MOCIÓ DE REBUIG AL PATROCINI D’ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT
D’ARTÉS PER EMPRESES QUE COL·LABORIN AMB L’EXÈRCIT ISRAELIÀ
En els darrers anys hem pogut veure com l’ocupació militar israeliana s’aguditzava especialment al
territori de la Franja de Gaza, amb una intervenció militar basada en una forta campanya de
bombardejos i una invasió terrestre que ha causat al voltant de 2.000 morts, la major part civils,
incloent centenars de nens i nenes. També hem estat testimonis dels bombardejos d’hospitals i
escoles gestionades per agències de les Nacions Unides, on s’hi refugiaven centenars de palestins
obligats a fugir de casa seva.
Des de l’any 2005, més de 170 organitzacions civils palestines, representatives dels diferents sectors
ideològics i religiosos, fan una crida a la societat internacional perquè implementi una campanya de
Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) a l’Estat d’Israel, per tal de que aquest es vegi obligat a
complir la legislació internacional, reconegui el dret d’autodeterminació del poble palestí i desmantelli
el règim d’apartheid.
Aquesta campanya està inspirada en la campanya de boicot, desinversions i sancions que va
contribuir a acabar amb l’apartheid sud-africà als anys ’90. A més a més de les organitzacions
palestines ha estat recolzada per múltiples organitzacions de solidaritat arreu del món, així com
també per organitzacions d’israelians i israelianes.
De fet, aquest mateix consistori es va adherir a aquesta campanya civil internacional , al maig del
2013, coincidint en el 65è aniversari de la Nakba Palestina.
Per coherència, i per refermar que l’Ajuntament d’Artés no vol col·laborar amb empreses que es
lucrin amb l’aparheid palestí ni que promoguin la guerra. I en el marc de la solidaritat amb el poble
oprimit palestí, proposem al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Rebutjar qualsevol patrocini de cap empresa o organització mentre col·labori amb l’exèrcit
israelià, exploti els recursos del Mar Mort (vetats als palestins, tot i que bona part de la riba s’enclava
dins el seu territori), o participi del negoci de la ocupació a Palestina.
SEGON. Donar-ne coneixement a la població a través dels mitjans de comunicació municipal, amb el
text d’exposició de motius i els acords de la present moció.
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