iberpotash, l’empresa que explota les mines de potasses del Bagès. Pel 
que fa aquesta empresa, el conseller Huguet es va mostrar disposat a donar suport a 
línies d’investigació que ajudin a aquesta companyia a col·locar els excedents de 
clorur sòdic que generen les mines de Súria i Sallent per tal de buscar aplicacions 
noves per Catalunya i, fins i tot, la possibilitat d’estudiar nous mercats conjuntament 
amb Iberpotash. Huguet va assenyalar que “l’objectiu és treballar conjuntament per 
a millorar l’eficiència de la dessalinització i buscar un millor aprofitament dels 
excedents de clorur sòdic de les mines de potassa del Bagès”. 

Més contactes amb empreses i organismes públics israelians 
La delegació catalana, encapçalada pel conseller Huguet i la directora general 
d’Acc1ó, Carme Botifoll, va visitar també l’empresa Alvarion, que aporta tecnologia 
a la xarxa Wimax de banda ampla que la Generalitat desplega per donar cobertura a 
la Catalunya rural. 

En l’àmbit de la investigació, Acc1ó va obrir també contactes amb l’organisme públic 
israelià Matimop per crear un fons comú amb el qual finançar projectes a Catalunya. 
Matimop–Centre Industrial Israelià per la Recerca i el Desenvolupament és una 
agència pública fundada per les tres associacions empresarials més importants 
d’Israel. Matimop funciona com intermediari entre les empreses israelianes i les 
contraparts internacionals per tal de promoure aliances industrials pel que fa a les 
tecnologies avançades. 

Turisme 
Pel que fa a turisme, l’objectiu del viatge era captar mercat a Israel i superar les 
actuals xifres, estimades en cent mil visitants a l’any a Catalunya. Així, l’11 de juliol 
de 2008, en un comunicat de premsa, el departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa informava que “en el marc de la missió empresarial a Israel, el conseller 
Huguet ha tingut una trobada amb turoperadors israelites per promoure Catalunya 
com a destinació de turisme religiós.” En aquesta trobada també hi va assistir 
l’alcalde de Besalú, Lluís Gino, la directora del Call Jueu de Girona, Assumpció 
Hosta, i el vicepresident de l’Associaicó Catalana d’Agències de Viatges, Jordi Martí. 
El mateix comunicat de premsa subratllava que “el Conseller, Josep Huguet, havia 
anunciat a Israel la publicació d’una guia sobre la presència jueva a Catalunya”. El 
diari AVUI del 13 de juliol de 2008 explicava que “en saber que a Israel no hi ha una 
oficina de turisme d’Espanya, Huguet va comentar: “Hi ha certa desatenció del 
públic isrelià, que tractarem de suplir nosaltres”. Sosté [el conseller Huguet] que ha 
promogut el turisme israelià i jueu a Catalunya amb èmfasi en els circuits pels antics 
barris jueus de l’Edat Mitjana”.  
 
El departament de Vicepresidència i la mesa del Parlament també visiten Israel 
Durant el 2008, no només el conseller Huguet va viatjar a Israel per enfortir la 
col·laboració amb el govern d’Israel sinó que també el vicepresident del govern, 
Josep-Lluís Carod Rovira, i una delegació de la mesa del parlament van visitar Israel. 

Pel que fa a Carod Roviva, el vicepresident del govern va viatjar el novembre de 2008 
a Israel, i segons el comunicat de premsa difós per ERC a través de la seva pàgina 
web, “la reunió entre el vicepresident del govern català i el president de l’Estat 
d’Israel també [va servir] per seguir avançant en la cooperació entre els dos països 
en àmbits com les noves tecnologies de la comunicació i la gestió de l’aigua. 
Precisament, Carod [va anunciar] que properament una delegació del Govern i 
d’empresaris catalans [es tornaria] a desplaçar a Israel per tancar acords en aquests 
àmbits”. 

