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La	societat	palestina	és	víctima	des	de	fa	més	de	setanta	anys	d’una	vulneració	
sistemàtica	dels	seus	drets	i	llibertats	fonamentals.	Són	nombroses	les	resolu-
cions aprovades per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i múltiples les 
entitats	del	món	acadèmic	i	de	la	societat	civil	internacional	que	han	denunciat	
la situació. Malgrat això, sota la seva aparença d’estat democràtic, Israel conti-
nua actuant amb absoluta impunitat.

La	complexa	situació	que	es	viu	des	de	sempre	als	països	que	conformen	el	
món	àrab	 i	 el	 fet	 que	 l’ocupació	 israeliana	 sobre	Palestina	 sigui	 un	 conflicte	
enquistat	 i	de	 tan	 llarga	durada	han	provocat	que,	 tot	 sovint,	 aquesta	 s’hagi	
convertit	en	una	crisi	oblidada	de	portes	enfora.

L’Associació	Catalana	per	la	Pau	va	començar	a	treballar	a	Palestina	l’any	2000	
i,	des	de	llavors,	som	testimoni	de	l’esforç	diari	per	la	vida	que	duu	a	terme	la	
societat	civil	palestina	en	totes	les	seves	dimensions.	Amb	aquesta	publicació	
-que	recull	diversos	relats	i	històries	de	persones	que	pateixen,	però	que	alhora	
resisteixen	i	creen-	,	volem	compartir	aquesta	lluita	permanent	per	la	supervi-
vència	que	acompleixen	les	persones	i	organitzacions	palestines.

Des de la nostra entitat, hi continuarem treballant a través de la cooperació al 
desenvolupament i l’acció humanitària, així com mitjançant l’educació per a la jus-
tícia	global,	amb	accions	de	sensibilització	i	formació	a	casa	nostra.	I	mantindrem	
la	ferma	convicció	que	cal	seguir	exercint	una	pressió	invariable	sobre	el	govern	
d’Israel per acabar amb l’ocupació i la vulneració de drets humans a Palestina. •

Presentació
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Palestina té prop de cinc milions d’habitants repartits entre Cisjordània, Gaza i 
Jerusalem	Est.	Cisjordània,	que	és	la	regió	a	la	qual	ens	referirem	majoritària-
ment	al	llarg	d’aquesta	publicació,	està	dividida	en	tres	zones:

Zona A: representa prop d’un 18% del territori i es troba sota l’administració de 
l’Autoritat Nacional Palestina (ANP).

Zona B: representa prop d’un 23% del territori, es troba sota control civil de 
l’ANP i control militar d’Israel.

Zona	C:	representa	prop	d’un	60%	del	territori	i	es	troba	a	mans	de	l’exèrcit	d’Israel.

A	la	pràctica,	no	hi	ha	cap	frontera	física	que	indiqui	si	es	tracta	d’una	àrea	o	d’una	
altra;	les	persones	que	viuen	a	Palestina,	però,	saben	diferenciar-les	perfectament.

La	divisió	es	produeix	arran	dels	anomenats	Acords	d’Oslo,	signats	l’any	1993,	
que	tenien	com	a	objectiu	aconseguir	una	pau	permanent	entre	Israel	i	Palesti-
na	en	un	període	màxim	de	cinc	anys.	La	pau	no	va	arribar	mai,	aquesta	forma	
de govern provisional va esdevenir permanent i l’ocupació sobre les terres pa-
lestines encara continua. •

L’ABC de Cisjordània





Dret a l’alimentació: 
malgrat les dificultats, 

fer produir la terra
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L’accés	a	l’agricultura,	a	la	terra	i	a	l’alimentació	esdevé	un	dret	universal	que	
la ciutadania palestina no té garantida. “Les principals dificultats que patim pel 
que fa a sobirania alimentària tenen a veure amb l’accés als recursos naturals. 
A qualsevol lloc del món el camperol ha de poder produir aliments”, resumeix 
l’Abbas	Milhem,	que	és	director	executiu	de	Palestinian	Farmers	Union	(PFU).

PFU	està	 formada	per	dotze	associacions	de	camperols	 i	camperoles	que	 in-
tegren	unes	5.800	persones	amb	les	quals	treballa	a	favor	del	dret	a	conrear	
les	seves	terres	 i	a	no	ser	expulsades	de	casa	seva.	L’Abbas	Milhem	defensa	
aquesta	tasca	“per dignitat i perquè és un dret humà reconegut per les lleis inter-
nacionals”.	Ell	creu	que	els	Acords	d’Oslo	no	haurien	de	perpetuar	 l’ocupació	
israeliana a l’Estat palestí. “Després de l’Acord hem vist demolicions de cases, man-
ca d’accés als recursos naturals, persones a la presó, inclosos infants. Hem perdut 
terra, hem perdut cases, i moltes persones viuen en llocs aïllats”. 

Diu	que	estaven	millor	abans	del	1994	perquè	no	hi	havia	restriccions,	mentre	
que	ara	tenen	problemes	per	arribar	a	les	seves	terres,	encara	que	tinguin	do-
cuments	que	els	assenyalin	com	a	propietaris.	“Què hi ha d’aquelles promeses 
europees? Han de fer alguna cosa!”.

Aquest	 és	 el	 sentir	 de	molts	 palestins	 que	 veuen	 restringides	 les	 seves	 lli-
bertats	a	causa	de	l’ocupació.	En	el	cas	dels	camperols,	se’ls	fa	difícil	conre-
ar els productes mil·lenaris en una terra tradicionalment rica en verdures, 
que	necessiten	aigua,	 i	en	oliveres.	Sovint	no	poden	accedir-hi	a	causa	dels	
checkpoints (punts de control militar) i dels nous assentaments il·legals de 
colons	israelians	que	fan	que	es	tallin	els	camins.	Les	dificultats	augmenten	
per	 la	gran	quantitat	de	documents	oficials	que	han	de	 tenir	per	continuar	
treballant	 les	 seves	 terres	 i	 perquè,	 per	 tal	 de	 construir	 assentaments,	 les	
excavadores destrueixen els camps.

Dret a l’alimentació: malgrat les 
dificultats, fer produir la terra

Abdullah Q. Lahlouh, viceministre d’Agricultura:  
“Controlen la nostra terra, la nostra aigua i posen una frontera”

Shareef Omar, camperol:  
“El mur és el que més ens perjudica, perquè divideix els camps”
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La situació és complicada, però l’Abbas Milhem veu possibilitats de canvi. “El cam-
perolat ha perdut l’esperança, però l’ocupació no pot fer perdre el dret a la llibertat. 
Cap ocupació dura per sempre, fins i tot l’Imperi Romà va caure. Crec que l’ocupació 
acabarà, i això em fa continuar”.	Desconfia	de	voluntats	de	pau	escrites	només	en	
un	paper,	i	sosté	que	els	camperols	han	de	continuar	replantant:	“La meva terra 
i la meva vida no la pots confiscar, no la pots portar a la presó. Per això segueixo, 
per continuar defensant la dignitat. I no només jo, més gent com jo. La llum vindrà 
després de la foscor”. Des del seu punt de vista, el sector agrícola, el govern i el 
sector	privat	s’han	de	posar	d’acord	per	tal	que	els	palestins	continuïn	conreant	
les	seves	terres.	PFU	pressiona	el	govern	de	l’Autoritat	Nacional	Palestina	per	tal	
que	ajudi	els	pagesos	amb	diferents	vies	de	finançament	ja	que,	en	cas	contrari,	
perdran les seves terres: “No poden resistir sols davant l’ocupació”.

Així ho planteja també l’Abdullah Q. Lahlouh, viceministre d’Economia Agrícola al 
Ministeri	d’Agricultura	de	Palestina,	que	no	veu	un	desenvolupament	econòmic	
en	agricultura,	sinó	un	control.	Per	a	ell,	les	tres	característiques	bàsiques	de	la	
pagesia	palestina	són:	que	en	la	seva	majoria	són	petits	camperols,	que	l’agricul-
tura	es	troba	militaritzada	a	causa	de	la	divisió	de	Cisjordània	en	tres	zones,	i	que	
la manca l’accés a l’aigua es dona precisament en els cultius de regadiu.
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L’Abdullah	Q.	Lahlouh	té	clar	que	Palestina	no	necessitaria	finançament	eco-
nòmic	d’altres	països	si	els	palestins	i	les	palestines	controlessin	la	zona	C,	que	
inclou més del 60 per cent del territori total de Cisjordània, o West Bank, com 
en diuen els palestins: “L’ocupació juga en contra de la pagesia i de l’alimentació, 
genera inseguretat alimentària i afecta negativament les famílies perquè ajuda a 
mantenir els nivells d’atur”.	A	més,	aquest	60	per	cent	és	una	zona	fèrtil	des	de	
fa	mil·lennis,	per	la	qual	cosa	el	conflicte	del	camp	s’agreuja.

Des	del	Ministeri	d’Agricultura	saben	que	l’ocupació	i	el	consegüent	patiment	
dels	camperols	van	en	contra	del	dret	a	la	terra	i	l’alimentació.	Conscient	que	
produir	aliments	es	complica	i	les	possibilitats	d’èxit	decauen,	el	Govern	palestí	
ha	obert	un	 fons	per	a	desastres	naturals	 i	per	a	demolicions,	 així	 com	una	
assegurança	específica	per	 tal	de	donar	 suport	als	 camperols.	 La	finalitat	és	
que	aquests	reinverteixin	les	ajudes,	que	produeixin	més	i	que	vegin	un	suport	
enmig	d’un	context	de	demolicions	i	fronteres.	Les	inversions	intenten	ser	més	
generoses	allà	on	faci	més	falta,	com	ara	famílies	o	indrets	que	queden	aïllats	
o marginats.

Un	altre	dels	problemes	del	 camp	palestí	 és	que	no	han	aconseguit	que	els	
productes	palestins	es	venguin	arreu	del	món,	perquè	manquen	de	permisos	
per	exportar.	Entre	la	confiscació	de	la	terra,	la	segregació	que	suposa	el	mur	
que	separa	Israel	i	Palestina,	i	els	militars	instal·lats	en	terra	fèrtil,	la	pagesia	ho	
té ben complicat. “Controlen la nostra terra, la nostra aigua i posen una frontera. 
Per desgràcia, el mur ho empitjora”, lamenta el viceministre.

Això	ho	coneix	molt	bé	en	Shareef	Omar,	un	camperol	de	70	anys	del	poble	
de	 Jayyous,	 prop	 de	 la	 ciutat	 de	 Qalqilya,	 al	 nord-oest	 de	 Cisjordània.	 Ell	
és	tot	un	activista	i	ha	arribat	a	ser	empresonat	per	defensar	la	seva	terra	
i oposar-se a dividir-la. “Els que ho tenen més difícil són els que tenen ter-
res a l’altra banda del mur. A mi encara em queden dos trossos de terra allà. 
Aconseguir aquest permís no és fàcil. Si has tingut problemes de seguretat amb 
Israel, oblida-te’n. I encara que no en tinguis, te’l poden denegar. Quan fem la 
sol·licitud hem d’aportar: foto del carnet, fotocòpia del carnet d’identitat i del 
permís de la policia, documentació que acrediti que ets el propietari de la terra 
segons el departament corresponent, certificat del tribunal, mapa que ensenyi 
que està darrere la línia de defensa, mapa que ensenyi el terreny perquè si és 
petit no obtindràs el permís. Si tens el permís, vas a la porta, que obre tres cops 
al dia, mitja hora al matí, al migdia i a la tarda. Si no pots anar-hi en el temps 
delimitat, no pots continuar amb el procés. Si no tornes a l’hora acordada, tam-
poc pots passar. Si dorms al camp i no està permès, potser l’endemà perds el 
permís. Passem, la porta però els problemes no s’acaben. No podem vendre els 
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nostres productes al mercat, i aquesta és una de les competències injustes amb 
els camperols israelians”.

Un	altre	dels	inconvenients	té	a	veure	amb	la	llicència	sobre	la	quota	d’aigua	
que	poden	utilitzar,	que	s’ha	de	 renovar	cada	any	 i	que	significa	que	 Israel	
limita	la	quantitat	d’aigua	que	poden	fer	servir.

En	Shareef	Omar	s’ha	manifestat	més	vegades	de	les	que	recorda	contra	l’ocu-
pació	i	el	mur,	i	ha	portat	denúncies	als	tribunals.	Té	clara	quina	és	la	fita	més	
important: “Continuar a la nostra terra”.	Creu	que	el	mur	és	el	que	més	els	
perjudica	perquè	divideix	els	camps. “Es van inventar la idea del mur per anar 
guanyant terreny i separar els palestins. A més, si els palestins i les palestines 
emigren, els tribunals d’Israel es poden quedar amb la terra i, així, cada cop hi 
haurà més terra per a Israel”.	 La	 pregunta	 és	 quasi	 obligada:	 “Shareef, com 
es pot viure així?”. “Com puc viure? —es pren uns segons abans de contestar—. 
Quantes eleccions tenim? Només en tenim una: tenir paciència, resistir i continu-
ar en aquesta terra”.

Ell	es	passeja	pels	seus	camps	d’oliveres	i	plataners,	mentre	explica	que	amb	
una	ideologia	clara,	resistir	no	és	tan	difícil.	“No planegem el nostre futur, tot el 
que podem fer és continuar la resistència davant l’ocupació”. 

Explica	que,	entre	els	factors	positius	que	l’ajuden	a	empènyer,	hi	ha	el	suport	
d’entitats	 locals	 i	 internacionals,	 i	 és	que	al	poble	de	 Jayyous	hi	ha	 famílies	
molt	lluitadores	que	tenen	clar	el	dret	a	la	terra	i	l’alimentació:	“Tots, homes, 
dones, infants, tots, vam deixar les nostres cases i vam manifestar-nos davant 
els tribunals i vam explicar als mitjans el desastre de Palestina. Vam guanyar als 
tribunals, jo ara tinc quatre terres, però no sé si els tribunals canviaran d’opinió”.

En	Shareef	Omar	diu	que	Israel	és	considerat	com	una	mena	de	fill	dels	Estats	
Units	 i	que	els	governs	europeus	no	 fan	prou	per	Palestina	perquè	perme-
ten l’ocupació. “Per als israelians és fàcil robar la nostra terra. Passa molt. Però 
tenim el dret d’aconseguir el nostre somni, necessitem que ens doneu suport. 
Volem que les pròximes generacions sàpiguen quin és el significat de viure sense 
l’ocupació”. “Shareef, quan creus que desapareixerà, l’ocupació?”. “M’agradaria 
que avui mateix. 

