
MOCIÓ PRESENTADA PER ERC-LG I PSC SOBRE LA GREU CRISI HUMANITÀRIA PER EL 

BLOQUEIG A GAZA 

 

 
 

La franja de Gaza és la zona del món més densament poblada on el 80% de la seva gent viu 
per sota el llindar de la pobresa. Tota aquesta situació genera moltes situacions extremes i 

unes conseqüències brutals cap a la població afectada: els aliments que serveixen per cobrir 
les necessitats bàsiques del 80% d’aquesta població (un milió de les persones en qüestió són 

refugiades), estan aturats a pocs quilòmetres pel bloqueig de l'estat sionista d'Israel causant 
morts i malnutrició. Una altra de les conseqüències més greus és l’estat dels hospitals: es 

troben sense recursos i no poden reparar el material i tenen una manca de 350 medicaments 
bàsics diferents, principalment els tractaments pel càncer. 900 malalts estan esperant que 

l'estat d'Israel els autoritzi a sortir fora de Gaza per tal de rebre tractament en algun hospital i 
se’ls demana informació sobre la resistència a canvi de l'autorització que els permetrà 

sobreviure. 3500 de les 3900 fàbriques han tancat i les poques que funcionen no tenen 
matèries primeres i treballen a un 20% de les seves possibilitats. Les flors i les maduixes que 

cultiven a Gaza no es poden exportar i l'atur ja ronda entre el 60 i el 70%. 
 

El poble palestí no té control sobre les seves importacions i exportacions i gran part dels seus 
beneficis acaben en mans de l’estat d’Israel. Recentment, les llums s’han apagat a la ciutat de 

Gaza després que tanqués l’única planta d’energia del territori a causa de l’escassesa de 

combustible, generant conseqüències terribles tant per a la seguretat de la població com per 
garantir les necessitats bàsiques. 

L'ONU ha reconegut que s'estan cometent crims de guerra a Gaza i Christopher Gunness, 
portaveu de les l’organització de les Nacions Unides pels refugiats palestins, ha denunciat que 
“la lògica d'aquests fets desafia les normes humanitàries bàsiques”. Tot i així, després 

d’aquesta condemna als actes duts a terme per l’estat d’Israel, la Unió Europea i també 
Catalunya continua tenint un tracte comercial de privilegi amb aquest estat opressor, que 

assassina civils innocents, que reconeix com a legal la tortura i viola sistemàticament els 
convenis de Ginebra i els Drets més elementals, i que desenvolupa una trama per estrangular 

econòmicament el territori palestí. 

És per tot això que, a instància de la Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament 

d’Alella, acordem: 

 

1. Denunciar el bloqueig que l’estat d’Israel efectua sobre Gaza 

2. Exigir que es reconegui el dret del poble palestí a tenir el seu propi estat 

3. Exigir que Israel acomplexi amb les resolucions de les Nacions Unides  

4. Apel·lem a la solidaritat ciutadana, especialment entre la ciutadania mediterrània, 
que amb la seva història poden inspirar una flama en pro de la pau i la justícia al 

territori palestí i a tota la zona i, 

5. Comunicar aquest acord a l’Ambaixada d’Israel, al Ministeri d’Afers Exteriors i 
Cooperació del Govern Espanyol, a l’Ambaixada de Palestina, a la Secretaria d’Afers 

Exteriors de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 

 