En relació amb aquesta visita, el diari AVUI del 18 de novembre de 2008 informava 
que “un comunicat del portaveu del ministeri d’Afers Exteriors d’Israel qualificava 
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Carod de “bon amic d’Israel” i detallava que “havia visitat nombroses vegades” el 
país “com a membre de l’Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel”. 

Quan a la visita d’una delegació de la mesa del parlament a Israel, cal assenyalar, 
segons apunta el web de la Generalitat de Catalunya, que el president del 
Parlament, Ernest Benach, va explicar que “per a nosaltres aquest viatge és molt 
important no només per a conèixer la situació a l’Orient Mitjà sinó per aprofundir 
relacions entre Catalunya i Israel” i va afegir que “Catalunya està disposada a 
col·laborar i treballar amb Israel perquè hi ha molts camps per compartir 
coneixements i experiències, com el científic, el cultural o l’econòmic”. 

Altres relacions d’organismes públics catalans amb Israel 
CENTRE D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM) 
El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), organisme adscrit al 
Departament d’Innovació, Universitat i Empresa va tancar, a través del Centre 
d’Enllaç d’Innovació (IRC), 19 acords de transferència tecnològica des d’abril de 2006 
a març de 2007. El 70% dels acords assolits pel CIDEM durant el 2006 van permetre 
exportar tecnologia catalana a Europa i s’han signat amb empreses europees i 
d’Israel, segons assenyala un comunicat de premsa d’ERC del 22 d’agost de 2007. 

SECRETARIA DE JOVENTUT 
La secretaria de joventut ha establert el Mediterrani com a àrea prioritària en 
matèria de política internacional de Joventut. En aquest marc, per exemple, la 
secretaria ha signat un protocol de cooperació amb el Marroc que permet realitzar 
activitats amb joves i tècnics d’ambdues bandes de la Mediterrània. En aquesta 
mateixa línia, s’ha signat un protocol de cooperació amb Israel.  

INCAVI 
Té com objectiu facilitar la positura davant el consumidor nacional i internacional i 
internacional dels productes vitivinícoles catalans. Té la consideració de Centre 
Públic d’Investigació al servei de l’activitat productiva vitícola i etnològica nacional. 
L’INCAVI es relaciona, entre d’altres ens, amb centres públics europeus i amb el 
“Departament of Postharvest Science” d’Israel. 

CiU, com ERC, també promou enfortir la cooperació amb Israel 
No només ERC treballa per enfortir les relacions amb Israel, sinó que des de 
l’oposició CiU treballa en la mateixa direcció. El portal www.elconfidencial.com 
informava el 13 de desembre de 2008 que el diputat de CiU Josep Antoni Duran i 
Lleida havia presentat una proposició no de llei en la qual demana al Govern 
espanyol que doni suport a la declaració firmada el novembre per l’organització 
“Amics europeus d’Israel”, en la qual s’insta a enfortir les relacions, a tots els 
nivells, tant de fons com de forma, entre aquest país i els membres de la UE. A la 
proposició no de llei s’assenyala que Israel és un país “plenament democràtic, en el 
marc d’una societat plural, compromesa en el respecte a la llibertat d’expressió, 
associació i religió amb l’empara de la llei i el respecte a les diverses minories 
religioses existents”. La notícia es pot consultar a l’enllaç 
www.elconfidencial.com/cache/2008/12/13/50_gobierno_fortalezca_relaciones_isra
el.html 
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LA CAMPANYA BDS 

BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS 
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La campanya BDS a l’Estat espanyol 
La campanya BDS l’impulsa diverses associacions que integren la “Red Solidaria 
contra la Ocupación de Palestina”. La campanya consta de quatre camps d’acció:  

1. Trencar els acords comercials entre la Unió europea i Israel 

2. Aturar el comerç d’armes entre l’Estat espanyol i Israel  

3. Promoure el boicot cultural, esportiu i acadèmic  

4. Incentivar el boicot als productes israelians. 

 

Enllaços d’interès: 