És el meu somni, però la realitat, per desgràcia, és una altra. Necessitem que els 
israelians ens considerin també éssers humans. Han de pensar en els nens i les 
nenes. Les necessitats dels infants palestins són les mateixes que les dels infants 
israelians. Quan els israelians entenguin això, tindrem la pau”. •





Dret a l’aigua: el bé més preuat
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Què	faries	si	no	hi	hagués	aigua	a	l’escola?	Portar-la	de	casa.	Això	és	el	que	fan	
molts	estudiants	palestins	quan	van	a	classe:	s’emporten	una	ampolla	d’aigua	
a	la	motxilla.	Això	té	un	problema	de	salut	afegit:	quan	un	acaba	la	seva	aigua	
i	té	set,	un	altre	company	comparteix	la	seva	ampolla,	i	així	es	multipliquen	les	
grips	i	altres	malalties	víriques.

L’Abdel	Rahman	Tamini	és	el	director	de	Palestinian	Hydrology	Group,	que	
és	una	ONG	centrada	en	temes	relacionats	amb	la	qualitat	de	l’aigua	i	les	in-
fraestructures	necessàries	per	tal	que	la	població	hi	tingui	accés.	Un	dia,	va	
anar	a	una	escola	de	la	ciutat	d’Hebron	i	va	veure	que	hi	havia	uns	pupitres	
buits. “Què ha passat? ”, va preguntar al director de l’escola. “No tenim aigua 
al lavabo ni enlloc, i hi ha noies que quan tenen el període es queden a casa”, 
li va contestar.

Això	forma	part	de	la	vida	quotidiana	dels	estudiants	i	les	estudiants	de	Pales-
tina,	però	un	dels	fets	més	problemàtics	per	a	l’Abdel	Rahman	Tamini	és	l’alt	
índex	d’aigua	contaminada,	especialment	a	 la	Franja	de	Gaza,	que	ocasiona	
en	els	bebès	l’anomenada	síndrome	del	nadó	blau	o	cianosi,	i	en	molts	casos	
moren	per	la	falta	d’oxigen.

L’origen	del	problema	de	l’aigua	a	Palestina	es	remunta	a	l’any	1967	a	la	Guer-
ra	dels	Sis	Dies	entre	àrabs	i	 israelians,	després	de	la	qual	 l’Estat	d’Israel	va	
augmentar	el	seu	territori:	es	va	fer	amb	la	Franja	de	Gaza,	que	estava	sota	el	
control	d’Egipte,	i	amb	Cisjordània,	que	pertanyia	a	Jordània.

“Un mes després de l’ocupació, els israelians van declarar que tots els recursos 
naturals eren governamentals i tota la informació relacionada amb l’aigua era 
‘top secret’. Totes les llicències i permisos que donava el Govern de Jordània als 
agricultors abans del 1967 van ser cancel·lats. Aquest és el punt d’inici del proble-
ma”. Així ho resumeix l’Abdel Rahman Tamini. 

Dret a l’aigua: el bé més preuat

Abdel Rahman Tamini, director de Palestinian Hydrology Group: “El 30 per 
cent dels pobles palestins tenen aigua menys d’una hora a la setmana”

Abbas Milhem, director de Palestinian Farmers Union: “La zona palestina 
es queda sense cultius, mentre a l’altra banda del mur tot és verd”
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Des	del	1967,	els	israelians	van	controlar	i	distribuir	l’aigua.	I	quina	és	la	con-
seqüència	d’això	en	el	món	actual?	Tal	com	explica	 l’Abdel	Rahman	Tamini,	
que	és	un	dels	màxims	experts	sobre	la	situació	de	l’aigua	a	Palestina,	el	30	
per	cent	dels	pobles	palestins	tenen	aigua	menys	d’una	hora	a	la	setmana;	el	
28	per	cent	tenen	aigua	menys	d’un	dia	a	la	setmana,	i	només	prop	d’un	30	
per cent de la població palestina té aigua assegurada.

Si	comparem	aquestes	xifres	amb	les	de	l’aigua	que	tenen	els	israelians	que	
viuen	a	Palestina,	en	els	assentaments,	la	diferencia	és	notable.	Les	dades	de	
PHG	(de	l’anglès	Palestinian	Hydrology	Group)	indiquen	que	el	consum	mitjà	
per	als	palestins	és	de	140	metres	cúbics	per	càpita,	mentre	que	per	als	colons	
israelians	és	de	560.	O	sigui,	que	els	israelians	consumeixen	quatre	vegades	
més.	En	canvi,	els	palestins	paguen	l’aigua	tres	vegades	més	cara	que	els	is-
raelians	en	territori	palestí.	Exactament	per	la	mateixa	quantitat.	Això	ofega	
l’economia	 familiar,	 sobretot	 en	aquells	 llocs	on	 l’aigua	arriba	menys	d’una	
hora a la setmana. 

La	situació	s’agreuja	perquè	la	ciutadania	palestina	no	té	accés	a	la	ribera	del	
riu	Jordà,	que	és	l’únic	riu	que	travessa	Palestina,	mentre	que	abans	del	1967,	
sí	que	podien	obtenir	aigua	del	Jordà	a	través	d’una	estació	de	bombeig.	

A partir del 1994 la situació va empitjorar amb els Acords d’Oslo. Havien de 
ser	uns	acords	per	aconseguir	la	pau	entre	Palestina	i	Israel	en	cinc	anys,	però	
a més de no portar la calma, des del punt de vista de l’aigua van tenir dues 
conseqüències:	una,	els	recursos	hídrics	romanen	encara	en	mans	d’Israel;	i	
dos, l’aigua necessària per a l’agricultura ni es menciona en els Acords. 

I	fins	i	tot	hi	ha	un	tercer	problema:	es	va	crear	un	comitè	segons	el	qual	els	
israelians	poden	refusar	qualsevol	projecte	palestí,	encara	que	estigui	a	zona	
A. “Si fem una sol·licitud al comitè, per exemple, la instal·lació d’un tanc per em-
magatzemar l’aigua a un poble, aquesta sol·licitud va a 22 departaments pales-
tins, inclosos els assentaments. Si un diu que no, el projecte es mata. I així passa 
la majoria de vegades”.

Des	d’Oslo	fins	a	l’actualitat,	la	població	palestina	augmenta	i	l’aigua	disminu-
eix.	La	majoria	de	llocs	on	es	podria	explotar	l’aigua	estan	en	la	zona	C,	que	
correspon	al	control	de	l’exèrcit	israelià,	i	els	palestins	no	poden	accedir-hi,	ni	
fer	canalitzacions,	ni	tenir	infraestructures.

Mentre això passa, l’Estat d’Israel inverteix a la dessalinització de l’aigua del 
Mar	Mort,	un	macroprojecte	amb	el	qual	vol	obtenir	200	milions	d’aigua	extra	
a partir del 2020 i transportar-la amb grans conductes subterranis. L’Abdel 
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Rahman Tamini ho resumeix així: “L’aigua israeliana està sota els nostres peus 
i s’usarà en els assentaments perquè és barata, està disponible i està a prop. Per 
què necessiten més aigua a Cisjordània? Per què han canviat part de l’estratègia 
en els assentaments, ara tenen agricultura. Confisquen muntanyes per posar en 
marxa cultius. Fan infraestructures per al futur, per a les indústries”.

Per sobreviure, els palestins i les palestines es veuen amb l’obligació de com-
prar	la	seva	aigua.	Amb	l’objectiu	de	fer	la	vida	una	mica	més	fàcil,	l’organit-
zació	explica	a	les	famílies	i	les	entitats	com	recollir	l’aigua	de	la	pluja	i	gestio-
nar-la	de	manera	eficient.	

El	més	senzill	és	posar	grans	tancs	d’aigua	a	les	teulades,	que	és	el	que	fan	
sovint	els	hospitals	i	els	hotels	a	les	ciutats,	tot	i	que	és	molt	car	perquè	han	
d’acollir un gran volum de gent.

Quant	a	l’activitat	agrària	en	zona	de	control	israelià,	és	comú	que	els	soldats	
destrueixin	cisternes	en	què	s’emmagatzema	l’aigua	de	la	pluja:	“Una vegada, 
a l’àrea C, teníem un projecte per portar aigua als lavabos i es van arribar a em-
portar el vàter. No volen cap activitat a l’àrea C. A l’àrea A pots usar l’aigua des 
del sostre de la casa, allà els israelians no poden fer res; on sí ho poden fer és a 
l’àrea C, tant per a l’agricultura com per a l’aigua destinada a beure. Ho destru-
eixen tot”.

Els palestins, explica el director del PHG, no són considerats ciutadans per 
part d’Israel, sinó consumidors, i no compten amb ells per a res. Això, en al-
guns	pobles,	provoca	mobilitzacions	i	confrontacions	perquè	els	palestins	pa-
teixen manca d’aigua i les terres passen a mans dels colons. 

L’Abdel	Rahman	Tamini	creu	que	és	prioritari	que	hi	hagi	pressió	internacional	
per	tal	que	les	persones	palestines	accedeixin	a	la	seva	l’aigua:	“El rol que té 
ara Europa cap a Palestina és signar xecs, pagar diners. No necessitem diners, 
necessitem posicions polítiques”.

El	mal	que	fa	la	manca	d’aigua	a	l’agricultura	el	coneix	molt	bé	l’Abbas	Milhem,	
director	executiu	de	Palestinian	Farmers	Union:	“Controlen els nostres recursos 
d’aigua i la zona palestina es queda sense cultius, mentre a l’altra banda del mur 
tot és verd, i si compares els preus de l’aigua entre el camperol palestí i els colons, 
per a aquest últim és molt més barat”.

“Com hem de poder emmagatzemar l’aigua si no arriba ni a la població?”, es 
pregunta.	Ell	 té	ben	clar	que	el	problema	no	és	d’escassetat,	sinó	d’accés	a	
l’aigua.	Hi	ha	molts	talls	d’aigua,	poden	durar	dies	o	setmanes,	de	manera	que	
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han de comprar-la en tancs i esdevé caríssim. “Com que l’aigua és més cara i 
és més car produir, els preus se’n ressenteixen. Els productes que venen de fora 
poden ser més barats que els nostres perquè la producció per als estrangers és 
menys costosa”.	Així,	la	precària	economia	agrícola	palestina	queda	perjudica-
da	perquè	no	pot	competir	amb	altres	productes	de	fora	que	són	més	barats.	

Molts camperols i camperoles abandonen i marxen a la ciutat, però molts 
i	moltes	resisteixen	perquè,	com	coneix	bé	 l’Abbas	Milhem,	 “la persona que 
treballa el camp vol tenir cura de la terra en què ha viscut”. •





Drets de les dones:  
obligades a trencar el silenci
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L’Amenah	Taqatqa	viu	al	municipi	d’Illar,	que	està	al	nord	de	Palestina,	a	uns	
20 kilòmetres de la ciutat de Tulkarem. Abans vivia amb el seu marit a l’Aràbia 
Saudita,	però	quan	ell	va	morir,	per	les	lleis	del	país,	l’Amenah	Taqatqa	va	haver	
de	tornar	al	seu	poble	natal	amb	els	seus	tres	fills:	dues	noies	i	un	noi.	“El meu 
marit era molt educat, havia estudiat a Gran Bretanya, em tractava molt bé i amb 
molta humanitat. Era una persona que em respectava, respectava les meves idees 
i tenia una ment oberta. Sabia escoltar, parava atenció en un punt de vista diferent 
del seu i sabia debatre i parlar-ne. En canvi, el meu poble és molt tradicional, la 
societat no tracta les dones com ens agradaria i a la meva família tot són ordres i 
només ordres, i violència”.

Quan	va	tornar	a	Illar,	perquè	la	llei	d’Aràbia	Saudita	no	li	permetia	estar	sola	
i	amb	els	fills,	va	anar	a	viure	a	l’edifici	familiar,	on	en	una	planta	hi	havia	els	
pares, en una altra vivia el germà gran i en una altra s’hi va instal·lar ella amb els 
seus	fills.	El	germà	gran	controlava	els	pares,	els	germans	i	manava	sobre	tota	
la	família,	com	si	fos	l’únic	cap:	“Si tenim alguna cosa a dir, no ens deixa, només 
dona ordres, és com un dictador. La meva família no pot entendre que jo tingui 
idees i prengui decisions, només em veuen com una vídua i, per a ells, aquesta és 
una condició que no et permet tenir cap dret. Les dones vídues no tenim dret, en-
cara que tinguis estudis i formació, encara que tinguis una gran ment, encara que 
tinguis una gran capacitat de resolució de conflictes, encara que vulguis treballar. 
Ells no poden entendre tot això”.

L’Amenah	Taqatqa	volia	 treballar	per	mantenir	els	 seus	fills,	però	el	 germà	
gran	prohibia	totes	les	seves	iniciatives	perquè	era	vídua.	No	volia	que	bus-
qués	feina,	no	volia	que	rebés	gent	a	casa,	no	volia	que	sortís:	“El meu germà 
no confia en mi. Vol controlar la meva vida i les meves decisions. Si ets vídua no 
pots buscar feina i no pots anar enlloc. Has d’estar a casa i fer les feines de la 

Drets de les dones:  
obligades a trencar el silenci

Amenah Taqatqa, vídua: “La societat rebutja que  
una dona vídua treballi, i la llei no és prou clara”

Hanan Salman, directora de Palestinian Women Developing Centre: 
“Parlem de democràcia i del rol de la dona, però a vegades  

és més en el paper que en la realitat”
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casa que et diguin, perquè tampoc pots prendre decisions dins de la llar. Ja hi ha 
algú altre que ho fa per tu”.

L’Amenah	Taqatqa	va	rebutjar	aquesta	situació	des	del	principi,	i	això	li	va	por-
tar	a	insults,	crits,	cops	i	amenaces	de	mort	per	part	del	seu	germà.	Ni	els	veïns	
podien	anar	a	visitar-la.	Una	vegada,	un	amic	de	la	família	va	anar	a	veure-la	i	li	
va	donar	diners	per	a	ella	i	els	seus	fills,	però	quan	el	germà	gran	ho	va	veure,	
el	va	fer	fora	de	males	maneres.	Aquest	germà,	a	més,	treballava	per	al	Govern	
i	això	a	l’Amenah	Taqatqa	li	resultava	molt	complicat	perquè	ell	tenia	contactes	
a	organismes	oficials	que	l’informaven	sobre	si	ella	estava	al	carrer	i	què	feia,	
com	va	fer	un	dels	xofers.	El	germà	gran	li	va	arribar	a	demanar	les	claus	de	casa	
per	tancar-la	i	li	va	dir	que	si	no	feia	tot	el	que	ell	ordenava,	els	fills	ho	pagarien.	

La	història	de	l’Amenah	Taqatqa	està	plena	de	drames,	aquest	n’és	només	
un	petit	resum,	però	ella	va	demanar	ajuda	a	diversos	llocs;	fins	i	tot	va	es-
criure	una	carta	al	primer	ministre.	Va	arribar	a	entitats	de	dones	que	van	
escoltar la seva història, com Palestinian Women Developing Center (PWDC), 
des	d’on	la	van	acompanyar	als	mitjans	de	comunicació	i	va	ser	llavors	quan	
un	periodista	es	va	encarregar	de	fer	pública	aquella	carta	que	havia	enviat	
al primer ministre per denunciar la seva situació. “Des de llavors, hi ha calma. 



