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La Comissió de Pau i Diplomàcia de les Ciutats del Fons Català i la cooperació 
descentralitzada que representa vol manifestar la seva extrema i reiterada preocupació 
davant el ja reiterat i nou espiral de violència que novament estan patint les poblacions 
civils d’Israel i de Palestina.   
 
Des dels governs locals volem exercir fermament la nostra diplomàcia de ciutats i 
activar iniciatives que ens permetin implementar accions exteriors dirigides a prevenir 
conflictes, també com fer públiques les demandes als territoris en conflicte per tal 
d’influir de forma positiva i contribuir a la resolució dels conflictes, la reducció de 
violència i la millora de la seguretat de les poblacions civils que pateixen les 
conseqüències de les decisions que prenen els estats i els governs.  
 
Entenem la pau en el seu vessant positiu i considerem que l’àmbit local esdevé un 
espai idoni per promocionar-la. Alhora, les ciutats i els governs locals entenem que 
l’ètica municipal ens dicta que, sigui quina sigui la situació específica, la població civil 
no ha de patir les conseqüències de les actuacions bel·ligerants de cap govern o de 
cap estat. 
 
Demanem a les parts i molt especialment a l’àmbit municipalista d’Israel i Palestina (a 
les organitzacions d’ULAI i APLA, respectivament) que actuïn per tal que cessin la 
violència, els atacs, les morts i els ferits i que vetllin per la protecció i el respecte dels 
Drets Humans i fonamentals de les seves poblacions civils.  
 
Davant la situació, des de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats, expressem: 
 

- El nostre condol a les famílies de les víctimes. 
- El nostre rebuig davant les morts de població civil ja que aquests fets no només 

vulneren els drets humans sinó que alhora suposen un bloqueig del procés de 
pau. 

- Demanem encaridament als respectius governs d’Israel i Palestina el respecte 
dels Drets Humans i del Dret Internacional, així com l’aplicació efectiva de les 
diverses resolucions de les Nacions Unides emeses al respecte amb l’objectiu 
d’establir la pau a la regió. 

- Demanem que cessin els atacs per part de l’exercit israelià i les milícies de 
Hamàs i que les parts trobin vies de diàleg que permetin avançar en la 
consecució de la tan desitjada pau a la regió. 

- Condemnem l’atac a la població per part de l’estat d’Israel en tant que càstig 
col·lectiu, tal com ha manifestat específicament el Govern israelià. 

- Reiterem la nostra voluntat de continuar treballant per la pau en el si de Ciutats 
i Governs Locals Units i la Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau a 
l’Orient Mitjà. 

 
Barcelona, 21 de juliol de 2014 
 


