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Pròleg
Relata l’historiador romà Suetonius que l’emperador Vespasià, que va governar entre els anys 69 i 79, va imposar 
una taxa a la venda d’orina dels urinaris públics de Roma per a ser utilitzada en diferents processos químics. Quan 
el seu fill Tito va mostrar el seu desgrat per la naturalesa de l’impost, l’emperador li va ensenyar una moneda d’or i li 
va preguntar si feia olor. Tito va contestar negativament i el seu pare va replicar: “doncs ve de l’orina”. Avui, la frase 
pecunia non olet (“Els diners no fan olor”) s’utilitza per separar el valor dels diners del context en què van ser adquirits.

És ben conegut que les guerres i els abusos dels drets humans amb freqüència són terreny abonat per als negocis. 
Una part del món empresarial argumenta que no es fica “en política” en valorar la pertinència d’un acord comercial 
internacional, com si aquest es pogués desprendre del seu context polític. Hi ha fins i tot qui afirma que lucrar-se 
amb el diable i els seus pecats no implica estar d’acord amb ell i que de no fer-ho nosaltres, altres àngels ocuparien 
la vacant. Des d’aquesta perspectiva, els dividends compensen la pudor de l’orina i justifiquen el recurs al descrèdit 
de qui denuncia i l’apel·lació al suposat bé comú que suposaria la creació de llocs de treball. Una altra part defensa 
els intercanvis comercials, però amb codis de conducta i marcs morals que els moderin, que perfumin les olors. Du-
rant anys, governs, institucions, empreses i organitzacions no governamentals han reflexionat sobre els límits en els 
negocis i la seva regulació. Aquests processos han estat productius o infructuosos segons la lent amb què es miri. Si 
es tracta de trencar el cercle viciós que vincula violència i negoci, el resultat ha estat descoratjador. Una part de les 
causes estaria relacionada amb les deficiències que mecanismes, iniciatives, codis, pactes o convenis han compartit 
en la seva vasta majoria, entre les quals destaquen almenys tres: primera, el caràcter voluntari de les adhesions que 
condiciona l’èxit a les bones intencions; segona, l’absència d’eines de verificació independent: és cada part interes-
sada qui avalua el seu comportament i compliment de la norma; i tercera, en el cas de descobrir-se irregularitats, la 
impossibilitat d’exercir mesures sancionadores que condueixin a la reparació del dany i a la no repetició del problema. 
Convé imaginar, per exemple, un codi vial voluntari que complís aquestes característiques: que fos qui condueix qui 
valorés la seva actitud al volant i, en cas d’infracció, la impunitat prevalgués. Sorprèn que diferents actors –oenagés 
incloses- celebrin determinades iniciatives relacionades amb les relacions internacionals que mai acceptarien a casa.

El recomanable i necessari informe que ens ocupa, coordinat per Blanca Camps-Febrer en el marc de l’Observatori 
de Drets Humans i Empreses (ODHE), aborda les relacions econòmiques entre Catalunya i Israel i assenyala que 
els negocis entre empreses i institucions d’ambdues parts no incorporen cap tipus de reserva. Per a les institucions 
catalanes, els negocis amb una de les parts d’un dels conflictes armats més antics, visibles, globals, influents i des-
tructius del món no mereix precaució alguna: almenys en la teoria, igual dóna si la contrapart produeix, comercialitza o 
basa el seu negoci a Tel Aviv que a un assentament coló en plena Cisjordània; tant és si es venen o compren taronges 
que armes o sistemes de seguretat un dels atractius dels quals resideix en haver estat testades en combat en aquest 
laboratori de proves en el qual en ocasions s’ha convertit la Franja de Gaza.

