MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, DE CONDEMNA
ROTUNDA DELS ATACS D’ISRAEL A GAZA I CRIDA A L’ALTO EL FOC
(aprovada pel ple municipal celebrat el 26 de gener de 2009)

MOTIUS:
El passat dissabte 27 de desembre l’Estat d’Israel va iniciar una
campanya d’atacs sobre la franja de Gaza, la més mortífera des de la
Guerra dels Sis Dies al 1967, que ha deixat una estela, segons fonts de
l’agencia Reuters, del govern israelià i dels serveis d’urgències de Gaza
de 709 morts i més de 3000 ferits. Moltes de les persones que han mort
són població civil, i moltes d’elles dones i infants de curta edat. Són uns
atacs que no respecten els acords de la Convenció de Ginebra.
La situació molt precària de la vida del prop de milió d’habitants que té
Gaza, ja era insostenible abans d’aquests atacs. Hi ha hagut un
empobriment extrem de la població, s’han privat de l’accés a l’aigua,
al gas i a la llum, s’han desviat o congelat els recursos per a la
cooperació i el desenvolupament dels Estats donants, entre ells la Unió
Europea, s’han intensificat els assassinats selectius i les intervencions
militars per part de l’IDF – exèrcit israelià- i els enfrontaments entre les
diferents faccions palestines per al control de la franja, s’han tancat les
fronteres amb Egipte limitant l’accés d’aliments i medicaments.
Ara en aquest moment, després d’anys d’aïllament de la Franja i el
menyspreu dels Drets Humans bàsics, així com també del bloqueig de
les darreres setmanes, els hospitals de la zona no compten amb mitjans
suficients per atendre els ferits i l’ajuda humanitària arriba amb
dificultats.
Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la
construcció d’una cultura de la pau i en l’aportació de coneixements i
fons de cooperació al desenvolupament, així com la societat civil
organitzada tenen el dret i el deure de manifestar-se davant d’aquesta
esfereïdora situació. La comunitat palestina present a Catalunya i la
societat civil organitzada demana una condemna clara per part de les
institucions públiques, i en concret de l’Ajuntament de Torelló, davant la
vulneració sistemàtica dels Drets Humans de la població palestina.
Davant d’aquesta esfereïdora situació, l’Ajuntament de Torelló, expressa
els següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí.
SEGON.- Demana l’aturada immediata, efectiva i duradora, dels atacs

d’Israel a Gaza.
TERCER.- S’adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè
garanteixin l’assistència i protecció necessàries a la població civil i
assegurin l’arribada d’ajuda humanitària, aliments i medicines.
QUART.- Reclama el retorn a la treva que Hamas ha trencat, per tal de
recuperar el comprimís per un acord de pau iniciat al procés
d’Annápolis al 2007, comptant amb l’auspici de les instàncies
internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que respecti aquest
Dret Internacional, la Carta dels Drets Humans i compleixi 15 resolucions
que l’ONU ha aprovat des de l’any 2006.
CINQUÈ.- Reiterar la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts
és l’única via per una solució pacífica i durable al conflicte, des del
compromís amb la cultura de la pau, que ha expressat de manera
amplia i reiterada la ciutadania de Torelló, així com la via del
desenvolupament i cooperació internacional.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes
amb representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats
i al Parlament Europeu.

