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N
ombroses resolucions del
Consell de Seguretat de les
Nacions Unides han subrat-

llat la il·legalitat de les colònies
israelianes a Jerusalem Est i Cisjor-
dània (territoris palestins ocupats) i
als alts del Golan (territori sirià sota
domini hebreu). S’emparen en l’arti-
cle 49 de la Quarta Convenció de
Ginebra, que estableix que el “poder
ocupant no deportarà ni transferirà
part de la seva pròpia població civil
al territori que ocupa”. El juliol de
2004, el Tribunal Internacional de
Justícia va emetre una sentència en
la mateixa línia. Però ni les resolu-
cions ni la sentència ni tampoc les
nombroses declaracions que fan des
de fa anys dirigents de la UE i, fins i
tot, dels Estats Units censurant les
colònies no han aconseguit que es
desmantellin. Més aviat ha succeït
el contrari, els assentaments no han
deixat de créixer, fins al punt que,

ara, ja hi resideixen més de 600.000
persones (340.000 a les més de 120
colònies de Cisjordània, 265.000 a
les 26 de Jerusalem Est i 20.000 a les
32 dels alts del Golan).

El mapa dels assentaments està
format tant per ciutats de de-senes
de milers d’habitants, com Ariel o
Moodin Ilit, com per petits nuclis
amb només algunes desenes de ca-
ses. En qualsevol cas, estan proveï-

des de serveis, fet que obre la porta a
explicar el component econòmic de
l’ocupació, un factor sovint oblidat
en les anàlisis sobre el conflicte
palestinoisraelià. “És fonamental
entendre que hi ha moltíssimes
companyies que fan un munt de di-
ners gràcies a l’ocupació i no parlo
únicament d’aquelles que tenen
fàbriques a les colònies, sinó també
d’empreses de construcció, de ser-
veis, de seguretat i un llarg etcète-
ra”, exposa Esti Micemacher, mem-
bre de la Coalició de Dones per a una
Pau justa (CWP, en anglès).

L’ONG, amb seu a Tel Aviv i que
aplega dones jueves i palestines, va
endegar el projecte Who Profits
from the Occupation (Qui g uanya
amb l’ocupació) el 2006 i, actual-
ment, ja ha documentat més de 600
empreses que treuen rèdits econò-
mics de la presència israeliana a
Jerusalem Est, Cisjordània, Gaza i
els alts del Golan. N’hi ha de tot ti-
pus: des de les que produeixen pro-
ductes frescos als territoris ocupats,
fins a les que n’exploten els recursos
naturals, com l’aigua o els minerals,
passant per les que es dediquen a la
construcció de les colònies i de l’a-
nomenat mur de l’apartheid que di-

videix Cisjordània, al control de la
població palestina o, simplement,
les que proveeixen de serveis les per-
sones que viuen als assentaments
il·legals. Almenys una quarantena
d’aquestes empreses també tenen
interessos als Països Catalans, ja
sigui perquè hi venen els seus pro-
ductes o perquè hi tenen delegaci-
ons o fàbriques pròpies.

Beneficis tacats

No hi ha dades sobre les importa-
cions que arriben als Països Cata-
lans des de les colònies israelianes
ni de les que ho fan al conjunt de
l’Estat espanyol (on el total de les
importacions hebrees va ascendir a
772 milions d’euros l’any passat,
segons dades de l’ambaixada israe-
liana). Una vintena d’acords i conve-
nis bilaterals faciliten el comerç
entre els dos estats i no hi ha cap
normativa espanyola que impedeixi
l’arribada de productes provinents
dels assentaments il·legals. Això
permet que, als comerços catalans,
trobem tes d’Adanim (que produeix
a la colònia cisjordana d’Ofra), frui-
tes i verdures de Mehadrin (amb
horts als alts del Golan i a la vall del
Jordà), objectes de plàstic de Keter

(amb factories a l’assentament de
Barkan) o joguines de Tip Top Toys
(que també fabrica a Barkan).