No ha passat res, però no hi ha amenaces. Li vaig dir al meu germà que aniria 
als programes si em feia mal o m’amenaçava”. 

En	el	cas	de	l’Amenah	Taqatqa,	el	problema	era	la	ment	tancada	del	seu	germà	
gran i de l’entorn: “A vegades, la societat rebutja que una dona vídua treballi, i la 
llei no és prou clara per a la situació de les vídues. Al principi estava preocupada 
per la reputació, per la meva i per la de les meves filles, però ara ja no, ara confio 
en mi mateixa més que abans”. 

Una	de	 les	persones	que	va	ajudar	 l’Amenah	Taqatqa	va	ser	 la	Raja	Abu	Eid,	
coordinadora	 i	cofundadora	de	PWDC.	Ella	 la	va	acompanyar	a	 la	 televisió,	 li	
va	donar	 suport	moral	 i	 li	 va	 fer	 costat.	 La	Raja	Abu	Eid	explica	que	una	de	
les	feines	necessàries	de	PWDC	és	canviar	les	lleis.	Entre	els	avenços	que	han	
aconseguit,	figura	augmentar	la	quota	de	dones	als	partits	polítics,	que	ara	és	
del	20	per	cent	del	total.	Aquest	debat	té,	com	a	aspecte	negatiu,	que	la	incor-
poració de la dona als llocs de decisió hauria de ser més natural i per motius 
de	qualitat,	però	ara	per	ara	és	l’única	opció.	La	part	positiva	és	que	la	dona	té	
accés a espais on anteriorment estava marginada. PWDC té el suport d’entitats 
internacionals, com ara l’Associació Catalana per la Pau, en el marc d’un projec-
te	per	promoure	una	vida	lliure	de	violència	contra	les	dones	i	en	defensa	dels	
seus	drets	fonamentals.
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Com	a	moviment	de	dones,	un	dels	principals	èxits	de	PWDC	és	haver	aconse-
guit	que	l’edat	mínima	per	casar-se	siguin	els	18	anys,	mentre	que	anteriorment	
ho	feien	als	14,	15	o	16	anys.	Volen	acabar	amb	els	matrimonis	primerencs	i	
procurar	que	hi	hagi	el	màxim	de	facilitat	per	tal	que	les	noies	tinguin	possibi-
litat	d’estudiar	i	anar	a	la	universitat,	cosa	que	fan	sovint	a	Palestina.	Tot	i	això,	
encara	hi	ha	comunitats	més	aïllades	i	tancades	en	què	l’edat	de	casament	de	
les	noies	voreja	els	14	anys.

Acabar	amb	la	violència	envers	les	dones	és	una	altra	de	les	prioritats.	Per	això,	
a	PWDC	fan	tallers	poble	a	poble	i	barri	a	barri	per	tal	que	coneguin	el	centre.	
Parlen	del	que	fan	i	ofereixen	cursos	de	formació	i	d’informació	amb	l’objectiu	
d’augmentar	l’autoestima	de	les	dones	i	que	siguin	conscients	de	quins	són	els	
seus	drets.	I	és	que	en	algunes	comunitats	troben	quotidià	que	el	marit	les	cridi	
quan	està	enfadat	i	creuen	que	els	insults	són	normals.	La	Raja	Abu	Eid	és	una	
de	les	persones	que	es	desplaça	per	donar	a	conèixer	PWDC,	preguntar	a	les	
dones	què	necessiten	i	fer	seguiment	de	cadascun	dels	casos	i,	així,	mes	a	mes	i	
any	rere	any,	aconsegueix	que	confiïn	en	ella	i	que	més	dones	s’hi	sumin.

La	feina	és	delicada	perquè	alguns	dels	discursos	sobre	els	drets	de	les	dones	
topen	amb	autoritats	religioses	que	volen	seguir	 tradicions	culturals	 i	socials	
molt	arrelades.	Hi	ha	llocs	on	els	divorcis	estan	mal	vistos,	encara	que	hi	hagi	
casos	de	violència,	igual	que	el	fet	que	una	dona	treballi	després	de	casar-se.	
“Costa molt fer entendre que una dona casada o vídua també pot treballar”, desta-
ca	la	Raja	Abu	Eid.	Per	això,	han	de	gestionar	també	com	afecten	els	comentaris	
del	veïnat,	ja	que	la	comunitat	els	pot	girar	l’esquena	i	elles	se	senten	culpables	
d’anar	a	treballar	i	deixar	els	fills	a	càrrec	d’algú	altre.	

Tulkarem, un dels llocs on treballa PWDC, té una de les taxes de divorcis més 
altes	de	Palestina:	el	42	per	cent.	A	això	ajuda	el	fet	que	hi	ha	casos	en	què	la	
parella,	abans	de	casar-se	i	consumar	el	matrimoni,	firma	un	document	prema-
trimonial	i,	si	durant	els	mesos	o	setmanes	previs	al	casament	algú	es	fa	enrere,	
l’acord	queda	anul·lat	i	també	es	considera	divorci.

Des	de	PWDC	consideren	que	una	de	les	tasques	més	importants	per	trencar	
tabús	és	parlar	d’igualtat	de	gènere	 i	 trencar	el	 silenci.	Per	 fer-ho,	 volen	 tre-
ballar	des	de	les	escoles	per	tal	que	les	joves	en	tinguin	consciència	i	des	dels	
mitjans s’obri el debat a l’opinió pública.

En	el	cas	del	jovent,	hi	ha	una	problemàtica	específica	que	anomenen	violència	
virtual. No hi ha control sobre els mòbils ni sobre les xarxes socials, molt este-
ses	entre	el	 jovent	palestí,	 i	hi	ha	casos	d’assetjament	o	en	què	els	demanen	
fotografies	amb	poca	roba	per	després	amenaçar-les	d’ensenyar-les.
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Un dels temes tabús són les relacions sexuals i les violacions. Del primer, els 
joves	i	les	joves	sovint	extreuen	informació	d’Internet.	Del	segon,	quasi	no	se’n	
parla	i	això	fa	que	la	violència	augmenti,	ja	que	d’una	banda	hi	ha	l’abús	físic,	i	
de	l’altra	no	hi	ha	consciència	social	que	realment	es	tracta	d’una	agressió.	

“Moltes dones no són conscients d’aquests temes, i no hi ha una llei que les empari 
o les ajudi quan estan embarassades o tenen els infants. No hi ha prou educació. 
Tampoc hi ha la possibilitat legal d’avortament si el fetus està molt malalt. No és 
fàcil per a una dona decidir, no som prou fortes en aquesta societat. Hem de parlar 
dels nostres drets, de cobrar el mateix sou per la mateixa feina, i no és fàcil. Si no 
som prou fortes, com ho canviarem?”, explica la Raja Abu Eid.

Darrere PWDC hi ha dones activistes i lluitadores, com la seva directora, la Ha-
nan	Salman.	 Es	 va	 casar	durant	 la	primera	 Intifada	 (1987-1993),	un	 conflicte	
entre	àrabs	i	israelians	també	conegut	com	la	revolta	de	les	pedres	per	la	quan-
titat	d’imatges	de	joves	palestins	llençant	pedres	a	l’exèrcit	d’Israel	que	van	fer	
la	volta	al	món.	La	Hanan	Salman	i	el	seu	marit	vivien	en	una	casa	petita	amb	la	
sogra	i	amb	el	germà	del	marit,	que	feia	poc	que	s’havia	divorciat.	Només	tenien	
dues	habitacions.	Aquella	època	difícil	va	empitjorar	quan	van	empresonar	el	
marit. “Tots els homes joves anaven a la presó durant la primera Intifada. Temps 
abans jo també havia estat a la presó. Jo venia d’una família comunista, sortia al 
carrer i vaig anar a la presó per la meva condició d’activista estudiantil”. 

Per	 tenir	 ingressos	per	al	 conjunt	de	 la	 família	mentre	el	marit	 estava	entre	
reixes,	la	Hanan	Salman	va	donar	classes	de	costura	i	va	vendre	falàfels	i	altres	
menjars,	però	no	va	ser	suficient.	La	situació	era	encara	de	pobresa	i	va	decidir	
vendre un dels béns més preuats a la cultura palestina: les joies del casament, 
que	tenen	un	valor	que	va	més	enllà	dels	diners,	però	de	les	quals	se’n	va	des-
prendre	per	tirar	endavant	la	família.	

Recorda	que	va	ser	molt	difícil,	però	una	de	les	finestres	de	la	casa	estava	tapa-
da	amb	cartó	i	l’altre	amb	plàstic,	així	que	havia	de	fer	alguna	cosa	per	millorar.	
Quan	el	marit	va	sortir	de	la	presó,	després	de	dos	anys,	ell	no	va	trobar	feina	
i	ella	va	continuar	treballant	als	bars	de	les	escoles.	Dècades	després,	recorda	
per	tot	el	que	ha	passat	i	somriu:	“Ara tinc una casa molt bonica”. I no només 
això: “Durant els anys d’activisme m’he fet a mi mateixa. He participat en política 
a Tulkarem, on he estat membre del comitè de coordinació; he estat membre del 
Partit Comunista i també de la Societat de Dones Treballadores”.

La	Hanan	Salman	és	crítica	amb	els	impediments	per	aconseguir	igualtat	de	gè-
nere: “És difícil per a les dones palestines tenir els seus drets. Encara que participin 
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en la vida política i social, no és suficient, no reflecteix el seu paper real. Fins i tot 
als partits continuen tenint un paper secundari. Parlem de democràcia i del rol de 
la dona, però a vegades és més en el paper que en la realitat”.

PWDC	es	va	crear	el	2002	com	a	societat	en	defensa	de	la	dona.	El	primer	pro-
grama estava relacionat amb el brodat tradicional, tant per a la roba com per a 
equipament	de	la	llar,	un	projecte	que	encara	avui	continua	i	amb	el	qual	mol-
tes dones han aconseguit tenir els seus propis ingressos i millorar l’economia 
familiar.	Anys	després	van	continuar	amb	un	altre	programa	de	processament	
d’aliments	per	fer	dolços	 i	rebosteria	per	a	dones	amb	pocs	recursos	econò-
mics, i avui dia tenen una cuina pròpia on les dones poden anar a treballar i 
després	vendre	els	aliments.	Més	endavant,	van	començar	a	fabricar	productes	
d’artesania tradicional.

Fan	cursos	de	formació	administrativa	i	financera	per	tal	que	les	dones	tinguin	
nocions	per	fer-se	càrrec	del	seu	propi	negoci,	com	ara	una	botiga:	saber	com	
crear-lo,	com	buscar	finançament,	com	demanar	préstecs	i	com	vendre	els	pro-
ductes.	Més	de	cent	dones	emprenedores	han	fet	aquests	cursos	i,	en	alguns	
casos,	s’han	constituït	algunes	cooperatives	gràcies	als	tallers	d’economia.

Pel	que	fa	al	tema	laboral,	PWDC	assessora	dones	treballadores	en	qüestions	
d’explotació	o	males	pràctiques,	juntament	amb	l’ajuda	de	sindicats,	i	han	por-
tat	casos	diversos	als	tribunals.	També	organitzen	comitès	de	formació	perquè	
les dones s’escoltin les unes a les altres i tractin sobre drets humans.

Una	de	les	grans	dificultats	de	PWDC	és	l’ocupació.	La	Hanan	Salman	es	deses-
pera: “A vegades tenim un taller, a les 11.00, per exemple, i posen un checkpoint a 
aquesta hora. Per què? Ens costa molt organitzar les trobades i les formacions, i 
si no ens deixen passar, no les podem fer”. Perden temps i diners, i l’oportunitat 
d’arribar a més persones.

L’altre gran problema és de tipus social: “A vegades, parlem de drets humans i 
diuen que parlem de com destruir les famílies. Rebutgem que les dones es casin 
molt joves, hi ha llocs on persisteix la tradició de casar les nenes quan són me-
nors. A vegades, en els tallers, són les mateixes dones les que defensen que és 
normal que el marit les pegui o les castigui. Parlem de llibertat des de diferents 
punts de vista: si et tanquen a casa, no és llibertat. Parlem de llibertat com a 
éssers humans. La llei sola no és suficient, hem d’aconseguir que cada cop més 
dones tinguin consciència dels seus drets. Hi ha molts tipus de violència i n’hem 
de parlar, no ho hem de silenciar. Hem d’encoratjar les dones perquè trenquin 
aquest silenci i parlin d’elles mateixes”. •





Drets de les persones refugiades: 
preparades per al retorn
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Inicialment,	els	camps	de	refugiats	de	persones	palestines	havien	de	ser	una	
solució	humanitària	temporal,	però	fa	setanta	anys	que	existeixen	i	hi	ha	famí-
lies	que	ja	van	per	la	tercera	generació	en	aquestes	instal·lacions.

Sovint	se	sent	més	a	parlar	dels	camps	de	refugiats	palestins	al	Líban,	a	Jordània	
i	a	Síria,	tot	i	que	en	aquest	últim	cas	la	situació	ha	canviat	en	els	darrers	anys	
per	 la	guerra	 recent	 i	els	milers	de	persones	que	n’han	hagut	de	 fugir.	Però	
també	hi	ha	refugiades	palestines	dins	de	Palestina.

Hauríem	de	remuntar-nos	a	l’any	1948,	arran	de	la	guerra	entre	Israel	i	els	paï-
sos	àrabs	veïns	i	la	creació	de	l’Estat	d’Israel.	Per	a	la	població	palestina,	aquest	
episodi es coneix com la Nakba,	que	en	àrab	vol	dir	‘catàstrofe’	o	‘desastre’	i	és	
el	nom	amb	què	es	coneix	l’èxode	massiu	de	prop	de	700.000	palestins	i	pales-
tines	que	van	haver	de	fugir	de	casa	seva	en	veure	que	l’Estat	d’Israel	s’establia	
a	la	Palestina	històrica.	En	l’actualitat,	hi	ha	5,4	milions	de	refugiats	palestins	a	
diferents	països,	el	que	suposa	la	cinquena	part	de	les	persones	refugiades	del	
món.	D’aquests	5,4	milions,	a	Palestina	hi	ha	més	de	dos	milions,	repartits	entre	
800.000 a Cisjordània i 1,3 milions a Gaza.

Aquests	milions	de	refugiats	esperen	el	dret	al	retorn,	que	no	arriba	tot	i	que	
està reconegut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU), tal com diu el 
punt 11 de la resolució 194: “Resol que s’ha de permetre als refugiats que desitgin 
tornar a casa seva i viure en pau amb els seus veïns, que ho facin així com més aviat 
millor, i que hauran de pagar-se indemnitzacions a títol de compensació pels béns 
dels quals decideixin no tornar a casa seva i per tot el bé perdut o danyat quan, en 
virtut dels principis de dret internacional o per raons d’equitat, aquesta pèrdua o 
aquest dany hagi de ser reparat pels Governs o autoritats responsables”. El mateix 
punt	de	la	resolució	especifica:	“Encarrega	a	la	Comissió	de	Conciliació	que	fa-
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Resolució 194 de Nacions Unides. Punt 11:  
“S’ha de permetre als refugiats que desitgin tornar a casa seva i viure  

en pau amb els seus veïns, que ho facin així com més aviat millor”

A Palestina hi ha més de dos milions de persones refugiades palestines, 
repartides entre 800.000 a Cisjordània i 1,3 milions a Gaza



ciliti	la	repatriació,	reinstal·lació	i	rehabilitació	econòmica	i	social	dels	refugiats,	
així com el pagament d’indemnitzacions”. No és l’única resolució internacional 
que	desoeix	l’Estat	d’Israel.

