7 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUIA I
SOM GRAMENET CONTRA EL RECONEIXEMENT PER PART DELS EUA DE JERUSALEM
COM LA CAPITAL D’ISRAEL.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 22 vots a favor [PSC, SG i GE-ICV-EUiA] i 5
abstencions [C’s i PP] dels 27 regidors assistents, aprova la moció següent:
“La declaració unilateral donada a conèixer pel President dels Estats Units de reconèixer a
Jerusalem com la capital d'Israel, en oberta violació a diverses resolucions del Consell de
Seguretat de Nacions Unides, i al consens sobre l'estatut internacional de Jerusalem per part
de la comunitat internacional.
Veient la decisió de traslladar Ambaixada americana des de Tel Aviv a Jerusalem, els EUA es
converteix en l’únic país del món en seguir les polítiques d’annexió d’Israel. A més, Donald
Trump passa a convertir-se en aliat de les polítiques més extremistes de Benjamin Netanyahu,
dels colons més fanàtics d’Israel i de les forces més reaccionàries al seu propi país. Des del
Grup Municipal Gent d’Esquerres-ICV-EUiA condemnem enèrgicament aquesta decisió com
una agressió contra la pau i la legalitat internacional.
Com ja va fer en abandonar l’Acord de París contra el Canvi Climàtic i com està fent amb la
seva escalada suïcida en la crisi amb Corea del Nord, aquesta decisió suposa un nou atac de
Trump a la legalitat internacional, les institucions del multilateralisme democràtic, el consens
internacional de la resta de països del món i pot suposar un esclat de conseqüències
imprevisibles per a l’Orient Mitjà i tothom.
L’estatus de Jerusalem és l’assumpte més sensible del consens internacional que ara ha
destrossat Donald Trump. És una de les ciutats que més ha patit l’ocupació i les polítiques de
colonització. Els seus habitants pateixen una política quotidiana de demolicions, expulsions,
detencions arbitràries, confiscacions de terres, discriminació i segregació quotidiana i violència,
especialment quan és atacat l’estatus dels Llocs Sants.
No hi ha dubte que amb aquesta decisió, l'administració del President Donald Trump ha creat
un perillós precedent i les conseqüències són impredictibles i podrien significar, entre moltes
altres, una polarització encara més gran a l'Orient Mitjà així com una recrudescència d'accions
violentes.
La Unió Europea i Espanya no poden donar cobertura a aquesta política de Donald Trump. La
UE, com a major donant econòmic del procés d’Oslo, està davant l’última oportunitat per
acabar amb una política de mediació davant Israel i Palestina que, a la pràctica, ha afavorit les
polítiques d’ocupació en permetre que Israel violi quotidiana i sistemàticament les resolucions i
legislació internacional i els drets humans de la població palestina.
Espanya ha desaprofitat l’oportunitat de passar de les paraules, reconeixent a l’Estat palestí, a
l’acció, implementant accions contra la colonització de terres d’Israel d’acord amb la resolució
2334 elaborada durant la seva presidència del Consell de Seguretat de Nacions Unides.
Incloent-hi, tal i com expressa la resolució, el cessament de totes les activitats, incloses les
activitats econòmiques i empresarials que es realitzen als assentaments il·legals.
No hi ha més temps per perdre: Espanya i la UE han de posar en marxa polítiques per complir
la legalitat internacional, pressionar i sancionar Israel si no acaba amb l’ocupació, el bloqueig a
Gaza i les seves polítiques d’apartheid.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Instar a la comunitat internacional que exigeixi als Estats Units a anul·lar la decisió
unilateral de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel.
Segon - Expressar el suport a les resolucions pertinents de l’Assemblea General de les
Nacions Unides relatives a l’arranjament pacífic de la qüestió de Palestina, en les quals
s’afirma la necessitat que Israel es retiri del territori palestí ocupat des de 1967, inclosa
Jerusalem Oriental; es realitzin els drets inalienables del poble palestí, principalment el dret a
la lliure determinació i el dret al seu Estat independent; es resolgui de manera justa el
problema dels refugiats palestins de conformitat amb la resolució 194 (III), d’11 de desembre
de 1948, i cessin completament totes les activitats israelianes d’assentament al Territori Palestí
Ocupat, inclosa Jerusalem Oriental, l’annexió del qual no ha estat reconeguda per la comunitat
internacional.
Tercer - Comunicar el contingut d’aquesta moció als Governs d’Estat Espanyol i de la
Generalitat de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del
Parlament de Catalunya, i del Parlament Europeu, així com a la Missió Diplomàtica d’Israel a
Espanya i la Missió Diplomàtica de Palestina a Espanya. Alhora que fer-lo arribar a les entitats
colomenques o vinculades amb Santa Coloma que treballen diàriament per garantir els drets
del poble palestí.”

