Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 17
de juny de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM CALAFELL, AMB
L’ADHESIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, SOBRE L’OFENSIVA D’ISRAEL A
PALESTINA DE MAIG DE 2021
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les darreres setmanes ens hem trobat davant la intensificació de l'ofensiva militar
israeliana sobre la franja de Gaza. El passat 20 de maig es va declarar un alto el foc,
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després d'onze dies de bombardejos a Gaza.
Recordem que aquesta escalada va començar en un Israel decantat políticament cap a
posicions cada cop més de les dretes extremes, amb una càrrega violentíssima sobre
l'esplanada de les mesquites a Jerusalem després de setmanes de creixent tensió,
incloent manifestacions que cridaven "mort als àrabs", la discriminació de la població
palestina en l'accés a les vacunes, i el desallotjament forçat de famílies palestines del
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barri Sheikh Jarrah, entre altres greuges. Una situació que ja porta a les principals
organitzacions de defensa dels drets humans a parlar ja sense eufemismes d'ocupació i
apartheid sobre la població palestina.
La tensió s'incrementa en una rebutjable espiral asimètrica violenta que es retroalimenta.
Una espiral entre els bombardejos massius per part de l'exèrcit israelià sobre Gaza que
ha causat fins el alto el foc del 20 de maig 232 morts (entre ells 65 menors), a més de
molts ferits i danys materials, a hospitals, escoles, centres de premsa, infraestructures i

impactant de forma indiscriminada sobre ciutats israelianes, causant 12 morts, dos d'ells
menors.
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comerços de Palestina., i el llançament de coets per part d'algunes faccions des de Gaza
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Aquest alto el foc és una solució temporal, que no resol res del conflicte. La situació de
Palestina és insostenible: el relat és polaritzat totalment, Hamàs versus l'extrema dreta
israeliana, el que fa cada vegada més difícil la negociació. Organismes internacionals i
grans potències mundials han permès aquest conflicte fins al final i tenen el deure de
seure a negociar la pau definitiva amb palestins i israelians.
En aquest sentit, el Grup Municipal d'En Comú Podem Calafell proposa al Ple l'adopció
dels següents acords:
ACORDS
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1.

Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat espanyol a

emprendre les següents accions:
a.

Posar fi a qualsevol tipus d'intercanvi policial, militar o de seguretat amb Israel, i a

promoure que s'imposi un embargament bidireccional d'armes al més aviat possible.
b.

Sotmetre els acords, els plans de cooperació i totes les formes de comerç i tracte

directament a la comissió de crims d'apartheid i persecució contra el poble palestí, i
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amb Israel a una major diligència deguda per a assenyalar els qui contribueixen

posar fi a les activitats i al finançament que contribueixin directament a facilitar aquests
greus crims.
2.

Donar suport a la creació d'una Comissió d'Investigació per part de l'ONU per a

investigar la comissió d'un crim d'apartheid contra el poble palestí.
3.

que no amenaci ni porti a terme més ofensives militars per terra i aire contra el

territori de la franja de Gaza, que acaben generant desenes de víctimes civils i destrucció
en infraestructures bàsiques quotidianes a Gaza, fent que la vida hi sigui encara més
difícil;
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a.

Instar la comunitat internacional que exigeixi a l'Estat d'Israel:
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b.

la fi de l'ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al juny de

1967, així com la destrucció del Mur;
c.

el reconeixement dels drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d'Israel

per a una total igualtat;
d.

el respecte i la protecció del dret dels refugiats palestins de tornar a les seves

cases i propietats, tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides.
4.

Demanar a la Unió Europea (UE) i els seus Estats Membres que condemnin sempre,

fugint d'una lògica equidistant, la violència exercida per la força ocupant israeliana sobre
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la població civil palestina i de Gaza i totes les vulneracions de drets humans per part de
l'estat d'Israel que incrementen el conflicte i la tensió.
5. Continuar reclamant a la UE i a les Nacions Unides una acció diplomàtica decidida per

a un procés de pau just, que acabi amb l'actual ocupació i apartheid israelià sobre la
població palestina.
6. Reclamar la protecció de totes les defensores de Drets Humans que treballen a la
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zona, incloent la fi de la detenció i arrest provisional de Juana Díaz, treballadora
humanitària empresonada des de fa setmanes per Israel.
7. Demanar a l'Ajuntament de Calafell que doni suport a xarxes municipals de

solidaritat, activades per ONGs, organitzacions o entitats del municipi i la comarca, per
recollida d'aliments, medicines, material educatiu i sanitari i altres materials de primera
necessitat, pel subministrament a les zones afectades de Gaza i altres territoris palestins
en conflicte.
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8. Traslladar els presents acords a la Presidència de la Comissió Europea, al Ministeri

d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a la presidència de la Generalitat, als grups
polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català
de Cooperació, a les entitats municipalistes de Catalunya, al Consolat de l'Estat d'Israel a
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Barcelona i a l'Asociación para las Naciones Unidas en España.
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El Ple de la Corporació per majoria amb 5 vots a favor: 1 de la regidora d’ECP-ECG, 2
dels regidors/es de Sumem+Junts i 2 dels regidors/es de la CUP, 12 abstencions: 9 dels
regidors/es del PSC, 1 del regidor de Cs, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa
González Santiago i 1 de la regidora d’UAM i amb 4 vots en contra: 3 dels regidors/es
d’ERC i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, acorda:
ÚNIC: Aprovar íntegrament la moció presentada pel grup municipal d’ECP, amb
l’adhesió del grup municipal de la CUP, sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina de maig de
2021.
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

Vist i Plau
L’alcalde
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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