
 

NO MÉS COMPLICITAT AMB ISRAEL 
Som persones associades a grups i organitzacions indignades desprès d’assabentar-nos que 
les institucions, la policia, empreses i universitats de Catalunya són còmplices dels abusos i 
les morts que genera la indústria militar i de seguretat d’Israel. 

El passat novembre de 2013 el President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, 
juntament amb l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el Conseller d’Economia, Andreu Mas-
Colell, varen realitzar una visita oficial a Israel. Vàrem veure amb preocupació com es va 
presentar a Israel com un “model” i un “referent” per a Catalunya. Avui sabem, gràcies a 
l’estudi “La Defensa i la Seguretat (i l’ocupació) com a negoci”, que s’estan utilitzant les 
nostres institucions, empreses i universitats com a eina per intentar forjar una estreta 
aliança entre Catalunya i Israel. 

Avui sabem que contràriament al que obliga la Llei Espanyola sobre Exportacions d'Armes i la 
posició comuna de la Unió Europea, hi ha armes produïdes a l’Estat Espanyol (bombes, 
torpedes, coets, míssils i armes lleugeres) que s’estan subministrant a Israel per ser 
potencialment utilitzades contra el poble palestí. Avui sabem que empreses com Indra, amb 
seu a Catalunya, reben finançament públic per desenvolupar armament en col·laboració 
amb empreses militars israelianes. Ens indignem sabent que el nostre govern ens fa 
còmplices del patiment de milions de persones que viuen sota l’ocupació militar d’Israel. 

Avui sabem que les universitats també són còmplices d’haver signat acords de cooperació 
amb universitats israelianes sobre seguretat i defensa. Artur Mas va signar un acord amb 
l’Institut Weizmann que té comprovats vincles amb el sector militar israelià. La Universitat 
de Vic ha signat acords amb la Universitat de Haifa i l’Institut Tecnològic d’Israel que 
investiga amb les principals empreses militars israelianes. Denunciem que les universitats 
israelianes no són alienes al sistema d’ocupació a Palestina, que discriminen als seus 
estudiants en funció de la seva ètnia i que són part necessària del I+D militar. 

Avui sabem que els Mossos d’Esquadra compren productes Israelians per mantenir la 
repressió de les expressions de protesta social als nostres carrers. Aquest fet és 
especialment greu quan l’actual crisi econòmica afavoreix l’augment de la mobilització 
social. La Generalitat està adquirint material antiavalots, policial i militar del Ministeri de 
Defensa israelià. Cossos policials catalans es formen a Israel en tàctiques de repressió de 
manifestacions. Denunciem que, amb aquestes pràctiques, estem contribuint a abaratir els 
serveis de la indústria militar israeliana al servei de la repressió i l'abús de Drets Humans 
contra el poble palestí. Igualment denunciem el perill de que els abusos i males pràctiques 
d'Israel s’estiguin exportant al nostre país. 

A un any de l’última campanya militar anomenada “Pilar defensiu”, volem reiterar la nostra 
crida a la societat civil per tal que s’adhereixi a la campanya de Boicot, Desinversions i 
Sancions (BDS) contra l’estat d’Israel, llançada al 2005 per més de 170 organitzacions 
palestines. Mentre hi hagi ocupació, mentre Israel practiqui de manera sistemàtica 
l’apartheid en contra de la població palestina, demanem als nostres governs el trencament 
de qualsevol acord amb Israel. L’ocupació, la colonització i l'apartheid no són el nostre 
model per a Catalunya. 

Adhesions: http://ves.cat/iTRF 
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