Oficina de Premsa
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La Junta de Portaveus aprova una moció sobre el
conflicte a Gaza entre Israel i Palestina
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mollet va aprovar ahir una
moció sobre el nou conflicte esclatat a Gaza entre Israel i Palestina. La
moció, de la qual es va donar compte en el Ple, es solidaritza amb el poble
palestí i condemna enèrgicament l'ús de la força de la guerra contra la
població civil.
Aquests dies, estem vivint un episodi de greu enfrontament entre Israel i
Palestina a la Franja de Gaza, amb la posada en marxa de l’Operació Marge
Protector per part del govern israelià. Segons les dades del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, aquests atacs han provocat 172 morts i més
de 1.000 ferits, la major part palestins. Es calcula que el 70% dels morts són
població civil i que hi ha més de 60 morts entre infants i dones.
L’ús desproporcionat de la força per part de l’exèrcit israelià està provocant una
nova tragèdia humana, tant pels centenars de víctimes civils, com pel
desplaçament de més de 17.000 palestins refugiats.
Davant d’aquesta situació, la moció aprovada per l’Ajuntament de Mollet
reclama la protecció de la població civil i demana a les Nacions Unides que
negociï un alto el foc urgent. També es reclama la creació d’un mecanisme
internacional de coordinació i supervisió de l’alto al foc que garanteixi una vida
digna a la població palestina de Gaza i la seguretat a la població israeliana.
Aquesta moció també fa seves les reivindicacions del conjunt d'associacions i
moviments catalans de solidaritat amb el poble de Palestina de denúncia de
l'onada de violència, i de rebuig del mur de l'apartheid.
Adjuntem el text de la moció.
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