La petjada econòmica de l’ocu-
pació de Palestina a casa nostra és
molt més àmplia. Empreses com
Bobcat, Caterpillar, Hyunday o Lieb-
herr, que participen en la construc-
ció del mur de l’apartheid, en la de-
molició de cases palestines o en
l’aixecament de check-points (con-
trols militars), tenen delegacions als
Països Catalans; una companyia

vinculada a Orange té antenes i in-
fraestructures de telecomunicaci-
ons a Cisjordània i els alts del Golan;
Siemens fa negoci amb la construc-
ció d’un tren d’alta velocitat que
creuarà territori palestí; empre-
ses de tecnologia implicades en
el mur i en els check-points prove-
eixen l’exèrcit espanyol... I po-
dríem continuar enumerant exem-
ples de negocis, no precisament
ètics, que reporten uns beneficis
tacats de sang.
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PAÏSOS CATALANS • ELS ASSENTAMENTS SÓN UNA FONT DE BENEFICIS PER A UNA QUARENTENA D’EMPRESES AMB INTERESSOS A CASA NOSTRA

El negoci de l’ocupació de Palestina
MARC FONT

I
mpulsada el 2005 per més de

170 organitzacions, la cam-

panya de Boicot, Sancions i

Desinversions (BDS) a l’Estat d’Is-

rael mentre mantingui l’ocupació

de Palestina és, probablement, la

iniciativa més coneguda contra

els productes hebreus. Al BDS, que

s’emmiralla en la campanya con-

tra l’apartheid sud-africà i que va

celebrar la seva primera conferèn-

cia estatal a Barcelona del 19 al 21

d’octubre, s’hi han sumat veus

similars. El mes d’octubre, Ri-

chard Falk, investigador especial

de l’ONU pels drets humans a

Palestina, va fer una crida a boico-

tejar totes les companyies amb

interessos a les colònies. A més, 22

ONG van presentar l’informe Co-

merciant amb la pau: Com Eu-

ropa ajuda a mantenir els assen-

taments israelians il·legals, que

reclama la prohibició de les impor-

tacions de béns provinents de les

colònies, que ascendeixen a 230

milions d’euros anuals, als països

de la UE.

Crides al boicot als béns de les colònies

Diverses companyies israelianes

i moltes grans multinacionals

s’enriqueixen produint a les

colònies hebrees il·legals dels

territoris ocupats, espoliant-ne

els recursos naturals i construint

el mur de l’apartheid i punts de

control militar. Moltes d’elles

són presents als Països Cata-

lans, on venen productes i tenen

fàbriques o delegacions pròpies.

No hi ha cap

normativa espanyola

que impedeixi

l’arribada de

productes provinents

dels assentaments

Empreses com Bobcat, Caterpillar, Hyunday o Liebherr participen en la construcció del mur de l’apartheid
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> La franja de Gaza torna a estar assetjada per l’exèrcit israelià, que ja ha assassinat més de 100 persones, la majo-
ria civils, arran de l’ofensiva 'Pilar de Defensa'. La matança mostra, de nou, que la població palestina viu sota una ocu-
pació que té molts vessants. Un d'ells és l’econòmic, sovint oblidat en les anàlisis del conflicte. Centenars d’empreses,
moltes de les quals tenen interessos a casa nostra, s’enriqueixen amb l’ocupació de Palestina, produint els seus pro-
ductes a les colònies il·legals, oferint-hi serveis o contribuint a la construcció del vergonyós mur de l’apartheid.

