
MOCIÓ A LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL GRUP D’ESQUERRA 
REPUBLICANA I LA CRIDA PER SABADELL DE SUPORT AL 
POBLE PALESTÍ DAVANT DELS DARRERS ACONTEIXEMENTS A 
PALESTINA I ELS ATACS A Sheikh Jarrah, Al-Aqsa I Gaza  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Aquests dies lamentem que les forces de seguretat de l'estat d'Israel s'han 
posat en marxa per a expulsar els veïns del barri de Sheikh Jarrah i confiscar 
los les seves cases. Fa anys que els ciutadans palestins de Jerusalem viuen 
sota l'amenaça constant de l'ocupació i des de fa unes setmanes aquestes 
accions s'han intensificat considerablement. Hem vist com a Sheikh Jarrah, els 
colons sionistes, amb la protecció del govern israelià, han entrat al barri per a 
provocar i amenaçar els seus habitants. Paral·lelament els militars israelians 
ataquen els residents del barri i aquells palestins que es manifesten en 
solidaritat amb els seus veïns.  

Malauradament, ja fa massa temps que els palestins pateixen aquest tipus 
d'atacs. El proper 15 de maig es compliran 73 anys de la Nakba, l'inici de 
l’ocupació de Palestina, de l’expulsió de centenars de milers de palestins i 
palestines que continuen en la diàspora. 73 anys d’ocupació de cases i terres, 
de controls militars, 73 anys de bloquejos, empresonaments, tortures i 
assassinats com els d’aquests últims dies. És dolorós arribar a la conclusió que 
han acompanyat la política d'ocupació i apartheid que l'Estat d'Israel ha estat 
duent a terme des de fa més de 70 anys.  

D’altra banda, durant el mes de Ramadà, les autoritats israelianes han posat 
impediments per l’accés a l’Esplanada de les Mesquites, i les protestes per 
aquest fet i pels successos del barri de Xeic Jarrah han estat durament 
reprimides, amb el llançament de granades atordidores, gasos lacrimògens i 
bales de goma fins i tot dins la Mesquita d’Al-Aqsa.  

Els darrers fets han desencadenant una escalada militar. Al llançament de 
coets cap a territori israelià des de la franja de Gaza, el Govern d’Israel ha 
respost amb bombardejos aeris i artillers sobre la població civil, en una de les 
zones més densament poblades del planeta provocat centenars de morts.  

En aquesta sèrie d’esdeveniments, en el moment de redactar aquesta moció, 
12 persones han estat víctimes dels coets llançats des de Gaza, i 232 persones 
han estat víctimes dels bombardejos llançats pel govern d’Israel a la Franja de 
Gaza. Cal tenir en compte que la meitat de la població de la Franja de Gaza és 
menor de 14 anys.  

L’assenyalament, l’assetjament i la violència intercomunitària ha esclatat en 
diverses poblacions israelianes, deixant també víctimes, importants danys 
materials, inclosos atacs incendiaris a comerços i habitatges de ciutadans àrab-
israelians.  



Les persones ferides són diversos centenars, no tan sols pels bombardejos, 
sinó també per l’actuació de les forces de seguretat en les protestes palestines i 
pels linxaments a les ciutats i barris on hi ha hagut aldarulls.  

L’entitat Comunitat Palestina Catalunya, que ha organitzat recentment a la 
ciutat una mobilització (15 de maig) i una xerrada (20 de maig), està promovent 
un manifest (adjunt al final) amb l’objectiu que s’hi adhereixin els ajuntaments 
catalans que es posicionen contra de la nova ofensiva de l’Estat d’Israel contra 
Gaza i del sistemàtic atemptat contra els drets fonamentals de la població 
palestina. 

Per tot el que s'ha exposat, proposem els següents acords a la Junta de 
Portaveus:  

1. Condemnar totes les morts resultat de l’escalada de violència a Israel i 
Palestina.  

2. Adhesió de l’Ajuntament de Sabadell al manifest promogut per 
Comunitat Palestina Catalunya, donant compliment a penjar la bandera 
de Palestina a un dels màstils de la Plaça Doctor Robert. 

3. Demanar al govern de l’Estat espanyol que intensifiqui les gestions per 
alliberar immediatament a Juana Ruiz Sánchez (Juani), cooperant de 
Health Work Committees, que continua empresonada per l’exèrcit 
d’Israel. 

4. Que l’Ajuntament de Sabadell es manifesti amb la necessitat de superar 
l’escalada militar actual i demana que la comunitat internacional 
intervingui per tal que l’estat d’Israel es retiri dels territoris ocupats, es 
desmantellin els assentaments de colons improcedents d’acord amb les 
resolucions de NNUU i es garanteixin els drets fonamentals de la 
població palestina. És imprescindible el reconeixement dels drets 
fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a una total 
igualtat i 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.  

5. Donar suport als actors i organitzacions d’Israel i Palestina que defensen 
el diàleg, així com a les organitzacions que denuncien les violacions de 
DDHH.  

6. Traslladar al govern espanyol la necessitat urgent de promoure que 
s’imposi un embargament bidireccional d'armes al més aviat possible. 

No obstant, la junta de portaveus resoldrà  

 

Gabriel Fernàndez i Díaz    Nani Valero Moreno,  

Portaveu del Grup Municipal   Portaveu del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana     Crida per Sabadell 
 

Sabadell, 20 de maig de 2021  



MANIFEST DE DENÚNCIA PER LA DEFENSA DEL POBLE PALESTÍ   

Ja fa més d'una setmana que les forces d'ocupació de l'Estat d'Israel es van 
posar en marxa per a expulsar els veïns del barri de Sheikh Jarrah i confiscar-
los les seves cases. Tot i que ja fa anys que els ciutadans palestins de 
Jerusalem viuen sota l'amenaça constant de l'ocupació, des de fa unes 
setmanes aquestes accions s'han intensificat considerablement.    

L'exèrcit israelià ha estat bombardejant Gaza dia i nit sense treva. Tots hem vist 
la destrucció d'edificis sencers, el patiment dels palestins i les palestines i 
l'intent de silenciar els  mitjans de comunicació internacionals destruint les 
seves seus. Els bombardejos a Gaza s'intensifiquen cada dia més i el govern 
israelià ha deixat clar que no s'aturarà. Aquesta massacre i la repressió a la 
resta de territoris ocupats ja ha provocat més de 2000 ferits, i més de 200 
morts, entre ells 58 criatures.   

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Sabadell , se suma a aquest manifest, 
per denunciar els atacs continuats contra Gaza i la repressió contra tota la 
població palestina. I també es solidaritza amb la campanya del dia 11 de juny 
de 2021 PENJANT LA BANDERA PALESTINA A LA FAÇANA de la Casa de la 
Vila, compartint aquest manifest juntament amb la foto a través de les xarxes 
socials etiquetant la comunitat palestina a Catalunya.   

 