- Boicot Preventiu 
www.boicotpreventiu.org 

- Portal dels grups de solidaritat amb Palestina dels Països Catalans 
www.palestina.cat 

- Plataforma Aturem la Guerra 
www.aturemlaguerra.org 

- Comité de Solidaridad con la Causa Árabe  
www.nodo50.org/csca 

- Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina 
www.nodo50.org/causapalestina 
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LES RELACIONS MILITARS ENTRE L’ESTAT ESPANYOL I ISRAEL 
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Les relacions militars entre l’Estat Espanyol i Israel 

La legislació espanyola sobre exportacions d’armes s’articula a partir de la Llei 
53/2007 de 28 de desembre de 2007 sobre Control del Comerç Exterior de Material 
de Defensa i Doble Ús. Una especificitat important d’aquesta norma és que obliga a 
complir el “Codi de Conducta a la Posició Comuna sobre exportacions d’armes a la 
Unió Europea”.  

Les empreses que pretenen exportar material militar han de sol·licitar prèviament 
una autorització  i denegar-la o acceptar-la correspon al govern. Entre d’altres 
criteris que el Codi de Conducta estableix que el govern ha de valorar és que no es 
poden autoritzar exportacions a països que no respectin els drets humans o en els 
que hi hagi tensions o conflictes armats. 

Aquest codi és el més avançat i complet quant a les exportacions d’armes. Consta de 
vuit criteris per determinar la conveniència d’autoritzar les exportacions: 

1. Respecte als compromisos internacionals dels estats membres de la Unió 
Europea 

2. Respecte dels drets humans al país de destinació final 

3. Situació interna del país de destinació final, en termes d’existència de 
tensions o conflictes armats 

4. Preservació de la pau, la seguretat i l’estabilitat regionals 

5. Seguretat nacional dels estats membres i dels territoris les relacions exteriors 
dels quals són responsabilitat d’un Estat membre, així com dels països amics i 
aliats 

6. Comportament del país comprador davant la comunitat internacional 

7. Existència del risc que l’armament es desviï dins del país comprador o es 
reexporti en condicions no desitjades 

8. Compatibilitat de les exportacions d’armes amb la capacitat econòmica i 
tècnica del país receptor 

Pel que fa al grau de compliment d’aquests criteris per part d’Israel el resultat és el 
següent: 

 

Criteri Incompliment 

Criteri 1. Respecte als 
compromisos 
internacionals dels 
membres de la UE 

Possible violació del 
criteri 

Israel no ha ratificat cap dels vuit acords esmentats a la redacció dels 
punts b), c) i d) d’aquest criteri: Convenció sobre Armes Tòxiques i 
Biològiques; Convenció sobre Armes Químiques; Tractat de No-Proliferació 
Nuclear; Convenció contra les mines antipersona. No forma part de l’Acord 
de Wassenaar, del Grup d’Austràlia, del Règim de Control de Tecnologia de 
Míssils ni del Grup de Proveïdors Nuclears. 

Criteri 2. Respecte dels 
drets humans al país de 
destinació final 

Violació flagrant del 
criteri 

Condemnes sistemàtiques anuals de la Comissió de Drets Humans. 

Condemnes sistemàtiques anuals de la Unió Europea. 

Condemnes sistemàtiques anuals d’Amnistia Internacional o Human Rights 
Watch. 

Escala de Terror Polític (Amnistia Internacional i Departament d’Estat dels 
EUA) entre els nivells 4 i 5, a una escala entre l’1 i el 5 (màxim) 
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Criteri 3. Situació interna 
del país de destinació 
final (existència de 
tensions o conflictes 
armats) 

Violació flagrant del 
criteri 

Existència de conflicte armat d’acord amb els principals centres sobre 
conflictes (SIPRI, Universitat de Heidelberg, Universitat de Maryland i 
Universitat Autònoma de Barcelona) 

Conflictes armats externs (Líban: 2006) 

Criteri 4. Manteniment 
de la pau, la seguretat i 
l’estabilitat regionals 

Violació flagrant del 
criteri 

Conflictes armats regionals recents (Líban: 2006) 

Tensió permanent i amenaça mútua amb Iran. Possibilitat de conflicte 
armat internacional. 