Material per a la construcció 
de ‘check-points’ i colònies

R
eadymix Industries és la filial israeliana de Cemex, la multinacional mexicana que
produeix ciment i altres materials per a la construcció. A banda de comptar amb
quatre plantes a colònies de Cisjordània (Atarot, Ariel, Mevo Horon i Mishor Edo-

nim) i una als alts del Golan (Katzerin), la companyia fa negoci amb la construcció de
*check-points, la tanca de seguretat del pont de Gilo (Cisjordània), el tramvia de Jerusalem
(que connecta la ciutat amb diversos assentaments) i la pròpia edificació de les colònies,
on aporta diversos elements. Als Països Catalans, Cemex compta amb 35 plantes que fabri-
quen ciment, formigó, àrids o morter. El 2011, va facturar més d’11.500 milions d’euros.

L’aigua siriana que acaba
en mans israelianes

D
els alts del
G o l a n ,
territori

sirià segons la
legislació interna-
cional, se n’extreu bo-
na part de l’aigua mineral que es consumeix a l’Es-
tat d’Israel. La companyia Eden Springs, una de les
grans del sector i que factura centenars de milions
d’euros anualment, és una de les que més s’apro-
fita de l’explotació dels recursos naturals en a-
questa regió ocupada, on té la principal factoria, a
la colònia de Katzerin. A través de la seva filial
europea, l’aigua d’Eden arriba arreu del continent
i també a Catalunya. Especialitzada en la comer-
cialització de fonts d’aigua per a oficines, l’em-
presa també ven el cafè Lavazza, que es pot trobar
en nombrosos establiments molt nostrats.

Combois pel tramvia
condemnat per l’ONU

E
l 2010, el Consell de Drets Humans de l’ONU va con-
demnar el tramvia que havia de comunicar Jerusa-
lem Oest (la zona de la ciutat reconeguda com a

part de l’Estat d’Israel) amb diversos assentaments il·le-
gals de l’est (l’àrea palestina), com Pizgat Ze’ev, perquè
considerava que suposava una violació de la legalitat
internacional. La decisió, però, no va fer que la multina-
cional francesa Alstom desistís de tirar endavant un pro-
jecte en el qual, entre altres coses, ha aportat els combois.
Dedicada a la generació d’electricitat i a la fabricació de
trens, Alstom té centres a Barcelona, Cornellà de Llobre-
gat, Santa Perpètua de Mogoda i Sitges. A escala mun-
dial, el grup té una plantilla de més de 85.000 persones i
va facturar prop de 21.000 milions d’euros l’any passat.

La maquinària implicada en l’operació ‘Plom Fos’

E
ls bulldozers de Caterpillar, la principal fabricant del
món de material i maquinària per a la construcció,
van ser utilitzats per l’exèrcit israelià durant l’opera-

ció Plom Fos contra la Franja de Gaza que, entre el desembre
de 2008 i el gener de 2009, va suposar l’assassinat de 1.400
persones palestines. A més, una màquina de la multinacio-
nal nord-americana –que va ingressar més 47.000 milions
d’euros l’any passat– va aixafar i matar l’activista Rachel
Corrie l’any 2003. Caterpillar, que ven els seus productes a
través de Finanzauto a Lleida, Santa Perpètua de Mogoda i
Xiva, també aporta maquinària per la construcció del mur
que divideix Cisjordània, per la línia de tren d’alta velocitat
que unirà Tel Aviv i Jerusalem i que creua la Línia Verda –la
frontera prèvia a la guerra de 1967 i l’única reconeguda
internacionalment– i per la demolició de cases palestines.

Tecnologia punta al servei de l’exèrcit

A
mb 350.000 treballadores ar-
reu del planeta i una facturació
de 100.000 milions d’euros

(2011), Hewlett Packard (HP) és un
gegant tecnològic que té oficines a
València i Sant Cugat del Vallès, on la
plantilla protagonitza una batalla
laboral des de fa un parell d’anys en
protesta pel degoteig d’acomiada-
ments. La multinacional nord-ameri-
cana és propietària d’EDS Israel, con-
tractada per l’exèrcit hebreu com a
proveïdora del Sistema Basel, un sistema biomètric automatitzat de control d’accés per
als treballadors i les treballadores palestines, amb reconeixement facial i a través de les
mans, que està instal·lat en nombrosos *check-points, tant a Cisjordània com a Gaza.
També proveeix d’altra tecnologia l’exèrcit israelià i els ajuntaments de les colònies d’A-
riel i Modi’in Ilit, dues de les més grans que hi ha.

