
MANIFEST SOLIDARITAT AMB LES PRESES I ELS PRESOS PALESTINS 
10 DE MAIG DE 2017 

 
Avui fa 24 dies que 1600 preses i presos palestins van començar una vaga de 
fam per a la llibertat i la dignitat, per protestar contra la situació inhumana que 
pateixen a les presons israelianes i que es complica cada dia que passa. A 
conseqüència de la vaga, més de vint persones han estat traslladades a 
hospitals. 
 
Actualment, hi ha 7000 palestines i palestins retinguts i volem destacar que: 
 
-1.700 pateixen malalties cròniques o com a conseqüència de les tortures i la 
desnutrició, entre d'altres. 
 
- 750 estan empresonats sota l'anomenada "detenció administrativa" un tipus 
de detenció sense judici ni acusació per períodes prolongables indefinidament i 
que representa una violació de la IV Convenció de Ginebra. 
 
- que hi ha 480 menors d'edat empresonats, molts d'ells menors de 12 anys, fet 
que suposa una violació de totes les convencions relatives als drets dels 
infants. 
 
- que hi ha 68 dones empresonades patint tortura física i psicològica, 
intimidacions, que tenen prohibit veure els seus fills i filles. 
 
Així doncs, ens solidaritzem amb tots ells i elles: 
 
- Demanem que es compleixin les demandes de les persones preses de posar 
fi de les polítiques de detenció arbitraries, flagrants violacions del dret 
internacional humanitari: el règim d'aïllament prolongat, les "detencions" 
administratives (sense càrrec ni judici i per temps indeterminat) i el trasllat de 
les preses a Israel -en violació de la IV Convenció de Ginebra- restringint així 
les possibilitats de visites de familiars; poder tenir llibres, premsa i accés als 
estudis universitaris; tornar al règim de dues visites mensuals d'una hora de 
duració, que a dia d'avui es redueixen a una visita mensual de 45 minuts; 
instal·lar un telèfon públic en totes les presons i seccions. A més, denunciem la 
negligència mèdica que provoca la mort de detingudes i exigim l'alliberament 
de les persones discapacitades i les malaltes terminals. 
 
- Demanem a les organitzacions internacionals i a la Unió Europea, que 
exigeixin al govern d’Israel el respecte i l’aplicació de les convencions 
internacionals, particularment la IV Convenció de Ginebra sobre el tractament 
de civils i de presoners de guerra, i l’aplicació de la Convenció Internacional 
dels Drets de la Infància, així com de totes les convencions jurídiques 
internacionals. 
 
- Instem al Parlament de Catalunya, que es pronunciï fermament en contra de 
la violació dels drets humans per part d’Israel; i al Govern de Catalunya, que 
condicioni la seva relació amb l’estat d’Israel al respecte dels drets humans, 



l’aplicació de les convencions internacionals i el compliment de les resolucions 
de la comunitat internacional. 
 
Des d'aquí volem fer arribar la nostra solidaritat a totes les preses i presos 
palestins. Són una mostra de la força del poble palestí que lluita i resisteix per a 
viure en llibertat. No estan soles. 
 
VISCA PALESTINA LLIURE! 
Barcelona, 10 de maig de 2017 
 
Signen: 

Comunitat Palestina de Catalunya, Associació Catalunya-Líban, Coalició Prou 

Complicitat amb Israel, Associació Europea de Cooperació amb Palestina, Associació 

UNADIKOM, Iniciativa per Catalunya- Els Verds, Partit Socialista de Catalunya (PSC), 

Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), 

Fundació Pau Solidaritat de CCOO, Associació Catalana per la Pau, Centre Euro Àrab 

de Catalunya, Centre Cultural Islàmic Català,  Associació Llum del Nord (marroquins a 

Catalunya), Associació de Residents Tunisians a Catalunya, Associació d'Algerians a 

Catalunya. 

 


