
 

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE MOLLET EN C OMÚ 
PER CONDEMNAR ELS ÚLTIMS ATACS DE LES FORCES D'OCUP ACIÓ 
ISRAELIANES A PALESTINA 

 

Des que Israel va començar a desallotjar i usurpar territori palestí el 1948, les 
agressions militars amb especial impacte sobre els civils s'han convertit en una 
amenaça permanent. Els bombardejos a la Franja de Gaza s'han repetit en 
successives operacions al llarg d'aquests últims anys a un cost molt elevat de 
vides humanes i agreujant la crisi a la Franja pel bloqueig imposat per Israel 
des del 2007. Aquesta vegada, amb l'argument infame que els míssils 
domèstics són enviats des de sòl palestí, s'han llançat milers de tones de 
bombes intel·ligents i d'alta destrucció, arrasant infraestructures clau com 
carreteres, fàbriques, escoles o hospitals. 

Com el 2014, els bombardejos han estat constants i han sacsejat tot el territori 
de la Franja de Gaza dia i nit. Els objectius de l'exèrcit israelià han estat els 
barris més poblats i ja han matat més de 200 persones, entre elles més de 60 
nens. La Franja de Gaza és una de les zones més densament poblades del 
món i una operació de bombardeig massiu només pot significar genocidi de 
poblacions innocents. 

Les condemnes de la societat civil mundial i de nombrosos governs no semblen 
detenir la determinació israeliana d'expulsar els palestins, ja que aquesta última 
escalada va començar amb la violència de grups de colons d'extrema dreta 
sobre la població palestina a Jerusalem i intenta expulsar sis famílies palestines 
del barri de Sheikh Jarrah perquè les seves llars estiguin ocupades per 
colons. Això respon a un pla destinat a posar fi a la presència palestina a 
Jerusalem. En els últims dies, hem vist augmentar la violència policial, l'exèrcit 
israelià ha ocupat la mesquita d'Al-Aqsa i ha suprimit brutalment les protestes a 
tot el territori palestí, matant més de 20 persones fins ara. 

Aquest nou procés d'expulsió i colonització a Palestina, en el que és una clara 
violació del dret internacional, ha desencadenat protestes a tot el 
territori. Davant d'això, Israel ha suprimit les protestes a Jerusalem i altres 
ciutats, ferint arbitràriament i detenint centenars de manifestants. 

En l'ofensiva actual Israel ha mobilitzat 5.000 reservistes per a aquesta 
operació anomenada "Guardians del Mur", i ha prohibit el pas a la Franja de 
Gaza per a periodistes i ha bombardejat les oficines d'agències internacionals, 
buscant eliminar testimonis. 

Palestina no pot continuar sent atacada davant el silenci de la comunitat 
internacional. És per això que proposem que aquesta corporació municipal 
ratifiqui el seu compromís amb els drets humans i que assoleixi un compromís 
amb el poble palestí i la seva resistència, exigint mesures concretes que 



 

 

obliguin Israel a respectar la legalitat internacional i els drets del poble 
palestí. Després de dècades d'apartheid, aquest nou atac confirma que hem 
d'acabar amb la impunitat amb què Israel continua actuant. 

  

Per tot això, l'Ajuntament de Mollet del Vallès adopta els següents ACORDS: 

1a.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès  mostra la seva condemna més 
rotunda de l'agressió del govern israelià al poble palestí. 

2n.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès  insta el Govern espanyol a 
condemnar l'atac, reconèixer l'estat palestí i treballar pel compliment de les 
resolucions de l'ONU 

3r.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès  insta l'ONU a posar l'Estat de 
Palestina sota protecció internacional. 

4t.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès insta a l'ONU a crear 
una comissió d'investigació sobre els bombardejos israelians a Gaza. 

5è.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès  exigeix al Govern d'Israel la 
retirada dels territoris ocupats en compliment de la Resolució 242 C.S. de 
l'ONU de 22 de novembre de 1967. 

6è.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès  exigeix la demolició del mur de 
l'apartheid construït per Israel en territori palestí, i insta a reparar els danys 
causats pel bloqueig i els bombardejos. 

7é.- El ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès  insta el consistori a impulsar 
des de l'Ajuntament una campanya d'ajuda d'emergència per a pal·liar la 
situació en la Franja de Gaza, seguint així la crida de la Creu Roja a l'ajuda 
humanitària. 

8o.- Transferir els acords al president del Govern,al Ministre d'Afers Exteriors, a 
l'Ambaixador d'Israel, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

  

A.Mollet a 18 de Maig de 2021 

  


