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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 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 UNRWA. Gaza te 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’aquests refugiats, 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 a palestins 

Convé assenyalar el bloqueig il·legal i nefast pels drets humans a la que l’Estat d’Israel sotmet a 
la Franja de Gaza amb més d’un milió i mig de persones. El bloqueig provoca, per exemple, que 
la ciutat de Gaza, agermanada amb Barcelona, tingui un Ajuntament que està reduint molts 
serveis municipals davant la manca de recursos financers i energètics. 

Comentado [DY1]: El término “ocupación” no está recogido 
bajo la Ley Internacional en el caso de Judea y Samaria / 
Cisjordania. De acuerdo a la ley internacional, para que se 
denomine “ocupación” hubo de existir soberanía previa, y 
Palestina nunca gozó de soberanía. 
 
Tras la Guerra de Independencia israelí de 1948-49, 
Transjordania anexionó los territorios históricos de Judea y 
Samaria en julio de 1950, a los que llamó posteriormente 
Cisjordania, mientras que la Franja de Gaza quedó bajo 
administración egipcia. 
 

Comentado [DY2]: Fue el Congreso estadounidense fue 
quien aprobó el traslado en 1995 

Comentado [DY3]: No hay tal ley que lo afirme, y la ONU no 
crea jurisprudencia. 

Comentado [DY4]: El bloqueo israelí a la Franja de Gaza es 
legal de acuerdo a las Naciones Unidas (comisión Palmer), las 
Leyes Internacionales de Bloqueos y según el Manual de San 
Remo (1994), que habla sobre cuestiones de guerra y 
bloqueos. 
 

Comentado [DY5]: Ninguna condena contra Hamás por el 
desvío de millones de dólares de Ayuda Humanitaria para 
adquirir armamento o la construcción de túneles del terror que 
han servido tanto para el contrabando de armas como para 
actos de terror, motivo por el cual tuvieron lugar los citados 
tres conflictos. 

Comentado [DY6]: Se omiten declaraciones del funcionario 
de Hamás Salah Bardawil que admitió que 50 de los muertos 
eran de Hamás. Tres pertenecían a Yihad Islámica. 

Comentado [DY7]: El conocido como “derecho al retorno” 
no tiene ninguna base legal.  

Comentado [DY8]: Un intento de invasión nunca puede ser 
una resistencia no violenta. 

Comentado [DY9]: Es legal porque cumple con dos 
requisitos: es un bloqueo anunciado y permite enviar ayuda 
humanitaria a la población civil. Para más información sobre el 
envío de ayuda humanitaria:  
 
www.cogat.mod.gov.il  



 
 

 
Grup Municipal BComú 
Ajuntament de Barcelona 

 
Plaça Sant Miquel, s/n 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 402 71 90 
femlgtbi@bcn.cat 
www.bcn.cat 

 
 
Davant d’aquests fets que desestabilitzen la regió, la comunitat internacional no pot mantenir-
se impassible.    
 
Per tot això, proposem com a Grup Municipal de Barcelona en Comú: 

PROPOSICIÓ 

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. Una violència que 
el dilluns passat ha deixat dotzenes de morts (58 segons algunes fonts) i milers de 
ferits. 

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 -en compliment amb 
el codi de conducta de la UE sobre exportació d’armament-, 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- Augmentar el suport a UNRWA. 
5- Instar al 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 al 1991. 

6- Enviar a les autoritats  de l'Estat espanyol, Unió Europea i de l'Estat d'Israel i a l’oficina 
d’UNRWA España els acords de la proposició.  

 

 

 

 

Comentado [DY10]: El 80% de los muertos eran miembros 
de grupos terroristas cuya intención era invadir territorio israelí. 

Comentado [DY11]: Al menos 53 de los ¨manifestantes¨ 
eran miembros de organizaciones terroristas palestinas. Su 
intención nada pacífica era invadir territorio soberano israelí 
para acceder a poblaciones israelíes cercanas a la Franja de 
Gaza. 

Comentado [DY12]: El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a 
omitir las declaraciones del funcionario de Hamás Salah 
Bardawil que admitió que 50 de los muertos eran miembros 
del grupo islamista Hamás. La Yihad Islámica por su parte 
declaró que tres eran de su organización. 

Comentado [DY13]: Israel envía de forma diaria ayuda 
humanitaria a la Franja de Gaza. 
 
cogat.mod.gov.il 

Comentado [DY14]: La UNRWA, además de utilizar un 
mensaje anti Israel en sus documentos oficiales, ha sido 
utilizada hasta en tres ocasiones como almacén de armamento 
por parte de Hamás durante el último conflicto en la Franja de 
Gaza.  
 
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-
condemns-placement-rockets-second-time-one-its-schools  

Comentado [DY15]: El Ayuntamiento de Barcelona no 
menciona que algunas de las penas con por actos de 
terrorismo. 
 

Comentado [DY16]: El Ayuntamiento de Barcelona culpa a 
Israel, incluso de la utilización por parte de Hamás de menores 
en conflictos armados, considerado Crimen de Guerra por la 
Corte Penal Internacional. 
 
El diputado de Hamás Fathi Hammad ya confesó en su 
momento la utilización de menores como escudos humanos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TMvuVDOpEkU 
 
El periodista Mikel Ayestarán publicó en su red social Twitter 
sobre el reclutamiento de menores de edad (edad mínima 15 
años). 
 
https://twitter.com/mikelayestaran/status/61527457133212876
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