Fent diners amb un abocador
en territori palestí

D
edicada al subministrament d’aigua, la gestió de
residus, l’energia i el transport, la multinacional
francesa Veolia feia negoci amb la construcció del

tramvia de Jerusalem –com Alstom– fins que, arran de la
pressió de la campanya del BDS, va decidir abandonar el
projecte. Actualment, però, continua enriquint-se amb
l’ocupació, ja que la seva filial Connex opera a diverses
línies de bus de les colònies de Cisjordània. A més, Veolia
és propietària de l’abocador de Tovlan, ubicat a la vall del
Jordà (territori ocupat), que és on van a parar els residus
generats tant a les colònies com a l’Estat d’Israel recone-
gut internacionalment. Amb més de 300.000 treballado-
res arreu del món, la multinacional té oficines a Barce-
lona i a València i diversos projectes als Països Catalans.

El gegant que explota el mar Mort 
i contamina el Bages

I
srael Chemicals (ICL) és una de les
principals companyies mundials
de producció de fertilitzants i pro-

ductes químics. Entre les seves filials,
hi ha Iberpotash i Dead Sea Works. La
primera explota les mines de sal i potassa del Bages i ha estat denunciada
reiteradament per no respectar la normativa mediambiental i per la sali-
nització del Llobregat. La segona, tot i no tenir cap planta a Cisjordània,
es beneficia dels recursos minerals del mar Mort, vetats a la població
palestina tot i que bona part de la riba s’enclava dins el seu territori. Dead
Sea Works ven part de la sal que obté a l’empresa de cosmètics Ahava, que
té la fàbrica més important a la colònia de Mitzpe Shalem (a la vall del
Jordà) i que exporta cremes als Països Catalans.
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ALTRES CASOS
EMPRESA SECTOR COLÒNIA O TASCA EN L’OCUPACIÓ CONNEXIÓ AMB ELS PPCC

Danshar Holding Cosmètics i productes de neteja Atarot i Barkan Distribueix marques com Nestlé, Vileda o Oral B
Dexia Group Serveis financers Crèdits a ajuntaments de les colònies Dexia Sabadell, una oficina a Barcelona
General Mills Congelats Atarot Distribueix a Israel Old el Paso, Häagen-Dazs...
Israel Chemicals (ICL) Fertilitzants i productes químics Explotació de recursos minerals del mar Mort Propietària d’Iberpotash, mines a Sallent i Súria
Malam Team Controls biomètrics als ‘check-points’ Beitar Ilit Distribueix a Israel marques com HP, Cisco, Dell,..
Partner Comunications Proveïdora de serveis per a mòbils Antenes a Cisjordània i els alts del Golan Botigues Orange
Pizza Hut Restauració Un establiment a Pizgat Ze’ev Establiments a diverses ciutats
Siemens Enginyeria Control de trànsit i vagons per al TAV Tel Aviv-Jerusalem Planta a Cornellà, delegació a València
The Central Bottling Company Alimentació i begudes Colònies de Shadmot Mechola i Katzrin Distribueix a Israel Coca-Cola, Guinness, Carlsberg...
Veolia Aigua, energia i transport Defensa, Autobusos entre colònies, abocador a Cisjordània... Projectes i oficina a Barcelona

EMPRESES QUE PRODUEIXEN A LES COLÒNIES
EMPRESA: SECTOR: COLÒNIA ON S’UBICA: PRESÈNCIA ALS PPCC:

Achdut Alimentació Barkan, Kosher Tov València
Adanim Tea Alimentació Ofra Cotrading SL-distribuïdora a Granollers i botigues a Tarragona
Ahava Cosmètics Colònia de Mitzpe Shalem Botigues de cosmètics i Disavo
Barkan Mounting System Electrònica Barkan El Corte Inglés, AKI, Bauhaus, FNAC, PC City, Hipercor...
Beigel & Beigel Alimentació Barkan, Kosher Tov València; marca d’Unilever, oficines a Viladecans
Eden Springs Aigua Katzerin Eden España distribueix al territori
Keter Plastics Plàstics i mobles de jardí Barkan El Corte Inglés, AKI, Bauhaus, Leroy Merlin, Carrefour, Toys’R’us...
Mehadrin Group Fruita i verdura Vall del Jordà i alts del Golan Importador a l’Estat espanyol, mercats majoristes
Royalife Roba de llit Barkan El Corte Inglés
SodaStream Aparells per fer begudes gasoses Mishor Edonim SodaStream España, oficines a Castelldefels
Tip Top Toys Joguines Barkan Stock Didactics- Lliçà d’Amunt, Salvadedos- Badalona
Twitoplast Aires condicionats Barkan Panaconfort i Declima, les dues d’Alacant, són les distribuïdores

EMPRESES QUE PARTICIPEN A LA CONSTRUCCIÓ DE LES COLÒNIES
I/O AL CONTROL DE LA POBLACIÓ PALESTINA

EMPRESA: SECTOR: TASCA EN L’OCUPACIÓ: PRESÈNCIA ALS PPCC:

Alstom Electricitat i transport Tramvia de Jerusalem 4 plantes a Catalunya
Bobcat Maquinària construcció Infraestructures per a les colònies i construcció de ‘check-points’ Delegacions a Lleida, Girona i Martorelles
Caterpillar Maquinària construcció Construcció d’assentaments, del mur, demolició de cases palestines Finanzauto de Lleida, Santa Perpètua i Xiva
Cemex Material per a la construcció Fàbriques a diverses colònies i proveïdora de la tanca i ‘check-points’ 35 fàbriques als PPCC
JCB (JC Bamford Excavators) Maquinària construcció Construcció de colònies i ‘check-points’ Geancar a Castellbisbal, Palma i València
Elbit Systems Tecnologia Aparell de detecció al mur Vven armament a l’exèrcit espanyol
Ford Vehicles Proveeix l’exèrcit d’Israel de vehicles blindats Concessionaris i fàbrica a Almussafes
Hewlett-Packard (HP) Tecnologia Control biomètric als ‘check-points’, serveis a colònies Oficines a Sant Cugat i València
Heidelberg Cement Material construcció Tres plantes i una pedrera a Cisjordània Fàbrica a Sta. Perpètua-Hanson Ibèrica
Hyunday Maquinària Demolició de cases palestines Diversos concessionaris
L-3 Communications Tecnologia militar Ven escàners per a ‘check-points’ Proveeix Indra i l’exèrcit espanyol
Liebherr Maquinària Construcció del mur Distribució i serveis tècnics a Barcelona
Manitou Maquinària construcció Construcció del mur Diversos concessionaris
Motorola Tecnologia Seguretat, proveïdora de l’exèrcit i tecnologia per al mur Botigues de mòbils i altres
Oberthur Technologies Targetes de crèdits i passaports Pproveïdora als ‘check-points’ Filial a la Palma de Cervelló
Rapiscan Systems Tecnologia de seguretat Escàners als ‘check-points’ Proveeix d’escàners l’aeroport del Prat
Recognition Systems Tecnologia Aparells de reconeixement biomètric als ‘check-points’ Filial a Sant Feliu de Llobregat
Volvo Vehicles Busos blindats, ‘check-points’ i demolició de cases palestines Concessionaris
Terex Camions Construcció del mur i de ‘check-points’ Distribuïdors a Lleida, Barcelona i Castellbisbal