Incursions militars israelianes a Síria. Ocupacions militars a Síria i Líban. 

Tensions latents amb Síria, Aràbia Saudita, Líban (Hezbollah), Iran... 

Carrera d’armaments regional, incloent-hi armament de destrucció 
massiva. 

Criteri 5. Seguretat 
nacional dels Estats 
membres i dels territoris 
sota la seva 
responsabilitat, i dels 
països amics i aliat 

Possible violació del 
criteri 

Alguns aliats dels estats membres de la Unió Europea no tenen relacions 
diplomàtiques amb Israel i estan en tensió permanent amb Tel Aviv.  

Conflicte israelians-palestins es troba en el centre de masses de la 
polarització d’una part del món islàmic amb una part d’Occident. Fet 
instrumentalitzat fins i tot per organitzacions extremistes.  

Per la seva rellevància, Israel té un potencial desestabilitzador regional i, 
en última instància, global. 

Criteri 6. Comportament 
del país comprador, en 
especial respecte al 
terrorisme i el dret 
internacional 

Violació del criteri 

Israel ha incomplert moltes resolucions obligatòries de l’ONU, entre les que 
destaquen la resolució 242 (1967) i la resolució 338 (1973). Els EUA han 
vetat un mínim de 42 resolucions que pretenien condemnar o criticar 
severament Israel. 

Israel no ha ratificat cap dels tres instruments esmentats expressament: 
Convenció sobre Armes Tòxiques i Biològiques; Convenció sobre Armes 
Químiques; i Tractat de No-Proliferació Nuclear. 

El Consell de Drets Humans denuncià “violacions serioses dels drets humans 
i el dret humanitari” havien estat comeses per Israel al conflicte amb el 
Líban el 2006. 

L’establiment d’assentaments permanents en territoris ocupats (viola 
l’article 49 de la IV Convenció de Ginebra) 

Criteri 7. Risc de 
desviament o 
reexportació en 
condicions no desitjades 

Violació del criteri 

Reexportacions a països en guerra o que violen sistemàticament els drets 
humans. 

Historial d’exportacions potencials a règims qüestionables. 

Possibles col·laboracions amb equips militars que poden ser reexportats 
després a Israel (sobre tot des dels EUA) 

Criteri 8. Compatibilitat 
exportacions d’armes amb 
capacitat econòmica i 
tècnica 

No violació del criteri 

Israel és un país enriquit, i té capacitat econòmica i tècnica militar. 

Malgrat la despesa militar israeliana és superior a la de salut i d’educació, 
la despesa social és superior a l’espanyola. 

Malgrat el pressupost social potser hauria d’augmentar, és possible que les 
exportacions d’armes a Israel no violin l’esperit del text d’aquest criteri.  

Dels vuit criteris del “Codi de Conducta a la Posició Comuna sobre exportacions 
d’armes a la Unió Europea”, Israel en viola de manera flagrant tres, dos els viola, dos 
més possiblement els viola i només en compleix un. 

Malgrat això, les exportacions espanyoles de material militar a Israel no s’han aturat, 
sinó que els darrers dos anys s’han quadruplicat: s’ha passat dels 488.690 € del 2005 
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als 2.366.820 del 2007. I això passa mentre, isegons fonts del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç espanyol, “el Codi de Conducta de la UE té (...) el 90% [del] rol 
principal en el mecanisme de control d’exportacions espanyol”. A més, des del 1988, 
els criteris utilitzats per autoritzar les exportacions d’armes espanyoles (abans de 
l’adopció del Codi de Conducta de la UE) inclouen referències a la restricció de les 
vendes als països en situació de conflicte armat o on es violen els drets humans 

Exportacions espanyoles de material militar o de seguretat a Israel (milers 
d’euros corrents) 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.005 2006 2007 1998-2007

