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l o ca l i z ac íón  j o rnada s

Casinet d’Hostrafancs
C/Rector Triadó, 53
BUS:  27, 30, 44, 56, 57,109, 
115, 157
METRO:  Plaça de Sants  (L1 
i L5)
Hostafrancs (L1) i Tarragona 
(L3)
RENFE:  Estació de Sants

El BDS és una campanya que va sorgir del propi po-
ble palestí. És la població palestina la qual demana 
a la resta del món no només que l’ajudi, sinó que li 
diu també com ajudar-la.

La crida està subscrita per 170 organitzacions, tant 
de la Palestina His-
tòrica i l’exili, com 
sindicats, partits 
polítics, organitza-
cions gremials, as-
sociacions de refu-
giats, associacions 
veïnals, grups de 
suport a la dona, 
grups de resistèn-

cia. En aquest ampli i variat suport rau part de la 
força de la campanya BDS.

Boicot. Es demana el boicot als productes i ser-
veis d’empreses israelianes, tant públiques com pri-
vades. També a aquelles firmes no israelianes que 
comercien de forma habitual amb l’Estat d’Israel. 
Aquesta mesura inclou el boicot a productes cultu-
rals, institucions acadèmiques i equips esportius.

Desinversions. Pres-
sió a entitats bancàries, 
fons d’inversions, fons 
de pensions i en ge-
neral qualsevol òrgan 
d’inversió financera per 
retirar els seus actius 
d’empreses israelianes 
o d’una altra nacionali-
tat que mantinguin relacions habituals amb l’Estat 
d’Israel i les seves empreses.

Sancions. Pressió a governs i organismes interna-
cionals per a la imposició de mesures punitives a 
l’Estat d’Israel.

Can Batlló
C/Constitució, 19
BUS: 72, 91,115

METRO:  Mercat Nou 
(L1)

FFCC:  Magoria



Barcelona acull els dies 19, 20 i 21 d’octubre la 
I Conferència Estatal pel Boicot, Desinversions i 
Sancions (BDS) contra l’Apartheid Israelià “Ahir 
Sud-àfrica, avui Palestina”.

La Conferència busca donar a conèixer la Cam-
panya al conjunt de la societat, i alhora oferir als 
grups de solidaritat amb Palestina un espai de tre-
ball, reflexió, coordinació i intercanvi que permeti 
reforçar l’eficàcia del moviment pel BDS.

La Conferència compta amb la presència de tres 
ponents de renom internacional -una palestina 
(la poeta i activista Rafeef Ziadah), un israelià 
(l’historiador Ilan Pappe) i un sud-africà (Mbu-
yiseni Ndlozi, membre del wits Workers Solida-
rity Committee i activista de BDS South Àfrica) 
- que des de les seves pers-
pectives particulars exposa-
ran la necessitat i la urgència 
d’implementar la Campanya 
de BDS contra l’apartheid is-
raelià.

Cridem a participar en la Con-
ferència a totes les persones 
i organitzacions interessades 
i demanem al conjunt de la 
societat civil (ONG, sindica-
ts, universitats, partits polítics, 
etc.) el seu suport explícit a la 
Campanya de BDS, ja que la 
unitat entorn del compliment 
del Dret Internacional i dels 
Drets Humans és fonamental 
per aconseguir una pau justa 
a Palestina.

De Sud-àfrica queda el record 
d’una victòria de l’internacionalisme polític dels 
moviments populars. El nostre repte ara és Pales-
tina. El camí serà llarg, però la campanya BDS, 
en aquest punt ja és imparable.

Diumenge, 21 d’octubre
Lloc: Casinet d’Hostafrancs

10.30h. Presentació de les conclusions dels tallers 
temàtics. Debat sobre l’estratègia general de la 
campanya i la construcció dels grups BDS.

12.30h. Lectura i aprovació del document fi-
nal de la Conferència.
Avaluació de la Conferència i cloenda.

Lloc: Can Batlló
18h. Projecció documental “Roadmap to 
Apartheid”. Dir: Ana Nogueira i Eron 
Davidson. 98 min.

PROGRAM A DE  L A  I  CON F E RÈ N C IA  E S TATAL  PE L  B DS 
CONT RA  L’APART H E ID  I SRAL IÀ  -  BARCE LON A

Divendres, 19 d’octubre
Lloc: Casinet d’Hostafrancs

19h. Presentació de la I Conferència estatal pel 
BDS contra l’apartheid israelià.

19.30h. Conferència:
“Opressió racial sistèmica: Apartheid a Sud-
àfrica i Palestina” Mbuyiseni Ndlozi (Sud-
àfrica).

Dissabte, 20 d’octubre
Lloc: Casinet d’Hostafrancs

10h. Tallers temàtics.

16h. Ponències paral·leles:
Ponència sobre les relacions militars Israel-
Espanya a càrrec d’Alejandro Pozo.

Ponència sobre Dret Internacional i el Tribunal 
Russell a càrrec de David Bondia i Sabrina 
Senouci.

18h. Conferència:
“Els drets del poble palestí i el moviment BDS: 
cap a la llibertat, la justícia i la igualtat” Ra-
feef Ziadah (Palestina)

“És Israel un estat de Apartheid?” Ilan Pappe 
(Israel).

20h. Performance poètica de Rafeef Ziadah.

Sinopsi: Pel·lícula que mostra com ex-
perimenten els palestins i palestines el 

sistema d’apartheid sota el qual viuen. 
Ens ajuda a entendre els problemes amb els 

quals s’enfronten cada dia.

Moltes lleis i 
mètodes uti-
litzats per Is-
rael són simi-
lars als usats 
en l’era de 
l ’apar t he id 
a Sud-africà. 
Mitjançant testimonis, material d’arxiu, entrevis-
tes a intel·lectuals palestins com Ali Abunimah i 
historiadors israelians com Ilan Pappe, s’anirà 
teixint la imatge completa dels motius pels quals 
aquesta analogia amb l’apartheid sud-africà està 
sent cada vegada més utilitzada.
 

Es contarà amb sistema de traducció 
simultània durant les conferencies.


