
 
 
 
 
 
 

US CONVIDEM A FER POSSIBLE UN VAIXELL 
D’AJUT SANITARI  PEL POBLE PALESTÍ 

 

L’exèrcit d’ocupació israelià ha fet una nova massa cre a Gaza, que ha causat, 
a més de la mort de més de mil palestins, bàsicamen t població civil 
desarmada, milers de ferits i una gran destrucció d els habitatges que 
augmenta, encara més,  la precarietat de la vida de  la població.  Aquest bany 
de sang despietat no és el primer i és un pas més d e l’apartheid i la 
colonització que practica Israel contra la població .  
 
L'Estat d’Israel, durant el llarg setge a 
què ve sotmetent al poble palestí, ha 
ignorat nombrosos pronunciaments 
contraris de la comunitat internacional 
i gaudeix, això sí, de la complicitat de 
molts altres que, sota l’excusa que 
“recolzar els palestins és recolzar el 
terrorisme de Hamàs” romanen 
inactius davant de les atrocitats que 
venen cometent.  
 
El poble palestí viu des de fa temps 
una situació insostenible sota el 
bloqueig d’Israel que afecta els 
subministraments, els limita els 
moviments, i que els fa viure 
encerclats per l’exèrcit d’un estat 
que els vol fer desaparèixer : 
Aquestes no han estat les primeres 
bombes que han caigut sobre les 
cases, ni el primer cop que l’exèrcit 
entra al territori palestí i descarrega 
les seves armes contra la població. La 
població viu atemorida les 24 hores 
del dia. 

Des de la IAC treballem amb 
sindicalistes palestins per tal que els 
treballadors i treballadores s’organitzin 
democràticament dins les empreses. 
Acollim i fem difusió d’organitzacions 
que treballen per la pau i els drets 
civils i també de caràcter humanitari, 
seguim de prop aquest conflicte, hem 
proposat actes contra el setge d’Israel 
i ara, contra la massacre que estan 
cometent.  
 
Fa molt de temps que treballem per 
fer arribar la veu del poble palestí a 
tots els fòrums on es pot explicar la 
situació a què estan sotmesos . 
Durant l’estiu, a la IAC acollim nens i 
nenes palestines i les acompanyem 
en diferents activitats arreu del país, el 
percentatge de solidaritat de la nostra 
loteria del 2008 també es destinarà a 
finalitats humanitàries a favor del 
poble palestí, tal i com ja hem fet en 
altres ocasions. 
 

 
Ara fem un pas més. I per a fer-ho comptem amb la c ol·laboració d’altres 
associacions, organitzacions i entitats de caràcter  públic. Ens han 
proporcionat material  sanitari i quirúrgic; hi ha personal sanitari i mèdic 
disposat a viatjar a Palestina  i persones solidàri es amb el projecte, 
destacades del món polític, artístic i cultural, qu e ens acompanyaran i faran 
difusió del projecte. Altres moltes persones hi col ·laboren també. 
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Podeu fer les vostres aportacions, de qualsevol 
quantia, al núm. de compte següent: 

 
Entitat Oficina DC Núm. compte 
2100 2895 73 0200176187 

 
O podeu col·laborar econòmicament a través dels 
nostres delegats i delegades mitjançant la compra 

dels vals solidaris que hem fet. 
 
Anireu rebent informació puntual d'aquesta iniciativa solidària amb el poble palestí. 
Des de la IAC garantirem que el vostre ajut arribi al seu destí. 
 
 

COL·LABOREM TOTS I TOTES,  
NO PERDEM AQUESTA 

OPORTUNITAT!!! 
 
 
Informació de la campanya: http://intersindical.info/ms/index.php  

És per això que necessitem també la 
col·laboració i el suport dels treballadors i 

treballadores i de totes les persones 
sensibilitzades amb la situació humanitària que, 
ara de manera alarmant,  ha generat i segueix 

generant l’Estat d’Israel. 
 

Estem preparant un vaixell que ha de 
dur material sanitari a la franja de Gaza  