Mat. Defensa 4.497,30 1.533,71 4.909,68 487,97 1.597,10 1.005,80 35,26 273,73 441,34 1.515,93 16.297,81

Mat. de doble ús 131,39 128,03 822,73 99,20 152,56 244,29 1.515,64 41,32 1.587,32 576,81 5.299,29

Armes curtes  223,15 226,57 165,99 298,16 289,30 106,40 173,64 247,27 274,08 2.004,56

Total 4.628,69 1.884,89 5.958,98 753,16 2.047,82 1.539,39 1.657,30 488,69 2.275,93 2.366,82  23.601,66



ATUREM LA MASSACRE A GAZA – BOICOT A ISRAEL 

 
 
 
 
APARTHEID 

EL RÈGIM ISRAELIÀ D’APARTHEID 

 



ATUREM LA MASSACRE A GAZA – BOICOT A ISRAEL 

El règim israelià d’apartheid 
L’apartheid és una pràctica de segregació i discriminació racial prohibida en dret 
internacional per conveni l’any 1973 que consisteix en polítiques i actes inhumans 
comesos amb la finalitat d'instituir i mantenir la denominació d'un grup racial de 
persones sobre qualsevol altre grup racial de persones i d'oprimir-lo sistemàticament.  

Una sèrie de lleis, de polítiques i pràctiques fonamentals de l'Estat d'Israel 
corresponen a una discriminació racial sistemàtica i institucionalitzada amb la 
finalitat d'establir i mantenir la superioritat dels jueus israelians sobre els palestins.  

Discriminació legal  
Entre aquestes lleis, es troba la Llei de retorn de 1950 que estableix que tots els 
jueus del món sencer són considerats com a nacionals de l'Estat i poden adquirir la 
nacionalitat israeliana. Els palestins (els no jueus) estan sotmesos a la Llei sobre la 
ciutadania i l'entrada a Israel de 1952 que limita l'obtenció de la ciutadania 
israeliana als no jueus que estaven presents en el territori d'Israel entre 1948 i 1952 i 
els seus descendents. Aquesta llei exclou i desnacionaliza de facto als refugiats 
palestins que van ser desplaçats en 1948, mentre que els jueus del món sencer 
podien i poden "tornar de nou" a "Israel", fins i tot als Territoris Palestins Ocupats.  

La Llei de retorn i la Llei sobre la Ciutadania són la base d'un règim de discriminació 
sistemàtica, creen un estatut superior per als nacionals jueus i un estatut inferior per 
als "no jueus" compostos principalment de palestins. Aquest règim discrimina els 
palestins, en particular els refugiats palestins, basant-se en la nacionalitat.  

A més, el Parlament israelià, el Knesset, va adoptar més recentment una llei "per 
garantir el rebuig de la Llei sobre el dret al retorn", que preveu que els refugiats 
palestins, inclosos els desplaçats a Cisjordània i a la Franja de Gaza en 1967, no 
tornaran a la seva terra sense l'aprovació d'una majoria absoluta dels ministres.  

El Knesset va adoptar també una modificació temporal de la Llei sobre la Ciutadania i 
l'entrada a Israel que suspèn la possibilitat de concedir la ciutadania israeliana i els 
permisos de residència a Israel, en particular, per a la reagrupació familiar, als 
residents dels Territoris Palestins Ocupats.  

Per altra banda, dos sistemes jurídics estan en vigor en els territoris palestins 
ocupats, segons el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial de l'ONU: Els 
jueus són sotmesos a la llei israeliana (llei fonamental israeliana), mentre que els 
palestins es troben sotmesos a una complexa barreja de lleis que daten de l'Imperi 
otomà, britànic, jordà i de les ordres militars israelianes. Aquesta realitat crea un 
sistema jurídic de dues velocitats que constitueix clarament una discriminació basada 
en motius nacionals respecte dels nacionals palestins que viuen o que hagin viscut en 
els Territoris Palestins Ocupats.  