Les institucions tenen la responsabilitat d’identificar aquells criteris que fan que els diners facin pudor. Posteriorment, 
han de ser conseqüents amb aquesta identificació i implementar polítiques honestes que no només recomanin, en-
coratgin o desaconsellin, sinó que, de manera transparent, regulin, imposin límits i, si escau, apliquin sancions. En 
definitiva, es tracta d’aplicar les mateixes mesures que imposaríem si aquests negocis ens afectessin a nosaltres. Els 
diners públics no poden contribuir a polítiques o comportaments que rebutgem, i les institucions catalanes no poden 
permetre’s un retrocés en la seva llarga trajectòria de compromís amb la pau i el respecte dels drets humans. Trans-
correguts dos mil·lennis, si organitzacions com l’ODHE reaccionen com Tito, les institucions no haurien de fer-ho com 
l’emperador.

Alejandro Pozo
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L’Informe 
L’informe d’enguany es centra principalment en l’estudi de les relacions comercials i financeres entre Catalunya i Is-
rael, que s’han incrementat des de principis de la dècada de 2010. El present informe explora la naturalesa d’aquestes 
relacions entre Catalunya i Israel des de la perspectiva de la promoció estratègica d’aquestes per part de les institu-
cions i agències catalanes. Des de la premisa de la coherència dels marcs legals, els principis que els inspiren, així 
com del dret internacional humanitari i de drets humans, i des de la perspectiva de la coherència universal, aquesta 
recerca conclou que la reflexió per l’impacte de les relacions comercials i econòmiques en el respecte i promoció de la 
pau, dels drets humans i del dret internacional humanitari es troba absent de les estratègies i actuacions de promoció 
de bona part de les institucions i agents catalans. 

L’informe consta de dues parts especialment diferenciades. Els primers capítols exposen la situació actual i l’evolució 
de les tendències en els lligams econòmics i comercials catalans amb l’economia i actors israelians. Creiem indispen-
sable oferir una introducció amb perspectiva històrica (capítol 1) de la situació política a la regió per tal d’entendre 
el marc en què es desenvolupen aquests lligams. Així, l’activitat empresarial no s’esdevé en el buit sinó que influeix i 
es veu influïda pel marc legal, polític, social i fins i tot humà en el que es desenvolupa. Els capítols 2 i 3 ofereixen una 
visió general de les relacions econòmiques entre Catalunya i Israel, i en concret el capítol 3 es centra en algunes de 
les institucions catalanes que promouen la internacionalització de l’economia catalana. 

El capítol 4, contingut central d’aquest informe, recull alguns dels resultats obtinguts al llarg del primer any de vida de 
l’ODHE i per tant es nodreix també de les fitxes d’anàlisi d’empresa que s’adjunten al final de l’informe i que han estat 
també publicades al llarg de l’any 2016.

La darrera part de l’informe, principalment el capítol 5, adopta un esperit més normatiu que, en coherència amb 
la recerca realitzada i amb els principis que inspiren l’ODHE, pretenen aportar claus per a l’adopció d’una política 
comercial i econòmica coherent amb el dret internacional humanitari i dels drets humans. Aquesta aportació norma-
tiva s’inscriu en el posicionament clar de la promoció de la pau i la transformació de conflictes que anima també al 
Parlament de Catalunya i a la resta d’institucions catalanes, i que, per tant, s’ha de traduir en mecanismes efectius i 
vinculants que ho garanteixin.
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1. El llarg conflicte 
a l’Orient Mitjà
El proper 10 de juny de 2017 es commemoren els 50 
anys de l’ocupació il·legal que l’estat d’Israel manté so-
bre els territoris palestins –Franja de Gaza i Cisjordània, 
incloent Jerusalem- i sobre una part de territori sirià – els 
Alts del Golan-. Aquesta ocupació va ser el resultat del 
conflicte armat d’Israel amb Egipte, Jordània, Iraq i Síria 
l’any 1967. Durant la guerra, Israel va ocupar les regions 
esmentades incloent la Península del Sinaí, que poste-
riorment Egipte recuperaria en la seva totalitat al 1982. 