Hi	ha	una	agència	de	 l’ONU	especialitzada	en	 les	persones	refugiades	pales-
tines,	l’Agència	de	Nacions	Unides	per	als	Refugiats	de	Palestina	al	Pròxim	Ori-
ent	(UNRWA,	per	 les	seves	sigles	en	anglès),	que	es	va	crear	 l’any	1949.	Com	
que	la	situació	ja	dura	dècades,	no	hi	ha	tendes	de	campanya,	sinó	que	ara	els	
camps	estan	formats	per	edificis	cada	cop	més	alts	que	van	creixent	a	mesura	
que	augmenten	les	famílies,	per	acollir-hi	fills	i	nets.

Els	camps	de	refugiades	palestines	són	autèntiques	ciutats	que	no	són	fàcils	
de	diferenciar,	sobretot	si	estan	a	una	ciutat,	ja	que	semblen	un	barri	més	de	
l’urbs, amb les seves botigues i mercats. Els camps tenen alguns trets comuns, 
com les cases més petites i amuntegades, els carrers estrets i plens de cables, i 
les pintades propalestines a les parets.
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Aquesta	imatge	és	molt	diferent	de	la	que	es	van	trobar	els	primers	refugiats	
que	l’any	1948	van	haver	de	marxar	de	casa	seva	d’un	dia	per	l’altre,	perdent	
roba, casa, terres i animals. Alguns van ser reallotjats a campaments a Palesti-
na,	i	altres	van	marxar	a	altres	països.	Hi	ha	qui	ha	nascut,	crescut	i	potser	s’ha	
casat	en	el	camp	de	refugiats,	una	situació	que	fa	que	depenguin	de	l’ONU	tota	
la	seva	vida.	Poden	estudiar	i	anar	a	la	universitat;	de	fet,	l’educació	és	un	dels	
punts	on	més	incideix	la	UNRWA.	Amb	els	anys,	també	hi	ha	famílies	palestines	
de	classe	mitjana	i	amb	certes	comoditats.	Hi	ha	vuit	camps	de	refugiats	a	Gaza	
i 20 a Cisjordània. Tenen entre 1.000 i 100.000 persones i els més nombrosos 
estan	a	la	Franja	de	Gaza.	En	total,	la	UNRWA	té	reconeguts	58	camps	a	Jordà-
nia,	Líban,	Síria	i	Palestina.

Les	famílies	d’aquells	primers	700.000	refugiats	del	1948	són	també	reconegudes	
com	a	refugiades,	i	és	per	això	que	la	població	s’ha	multiplicat	amb	els	anys.	Els	
descendents	seran	també	refugiats	fins	que	es	trobi	una	sortida	justa	a	la	seva	
situació,	però	a	Palestina	hi	ha	qui	ja	viu	fora	dels	camps,	com	ara	joves	que	es	
casen	i	marxen	a	una	altra	ciutat,	o	bé	gent	que	es	trasllada	per	motius	de	feina.

A	Palestina,	 les	 persones	 refugiades	 es	 troben	 amb	els	mateixos	problemes	
que	la	resta	de	la	població,	com	ara	l’atur	i	el	fet	que	viuen	sota	l’ocupació	física	
militar	israeliana.	El	bloqueig	els	impedeix	l’entrada	i	sortida	del	país,	si	bé	no	
hi	ha	presència	dels	soldats	en	els	camps,	ja	que	són	un	territori	gestionat	per	
Nacions	Unides	amb	recursos	econòmics	de	diferents	països.

El	mandat	de	la	UNRWA	se	centra	en	educació	i	sanitat	bàsiques,	així	com	en	
serveis	socials.	Pel	que	fa	als	joves	sense	feina,	s’incideix	en	cursos	de	formació	
professional.	Per	a	les	dones,	hi	ha	microcrèdits	per	millorar	la	seva	economia	i	
també	existeixen	programes	específics	relacionats	amb	la	violència	de	gènere,	
ja	sigui	en	temes	de	prevenció	com	d’assistència	a	les	víctimes.

La gran majoria de treballadors i treballadores de la UNRWA són precisament 
refugiades	palestines	que	acostumen	a	viure	als	camps.	D’una	banda,	esdeve-
nen	un	exemple	de	creixement	professional	i,	de	l’altra,	gràcies	al	coneixement	
personal	de	la	situació	dels	camps,	transmeten	confiança	i	proximitat.	“El fet que 
els equips docents de les escoles siguin refugiats és una motivació per als alumnes”, 
explica	la	directora	de	la	UNRWA	a	l’Estat	espanyol,	Raquel	Martí.

Però	els	treballadors	palestins	de	la	UNRWA,	pel	fet	de	ser	palestins,	també	te-
nen problemes d’accessibilitat a causa dels checkpoints. “És il·legal, però ho fan”, 
diu	la	Raquel	Martí.	Com	es	tradueixen	aquestes	dificultats?	“Quan caduca una 
llicència de feina, Israel triga uns vuit mesos a donar un nou permís, el que suposa 
vuit mesos per tornar a exercir la feina de metge, de professora o del que sigui”.
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En	una	comunitat	sense	terra	i	sense	casa	pròpies,	un	dels	aspectes	que	més	
s’ha	treballat	als	camps	és	l’educació,	amb	uns	resultats	acadèmics	excel·lents.	
Segons	 la	Raquel	Martí,	 “la palestina és la població millor educada de l’Orient 
Mitjà”.	El	suport	psicosocial	als	 infants	esdevé	essencial	a	Gaza	 i	Cisjordània,	
especialment	a	 la	Franja	de	Gaza,	on	les	escoles	queden	inoperatives	per	 les	
bombes	i	continuen	donant	classes	en	edificis	cedits	o	en	tendes	de	campanya.	
Per	ajudar	a	pal·liar	aquesta	situació,	van	idear	una	nova	manera	de	continuar	
amb	els	cursos	més	enllà	de	l’emergència:	aprofitar	les	oportunitats	que	donen	
les	noves	tecnologies.	L’any	2012	es	va	crear	el	canal	UNRWA	TV	per	poder	con-
tinuar	amb	les	classes	quan	les	bombes	ho	impedien.

La	Raquel	Martí	destaca	l’èxit	escolar	fins	i	tot	en	àrees	de	més	conflicte:	“A la so-
cietat palestina prima l’educació. Saben que no són considerats un país reconegut 
internacionalment, i tenen l’esperança que els ciutadans i ciutadanes han d’estar 
formades per quan arribi el moment. Viuen la diàspora, estan per tot arreu. Lla-
vors, com aconsegueixen cohesió? A través de la cultura. I com ho aconsegueixen? 
Per mitjà de l’educació”. •





Dret a la salut:  
una emergència crònica
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Fa	quaranta	anys,	un	grup	de	metges	que	creia	que	la	sanitat	havia	de	ser	gratu-
ïta	i	per	a	tothom,	va	omplir	les	bosses	de	medecines	i	va	anar	a	pobles	i	comu-
nitats	aïllades,	així	com	àrees	on	s’havien	produït	episodis	de	violència	sagnant	
a	causa	de	l’ocupació	 israeliana.	Aquesta	 idea	inicial	va	anar	madurant	fins	a	
fundar-se	l’any	1979	la	PMRS,	de	l’anglès	Palestinian	Medical	Relief	Society.

Ara,	 PMRS	 té	programes	 específics	de	dones,	 infants,	 joves,	 geriatria,	 perso-
nes	amb	discapacitat,	salut	mental,	farmàcia	i	formació	de	personal	sanitari.	El	
president	de	l’entitat,	Mustafa	Barghouti,	recorda	que	inicialment	hi	havia	dos	
problemes majoritaris: “Un era, per descomptat, l’ocupació, que impedia a la gent 
l’accés a la sanitat, inclosa l’atenció primària, que no existia a la majoria d’àrees. 
D’altra banda, teníem un elevat nivell de pobresa i molta mortalitat, els indicadors 
en alguns llocs eren de 150 per 1.000 persones, el que vol dir que prop d’un 15 per 
cent moririen abans d’un any”.

“On primer vam començar a treballar va ser a Hebron. Només volíem ajudar 
la gent, no pensàvem en si estàvem fent o no un moviment, només portàvem 
medecines i uníem esforços (…) Un factor que ens va influir és que treballàvem 
als millors hospitals del país, però amb freqüència venien pacients amb malal-
ties greus, els tractàvem, milloraven i dos mesos després venien amb el mateix 
problema. Ens vam preguntar per què, i vam veure que era perquè ningú els feia 
un seguiment. El factor principal era la violència dels israelians contra la gent i 
la privació de l’accés als serveis, el que significa l’estrangulació de la població. 
La violència estava prenent molta força: disparaven, mataven, empresonaven 
la gent...”.

Els voluntaris i voluntàries, i alhora activistes, van haver d’aprendre primers 
auxilis	per	ajudar	 la	població.	Més	tard	van	crear	 les	clíniques	mòbils,	una	
mena	d’ambulàncies	plenes	d’estris	mèdics	per	ajudar	els	malalts	 in	situ,	 i	
que	a	més	de	realitzar	tasques	d’urgències,	es	desplaçaven	a	pobles,	camps	
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Mustafa Barghouti, president de Palestinian Medical Relief Society:  
“El 1967 vaig veure sang, com a qualsevol episodi de violència,  

però també vaig veure la derrota: estàvem ocupats”

Nabeela Zaied, infermera: “Amb les clíniques mòbils arribem  
a llocs on no hi ha doctor, ni aigua, ni electricitat”
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de	refugiats	i	comunitats	on	no	hi	havia	serveis.	Com	que	les	clíniques	mò-
bils	 no	 eren	 suficients,	 van	 veure	 la	 necessitat	 de	 crear	 infraestructures	 i	
centres	mèdics	d’atenció	primària.

“La violència ve i va”,	explica	Mustafa	Barghouti.	“El que va començar esporàdi-
cament amb la primera Intifada, els primers auxilis, ara ho tenim més sistema-
titzat i comptem amb personal voluntari”.	Si	 inicialment	tenien	problemes	de	
malalties	infeccioses,	paràsits,	tifus	i	brucel·losi,	també	anomenada	febre	de	
Malta,	ara	se	centren	molt	en	prevenció	i	en	atenció	sociosanitària,	en	què	a	
més	de	tenir	cura	de	les	malalties,	es	fixen	en	l’estil	de	vida	de	les	comunitats	
i	focalitzen	també	en	persones	amb	discapacitat,	gent	gran,	violència	de	gè-
nere i ajuda psicològica.

PMRS	treballa	a	Gaza,	Cisjordània	i	Jerusalem	Est.	Ha	passat	per	moments	molt	
crítics,	sobretot	a	causa	de	l’empresonament	de	metges	cap	a	l’any	1985,	que	
impossibilitava	que	poguessin	atendre	els	ferits:	“Van arrestar els nostres equips, 
van portar gent als tribunals perquè formaven voluntaris sense el permís de l’auto-
ritat (…) La primera Intifada (1987-1992) va ser un repte. Va ser molt dur, però va ser 
agraït perquè ens va ajudar a créixer. Vam haver de tirar de creativitat. Molts dels 



nostres doctors i líders van ser empresonats, perquè atenien gent sense informar 
els israelians. Què vam fer? Vam fer ús de les persones que havien empresonat per 
saber què feia falta a les presons i fer-los arribar medecines”.

Formar	part	de	PMRS	significa	anar	més	enllà	dels	criteris	mèdics:	“Al principi va 
ser més una acció que una necessitat, però després l’ocupació va fer molt difícil la 
vida de la gent, ells controlaven Palestina. Després es va generar la idea de llibertat 
i independència, i vam començar a crear una infraestructura per donar suport a 
la gent palestina”.

Potser	el	germen	de	PMRS	es	remunta	al	1967,	quan	va	començar	l’ocupació.	
Llavors	Mustafa	Barghouti	formava	part	dels	scouts i va rebre un curset de pri-
mers auxilis: “Vaig veure sang, com a qualsevol episodi de violència, però també 
vaig veure la derrota: estàvem ocupats. Temps després vaig tenir dos sentiments al-
hora: d’una banda, volia aprendre i per això vaig estudiar medecina, i en segon lloc 
sentia la responsabilitat, perquè vaig veure que el nostre país estava sent ocupat. 
No es tractava només d’alliberar els nostres germans i germanes, ara també estem 
ocupats. Vaig creure en la necessitat de salvar i cuidar vides, i això es tradueix en la 
feina de la nostra organització”.
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Per	PMRS	han	passat	més	de	40.000	persones	voluntàries,	algunes	de	les	quals	
acaben	sent	treballadores	de	l’entitat.	És	el	cas	de	la	Sabreen	Abeedallah,	co-
ordinadora	de	projectes.	Va	començar	com	a	voluntària	fa	vuit	anys	quan	es-
tudiava	Medecina	de	Laboratori	a	 la	Universitat	 i,	posteriorment,	mentre	feia	
un Màster en Cooperació Internacional i Desenvolupament. Per a ella, un dels 
grans	atractius	de	 ser	 voluntària	de	PMRS	és	 tota	 la	 formació	que	 reben	en	
funció	dels	seus	interessos,	capacitats	i	disponibilitat.	“Hi ha molts cursos, sobre 
problemes de salut i sobre temes socials de les comunitats. Quan passes a formar 
part de PMRS, automàticament et converteixes en ajudant en educació”. 

La	Sabreen	Abeedallah	ha	coordinat	diferents	projectes,	com	ara	d’empodera-
ment	econòmic	de	dones,	de	salut	dental	o	de	joves.	En	aquest	últim	cas,	tracta	
sobre	salut	sexual	 i	reproductiva	i,	a	més	de	serveis	mèdics,	 intenta	donar	la	
informació	adequada	de	la	millor	manera	per	tal	que	qualli	bé	entre	els	adoles-
cents. “PMRS és una organització per a la comunitat, és local, no és internacional, 
i està feta des de la base. Coneixes la gent i la societat. Quan veus que els projectes 
que has posat en marxa funcionen, és boníssim. He treballat amb dones i he vist 
els avanços. Entre els moments més feliços que he tingut també està treballar amb 
els infants, perquè cada dia fas activitats amb ells a les escoles, així que quan els 
ensenyes i veus que els estudiants són millors, millors i millors, sents que estàs fent 
moltes coses. M’agrada treballar amb la gent, visitar les comunitats I fer activitats”.