Discriminació institucional: l'Agència Jueva i l'Organització Sionista Mundial  
La Carta de l'Agència Jueva precisa que "la terra ha d'adquirir-se com propietat 
jueva… i el títol de les terres adquirides ha de posar-se a nom del Fos Nacional Jueu 
perquè aquest pugui tenir les propietats inalienables del poble jueu. L'Agència ha 
d'afavorir la colonització agrícola basada en una mà d'obra jueva i en tots les obres o 
empreses realitzades o afavorides per l'Agència, es considera com una qüestió de 
principi que la mà d'obra utilitzada sigui jueva".  

L'Agència Jueva i l'Organització Sionista Mundial formen part de l'Estat d'Israel. El seu 
mandat i la seva relació s'inscriuen en la Llei sobre l'estatut de l'Organització Sionista 
Mundial i de l'Agència Jueva de 1952, en la Llei de Keren Kayemeth LeIsrael (Fons 
Nacional Jueu) de 1953; en el Pacte de 1954 entre el Govern d'Israel i l'Executiu 
sionista; en el Pacte de 1961 entre el Govern d'Israel i el Fons Nacional Jueu; en el 
Pacte de 1971 entre l'Estat d'Israel i l'Organització Sionista Mundial.  
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En els Territoris Palestins Ocupats, més del 40% de les terres de Cisjordània Ocupada 
estan sota el control de les colònies jueves i d’infrastructures connexes, i no són 
accessibles als palestins. Per tant l'Agència Jueva i l'Organització Sionista Mundial 
actuen, tant per les seves polítiques com per les seves pràctiques en el benefici 
exclusiu dels nacionals jueus a Israel i en els territoris palestins ocupats, i treballen 
com a organitzacions paraestatals que apliquen i administren polítiques i pràctiques 
de apartheid en nom de l'Estat israelià. 

Amb la finalitat d'adquirir terres, es van adoptar una sèrie de lleis i mesures. Es 
tracta, per exemple, de la Resolució de 1943 (adquisició de les terres amb fins 
públics) i de la Llei de 1950 sobre els Béns de l'Absents. Aquesta permet a l'Estat 
adquirir les terres dels palestins desplaçats durant el Nakba. En virtut d'aquesta llei, 
els palestins desplaçats són considerats com a "absents", és a dir, qualsevol persona 
que es trobava abans de setembre de 1948 fora del país en una zona sota el control 
de les Forces de la Lliga Àrab, o que havia deixat el seu lloc normal de residència 
durant el període indicat en la Llei, o entre el 29 de novembre de 1947 i la data 
d'entrada en vigor d'aquesta llei, es considerava com "absent”. Encara que no sent 
obertament discriminatori, el terme "ningú" en la llei s'interpreta com que aquest 
terme no inclou als jueus.  

Aquesta llei s'aplica als refugiats palestins i als desplaçats (PDI) a Israel, als quals es 
considera com "presents absents" (físicament presents però absents en virtut de la 
llei). Les terres confiscades en virtut d'aquesta llei es van cedir a l'Administrador dels 
Béns dels Absents de l'Estat. Un règim similar existeix en els Territoris Palestins 
Ocupats, en virtut del qual les terres confiscades se cedeixen a l'Administrador dels 
Béns Governamentals i Abandonats a Judea i Sumària (Cisjordània ocupada) a través 
d'una sèrie de resolucions militars tals com l'Ordre militar n° 58 de 1967, el Decret 
relatiu als Béns dels Absents (propietats privades). En virtut d'aquest ordre "el 
propietari legal dels béns o tota persona a qui la llei va acordar el control, que va 
abandonar la zona abans del 7 de juny de 1967 o més tard" es declaren absents o que 
han abandonat els seus béns. Els béns es cedeixen a l'Administrador, que adquireix 
tots els drets que tenia anteriorment el propietari. La Llei sobre els Béns dels 
Absents de 1950 i l'Ordre militar n° 58, el Decret relatiu als Béns Absents (propietats 
privades) violen la prohibició contra l'expropiació de les propietats de la terra que 
pertanyen a un grup racial. En altres termes, "la legislació israeliana exclou a la 
població autòctona de les terres dels colons però no exclou als colons de les terres 
dels autòctons".  

