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Què és la campanya BDS?

El moviment global per a una campanya

de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS)

contra Israel fins que acompleixi amb el

dret internacional i els drets del poble pa-

lestí va ser iniciat per la societat civil pa-

lestina al 2005 i està coordinat pel Comitè

Nacional Palestí BDS (BNC). La campanya

BDS és una estratègia que permet a la

gent conscienciar-se per a assumir un

paper actiu en la lluita palestina per la jus-

tícia.

Durant dècades, Israel ha denegat al

poble palestí els seus drets fonamentals

de llibertat, igualtat i autodeterminació

mitjançant una neteja ètnica, colonitza-

ció, discriminació racial i ocupació militar.

Tot i les nombroses condemnes a les polí-

tiques israelianes per part de les Nacions

Unides, altres organismes internacionals i

importants organitzacions de drets hu-

mans, la comunitat internacional ha fra-

cassat en què Israel es responsabilitzi i

acompleixi els principis bàsics del dret in-

ternacional. Els crims d'Israel han conti-

nuat amb impunitat.

- Els objectius del boicot són produc-

tes i companyies del país que treuen pro-

fit de la violació dels drets de Palestina.

- Desinversió a les corporacions

còmplices en la violació dels drets del

poble palestí.

- Les sancions són una part essencial

per a mostrar la desaprovació de les ac-

cions dels països.

Què s’ha fet a la UPC?

Pel que fa a la feina feta des del moviment

del BDS dins la UPC, es va fer la primera

moció al Claustre del desembre perquè la

universitat s’adherís a la campanya i tren-

qués llaços amb l’estat sionista. Allà es va

prorrogar la moció per tal de recopilar la

informació amb els vincles actuals de la

UPC amb Israel actualment.

Israel :  Estat  terror ista  i  opressor

UPC còmpl ice
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Implicacions de la UPC

El rector, Enric Fossas, va informar que

principalment està la relació de l'escola de

Manresa amb Iberpotash, una empresa

que pertany al grup d'empreses de l'em-

presa israeliana ICL. La UPC també té par-

ticipació en alguns projectes europeus en

grups de treball on també hi participen

universitats o empreses israelianes. A més

d’alguns altres convenis, però pocs i de

poca quantitat econòmica.

Aquesta empresa, a Palestina -territori

ocupat militarment per l’Estat israelià-

duu a terme programes socials destinats

a donar suport a l’exèrcit d’ocupació is-

raelià, i explota els recursos minerals de

les aigües del Mar Mort, aigües vetades

a la població palestina, la qual també pa-

teix una política segregacionista que li im-

pedeix utilitzar amb plena llibertat els

recursos hídrics de les seves pròpies te-

rres. Però el mal no el fa només a Pales-

tina, aquí a Catalunya, al Bages, ha estat

denunciada diverses vegades per al con-

taminació continuada dels rius i aqüífers

de la comarca, deguda la mala gestió dels

residus.

Al Claustre

El dijous passat, 21 de maig, es va portar

novament la moció al Claustre i es va pro-

cedir a un debat previ a la votació. En

aquest debat, va haver-hi diverses inter-

vencions en contra de la moció només

justificant-se o bé en els beneficis econò-

mics que aporta aquesta empresa a l’es-

cola de Manresa, o bé aportant

arguments demagògics no fonamentats

per tirar pilotes fora sense mullar-se. 

També molts professors, estudiants i per-

sonal d’administració i serveis van inter-

venir a favor apel·lant a la defensa dels

drets humans, a la solidaritat amb el

poble palestí, a no ser còmplices amb l’a-

partheid, les matances i altres atemptats

als DDHH que s’estan duent a terme. De-

manant que la UPC exerceixi l’excel·lència

de què tant treu pit i que no anteposi in-

condicionalment un conveni econòmic

que, de ben segur, té alternatives.

Arribat a aquest punt un membre claus-

tral, amb el suport de gran part de la sala,
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va demanar votació secreta, evidenciant

la vergonya i la indecència de l’orientació

del vot de molts. El resultat de la votació

va ser de 54 vots a favor de la moció, 87

en contra i 21 en blanc, tombant així la

proposta.

Passats els dies no ens podem traure

aquesta sensació de frustració i ràbia per

la gran oportunitat que hagués pogut

aportar aquesta decisió en el sí de la  UPC,

convertint-la en pionera en termes de so-

lidaritat i responsabilitat social. En canvi,

no només segueix sent còmplice de les

activitats criminals de l’estat d’Israel sinó

que ha tret a la llum la hipocresia d’a-

questa institució, que s’ha adherit a cam-

panyes de no participació en projectes

militars, però continua col·laborant amb

l’apartheid palestí.

Si voleu mes informació de la campanya

BDS aneu a:

http://www.bdscatalunya.org/

[SabiEs QUè?]

Volen traslladar el grau de

química i materials al cam-

pus del Besòs?

Aquest juliol és la primera vegada que hi ha reavaluacions.

Direcció ha eliminat el punt

de compensació del màster

que hi havia a la normativa

al·legant que havia estat un

error en pujar el document a

la web.

Divendres 29 de maig a

les 12h a la H-0.1 Enginye-

ria Sense Fronteres pro-

jecta el documental “Les

nostres energies”.

El Clubesportiu ha obert

una enquesta pel facebook

demanant als estudiants

què volem que organitzin de

cara l’any que ve.
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