Un	dels	programes	d’èxit	de	PMRS	és	el	de	 les	clíniques	mòbils.	En	tenen	un	
total	de	cinc,	que	cada	dia	es	desplacen	als	 indrets	més	allunyats	 i	amb	més	
dificultats.	“Van a llocs on no hi ha metge, els nostres professionals examinen els 
pacients i els proveeixen de les medecines necessàries”, explica el doctor Moham-
mad	Iskafi,	que	fa	trenta	anys	que	treballa	a	PMRS	i	n’és	director	d’Emergències	
des	de	fa	20	anys.	Diabetis,	hipertensió,	infeccions,	malalties	de	la	pell,	paràsits	
i	bacteris	són	alguns	dels	problemes	amb	què	tracten	els	equips	de	 les	clíni-
ques	mòbils.	Quan	hi	ha	violència,	les	víctimes	tenen	ferides	ocasionades	per	
trets, bales de goma i gas lacrimogen: “La nostra gent es manifesta en contra de 
l’ocupació, i contra la imposició de polítiques per part dels ocupadors, i aquestes 
manifestacions poden acabar en violència”.

A	més	de	formació	en	primers	auxilis	per	als	professionals,	també	hi	ha	sessions	
d’ajuda	psicosocial	i	hi	ha	equips	que	s’encarreguen	de	l’atenció	psicològica	de	les	
víctimes,	però	també	del	personal	sanitari,	ja	que	viu	situacions	dramàtiques.	“Jo 
mateix vaig patir un trauma”,	recorda	el	doctor	Mohammad	Iskafi.	“Una vegada els 
soldats em van fer servir com a escut en un edifici on hi havia víctimes. Em van utilit-
zar com a escut humà, per inspeccionar cadascuna de les habitacions i les oficines, 
i em van obligar a estar amb ells durant una hora, amb aquest estrès i aquest risc. 
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Després d’això, vaig patir moltíssim. Va ser un trauma important, amb tot el soroll de 
les bombes que ressonaven a les portes, les veus que sentia… El so de les bombes era 
terrorífic… Va ser realment dur i difícil suportar-ho. Ho recordo perfectament, i això 
que va passar fa deu anys, però crec que ho recordaré tota la vida”.

De	tots	els	moments	crítics	que	ha	viscut	el	doctor	Mohammad	Iskafi,	hi	ha	
un	altre	que	 li	 ha	quedat	 gravat.	 “Vaig ser arrestat quan atenia ferits. L’àrea 
estava en zona militar, i en zona militar no volen que ningú hi vagi, ningú, ni que 
siguis un metge que va a ajudar una persona ferida. Vaig anar-hi per casualitat, 
per ajudar les víctimes, i em van arrestar per un dia i una nit. Per res. Només per 
prestar servei sanitari. Em van fer moltes preguntes, al final em van deixar anar, 
però va ser molt difícil per a mi. Per què havia d’estar a la presó? Per fer serveis 
humanitaris! I segons la llei internacional humanitària, tinc permís per fer aquest 
servei sense cap problema amb l’autoritat. Hauria de tenir accés a qualsevol àrea 
sense problema”.

PMRS	té	cinc	clíniques	mòbils	a	Cisjordània	que	treballen	sis	dies	a	la	setmana	
(si	 no	hi	ha	emergències	 afegides)	 i	 tenen	 repartides	 les	 àrees	d’actuació.	 El	
doctor	Yousef	Salama	i	la	infermera	Nabeela	Zaied	formen,	juntament	amb	un	
conductor	i	una	auxiliar,	una	d’aquestes	clíniques	mòbils.	Els	dimarts	toca	anar	
a	la	comunitat	beduïna	de	Jabal	Al	Baba,	que	està	al	poble	d’Al-Azarya, prop	de	
Jerusalem	i	d’assentaments	il·legals	israelians	que	pressionen	per	fer-los	fora	i	
obtenir més terres per als colons.

Per	arribar-hi	sense	dificultats,	els	membres	de	l’equip	tenen	una	targeta	que	
els	identifica	com	a	membres	de	PMRS	i	en	la	qual	hi	ha	la	bandera	de	la	Unió	
Europea	i	d’Alemanya,	fet	que	posa	de	manifest	el	suport	explícit	europeu	a	la	
tasca	mèdica	on	faci	 falta.	 Jabal	Al	Baba	és	el	 lloc	amb	més	recursos	dels	que	
visita	l’equip	de	la	clínica	mòbil,	perquè	hi	ha	una	mínim	d’infraestructura,	que	és	
un	petit	centre	mèdic	al	qual	cada	dimarts	porten	maletes	de	medecines,	llitera,	
guants, bàscula, ordinador, taules i altres estris per muntar en pocs minuts la 
consulta durant un matí. 

“Amb les clíniques mòbils arribem a llocs on no hi ha doctor, ni aigua, ni electrici-
tat”, resumeix la Nabeela Zaied. “Ens coneixen perquè venim el mateix equip un 
dia a la setmana, sempre és el mateix dia, els dilluns anem a un lloc, els dimarts 
a un altre… Es va generant confiança, les mares venen amb els infants malalts, 
tenim les seves fitxes, els donem les medecines que necessiten i els expliquem 
quantes vegades al dia se les han de prendre i durant quant de temps”. Bàsica-
ment	fan	tasques	de	metge	de	capçalera,	d’atenció	primària,	i	si	hi	ha	dificul-
tats greus els malalts s’han de derivar a un especialista.
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Per	al	doctor	Yousef	Salama,	 “que hi hagi aigua i lavabos és indispensable per 
reduir el nombre de malalties, però les comunitats més allunyades no en disposen 
i això, juntament amb la manca d’accés als serveis sanitaris de manera regular, 
empitjora la salut de la població”.

En	el	cas	de	la	població	beduïna,	com	la	de	Jabal	Al	Baba,	tradicionalment	vivien	
al	desert.	Eren	nòmades	que	anaven	d’un	lloc	a	l’altre	amb	les	seves	tendes	de	
campanya	i	acompanyats	de	ramats	de	cabres.	Però	els	temps	han	canviat.	Ara	
estableixen	les	seves	comunitats	amb	cases	que	sovint	estan	fetes	amb	teles	
i	estructures	metàl·liques,	molt	diferents	dels	edificis	que	estem	acostumats	a	
veure	a	la	resta	de	Palestina,	amb	totxos	i	fonaments	més	forts.

Els	pacients	que	atén	el	doctor	Salama	sovint	tenen	malalties	bacterianes,	pro-
blemes	estomacals	i	de	pell,	diabetis	i	malalties	cròniques	diverses.	“El més im-
portant són les medecines, perquè sense elles les complicacions s’agreugen i poden 
ser mortals”, assegura.

En	 funció	del	diagnòstic	els	dona,	gratuïtament	 i	en	el	mateix	moment	de	 la	
consulta,	les	pastilles,	la	pomada	o	el	xarop	necessaris. La	infermera	escriu	a	la	
capsa	del	medicament	quantes	vegades	se	l’han	de	prendre	al	dia. El	problema,	
reconeix	el	doctor,	és	que	a	vegades	no	tenen	la	disciplina	de	seguir	al	peu	de	la	
lletra	les	instruccions	i	quan	es	troben	millor	els	deixen,	perquè	tradicionalment	
estan acostumats a no anar al metge i a no prendre res.

El	pitjor	és	que	no	hi	hagi	lavabos.	“No hi ha banys per raons socials i econòmi-
ques”,	analitza	el	doctor	Yousef	Salama.	“Quan no estan acostumats i no tenen 
diners, les prioritats de les comunitats sovint són unes altres, i la salut és quelcom 
que preocupa més quan un està malalt. Per això, la tasca de prevenció per part de 
PMRS i dels seus voluntaris, és indispensable”.

El	doctor	 Yousef	 Salama	 compagina	 la	 tasca	a	PMRS,	 sense	 cap	 cost	per	 als	
usuaris, amb la seva pròpia clínica. Té una consulta al seu poble, Al-Tira, en la 
qual	treballa	de	7	a	9	de	la	nit.	“Si la gent no té recursos, tampoc els cobro. Ja m’ho 
donaran, si poden, quan millori la situació”.

El	matí	arriba	a	la	seva	fi	a	Jabal	Al	Baba	i	han	atès	una	desena	de	persones,	
sobretot nens i nenes petites i dones joves, i també una anciana de més de 80 
anys	que	va	amb	bastó	i	que	ha	anat	acompanyada	d’una	altra	dona	de	mitjana	
edat.	L’equip	recull	els	estris	per	 fer-los	servir	al	dia	següent	 i	s’acomiada	de	
Jabal	Al	Baba	fins	a	la	setmana	vinent.	•







Dret a la llibertat de moviment: 
històries de ‘checkpoints’
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Conduir per Cisjordània, d’una ciutat a l’altra, és una carrera d’obstacles a causa 
dels nombrosos checkpoints (punts	de	control)	de	l’exèrcit	israelià.	Allà	poden	
aturar	el	vehicle	i	retenir-lo	el	temps	que	considerin,	o	bé	tallar	la	carretera,	o	
bé	portar	conductor	i/o	acompanyants	a	la	presó.	Tothom	a	Cisjordània	té	les	
seves històries de checkpoints. 

Les	matrícules	dels	cotxes	israelians	són	grogues	i	les	palestines	són	blanques,	
i	a	vegades	verdes	o	blaves.	Els	taxis	també	són	diferents:	els	d’Israel	són	blancs	
i	els	de	Palestina,	grocs.	Això	ajuda	l’exèrcit	a	diferenciar-los	i	a	deixar	passar	o	
no els punts de control. “És un tipus d’apartheid”, assegura en Jamal Juma, coor-
dinador	de	Stop	the	Wall	(Aturem	el	Mur),	en	referència	a	la	segregació	racista	
que	va	tenir	lloc	a	Sud-àfrica.	

El	mur	que	 separa	 Israel	 i	 Cisjordània	 és	 la	 peça	més	 visible	de	 la	manca	
de	moviment	per	als	palestins.	Israel	el	va	construir	l’any	2002	i	té	més	de	
700	kilòmetres.	Un	any	després,	l’Assemblea	General	de	Nacions	Unides	va	
aprovar	una	resolució	que	condemnava	la	construcció	d’un	mur	que	enva-
eix “territori palestí ocupat ”,	amb	144	vots	a	favor	i	només	quatre	en	contra,	
però	el	mur	no	només	continua	sinó	que	Israel	no	ha	fet	cap	gest	per	seguir	
la legislació internacional. 

Per	construir	aquesta	barrera,	Israel	ha	confiscat	terres,	de	manera	que	molts	
palestins	i	palestines	s’han	quedat	sense	cultius	i	sense	cases.	Hi	ha	històries	
quotidianes	de	molts	tipus,	des	de	l’agricultor	que	un	dia	va	veure	com	l’exca-
vadora	feia	malbé	les	seves	terres,	fins	a	les	famílies	que	van	veure	com	la	seva	
casa	quedava	dividia	en	dos.	Així,	un	trajecte	que	abans	es	feia	en	pocs	minuts,	
ara	pot	resultar	de	més	de	200	kilòmetres,	perquè	han	d’anar	fins	al checkpoint 
més	proper	del	mur	que	fa	frontera	amb	Israel,	d’allà	anar	a	casa	seva	a	l’altra	
banda	de	la	tanca,	i	fer	el	recorregut	a	la	inversa	per	tornar.	Tot	això,	per	poder	
visitar	la	família.

Dret a la llibertat de moviment: 
històries de ‘checkpoints’

Jamal Juma, coordinador d’Aturem el Mur: “És un tipus d’apartheid”

Relator Especial de Nacions Unides a Palestina: “Els assentaments de tota 
índole es consideren il·legals en el dret internacional”
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Stop	the	Wall	és	una	campanya	que	té	com	a	objectiu	detenir	i	destruir	el	mur,	
tornar	 la	 terra	confiscada	 i	compensar	 la	població	palestina	per	 les	pèrdues.	
Agrupa	diferents	entitats	i	lidera	accions	i	mobilitzacions	diverses	en	contra	del	
mur,	motiu	pel	qual	el	mateix	Jamal	Juma	ha	estat	arrestat.	El	moviment	no	és	
només	contra	la	tanca	gegant,	sinó	contra	el	que	implica	la	falta	de	llibertat	de	
moviment en el conjunt de Palestina. “Hi ha més murs a banda del mur de més 
de 700 kilòmetres. Amb els assentaments i els checkpoints s’està trossejant Cisjor-
dània”, assegura l’activista, reconegut internacionalment i sovint convidat per 
països	d’Europa,	Amèrica	i	l’Àfrica	per	explicar	la	seva	experiència	i	donar	veu	a	
les seves denúncies.

El paradigma de la divisió és Hebron, on els assentaments dins la ciutat tenen 
gairebé enclaustrats els palestins. Mentre un passeja pel mercat tradicional 
àrab,	veu	torres	altes	on	els	soldats	vigilen	amb	equip	de	combat.	En	ple	cor	
històric	d’Hebron,	la	mesquita	d’Ibrahim	està	a	la	banda	àrab	i	el	santuari	jueu	
de	 la	Tomba	dels	Patriarques	està	a	 la	banda	 israeliana,	encara	que	 formen	
part	del	mateix	edifici.
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Un dels casos més coneguts i mediàtics sobre el desplaçament de la població 
com	a	conseqüència	dels	assentaments	és	el	de	la	comunitat	beduïna	de	Khan	
al-Ahmar,	que	està	a	l’espera	que	s’executi	l’ordre	de	demolició,	però	la	pressió	
nacional	i	internacional	ha	fet	que	el	procés	s’allargui.	

A	Khan	al-Ahmar	hi	 ha	prop	de	200	beduïns,	 dels	 quals	 la	meitat	 són	nens.	
Viuen	en	tendes	i	cabanyes,	i	la	seva	escola	cobreix	les	necessitats	educatives	
de	150	 infants	de	 la	 zona.	Aquesta	comunitat	beduïna	està	 localitzada	entre	
els	assentaments	de	Maale	Adummin	i	Kefar	Adummin,	i	corre	el	perill	de	ser	
traslladada	per	la	força	en	qualsevol	moment.

Les	 carreteres	que	 van	 cap	als	 assentaments	només	 són	accessibles	per	 als	
israelians,	mentre	que	els	palestins	en	 tenen	prohibit	 l’accés.	Per	això,	hi	ha	
checkpoints	a	 l’entrada	que	controlen	el	pas	d’automòbils.	A	més,	és	habitual	
que	a	 les	carreteres	de	Cisjordània	hi	hagi	 torres	de	vigilància,	amb	càmeres	
que	graven	tots	els	moviments	de	transports	i	dels	voltants	de	la	zona.	

