
 
 

 

Manifest Palestina - Som Constructores 

Malgrat les limitacions que imposa l’ocupació israeliana, la societat  palestina  resisteix. Malgrat la destrucció 

de bens, cases, terres i arbres, la societat palestina crea. Malgrat els assassinats impunes i la persecució 

desfermada contra homes, dones, joves i fins tot contra nens i nenes, contra totes aquelles que gosen resistir  

l’ocupació i l’apartheid, la societat palestina ha trobat la manera de seguir defensant el seu dret a la cultura 

mitjançant les arts escèniques, plàstiques, les arts visuals o la música. 

Des de l’Associació Catalana per la Pau, convertida en còmplice dels militants de la  cultura  palestina, 

promovem aquest manifest en el marc del programa Som Constructores, una iniciativa que pretén apropar la 

realitat d’aquest país a la ciutadania catalana, mitjançant les seves expressions culturals i artístiques, i alhora  

denunciar la permanent vulneració de drets humans que viu el poble palestí. 

L’ocupació israeliana sobre Palestina és un fet enquistat i de llarga durada; tot sovint, una crisi oblidada dintre de 

la nostra societat. Ja fa més de setanta tres anys  que el poble palestí viu sota una vulneració sistemàtica dels 

seus drets humans i llibertats fonamentals: l’estat d’Israel, malgrat la seva aparença de país democràtic, ignora les 

resolucions de Nacions Unides i viola la legalitat internacional amb absoluta impunitat. 

Actualment, es viuen moments d’especial tensió tant a la franja de Gaza com a Cisjordània. En el que portem  

d'any, 119 persones palestines han estat assassinades per l’exèrcit israelià, una  xifra  rècord que no 

es veia des de l’última intifada. A la Franja de Gaza hi ha una forta escalada del conflicte, ressaltant els 

bombardejos indiscriminats durant l’agost passat per part d’Israel, deixant 44 persones mortes i més de 360  

ferides, entre elles 15 infants. Degut al bloqueig econòmic i a la destrucció sistemàtica d’infraestructures, el 

funcionament productiu de la franja de Gaza ha quedat pràcticament paralitzat. En aquest moment, gran part de 

la població i totes lesinfraestructures sanitàries depenen de l'ajuda humanitària internacional. 

Paral·lelament, a Cisjordània també s’ha incrementat la violència, ja que les incursions militars israelianes són  

gairebé diàries i els atacs violents dels colons als palestins no cessen. Per altra banda, les batudes, enfrontaments, 

detencions extrajudicials, demolicions de cases i desplaçaments forçats per part de l’Estat  d’Israel són constants. 

Cada any, entre 500 i 700 menors són jutjats per tribunals militars israelians, molts per causes menors, com 

llançar pedres a l’exèrcit o participar en manifestacions. 

Però malgrat tot això, la societat palestina crea i resisteix mitjançant diferents expressions artístiques, com la 

música, la dansa, el teatre, la pintura, el circ... Reivindiquen la seva cultura per fer front a l’ocupació que 

intenta destruir aquest patrimoni artístic amb l’objectiu de fer desaparèixer la identitat palestina. Per això, la  

societat palestina fa una crida a la nostra solidaritat, la dels homes i dones de Catalunya que protegim la 

cultura, creiem en la justícia i defensem els drets humans. 

Amb aquestes accions pretenem: 

 Primer: impulsar la solidaritat de les entitats socials i culturals catalanes per a la defensa dels drets 

humans, socials i culturals del poble palestí i la denúncia de les violacions  de  la  legislació 

internacional per part d’Israel. 

 Segon: expressar la condemna més ferma vers les massacres comeses per les forces armades 

israelianes contra la població desarmada que es manifesta a Gaza i a altres racons de Cisjordània. 

Fem una crida al govern espanyol, per a què imposi un embargament integral d'armes a Israel. 

 Tercer: instar a les administracions i institucions catalanes a un major compromís amb Palestina, 

exigint la denúncia  de  les  violacions  dels  drets  del  poble  palestí  i  demanant  que  actuïn 

reclamant la fi de l’ocupació i la colonització i l’aixecament del bloqueig sobre la Franja de Gaza. 

 Quart: Que la Declaració del Parlament del juny passat, on es reconeix a Israel com a precursor del 

crim d’apartheid contra el poble palestí, no es quedi en una resolució i es materialitzi en polítiques i 

accions concretes. 

A totes les persones que heu vingut, moltes gràcies i us animem a sumar-vos al manifest, per fer que la veu de 

Palestina s’escolti forta i alta a tota Catalunya. 
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