col·laboració militar entre l’estat espanyol i israel
1. presentació
El moviment de solidaritat amb Palestina de Catalunya, format per la Coordinadora d’Entitats: Amb
Pa-lestina al Cor, BDS Catalunya, Plataforma: Aturem la Guerra, Rumb a Gaza, Dones en Rebel·lia, i
IJAN (International Jewish Anti-Zionist Network) commemora, un any més, la Naqba Palestina. Enguany, sota l’eslògan: “No més complicitat amb Israel”.
En aquesta edició s’informa i es denuncia al voltant de dos temes:
1. Els negocis d’armes i seguretat, i els vincles de col·laboració, que tenen els governs de Catalunya i Israel.
2. La denúncia de la violació dels Drets Humans que es deriva d’aquesta col·laboració a tots dos
països.
El moviment té proves que aquesta connexió vincula la repressió de l’exèrcit israelià als Territoris Ocupats a Palestina amb violència dels Mossos d’Esquadra als carrers de Catalunya. Aquests realitzen
part del seu entrenament a Israel, país que té en la seguretat un dels seus millors actius comercials,
sent la població palestina l’objectiu de les seves proves i el “laboratori” on provar els artefactes militars
i de seguretat.
El 15 de maig de 1948, data de la Naqba (el desastre),
Israel va expulsar per la força a centenars de milers de palestins i palestines de les seves cases, terres i pobles. Des
de 2008, les organitzacions i moviments de solidaritat amb
Palestina, uneixen els seus esforços per a donar a conèixer les causes de la ocupació dels territoris palestins. Un dia
adequat per denunciar el règim d’Apartheid que imposa
el govern Israelià al poble palestí i promocionar el BDS
(Boicot, Sancions i Desinversions) com l’estratègia més útil
i contundent. El moviment de solidaritat català considera
que una estratègia de BDS obligarà al govern d’Israel a
canviar la seva política de repressió contra el poble palestí, igual que va passar a Sud Àfrica.
En aquesta edició, a més, el moviment de solidaritat amb Palestina es marca l’objectiu de definir nous
mecanismes de participació per augmentar el seu suport a un conjunt més ampli de la ciutadania. Per
aquest motiu, està prevista la celebració d’unes jornades de coordinació el proper 1 de juny, que aglutinaran a totes les persones i organitzacions socials que d’una manera o altra treballen en favor dels
Drets Humans i per una Pau amb Justícia i duradora a Palestina
Campanya: “No més complicitat amb Israel”
Enguany ens mobilitzem amb la campanya “No més complicitat amb Israel” en defensa de la justícia i
la dignitat, amb l’objectiu de denunciar, fer incidència política i fer sortir a la llum el rol capdavanter que
juga Israel en el disseny, investigació, implementació i venda a l’estranger dels diferents sistemes de
repressió.
Així, proporcionem informació concreta sobre els negocis i relacions militars entre l’Estat espanyol,
Catalunya i Israel, que inclouen les exportacions i importacions d’armes, la cooperació empresarial, la
formació, i els acords i pràctiques en el terreny militar i de seguretat.
També exigim a les insititucions que s’aturin les relacions i reivindiquem transparència absoluta en els
negocis que realitza l’administració catalana amb l’Estat d’Israel.

1

2. Què és la Naqba?
La Naqba, que anualment se celebra el 15 de maig, és la data en la que el poble palestí recorda
l’ocupació de Palestina per l’exèrcit israelià i l’inici de l’èxode de 1948. És la commemoració més important del calendari palestí.
La Naqba va suposar l’expulsió de més del 70% de la població i la destrucció de 530 pobles que van
ser despoblats i totalment arrasats, així com la despossessió de centenars de milers de persones de les
seves llars i la seva terra. Aquesta expulsió sistemàtica i forçada va convertir en ¾ parts de la població
en refugiades i va significar el final de l’estatus de convivència pacífica entre comunitats que existia fins
aquest moment.
La Naqba, no és un episodi històricament tancat sinó que continua a
l’actualitat. En forma de colonització massiva dels territoris palestins a partir
de la construcció il·legal d’assentaments. L’estat d’Israel practica una política d’ l’Apartheid, que es tradueix en la contínua presència de check-points
(punts de control), la segregació de terres a través del mur, la pràctica de
l’apartheid, l’apropiació dels recursos naturals, la demolició de cases, la
confiscació de terres, el col·lapse de l’economia palestina, la dificultat de
moviment i el continu aïllament al que s’està sotmetent la població palestina.
Per a mantenir aquesta situació l’ exèrcit practica la violència física i
psicològica contra una població civil. Els constants bombardejos a Gaza,
les invasions, les massacres, les neteges ètniques, els càstigs col·lectius i
les detencions administratives són un atemptat a la dignitat i als Drets Humans de les persones. Amb
aquestes estratègies s’intenta asfixiar la població i el territori al màxim fent que la possibilitat de vida sigui més una quimera que una opció real, i fent que sigui impossible, en la pràctica, crear un estat palestí
viable i autònom dins els territoris ocupats del 1967.