“Volen controlar-ho tot. Les nostres vides, els nostres moviments. A tot arreu hi ha 
càmeres. Mira, aquí en tenim una. Allà una altra. A les carreteres hi ha checkpoints 
fixos i altres que poden establir-se en qualsevol moment, sense previ avís, en funció 
de les directrius d’Israel”, explica en Jamal Juma mentre condueix. “Veus aquest 
camí? El van tancar per fer un assentament a l’altra banda de la muntanya. Im-
pedia la gent accedir a les seves oliveres, a la seva terra. Vam fer una gran mobi-
lització en aquest punt i, finalment, vam aconseguir que s’obrís. Veus la barrera a 
l’entrada d’aquest poble? S’obre i es tanca quan ho diu l’exèrcit”.

Els	pobles	palestins	que	estan	a	prop	dels	assentaments	 il·legals	dels	colons	
israelians	pateixen	 l’agreujant	que	 l’entrada	 i	 sortida	poden	quedar	obstacu-
litzades	pels	soldats	d’Israel	per	motius	ben	diversos	i	que	no	tenen	l’obligació	
d’explicar,	 com	per	exemple,	motius	de	 seguretat	o	 simplement	que	han	de	
transportar en camions material de la construcció per als assentaments. Així, si 
els	estudiants	han	d’anar	a	l’escola,	el	més	probable	és	que	no	hi	arribin	o	que	
hi	arribin	tard.	El	mateix	passa	si	un	ha	d’anar	a	la	feina.	I	la	història	es	repeteix	
si s’ha d’anar a l’hospital.

Els	estudiants	de	 la	Universitat	de	Birzeit,	que	està	als	afores	del	municipi	de	
Birzeit i és de les més grans del país, estan tristament acostumats al checkpoint 
que	hi	ha	entre	la	universitat	i	la	ciutat	de	Ramal·lah.	Arribar	tard	a	un	examen	
o	a	casa	són	coses	que	passen	amb	la	freqüència	que	decideixi	Israel.	Es	tracta	
d’una de les universitats més antigues i amb més prestigi de Palestina i acull més 
de	8.000	estudiants,	dels	quals	una	mica	més	de	la	meitat	són	dones.	
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L’aeroport	és	un	altre	dels	mal	de	caps	per	als	palestins,	ja	que	no	tenen	cap	
aeròdrom internacional. Per viatjar a l’estranger han d’anar a l’aeroport Ben 
Gurion	de	Tel	Aviv,	al	qual	molt	pocs	tenen	accés,	o	bé	a	l’aeroport	d’Amman,	
a	Jordània,	a	l’altra	banda	del	Mar	Mort,	sempre	passant	un	a	un	els	diferents	
punts	de	control	de	l’exèrcit	de	l’Estat	d’Israel.

Quan Palestina estava sota control britànic, es va construir un aeroport a Jeru-
salem,	però	Israel	es	va	fer	amb	ell	el	1967	en	l’anomenada	Guerra	dels	Sis	Dies,	
i	des	del	2001	no	es	fa	servir	per	a	vols	civils.

En	Jamal	Juma	pot	viatjar	a	través	de	Tel	Aviv	perquè	va	néixer	a	Jerusalem,	però	
la	gran	majoria	de	la	ciutadania	palestina	no	té	aquesta	circumstància.	És	el	cas	
de	 l’Aya	Abu	Safa,	estudiant	universitària:	 “El meu somni és anar a Jerusalem, 
però tinc 22 anys i no em deixen passar, només la puc veure en fotos i està molt 
a prop de casa. Ni parlar-ne d’arribar a l’aeroport de Tel Aviv, clar”. Algunes per-
sones	de	més	de	50	anys	sí	poden	passar	per	aquest	aeroport,	sempre	que	ni	
elles	ni	les	seves	famílies	tinguin	problemes	amb	la	justícia.	Hi	ha	homes	i	dones	
de	negocis	que	tenen	facilitats	per	entrar	i	sortir	de	Ben	Gurion,	però	la	gran	
majoria de palestins, no hi tenen accés. 

En	Taufik	és	taxista	i,	com	que	té	més	de	50	anys,	pot	anar	a	l’aeroport	de	Ben	
Gurion	i	així	visitar	la	seva	família	als	Estats	Units.	Quan	hi	ha	episodis	de	violèn-
cia	i	tallen	carreteres	a	la	zona,	no	se	sent	segur	conduint	quan	es	fa	fosc.	“Pels 
soldats?”. “Pels colons, tiren pedres des de dalt de la muntanya i hi ha accidents. 
És perillós. Aquí dalt de la muntanya hi ha un assentament, aquí un altre, i aquí, i 
aquell d’allà”.	Se	sent	segur	en	arribar	a	Ramal·lah,	diu	que	respira	millor	i	tot.	
“Ara estem en zona àrab, estem segurs”.

En	Mohhamad	estudia	a	 la	universitat.	Són	14	germans	i	no	ha	sortit	mai	de	
Palestina,	però	té	una	germana	a	Alemanya	i	explica	que	en	un	any	i	mig	voldria	
fer	un	màster	en	aquest	país.	Ho	haurà	de	lligar	bé,	perquè,	ara	per	ara,	no	té	
possibilitats: “Ens maten cada dia, de diferents maneres. A Palestina els joves no 
marxem un cap de setmana fora de tant en tant, ni agafem un avió per conèixer 
una ciutat i una altra. És com una gàbia”.

L’últim	informe	del	Relator	Especial	de	Nacions	Unides	sobre	la	situació	dels	
Drets	Humans	en	territoris	palestins	ocupats,	de	l’any	2018,	assenyala	que	la	
població palestina “ha estat víctima de demolicions de cases i escoles, detenci-
ons i empresonaments arbitraris i restriccions de la seva llibertat de circulació 
(…) L’ocupació per part d’Israel afecta tots els aspectes de la vida dels palestins, 
ja sigui l’accés a l’atenció mèdica, la construcció d’una casa o la realització d’un 
viatge a l’estranger”.
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El	Relator	destaca	que	“els palestins que viuen molt prop d’assentaments han de 
travessar sovint llocs de control de camí a l’escola o a la feina, les ciutats i els pobles 
són objecte de tancaments per part de l’exèrcit israelià i les violacions de domicili i 
detencions nocturnes són freqüents”.	L’informe	no	deixa	lloc	a	dubte:	“Els assen-
taments de tota índole es consideren il·legals en el dret internacional”.

El	tracte	als	menors	d’edat	també	ha	estat	denunciat	per	Nacions	Unides.	So-
vint	els	detenen	als	punts	de	control	de	l’exèrcit	o	en	manifestacions	contra	el	
mur i l’ocupació. 

L’informe	del	Relator	destaca	que	a	finals	de	novembre	de	2017	hi	havia,	se-
gons	dades	aportades	pel	Servei	Penitenciari	d’Israel,	313	menors	palestins	a	
presons	israelianes,	on	hi	ha	testimonis	sobre	agressions	físiques	i	verbals,	lli-
gadures	de	mans	i	confessions	sota	coaccions.	En	canvi,	el	2017,	els	Fons	de	les	
Nacions	Unides	per	a	la	Infància	(UNICEF),	va	informar	que	només	a	Jerusalem	
Oriental	s’havia	detingut	o	empresonat	729	infants.	

La	Convenció	sobre	els	Drets	del	Nen	diu	que	la	privació	de	llibertat	d’un	menor	
s’utilitzarà tan sols com a mesura d’últim recurs i durant el període més breu 
que	procedeixi.	•





Drets mediambientals:  
fàbriques que contaminen
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A Palestina hi ha gairebé 200 empreses israelianes. El complex industrial de Ges-
huri,	prop	de	Tulkarem,	és	un	dels	exemples	del	tipus	de	fàbriques	que	s’hi	esta-
bleixen.	 Inicialment,	Geshuri	 Industries	era	una	empresa	agroquímica	situada	a	
Kafar	Saba	(Israel)	des	que	va	néixer	l’any	1979	i	en	la	qual	es	produïen	fertilitzants	
i	pesticides	per	a	l’agricultura.	Tres	anys	després	es	van	donar	a	conèixer	informes	
del	Ministeri	de	Medi	Ambient	d’Israel	que	alertaven	de	la	contaminació	que	pro-
vocava	a	l’entorn	i	va	haver-hi	molta	pressió	social	per	les	afectacions	en	la	pobla-
ció	del	voltant.	El	1987,	la	companyia	va	rebre	permís	per	part	del	Govern	d’Israel	
per	instal·lar-se	a	la	zona	de	Nitzanei	Shalom,	dins	del	districte	palestí	de	Tulkarem.

Des	de	llavors,	la	producció	agrícola	de	Tulkarem	s’ha	reduït	a	causa	de	la	con-
taminació	del	sòl,	l’aire	i	l’aigua,	mentre	que	han	augmentat	els	casos	de	malal-
ties cancerígenes, reproductives, oculars i respiratòries, especialment asma. La 
salut	reproductiva	de	les	dones	palestines	és	el	que	més	ha	afectat	la	població,	
amb un increment d’avortaments, naixements prematurs i problemes de pes 
dels	nadons,	tal	com	confirma	un	informe	de	l’Observatori	de	Drets	Humans	i	
Empreses a la Mediterrània.

Els	habitants	de	Tulkarem	s’han	manifestat	nombroses	vegades	en	els	últims	
trenta	anys	contra	aquest	conjunt	de	fàbriques	de	pesticides,	ciments,	plàstics,	
pintura	i	altres	substàncies	químiques	que	hi	ha	a	Geshuri.	Aquestes	manifes-
tacions	han	estat	reprimides	amb	violència	i	gasos	lacrimògens.	A	més,	la	Cort	
Nacional	Laboral	d’Israel,	tot	contradient	una	sentència	del	2007	de	la	Cort	Su-
prema, va denegar el 2015 la igualtat de drets entre els treballadors i treballa-
dores palestines i israelianes a Geshuri.

Mohammad	Blabi,	secretari	general	de	The	Palestine	New	Federation	of	Trade	
Unions-New	Unions,	destaca	que	en	pocs	anys	han	mort	de	càncer	sis	treballa-

Drets mediambientals:  
fàbriques que contaminen

Mohammad Blabi, secretari general de New Unions:  
“El complex industrial de Geshuri afecta la població de Tulkarem, on hi ha 

un alt percentatge de càncer i malalties pulmonars i discapacitats”

Fayez Attaneeb, agricultor ecològic: “Tenim dret a viure  
dignament i, en canvi, estem plens de fàbriques contaminants”
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dors	d’una	fàbrica	de	Geshuri:	tres	palestins	i	tres	israelians.	“Treballaven amb 
gasos considerats molt perillosos que s’usen per fumigar. S’injecten al terra i deixen 
anar aquest gas verinós. Quan manipulen aquestes substàncies, els treballadors 
només usen una màscara, que no és res”. 

Per	a	en	Mohammad	Blabi	la	gran	tasca	pendent	a	empreses	com	Geshuri	que	
tracten	amb	substàncies	químiques	és	aconseguir	un	equipament	en	condici-
ons,	com	ara	guants	 i	 roba	adequada,	però	els	propietaris	no	ho	consideren	
prioritari	perquè	no	hi	estan	obligats.	 “Encara que hi hagi revisions de salut a 
l’empresa, aquestes malalties es poden descobrir anys després i no s’indemnitzen, 
o és molt difícil, perquè costa molt trobar tota la informació per demostrar que 
són causades per l’exposició constant a aquests gasos verinosos”. La vida dels tre-
balladors, lamenta, com la del conjunt de la població palestina, és molt barata. 
“El complex industrial de Geshuri afecta la població de Tulkarem, on hi ha un alt 
percentatge de càncer, malalties pulmonars i discapacitats. N’hi ha dues vegades 
més que a Nablus, mentre que Nablus és el doble de gran que Tulkarem”.

A	falta	de	més	dades	oficials,	només	cal	apropar-se	a	Geshuri	per	veure	l’impac-
te	negatiu	al	medi	ambient	i	a	les	persones,	tal	com	afirma	Mohammad	Blabi:	
“Quan passes al costat de les fàbriques, pots olorar el que en surt. La pudor de 
plàstic és constant, i tot això afecta els veïns cada dia. A vegades, quan hi ha incen-
dis, el foc dura una setmana, no es pot aturar, crema i crema, i hi ha un núvol negre 
per tot Tulkarem. Com no ha d’afectar els treballadors? Geshuri té nou fàbriques i 
hi ha uns quaranta treballadors en torns de dotze hores que no tenen cap lloc on 
rentar-se les mans”.

Entre	el	mur	de	formigó	que	separa	Israel	de	Palestina	i	el	complex	de	Geshuri	
hi	ha	diversos	camps	de	cultiu,	alguns	dels	quals	pertanyen	a	en	Fayez	Altane-
eb,	un	camperol	que	va	veure	com	la	construcció	del	mur	destruïa	 les	seves	
terres,	però	que	no	va	cessar	en	el	seu	empeny	de	fer	agricultura	ecològica.	

Recorda	perfectament	com	era	tot	abans	del	2002	i	de	l’arribada	de	les	fàbri-
ques:	“Jo tenia una gran granja que treballava amb les meves mans. Teníem les 
nostres caixes ben ordenades i un dia van venir amb l’excavadora i van destruir 
la canalització de l’aigua i ho van remoure tot. Van venir a la nit, m’ho vaig tro-
bar d’un dia per l’altre, així que vaig seure en una cantonada per veure qui feia 
això. Vaig veure l’excavadora de la fàbrica química, van venir i van tallar. Em vaig 
enfadar molt i vaig anar cap a l’excavadora per dir que aturessin. Ho van fer tot 
malbé, tots els camps que estaven coberts amb plàstics. Així que des de Palestinian 
Farmers Union vam anar a l’Oficina de Coordinació del Districte per arribar fins als 
tribunals. Encara no he obtingut resposta. Com que havien tallat tots els plàstics, 
vaig haver de posar-los un a un, amb els meus diners i amb les meves mans, durant 
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dos mesos. El color de les plantes cada cop era més groc. Hi havia material químic 
a la nostra plantació”.

En	Fayez	Altaneeb	recorda	que	mesos	després	que	s’instal·lés	Geshuri	l’aigua	era	
tota negra. En el seu cas, tenia una canalització independent per regar les seves 
terres,	però	la	proximitat	de	Geshuri	també	li	 feia	patir.	Van	denunciar	aquest	
color	 fosc	de	 l’aigua	davant	 la	Cort	d’Israel,	que	es	va	comprometre	a	 fer	una	
verificació,	però	pocs	dies	abans	d’anar,	des	de	l’empresa	van	fer	un	gran	forat	
per desviar tota l’aigua i el van tapar. “Per a mi no és perillós”,	assegura	en	Fayez	
Altaneeb,	perquè	té	el	seu	propi	sistema	d’irrigació.	“Ho és per a la gent que viu a 
la ciutat perquè tot el gas químic que surt de la fàbrica va cap allà. Aquesta fàbrica 
abans estava a Israel, però quan la van portar als tribunals, va venir aquí. Nosaltres 
tenim dret a viure dignament i, en canvi, estem plens de fàbriques contaminants”.

