MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) EN SUPORT AL POBLE PALESTÍ I CONTRA EL
MILITARISME
Un cop més Israel colpeja la població palestina en una nova escalada de violència que
fins el moment ha deixat 526 víctimes i més de 3200 ferits, la immensa majoria civils
entre els quals nombrosos nens i nenes. La franja de Gaza està patint, de nou, la
duresa i contundència de l’exèrcit israelià per via marítima, aèria i terrestre, que actua
amb total impunitat en el marc d’una comunitat internacional que fa la vista grossa a
aquesta barbàrie.
La franja de Gaza és un territori palestí on hi viuen un milió i mig de persones, una
gran part dels quals són refugiats de la guerra de 1948 i que en el seu dia a dia han de
patir la pressió israeliana en la seva activitat quotidiana. És per això que Gaza pot ser
considerada la presó més gran del mon ja que els seus habitants no tenen sortida a
l’exterior: per mar son assassinats fins i tot els pescadors que gosen sortir a pescar,
amb Egipte la frontera està tancada per Rafah i amb Israel el tancament és total.
Israel bombardeja Gaza sense cap mena de consideració. En cap cas es tracta d’atacs
selectius. Ho demostren les declaracions de responsables a la zona de MSF (metges
sense fronteres) que certifiquen que han estat atacades ambulàncies que pretenien
socórrer morts i ferits pels atacs de l’exèrcit hebreu, que han estat assassinats personal
sanitari i periodistes perfectament identificats i fins i tot que han estat atacats hospitals
de la franja, ignorant totalment totes les regles que estableix la Convenció de Ginebra.
Malgrat les evidències, la comunitat internacional no es pronuncia fermament ni
imposa sancions a Israel, un fet que deixa sense conseqüències el fet de bombardejar
població civil.
Fins i tot, en diverses ocasions, l’ONU, mitjançant el Consell de Seguretat o la pròpia
Assemblea General ha adoptat resolucions que sistemàticament s’han ignorat i
desobeït, molt sovint amb la complicitat dels EEUU.
Aprofitant aquesta moció, la CUP també vol que Vilanova es declari vila
“antimilitarista”, ja que considerem que el tarannà de la ciutat és, i ha de seguir sent,
pacífic i totalment aliè a qualsevol fet relacionat amb les forces armades. Entenem que
els exèrcit estan ideats per matar, i per aquesta senzilla qüestió, no han de tenir cap
mena de presència a la nostra vila.

Per tot plegat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar el següents ACORDS:
PRIMER- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mostra el seu rebuig frontal a les
operacions militars efectuades per l’exèrcit d’Israel sobre la Franja de Gaza, i es
solidaritza amb el poble palestí.
SEGON- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú recolzarà qualsevol campanya, que
promogui un col·lectiu o entitat del nostre municipi, la destinació de la qual sigui donar
a conèixer la situació del poble de Palestina.
TERCER- Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i
Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest
sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a no establir cap tipus de
conveni ni tracte acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o
organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de
reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional.
QUART- Declarar la ciutat “Vila Antimilitarista”, on no s’autoritzi cap mena d’activitat
on hi participin forces armades.