Pràctiques de separació física i de segregació: demolicions de casa i el Mur  
El Govern israelià té una política de demolicions de cases i expulsió forçosa respecte 
dels palestins a Israel i en els Territoris Palestins Ocupats, en particular en les zones 
que Israel pretén adquirir, com la zona C, Jerusalem-Est i la zona tancada entre el 
Mur i la Línia Verda a Cisjordània, i el Naqab (Negev), Jaffa i Galilea.  

En els Territoris Palestins Ocupats, el Mur i el seu règim associat té clarament per 
objectiu i com efecte el de separar els jueus israelians dels palestins, d'adquirir les 
terres palestines per a les colònies jueves i la seva infraestructura i la creació d'una 
majoria jueva sobre aquestes terres. El Mur divideix la població sobre la base de la 
raça i l'ètnia. 

El traçat del Mur en si mateix no només segrega sinó que a més discrimina en funció 
de la raça, ja que els interessos dels colons israelians dels assentaments il·legals es 
consideren molt més importants que els drets de la població palestina. En la majoria 
dels casos, als pagesos se'ls nega el dret a l'accés a les seves terres i els comerciants 
tenen tallat l'accés als mercats alhora que el Mur impedeix als compradors l'accés als 
productes.  
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A més, en la primera fase construïda del Mur, setze pobles han estat separats de 
Cisjordània perquè han quedat aïllats entre el Mur i la Línia Verda, i privats de 
moviment per a les seves necessitats bàsiques com són sanitat, educació i treball.  

Durant el període que va de 1948 a 1966, Israel va mantenir i va augmentar el 
sistema de lleis d'urgència del Mandat Britànic aplicant-lo exclusivament als palestins 
que van aconseguir romandre en les fronteres del nou Estat. Aquestes lleis d'urgència 
han implicat restriccions a la mobilitat, una governació militar arbitrària que ha 
implicat la imposició de lleis militars als ciutadans palestins mentre que sotmetia als 
ciutadans israelians jueus a lleis civils. L'objectiu principal d'aquestes lleis consistia a 
llevar la terra dels seus habitants autòctons amb la finalitat de transferir els títols de 
propietat de les terres a l'Estat i a les agències sionistes internacionals. Les polítiques 
i les pràctiques utilitzades per Israel en l'administració dels palestins dintre dels TPO 
són una prolongació evident del règim de governació militar que existia de 1948 a 
1966. 
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GABINET DE PREMSA 
 
RESPONSABLE DE PREMSA 

ÀLEX   

- Telèfon......................................... 93 218 72 48 

- Mòbil............................................ 678 249 343 

- Correu electrònic ............................ comunitat.palestina@gmail.com 

- Web .............................................www.palestina.cat 
 

* * * * * *  
 
Per tal de cobrir les necessitats informatives del vostre mitjà i amb l’objectiu 
d’oferir  la informació el més amplia i rigorosa possible, posem a la vostra disposició 
el contacte de diverses persones que coneixen a fons la situació actual a Gaza i per 
extensió a Palestina: 
 

• Dos Gazauis residents a Catalunya que acaben de perdre a familiars propers 
arrel dels darrers atacs israelians  a la franja (parlen castellà) 

 

• Salah Jamal, portaveu de la Comunitat Palestina. Probablement 
l’intel·lectual palestí de més referència a Catalunya (parla català i castellà) 

 

• Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya(parla 
català i castellà) 

 

• Alberto Arce, cooperant espanyol, que actualment es troba a Gaza (parla 
castellà i anglès) 

 

• Diversos cooperants internacionals que es troben a Gaza (parlen angles, 
francès, àrab i italià) 

 

• Activistes catalans que en aquests moments es troben a Cisjordània 

 