El	paisatge	a	un	costat	i	l’altre	del	mur	no	té	res	a	veure.	Encara	que	les	terres	
estan separades per pocs metres, la part d’Israel és més verda. La incomoditat 
de	no	poder	creuar	el	mur	i	haver	de	fer	prop	de	dos-cents	kilòmetres	per	arri-
bar	a	l’altra	banda,	es	contraposa	a	l’afecte	que	en	Fayez	Altaneeb	té	per	la	ter-
ra. “Tota la meva família era camperola. El meu pare i el meu avi ho eren. Jo tenia 
el meu somni, tenir la meva terra, però els soldats van venir i cada dia en prenien 
un tros. L’agricultura es porta a la sang. No sabria viure d’una altra manera. És un 
sentiment i una forma de vida que només un camperol pot entendre. I aquesta és 
la meva terra”.

Abans	de	l’arribada	de	Geshuri,	els	terrenys	estaven	dividits	entre	una	part	pri-
vada	en	què	hi	havia	cultiu	de	tarongers	i	una	part	pública	per	la	qual	passa-
ven	les	línies	del	tren	que	comunicaven	amb	Turquia.	“El conflicte continua als 
tribunals”,	explica	en	Fayez	Altaneeb.	“No sé ni com ni quan acabarà, però jo no 
demano diners, jo demano poder regar, conrear i vendre. Tinc el meu propi canal 
d’irrigació. Tot això ho he aconseguit amb les meves mans i les de la meva dona i 
dels meus fills. En els últims cinc anys m’he dedicat de ple a l’agricultura ecològica, 
malgrat els impediments. He treballat en plantes orgàniques i el cent per cent del 
que plantem és orgànic. No faig servir pesticides i tinc un circuit d’energia solar. 
Saps què? Quan ens van destrossar les terres, li vaig prometre a la meva dona que 
li faria un jardí. Van passar molts mesos, però li ho vaig fer”. •





Drets laborals:  
lluitant contra l’explotació
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A	Palestina	no	existeix	el	concepte	de	baixes	laborals	o	vacances	pagades.	Si	
un	està	malalt	i	no	va	a	la	feina,	no	cobra.	Si	un	té	un	accident	de	trànsit	i	està	
a l’hospital, no cobra. “No hi ha Seguretat Social, aconseguir-la és com un somni 
per als treballadors”, explica en Mohammad Blabi, secretari general del sindicat 
New	Unions,	que	diferencia	entre	la	situació	de	les	persones	treballadores	pa-
lestines en àrea palestina i en àrea israeliana.

Per	a	qui	treballa	a	Palestina,	el	principal	problema	és	que	no	hi	ha	tribunals	
específics.	“Hi ha molts exemples de treballadors que moren, d’indemnitzacions 
insuficients, de rebaixes de categoria i de judicis que s’allarguen dècades… La falta 
de jutjats especialitzats en temes laborals fa que s’afavoreixi més els empresaris 
perquè els tribunals no representen els drets dels treballadors. Sí que hi ha treba-
lladors i treballadores que signen documents que diuen que es compleixen els seus 
drets, però és una trampa: només ho signen perquè necessiten la feina”.

Després	d’aquesta	absència	de	lleis	específiques,	en	Mohammad	Blabi	en	destaca	
el problema dels salaris: “El 38 per cent del total dels treballadors rep un sou inferior 
al salari mínim, que ja és baix, de 1.457 xéquels a Palestina (uns 350 euros), mentre que 
al costat d’Israel és de 5.000 xéquels (uns 1.200 euros). No n’hi ha ni per comprar pa, i 
el cost de la vida és el mateix. Una família de quatre o cinc persones només pot menjar 
pa i falàfel a casa. Només el 5 per cent dels negocis paguen el salari mínim”.

El	treballador	palestí	que	treballa	en	el	costat	d’Israel	no	té	una	situació	millor:	
“Des del punt de vista capitalista, un treballador és un treballador. No importa el 
color. A Israel, hi ha 80.000 treballadors palestins, oficialment treballant amb per-
misos. La llei s’hauria d’aplicar, però a vegades se la salten. És el que passa amb els 
salaris. El sou oficial és de 29 xéquels per hora, segons la llei. Això són 232 xéquels al 
dia i 5.800 per 25 dies. Però paguen com si treballessin 10 dies, encara que treballin 
25, i cobren 2.320 xéquels. A vegades paguen una part a través del banc, i una altra 
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en negre per compensar; però això és un perill si, per exemple, et fas mal a la feina i 
t’han d’indemnitzar, perquè et compensaran segons el sou que reps oficialment. No 
d’acord els 5.800 xéquels, sinó segons el que t’ingressin al banc. No és sempre així, 
però hi ha molts casos en què sí. La majoria enganya el treballador”.

“A més d’aquests 80.000 treballadors comptats oficialment, n’hi ha 25.000 més 
sense permís de feina, els quals no tenen feina fixa i poden ser arrestats. Per què? 
Per què a vegades lloguen algun apartament, els veïns els acusen, i la policia els 
deté. Però no detenen els empresaris. Com troben els empresaris aquests treballa-
dors? Acostumen a anar als checkpoints. Allà els miren els músculs i la dentadura. 
És una humiliació.”

Hi	ha	altres	treballadors,	de	més	de	55	anys,	que	no	necessiten	aquests	permi-
sos,	i	que	són	uns	25.000	més.	Els	més	explotats	són	un	altre	grup	d’uns	20.000	
que	treballen	un	munt	d’hores	a	canvi	d’un	lloc	subterrani	on	dormir.	

Encara	hi	ha	una	altra	categoria,	els	que	 treballen	als	assentaments	dels	co-
lons,	que	són	unes	30.000	persones.	Algunes	només	hi	van	una	hora	al	dia.	En	
aquest	col·lectiu	hi	ha	un	gran	nombre	d’infants	i	dones,	les	quals	segons	dades	
de les New Unions tenen un alt índex d’abusos, sobretot per part dels media-
dors,	siguin	palestins	o	israelians.	Però	aquest	és	un	tema	gairebé	tabú	del	qual	
no se’n parla, i això empitjora la situació de les treballadores.

“Una cosa en comú per a tots els treballadors, especialment a Israel, és que els em-
presaris proven de defugir les seves responsabilitats. El 90 per cent dels accidents 
a la feina intenten traslladar-los als hospitals palestins, encara que passin a Israel. 
Això significa que no tens drets, que quedes desprotegit. Cada mes, moren cinc 
persones treballadores. El més usual és que no tinguin les mesures de seguretat 
adequades, ni de peces de roba, ni d’estris, ni d’arnès, el que és especialment im-
portant en la construcció d’edificis, per la possibilitat de caigudes. Els treballadors 
palestins moren per manca de seguretat. A vegades, els palestins no es posen els 
arnès perquè volen acabar la feina, i pugen amunt dels edificis sense res. Si es fan 
mal a Israel, la llei diu que han d’anar a un hospital d’Israel, però la realitat és que 
els envien a un de Palestina. Passa també als assentaments. És part de la humilia-
ció a la qual hem de fer front. Hauria d’haver-hi alguna manera de poder millorar, 
perquè és una situació indigna per al treballador”.

La	Fadwa	Qasmiyh	és	una	dona	sindicalista	que	s’encarrega	de	l’organització	de	
diversos	comitès	de	les	New	Unions.	Per	a	ella,	els	principals	problemes	labo-
rals són l’elevada taxa d’atur, els baixos salaris i les llargues jornades. “A més, hi 
ha discriminació entre homes i dones. En una mateixa categoria, les dones poden 
treballar més hores i percebre un salari menor. A més, sovint hi ha homes als qui 
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no els agrada compartir la feina amb les dones. Socialment, a vegades no està ben 
vist que les dones treballin fora de casa”.

“Una dona cobra un salari entre un 10 i un 20 per cent més baix per la mateixa 
feina. La jornada oficial és de vuit hores, però hi ha pressió a la feina, sobretot a les 
indústries tèxtils i a l’agricultura, on normalment fan més hores de les establertes, 
però no se les compten com hores extra”.

En	una	societat	 tradicional	com	 la	palestina,	 les	dones	que	 treballen	 fora	de	
casa	també	acostumen	a	encarregar-se	de	les	feines	de	la	 llar,	on	només	les	
filles	col·laboren	en	les	tasques	domèstiques.	

Per	això,	la	feina	de	dones	com	la	Fadwa	Qasmiyh	al	sindicat	és	essencial	i	té	
fruits,	petits	però	constants:	“Hem treballat per tenir un salari mínim i defensem 
les dones quan hi ha un problema a la feina relacionat amb la discriminació per-
què troben que la seva presència és incòmoda. Vetllem pels seus drets i fem tallers, 
xerrades i cursos de formació perquè volem que tinguin informació sobre quins són 
els seus drets I com exercir-los”.

La Basemah Othma és dona, palestina i treballadora, i a més té una minusvali-
desa.	Va	amb	crosses	des	dels	sis	anys	a	causa	de	la	poliomielitis,	també	ano-
menada	pòlio	o	paràlisi	infantil.	Quan	era	petita	i	anava	a	l’escola,	sentia	que	
era	una	més,	en	part	protegida	per	un	entorn	conegut,	però	quan	va	començar	
a treballar com a costurera va viure les primeres discriminacions. 

“Em pagaven menys que a la resta fent la mateixa feina i vaig decidir aprendre a fer 
servir la màquina de cosir. Durant el temps de descans de la feina, aprofitava per 
aprendre. Això era l’any 1976. A l’empresa et pagaven segons les peces cosides, al 
final del dia les comptaven i et pagaven. Normalment, la noia de la màquina podia 
fer entre 15 i 20 peces, jo en vaig fer 56. No s’ho creien. Van comptar-ho quatre 
vegades. Jo n’havia fet el triple. Tot i això, em van pagar menys perquè em conside-
raven discapacitada. Jo vaig decidir que seria una persona normal amb una disca-
pacitat, i quan vaig veure que una companya feia 30 peces, en vaig fer 30 i prou”.

A	l’empresa	tèxtil	hi	havia	un	document	a	la	paret	que	resumia	els	drets	bàsics	
dels treballadors, però moltes noies no sabien llegir i era complicat lluitar totes 
plegades.	La	Basemah	Othma	va	anar	a	la	New	Union	per	informar-se	i	va	crear	
el primer sindicat de costureres de Palestina. 

“Parlàvem de vacances pagades, del Primer de Maig i del 8 de març, però la prime-
ra Intifada ho va destruir tot. Era complicat viure a un lloc i treballar a un altre, hi 
havia moltes carreteres tallades, trigàvem molt a fer els desplaçaments i no vam 



85

poder acabar de negociar amb la fàbrica. Van tancar molts telers, volíem repren-
dre la idea de refer aquest sindicat, però encara no ha estat possible. Ara no hi ha 
sindicat especialitzat en cosir, sinó que estan dins del sector de les secretàries”.

En	el	món	 tèxtil,	 que	és	 el	 que	ella	 coneix	millor,	 també	hi	 ha	discriminació	
envers la dona. “El sou d’un noi és més alt que el meu encara que fem la mateixa 
feina. Al teler hi ha dues feines: la màquina de cosir i el rentat de les peces de roba. 
En el cas de les persones que treballen amb la màquina de cosir, el sou mínim per 
als homes és de 1.200 xéquels i per a les dones, 500; en el cas de neteja de roba és 
de 500 xéquels per a ells i de 200 per a elles”. •





Drets culturals: la creació,  
una forma de resistència
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En el món de la cultura palestina, ja sigui la música, la dansa, la literatura, el 
teatre,	el	cinema	o	el	circ,	són	moltes	 les	veus	que,	a	més	de	posar	en	valor	
l’expressió	artística,	defensen	que	aquestes	disciplines	ajuden	a	enfortir	la	gent,	
cohesionar	les	persones,	recordar	la	història	i,	per	què	no?,	a	donar	esperança	
davant	allò	que	més	perjudica	la	seva	vida	quotidiana:	l’ocupació.	

L’Iyad	Staiti	és	director	general	de	l’escola	de	música	Al	Kamandjati,	una	paraula	
d’origen	turc	que	vol	dir	‘violí’.	“L’objectiu principal d’Al Kamandjati és que tots els 
nens i nenes de tots els llocs tinguin l’oportunitat d’aprendre música, especialment 
els que no tenen recursos econòmics, per això anem també als camps de refugia-
des i als pobles. Al Kamandjati dona als infants un espai en què expressar-se. To-
quen música, canten i aprenen”.	Ell	mateix	és	refugiat,	perquè	és	fill	de	refugiats,	
tot	i	que	viu	en	un	pis	a	Ramal·lah	amb	la	seva	dona	i	les	seves	tres	filles.	

L’Iyad	Staiti	considera	que	davant	l’ocupació,	cal	trobar	una	manera	de	sen-
tir-se	més	lliures.	Una	d’aquestes	maneres	de	superar	 la	negativitat	del	vol-
tant	 és	 aprofundir	 en	 la	música,	 ja	 sigui	 aprenent	 a	 tocar	 piano,	 clarinet	 o	
guitarra,	per	exemple,	i	conèixer	les	arrels	palestines	amb	instruments	típics	
com	el	llaüt,	un	instrument	de	corda	pinçada	amb	la	caixa	de	ressonància	en	
forma	de	mitja	pera	del	qual	l’Iyad	Staiti	n’és	un	expert.	

“La nostra vida a Palestina és molt difícil, hi ha molts checkpoints en el dia a dia. 
L’ocupació vol controlar-ho tot: el menjar, la cultura, la música… Hi ha molts mili-
ons de refugiades palestines arreu del món que viuen sense la seva terra i això fa 
que cada dia vivim un atac d’Israel. Nosaltres ensenyem música i podem emprar 
la música per fer la gent més forta; aquesta és la idea del nostre projecte. No ens 
poden prendre la nostra música perquè la història és més forta que Israel. Israel 
és jove, el meu pare té més anys que Israel. El meu pare va néixer a Haifa el 1948 
i, per tant, Israel és més jove que el meu pare”.
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Les restriccions de moviment són, com tantes altres vegades, un dels impedi-
ments	en	la	feina	d’en	Iyad	Staiti.	“Com molta gent a Palestina, i com molts artis-
tes, no puc tocar a Jerusalem, que és la meva capital. Tampoc puc tocar a Haifa, 
que és la meva ciutat. Per tocar a Hebron haig de passar per diferents checkpoints, 
i no sé segur si hi podré arribar o si ho hauré de cancel·lar. Ells volen que la nostra 
vida sigui difícil, perquè ens volen fora d’aquesta terra. Per a nosaltres és molt 
complicat fer un esdeveniment, no només pels músics, sinó també pels temes de 
logística i comunicació. Jo només soc músic, potser perquè toco a favor de la terra 
pensen que no soc bo per a Israel”.

És	 la	música	 un	 tipus	 de	 resistència?	 “La música pot donar-nos valors. Volem 
estar a la nostra terra, continuar amb la nostra cultura. Estimem la música i la 
utilitzem per resistir. La música ens dona un espai en el qual expressar-nos i fer 
front a l’ocupació”.

