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Assumpte:  Moció  presentada  pel  Consell  Solidari  per  manifestar  la  solidaritat  amb  les  víctimes  i 
familiars,  i  tanmateix amb la població de Palestina;  i  sol·licitar  que es promogui el  diàleg per tal  de 
superar aquesta greu situació (MOCI2018000033).

MOCIÓ

Atès que la intervenció de l’exèrcit israelià ha causat més de seixanta morts i més de dos 
mil ferits, segons el Ministeri de Sanitat de Gaza.

Atès que per aturar les protestes de la Gran Marxa del Retorn esdevingudes en diversos 
punts  de la  tanca que separa Israel  de la  Franja  l’exèrcit  ha respost  amb material 
antiavalots i disparant foc real contra els manifestants.

Atès que el  secretari  general  de l’ONU,  António  Guterres  ha fet  una crida  per  una 
“necessària contenció i dóna suport a la demanda d’una solució política per la qüestió 
d’Israel i Palestina”.

Atès que no hi ha un Pla B a una solució entre els dos estats on israelians i palestins 
puguin viure en pau i amb una seguretat mútua assegurada i amb la plena cooperació de 
la comunitat internacional.

Atès  que  condemnem  enèrgicament  aquesta  matança,  ens  reafirmem  en  que  la 
violència no pot ser mai la solució a cap conflicte i només amb la defensa , la garantia i la 
protecció dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament es poden crear les 
bases d’un diàleg necessari per assolir una pau justa i duradora.

Atès que demanem a Israel que aturi la violència i rendeixi comptes del que ha passat i  
que  els  líders  israelians  i  palestins  facin  les  crides  a  aturar  la  violència  a  Gaza  i 
reprenguin el diàleg aprofitant les commemoracions clau d’ambdues nacions els propers 
dies.

Atès la greu situació que es pateix i a l’efecte de contribuir en la mesura del possible a 
evitar l’escalada del conflicte i a posar en marxa iniciatives per a la seva resolució, el  
Consell de Solidaritat de Sant Feliu de Llobregat, demana al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat:

1. Instar a la resta de municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de 
Catalunya, Associació de Municipis de Catalunya, a la Xarxa d’Alcaldes per la 
Pau i  al  Fons Català de Cooperació a que presentin  mocions de suport  per 
resoldre el més aviat possible aquesta situació.

2. Instar que aquestes mocions es facin extensibles a la resta de municipis i a la 
Federació de municipis Espanyola.

3. Sol·licitar que la suma de les accions dels organismes catalans i espanyols siguin 
presentades al govern espanyol, per tal d’instar  a que es busqui una solució 
mitjançant el diàleg a la situació que es pateix a la Franja de Gaza.
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4. Instar a tots els organismes internacionals, vetllin per la salvaguarda dels drets d 
ela  declaració  universal  de  drets  humans,  donat  que  els  esdeveniments 
ocorreguts a Gaza en els darrers anys, confirmen la sistemàtica de vulneració 
dels mateixos.

5. Comunicar  aquest  acord  al  Fons  Català  de  Cooperació,  a  la  Federació  de 
Municipis de Catalunya, Xarxa d’Alcaldes per la Pau, a la Delegació del Govern 
de Barcelona,  al  Consolat  de Israel  a Barcelona,  al  Consolat  de Palestina  a 
Barcelona, a l’Ambaixada General d’Israel a Madrid i a l’ambaixada de Palestina 
a Madrid.
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