3. qui som
La Coordinadora d’entitats catalanes i moviments socials de solidaritat amb Palestina de Catalunya, actuem com a grup de pressió per tal que els polítics i les institucions es posicionin ferma i decididament
en defensa dels drets legítims de la població palestina. Amb Palestina al Cor, BDS Catalunya, Dones en
Rebel·lia, Rumb a Gaza, Plataforma Aturem la Guerra i IJAN (International Jewish Anti-Zionist Network)

4. Activitats de la naqba 2013
Premi Esperança a l’activisme en favor dels drets del poble palestí
El periodista Joan Roure (Badalona, 1959) membre de la secció d’Internacional dels Serveis Informatius de TV3 i especialista en l’Orient Mitjà, rebrà el Premi Esperança 2013 que atorga la Comunitat
Palestina de Catalunya. Així mateix, Pallassos en Rebel·lia ha estat guardonada amb el mateix distintiu
a la modalitat d’entitats.
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Dia: 		
Hora: 		
Lloc:
		

10 de maig
19 h.
Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona.
Passeig de Gràcia, 107.

Seran personalitats convidades d’honor la l’Excma. Sra. Majeda Almasri Ministra d’Afers Socials de
l’Autoritat Nacional Palestina i l’Ambaixador de Palestina, el Sr. Musa Amer, així com d’altres personalitats del Govern de Catalunya.
Descripció.
El Premi Esperança és l’única cita institucional anual on Catalunya mostra la seva solidaritat amb el
poble palestí. Amb 4 anys de trajectòria, ha guardonat a persones com Luisa Morgantini, vicepresidenta del Parlament Europeu (2007-2009), Maruja Torres, Rosa Regàs, o a entitats com la Plataforma
Aturem la Guerra i Amb Palestina al Cor, entre d’altres. Al llarg d’aquests anys s’ha consolidat com un
referent del diàleg intercultural i una plataforma per a la defensa de la justícia, la llibertat i els drets dels
pobles.

La complicitat i els negocis militars i de seguretat amb Israel – Acció de Carrer
Dia: 		
Hora:		
Lloc:		

12 de maig
11 hores (*)
(*)

Descripció.
Més de 40 persones entre membres de l’equip tècnic de filmació, actors i actius i activistes participaran
en una acció de carrer que denuncia la col·laboració dels governs d’Israel i Catalunya en matèria de
seguretat orientada a la repressió al nostra país i que es basa en la informació dels dossiers adjunts.

Acte Central de celebració de la Naqba-Palestina a Catalunya
Dia: 		
Hora:		
Lloc:		

15 de maig
19:30 hores
Espai Jove La Fontana

Descripció.
Presentació de la Campanya “No més complicitat amb Israel” i de la
filmació de l’acció de carrer portada a terme el 12 de maig. Concert del
Grup de rap resident a Gaza: Palestinian Unit, i dels grups Lágrimas de
Sangre i Pablo Hasél.

Jornada de Solidaritat amb Palestina de Catalunya.
Dia: 		
Hora:		
Lloc:		

1 de juny
16 hores
Ateneu Roig de Gràcia
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Descripció.
Espai de reflexió i coordinació de moviments socials.
A partir de les 16 hores
Ponències:
La repressió a catalunya i Palestina.
Intervindrà: Anaís Franquesa (Rereguarda en Moviment) i Luca Gervasoni ( Coor. d’Entitats Amb Palestina al Cor)
El Rol d’Israel a la reressió mundial.
Intervindrà: Laurent Cohen (IJAN)
Relacions Militars i de Seguretat: Catalunya, Estat espanyol i Israel.
Intervindrà: Raúl Pozo (Investigador)
La crida del BNC al Boicot
Intervindrà: membre del BDS Catalunya
A partir de les 18.30 hores
Assemblea Oberta per entitats, moviments socials i persones a nivell individual.