Davant	aquests	impediments,	la	forma	de	continuar	d’Al	Kamandjati	és	actuar	
no	només	a	Palestina,	sinó	també	a	altres	països,	com	el	Líban,	on	també	treba-
llen	en	els	camps	de	refugiades,	o	França,	on	alguns	alumnes	van	a	estudiar-hi	
música.	També	a	Catalunya,	de	la	mà	de	l’Associació	Catalana	per	la	Pau,	l’Iyad	
Staiti	i	altres	músics	han	tocat	amb	artistes	catalans	per	donar	a	conèixer	la	part	
menys	coneguda	i	folklòrica	de	Palestina,	així	com	del	món	àrab	en	general,	en	
concerts on també hi ha lloc per a cançons internacionals més properes per a 
músics d’arreu i per al públic.

En	Muntasser	Jebrini	és	un	d’aquests	alumnes	que	va	començar	de	petit	a	Al	
Kamandjati	i	se’n	va	anar	a	estudiar	a	França.	“Vaig estar-hi quatre anys i, quan 
vaig tornar, vaig ensenyar música clàssica. Igual que jo, altres músics s’han format 
fora i han tornat com a professors. Així, també ajudes al desenvolupament del 
país”.	Ara	és	supervisor	acadèmic	i	artístic	d’Al	Kamandjati,	director	d’orquestra	
i	professor.	El	clarinet	és	el	seu	instrument	favorit.

En	Muntasser	Jebrini	explica	que	no	és	fàcil	per	a	una	persona	palestina	viatjar,	
però estar sota el paraigua d’una escola de música amb el suport d’altres enti-
tats internacionals, ajuda. “Nosaltres portem instruments de música. Tothom pot 
entendre que no és res perillós. Tots els palestins tenen dificultats a la frontera, no 
és fàcil passar, ni amb instruments, però després de la línia d’Israel, és fàcil”.

És	essencial	tenir	professorat	palestí	perquè	els	que	venen	de	fora	per	donar	
classes	de	música	es	troben	amb	dos	inconvenients:	la	possibilitat	que	no	els	
deixin	entrar	al	país,	i	el	fet	que	només	donen	permisos	de	feina	per	uns	mesos,	
com	a	màxim	un	any,	de	manera	que	si	el	mestre	ha	de	marxar	a	mig	curs,	els	
estudiants	es	queden	sense	acabar	la	seva	formació.
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La música tradicional palestina té molt a veure amb temes agrícoles i amorosos, 
sobretot de casaments. Està molt lligada al ball, com el dabke,	que	és	la	dansa	
més	popular	i	que	també	esdevé	un	símbol	cultural	àrab.	Està	acompanyada	
de	coreografies	complexes,	taloneig	(o	dabke), palmes i crits. Amb l’objectiu de 
no	perdre	aquest	patrimoni	 artístic,	 es	 va	 crear	 el	 Popular	Art	Centre	en	un	
any	complicat,	el	1987,	coincidint	amb	la	primera	Intifada.	La	directora	d’aquest	
centre, Iman Hammouri, en recorda els inicis: “Va néixer en una situació política 
estranya. La intenció era, no només preservar l’herència cultural palestina, sinó 
també la identitat palestina, perquè en aquella època portar els colors de la bande-
ra palestina era un crim per a l’ocupació. L’ocupació posava els artistes a la presó 
per cantar una cançó sobre Palestina o per ballar les nostres danses folklòriques. 
Per a l’ocupació israeliana, expressar-se era considerat un atac”.

D’això	han	passat	dècades,	ja	no	es	reuneixen	de	forma	clandestina,	sinó	que	
fan	 festivals	en	què	 conviden	artistes	de	molts	països,	però	encara	hi	ha	al-
gunes semblances amb els inicis. “La manera en què ataquen els artistes i les 
entitats culturals palestines ha canviat. La gent és activa en el món de la cultura i 
nosaltres, com a artistes, creiem que el nostre rol és resistir en el front cultural. Hi 
havia un estereotip de la gent palestina: són violents i usen la violència. No volien 
veure més enllà, ni el nostre art ni els nostres costums, perquè la gent estimada del 
món de la cultura no mor mai. Volien destruir qualsevol art o qualsevol indicador 
cultural. Volien que no existís”.	 L’art	 com	a	 forma	de	 resistència,	 per	 a	 l’Iman	
Hammouri,	es	tradueix	en	el	fet	que	“quan ensenyes la teva música o la teva dan-
sa a l’exterior pot afectar més que un discurs polític. Poden realment entrar dins 
teu, a la teva memòria, a la teva ment, a les teves emocions, molt més del que ho 
pot fer un discurs polític. I això l’ocupació ho sap molt bé”.

Per	a	 l’Iman	Hammouri,	 ballarina	de	professió,	un	dels	 èxits	del	 Popular	Art	
Centre	és	el	seu	Festival	Internacional,	ja	que	ajuda	a	donar	a	conèixer	la	creati-
vitat	palestina	i	a	trencar	amb	idees	falses.	“Quan estàs aïllat, l’ocupació ho con-
trola tot. Pot dir: ‘Els palestins són així i així’ i construeixen un estereotip a l’exterior. 
Quan trenques aquest aïllament i interactues amb altres cultures, és quan acon-
segueixes el canvi”.	Un	cop	més,	per	als	artistes	de	l’exterior,	arribar	a	aquest	
festival	suposa	haver	de	passar	per	la	línia	d’Israel,	que	pot	denegar	la	visa	(en	
el	cas	d’Europa,	no	es	necessita)	i	fer-los	tornar	al	seu	país.

En paral·lel al naixement del Popular Art Centre i amb objectius semblants, es 
va	crear	el	Teatre	Ashtar	l’any	1991.	A	Ashtar	hi	ha	classes	d’art	dramàtic	que	
serveixen	com	a	vehicle	d’expressió	dels	 joves	 i	per	enfortir	 la	seva	 identitat.	
També	hi	ha	trobades	amb	les	comunitats	per	tal	que	siguin	elles	les	que	expli-
quin	quins	són	els	temes	que	els	preocupen,	i	així	sorgeixen	aspectes	com	el	
matrimoni,	l’atur,	la	violència	domèstica,	la	falta	de	serveis	o	l’agricultura.	“L’art 
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dona a la gent una manera d’estar al seu lloc, al seu poble, i de no romandre no-
més frustrats. Fem front a la falta d’aigua, a l’expulsió de les nostres terres. L’art fa 
pensar la gent estratègicament, porta a una anàlisi de la situació”,	senyala	l’Iman	
Aoun,	actriu	i	cofundadora	d’Ashtar.

A	més	del	tema	identitari	i	les	conferències	a	les	comunitats,	hi	ha	la	producció	
professional	d’obres,	siguin	per	temes	polítics	o	sentimentals	o	tots	dos.	“Trac-
tem d’obrir qüestions, criticar-nos nosaltres mateixos i la nostra situació, per tal 
de crear debat, ser conscients i veure més possibilitats”.	Assegura	que	somriure	i	
divertir-se és una altra manera de resistir: “Vivim contínuament problemes polí-
tics, no necessitem posar-los sempre a l’escenari. Necessitem ventilar-nos. L’amor i 
la felicitat formen part també de la resistència. Com podem viure sense això? Ens fa 
més forts des de dins i ajuda la gent a no tancar-se”.	Per	fer	aquestes	afirmacions,	
l’Iman	Aoun	es	basa	en	la	seva	pròpia	experiència:	“He fet teatre tota la meva 
vida. Em va transformar i vull transformar els altres. Et converteixes en algú més 
fort i millor, més determinant, més conscient, més lliure”.

Potser	van	ser	aquesta	determinació	i	aquestes	ganes	de	transformar	el	món	
allò	que	un	dia	va	captivar	en	Shadi	Zmorrod	quan	tenia	12	anys.	Estava	a	l’es-
cola	i	un	parell	de	formadors	van	fer	una	xerrada	per	explicar	en	què	consistia	
el	seu	centre	d’art	dramàtic.	En	acabar,	van	preguntar	qui	voldria	formar	part	
d’aquest	grup	i	en	Shadi	Zmorrod	va	dir:	 “Jo vull!”. Així va començar els estu-
dis	de	teatre	a	Ashtar.	Quatre	anys	després,	en	Shadi	Zmorrod	va	descobrir	la	
seva	passió	pels	jocs	malabars	de	la	mà	d’un	pallasso	i,	fascinat,	va	començar	a	
assajar	a	casa	amb	tot	el	que	trobava:	llimones,	taronges…	fins	que	va	obrir	la	
nevera i la seva mare el va cridar: “No toquis els ous!”. 

Des	de	petit,	en	Shadi	Zmorrod	ha	estat	molt	inquiet.	Gran	part	de	la	feina	del	
teatre	és	física	 i	 li	servia	per	expressar	 la	seva	felicitat,	 la	seva	ràbia	 i	 la	seva	
energia. Després es va especialitzar en el món del circ. “Vaig començar a treba-
llar al circ com a actor, formador i director. Al principi acostumàvem a treballar 
palestins i israelians junts, però l’any 2000, quan va començar la segona Intifada i 
van posar el checkpoint de Kalandia, ens vam reunir allà i els d’Israel van dir: ‘No-
saltres no ho podem fer’ i vam continuar per separat”. 

Aquell	mateix	any,	a	Betlem,	va	aprendre	més	sobre	acrobàcies	amb	un	circ	de	
Noruega	i	va	seguir	fent	espectacles	per	diversos	països,	fins	i	tot	va	ser	director	
artístic	de	l’Escola	de	Circ	d’Israel,	una	feina	que	va	acceptar	pensant	que	podria	
servir	per	unir	la	gent,	però	un	any	i	mig	després	ho	va	deixar	per	diferències	
sobre	una	actuació	 a	Alemanya,	 on	havien	estat	 convidats	 amb	motiu	d’uns	
actes	sobre	l’Holocaust.	Des	d’Israel	volien	portar	un	nen	palestí	de	deu	anys	el	
pare	del	qual	se	li	havia	prohibit	treballar	a	Israel.	Quan	en	Shadi	Zmorrod	ho	
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va saber va preguntar al seu cap: “Estàs agafant un nen víctima del teu Holocaust 
per fer un espectacle a Berlín sobre l’Holocaust jueu? És una vergonya”. Va dimitir 
i	va	tornar	a	Ramal·lah,	on	va	començar	a	gestar	la	idea	de	fer	un	Circ	Nacional	
de	Palestina.	El	va	fundar,	juntament	amb	la	Jessika	Devlieghere,	el	2006.	

“El circ té una part cultural, però per descomptat té molt a veure amb l’ocupació. 
Quan no tens un bon sou, quan tenim problemes per exportar i importar, és frus-
trant. Si mires al voltant hi ha molta agressivitat, és un cercle de violència. El pare 
pega el nen, el nen es baralla al carrer, va a l’escola i s’hi baralla també. Quan vam 
començar les primeres classes a Hebron, els nens es barallaven, es tiraven coses, 
s’insultaven. En acabar, vam seure al cotxe després de la primera classe i vam de-
batre si tornar o no a Hebron perquè era massa desgastant. Jo no tenia gens d’ener-
gia quan vaig acabar la classe... hi teníem 44 nens en aquella classe”.

No es van donar per vençuts. “Vam pensar en quins jocs o quines eines podíem 
fer servir per canalitzar aquesta energia seva, per alliberar-los. Com podíem trans-
formar aquesta energia negativa de l’ocupació dels carrers, de les escoles i de les 
cases en quelcom positiu. Vam pensar en jocs que els donessin confiança i en com 
podíem construir un treball en equip i, a poc a poc, els nostres objectius van co-
mençar a desenvolupar-se en forma d’autodesenvolupament, de respecte als altres 
i de comportaments positius”.

El	circ	va	començar	a	funcionar	com	a	complement	al	sistema	educatiu	a	 les	
escoles,	on	tractaven	temes	diversos	com	el	respecte	al	professorat,	la	igualtat	
de	gènere	o	el	reciclatge.	Després	va	obrir-se	a	la	cooperació	internacional	i	va	
rebre	artistes	voluntaris	de	molts	països.	Més	endavant,	va	ser	el	Circ	Nacional	
de	Palestina	el	que	feia	espectacles	a	l’exterior	per	donar	a	conèixer	els	desafia-
ments del país. “El 2016 vam fer els 20 anys, vam fer actuacions amb companyies 
internacionals, i vam veure els somriures dels infants que ens havia robat l’ocupa-
ció de Palestina. Els artistes internacionals van veure com vivien els nens i nenes 
palestins dins l’ocupació i com eren capaços de fer circ i de gaudir”.

El	 circ	 també	ha	 viatjat	 als	 camps	de	 refugiades	de	Turquia,	 l’Iraq	 i	 Síria	per	
parlar	de	la	seva	condició	de	refugiats	en	un	context	que	va	més	enllà	dels	pa-
lestins	i	que	té	a	veure	amb	els	drets	humans.	El	projecte	ha	arribat	a	altres	pa-
ïsos,	com	ara	presentacions	a	Alemanya	i	Brussel·les	amb	un	espectacle	d’èxit,	
‘Sarab’.	“Vam recollir moltes històries i molts vídeos: com van de Síria a Turquia, 
com arriben de Síria a Alemanya. Hi ha històries molt dures, de llargs viatges sense 
menjar res. Vam decidir posar aquestes històries a l’escenari. Vam començar amb 
improvisacions artístiques i va néixer el nostre espectacle ‘Sarab’, que vol dir ‘mi-
ratge’ en àrab, com quan vas al desert i creus que veus aigua a l’horitzó. Parla de 
les persones refugiades de tot el món, no només palestines, també les que venen 





d’Àfrica i Amèrica Llatina. Hi ha milions de refugiats a tot el món. Jo soc un refugiat, 
per exemple, tinc la targeta de refugiat, però ho soc per herència, no he fet vida de 
refugiat... L’espectacle mostra com marxen de casa seva sense una destinació, tot 
pensant que hi haurà alguna cosa millor. A la vegada, l’obra vol despertar consci-
ència a Europa sobre la realitat dels refugiats”.

En	Shadi	Zmorrod	està	convençut	que,	com	a	conseqüència	de	l’ocupació,	els	
nens i nenes palestins han perdut el somriure. “Si vas al carrer i observes els nens 
de vuit anys, trobaràs que caminen rectes i amb el cap alt, com petits homes; o bé 
amb el cap baix i la mirada perduda, abatuts. Immediatament, veuràs quin és el 
problema. No és un home, és un nen que necessita jugar, no que el tractin com una 
persona gran. Clar que han perdut el somriure. Cal treballar amb aquests nens per 
fer-los somriure i donar-los el dret de gaudir, jugar i tenir una educació plena. Cal 
construir esperança i que vegin que hi ha llum al final del túnel. El túnel és molt fosc 
i han de veure que estan vius ara i que hi ha la possibilitat de tenir una vida millor 
després, això és important a la vida dels nostres adolescents i les nostres joves. 
Donar esperança als infants és la millor manera de resistència”. •
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