
RESOLUCIO PER ESPLAC: 

 LA NOSTRA RESPONSABILITAT DE JUSTICIA PER PALESTINA  

Creem Llaços és un projecte que va néixer arran d’una brigada a Palestina, amb la qual algunes monitores 

buscaven aproximar-se a la realitat del territori i conèixer quatre entitats d’educació en el lleure que treballen 

de manera similar als esplais (IYF, IYU, HSA i Baladna). La idea inicial era gravar un documental, però 

una vegada allà es va veure que el projecte podia anar molt més enllà i crear una xarxa de solidaritat entre 

Esplac i Palestina. A partir d’aquesta idea s’han definit uns nous eixos de treball, que són: continuar el 

vincle amb entitats palestines, sensibilitzar els esplais i lluitar per tal que Esplac prengui posicionament 

respecte al conflicte. 

 

Les entitats palestines de qui ara parlàvem encaren dia a dia el que és viure sota l’opressió d’Israel i en 

pateixen les conseqüències. Tot i les dificultats, però, aquestes organitzacions han posat els infants i les 

joves al centre, creant projectes que els ofereixen espais d’educació no formal i de lleure. És en aquest sentit 

que es reivindiquen com a supervivents, no com a víctimes. 

El poble palestí afronta una constant i creixent violació dels seus drets. El règim israelià es fonamenta en la 

despossessió, l’apartheid i l’ocupació. Demostra, així, una despreocupació total per les vides palestines i no 

fa cap intenció d'adherir-se a les normes del dret internacional. Després de 70 anys de desposseïment, 50 

anys de govern militar i 16 anys de la construcció d’un mur que segrega i estratifica la població palestina, 

una solidaritat activa i significativa és més necessària que mai. 

L'estat israelià dedica una quantitat increïble d’esforços i diners per tal de construir una imatge que oculti la 

persecució ètnica del poble palestí. Davant d’aquesta situació, la comunitat internacional té un paper clau a 

l'hora de no acceptar ni normalitzar aquests delictes. L’any 2005, la coalició més àmplia de la societat civil 

palestina va llançar una convocatòria per demanar que es boicotegi, desinverteixi i sancioni Israel fins que 

aquest respecti plenament els drets de la població Palestina. 

 

Aquesta campanya (BDS, per les seves sigles en anglès), planteja els següents objectius: que Israel es retiri 

de tots els territoris ocupats l’any 1967, que desmantelli tots els seus assentaments establerts en aquests 

territoris, que obeeixi les resolucions de Nacions Unides relatives a la restitució de drets dels refugiats 

palestins i que acabi amb el seu sistema d'apartheid. No es tracta, doncs, d’una campanya contra les persones 

jueves ni les ciutadanes de l'estat d'Israel, ja que entre elles hi ha qui lluita per les mateixes metes. L’objectiu 

és derrocar la ideologia sionista que manté a un poble presoner a la seva terra mentre l'explota en el 

seu propi benefici. És una exigència de mínims per garantir els drets bàsics de les persones. 

 



Com a projecte, Creem Llaços pressionem per declarar-nos una "zona lliure de l'Apartheid". Els 

esplais som organitzacions que treballem per educar infants i joves conscients i crítics, capaços de posar en 

pràctica la solidaritat i la cooperació internacional d’acord amb els seus principis. És per això que proposem 

l’adhesió d’Esplac a la plataforma “Prou Complicitats amb Israel”, un espai de coordinació de moviments 

socials, col·lectius, organitzacions i persones. Aquesta adhesió implica signar el manifest de CPCI 

comprometent-nos com a Esplac a treballar els tres objectius: 

● Trencar la complicitat de les institucions i empreses catalanes en la violació dels drets del 

poble palestí. 

● Promoure la solidaritat de la ciutadania catalana amb Palestina, conscienciant-la, 

sensibilitzant-la i oferint-li vies d’acció. 

● Reforçar la campanya internacional no violenta de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), 

que reclama la societat civil palestina des de 2005. 

 

Hem escoltat les organitzacions palestines i demanem que la resta d'esplais s'adhereixi a signar el 

manifest per materialitzar una solidaritat internacional real. Com va dir Desmont Tutu: “Si som 

neutrals en situacions d'opressió, estem al costat de l'opressor”. 