Concert de Solidaritat amb Palestina
Dia: 		
Hora:		
Lloc:		

1 de juny
De 21 a 24 hores
Sala Tradicionàrius – Gràcia (Carrer Anna Frank)

Actuaran:

La Troba Kung Fú (Catalunya)
Chaqlalà (Algèria)
Al Yacine (Tunis)
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5. qui col·labora a la naqba 2013
Joan Roura
Periodista, sotscap secció internacional de TV3, especialista en l’Orient Mitjà.
Pallassos en Rebel·lia
És una organització de solidaritat internacional que desenvolupa les seves accions a través de l’art i
on participen artistes de diversos països. Destaca la seva trajectòria de solidaritat amb Palestina des
de 2004 i la celebració de diversos Festivals de circ a Jerusalem, Nablús i Ramalah.
http://www.pallasosenrebeldia.org/
Majeda Almasri
Parlamentària palestina, va començar en la lluita per l’alliberació de Palestina, amb el Palestinian Nacional Movement, de ben jove a Nablus.
Palestinian Unit
Una unió de músics de Gaza membres de tres grups musicals ((Palestinian Rapperz, Black Unit i Watar
Band). Es mouen en estils diversos com ara Rap, Rythm&Blues, soft Rock i música tradicional). Les
seves lletres són en àrab i anglès.
Pablo Hasél
És cantant de rap i poeta. Va debutar en l’escena underground del rap espanyol amb la demo “Això no
és el paradís” l’any 2005, encara que no seria fins a dos anys després quan sortirien a la llum les seves
dues primeres referències: Miedo y Asco en Lleida i uns mesos més tard Trastorno Tripolar.
És autor dels llibres “Fonent icebergs” en solitari i “Vint poemes d’odi i dos cors esquarterats”, “Dos
canalles a sou de l’havana” i “Amb la solidaritat per bandera” escrits al costat del poeta Aitor Cuervo.
Lágrimas de Sangre
Lágrimas de Sangre (LDS) és un grup de hip hop que va néixer com col · lectiu per iniciativa de Neidos
i que en un principi englobava diversos artistes de la zona del Maresme i Barcelona.
En l’actualitat LDS consta de 3 membres en el directe (Neidos, Microbi i Still ill), i un quart membre
(Ziko) treballant en els dissenys. Després de diverses promos curtes i diversos treballs llargs en solitari
de cadascun dels seus membres, la banda està ultimant ja el que serà la seva primera referència de
llarga durada en conjunt, que es titularà “La Reial Música Explícita” on es podrà gaudir d’una bona dosi
de crítica social.
Rereguarda en Moviment
Rereguarda en Moviment, plataforma solidària contra la repressió. Neix, d’una banda, com a eina
per a donar suport legal, econòmic i psicosocial a totes les represaliades i enfrontar els processos
judicials presents i futurs, així com les derivacions psicològiques i socials inherents a la repressió,
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i, de l’altra, com a espai de confluència de les diverses sinèrgies sorgides de la societat civil amb
l’objectiu de bastir propostes i portar a terme accions concretes encaminades a oferir una resposta
clara i contundent a aquesta ofensiva repressiva que ens afecta a totes. Les nostres armes són la solidaritat, el suport mutu, les veus, les places i els carrers.
International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN)
La xarxa Internacional de Jueus Anti sionismes treballar des de 2008 contra l’Apartheid d’Israel, pel
retorn de la població palestina exiliada amb motiu de l’ocupació i el final de la colonització de la Palestina històrica.
http://www.ijsn.net/home/
Alejandro Pozo
És investigador sobre pau, conflictes armats i desarmament. És membre del Centre Delàs i de l’IUDESP
(UJI), entre d’altres. És doctor en pau i conflictes per la UJI amb una tesi sobre les noves guerres i els
seus factors globals. Ha treballat com a coordinador de projectes humanitaris i realitzat anàlisis i investigacions de terreny a diversos països en conflicte armat. És docent a diversos cursos i màsters sobre
pau i conflictes armats.
És autor o coautor de diversos llibres i informes, com Espanya-Israel. Relacions en matèria militar, armamentística i de Seguretat. Balanç i Tendències (2010); Atlas del Militarismo en España(Icaria, 2009)
i el documental Ahimsa. Contra la guerra (2009 entre d’altres.
BDS Catalunya
BDS Catalunya és un grup de treball format per persones que treballem la solidaritat internacional amb
Palestina des de la vessant de la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions (BDS) a
l’estat d’Israel (Boycott, Divestment and Sanctions, BDS, bdsmovement.net).
http://www.bdscatalunya.org/

