
  

 

 
 
 
 
 

Declaració del Consell Municipal de Cooperació Internacional  
per al Desenvolupament de Barcelona  

 
 

 
El Consell de Cooperació Internacional rebutja la denegació del permís a la delegació de 
l'Ajuntament de Barcelona i organitzacions socials per entrar a la Franja de Gaza per part del 
Govern israelià. Aquest fet suposa una continuïtat de la repressió, discriminació institucionalitzada i 
violacions sistemàtiques dels drets de la població palestina per part del Govern israelià. 
 
Segons els Informes de Human Rights Watch, l'ocupació està marcada per, entre altres categories de 
greus violacions dels acords internacionals de drets humans i del dret internacional humanitari, pel 
tancament de la Franja de Gaza i altres restriccions injustificades a la circulació de mercaderies i 
persones a la Franja. Israel ha reforçat les restriccions a la circulació de persones i mercaderies des 
de i cap a la Franja de Gaza. Aquestes restriccions afecten pràcticament cada aspecte de la vida 
diària, separen les famílies, restringeixen l'accés a l'atenció mèdica i les oportunitats d'educació i 
econòmiques, i perpetuen la desocupació i la pobresa. El 70% de la població dels gairebé dos 
milions de persones que viuen a Gaza depenen d'assistència humanitària. 
 
Des del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament exigim que el 
Govern israelià: 
 
- Observi les seves obligacions d'acord amb els acords internacionals de drets humans i el dret 
internacional humanitari. 
 
-Posi fi a la prohibició generalitzada de viatges que regeix per a la població palestina des de Gaza i 
permeti la lliure circulació de persones i mercaderies des de i cap a Gaza. 
 
- Faciliti la tasca humanitària, de cooperació i de solidaritat de persones, col·lectius i organitzacions 
públiques i privades en els territoris ocupats. 
 
- Faciliti la provisió energètica. 
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