6. el manifest de la campanya: no més complicitat amb israel
Prou repressió contra els moviments socials
Prou col·laboració policial i militar amb Israel
Nosaltres, els moviments socials ens organitzem per fer front a un sistema que ens deixa en l’atur, que
desnona una família cada 15 minuts, que persegueix a les persones emigrants, que ens precaritza, que
ens explota. Volem una vida digna i justa per a totes les persones. I, en front nostre, l’estat s’organitza
per reprimir-nos, per respondre amb intimidació i violència al nostre desig de canvi.
Denunciem la creixent repressió i la violència que es practica contra els moviments socials a Catalunya. Denunciem que aquesta estratègia vulnera l’estat de dret i vol mantenir les actuals injustícies.
Denunciem que la repressió que vivim a Catalunya està profundament interconnectada amb la
repressió global que pateixen els moviments socials i, concretament, amb la infraestructura de seguretat i militar israeliana. El mateix exèrcit i empreses de seguretat i militars privades que mantenen
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sota ocupació a Palestina, han utilitzat la població Palestina com un enorme camp d’entrenament i investigació que els ha permès crear empreses, industries, productes i serveis que compren els nostres
governs i s’utilitzen per controlar i reprimir els moviments socials. Aquests productes es venen amb la
“garantia” d’haver estat provats en situacions reals, en els Territoris Palestins Ocupats.
Denunciem que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el de l’Estat Espanyol fomenten les relacions econòmiques i empresarials amb un Estat que vulnera sistemàticament la legislació internacional
sobre Drets Humans. Quan aquesta col·laboració s’estén al camp del comerç en matèria de seguretat
i militar resulta legal i èticament del tot inacceptable.
Per això
Exigim al Govern de Catalunya que interrompi immediatament la compra de materials anti-avalots i
de seguretat a empreses israelianes i suspengui tots els acords signats amb RABINTEX Industries i
empreses intermediàries per la compra de material de seguretat i anti-avalot.
Exigim al Govern de Catalunya que informi sobre els centenars de milers d’euros (dels nostres impostos) que han pagat a l’empresa de seguretat israeliana “Hancal System Engineering” per assessorament en matèria de seguretat i control a les presons.
Exigim al Govern de Catalunya que retiri immediatament el seu suport institucional a l’empresa
“Guardian Homeland Security”, que forma a cossos militars i policials en matèria de seguretat en camps
d’entrenament a la Palestina ocupada i utilitza el logo dels Mossos d’Esquadra per publicitar els seus
serveis.
Exigim al Govern de Catalunya i al de l’Estat Espanyol que no autoritzin a empreses a importar i
exportar material militar a Israel (torpedes, cartutxos i armament divers), com per exemple Tyco electrònics o Indra, amb seu a Barcelona.
Exigim al Govern de Catalunya que les empreses privades israelianes del megagrup de seguretat
ICTS no realitzin tasques d’identificació i interrogatori de viatgers a l’Aeroport del Prat.
Exigim a les nostres Universitats, la UAB, la UPC i la UPF, i institucions com ACC10 que suspenguin
la seva col·laboració en projectes de recerca amb Israel en matèria de Seguretat i Defensa.
En l’aniversari del 15 de maig de 1948, data de la Nakba (el desastre), quan Israel va expulsar per la
força a centenars de milers de palestins i palestines de les seves cases, terres i pobles, ens mobilitzem
en defensa de la justícia i la dignitat, saludem al Poble palestí en resistència i el fem arribar la nostra
solidaritat: no està sol i no l’oblidem.

Signa el manifest en català
Signa el manifest en castellà
Signa el manifest en anglès
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Més informació
Web de campanya: www.naqba.org
Twitter: @palestinalcor
Facbook: Amb Palestina al Cor
Per a contactar
Txus Blanco: comunicacio@acsur.org
Tlf: 93 317 86 07 – 650 68 19 28.
Laila Serra: laila@nova.cat
Tlf: 93-551 32 92- 661 44 33 08
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