Amb el desmentallament de l’Imperi Otomà, el Mandat 
Britànic a Palestina (1922-48) va permetre i promocio-
nar la transferència de població jueva cap al territori fins 
que la població migrada va arribar a representar un terç 
del total de la població. Aquesta transferència de pobla-
ció jueva es basava en la Declaració Balfour de 1917 
on les autoritats britàniques manifestaven que “con-
templen favorablement l’establiment a Palestina d’una 
llar nacional pel poble jueu 
i [el govern britànic] farà ús 
dels seus millors esforços 
per a facilitar la realització 
d’aquest objectiu”.1

La insostenibilitat de l’imperi 
colonial britànic després de 
l’esforç bèl·lic de la Segona 
Guerra Mundial, va ser un 
dels motius que obligava a 
Gran Bretanya a l’abando-
nament del territori a l’Orient Mitjà. El procés es realitzà 
a través de la recent creada Organització de les Nacions 
Unides. Així doncs l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va aprovar, l’any 1947, un pla de partició que 
atorgava el 45% del territori a la població autòctona 
àrab-palestina i el 55% restant a la població jueva.2 El 
pla de participació també establia que Jerusalem i Bet-
lem passarien a estar sota administració internacional.3

El Pla de Partició va fer escalar les tensions i la violèn-
cia entre la població autòctona que s’oposava al Pla i 
la població jueva, però el maig de 1948 es proclamà 
la creació de l’estat d’Israel. Grups para-militars i líders 
sionistes, havien iniciat el Pla Dalet pel control del terri-
tori per part de la població jueva dos mesos abans, al 

1 Ferran Izquierdo Brichs (2009): Israel i Palestina: Un segle de conflicte, Barce-
lona: Ed. Eumo. 
2 Resolució 181/11 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 29 de 
novembre de 1947
3 Resolució 303 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 9 de desembre 
de 1949 per la qual la ciutat de Jerusalem s’estableix com un cos separat sota 
règim internacional especial i administrada per les Nacions Unides.

març de 1948. Segons l’historiador israelià i professor 
de la Universitat d’Exeter, Ilan Pappé, el Pla D va ser un 
estratègia ofensiva amb caràcter de neteja ètnica que va 
suposar l’expulsió de 800.000 palestins i palestines de 
les seves llars i poblacions, cap a altres zones palesti-
nes i països veïns com Jordània o el Líban4. L’Assemblea 
General de Nacions Unides reaccionava amb una reso-
lució l’11 de desembre de 1948 on afirmava que s’havia 
de “permetre als refugiats que desitgin tornar a les se-
ves llars i viure en pau amb els seus veïns, que ho facin 
el més aviat possible, i que es paguin indemnitzacions a 
títol de compensació pels béns d’aquells que decideixin 
no tornar a les seves llars i per tot bé perdut o danyat”.5 
La població no jueva que habitava dins del nou estat 
d’Israel quedaria també en situació de discriminació 
dins d’un estat que es contemplava com a ‘llar jueva’.6

L’ocupació dels territoris palestins i sirià durant la guerra 
del 1967 s’ha perpetuat en gran part fins a l’actualitat 
tot i que ja el 22 de novembre del mateix any, el Con-
sell de Seguretat de les Nacions Unides expressava “la 
inadmissibilitat de l’adquisició de territori per mitjà de 
la guerra” i demanava explícitament “la retirada de les 

forces armades israelianes 
dels territoris ocupats durant 
el [...] conflicte”.7

L’ocupació de territoris du-
rant la confrontació bèl·lica 
ha suposat l’annexió il·legal 
de bona part dels territoris 
palestins i el control gairebé 
total de la resta de territoris 
a través del control militar i 
del control de moviments, 

fronteres, etc. Des de 1967, el govern d’Israel ha anat 
desenvolupant a Cisjordània un sofisticat sistema de 
control de moviment, format per checkpoints, carreteres 
segregades,8 murs i assentaments il·legals, que violen de 
forma sistemàtica els drets humans i llibertats fonamen-
tals del poble palestí. L’any 1971, l’Assemblea General 
de Nacions Unides a través de la resolució 2851, exigia 
a Israel que aturés totes les mesures i pràctiques d’an-
nexió dels territoris palestins ocupats com la construcció 
d’assentaments il·legals, demolició de cases, expropia-
ció de propietats, transferència de població israeliana a 

4 Ilan Pappé (2007): The Ethnic Cleansing of Palestine, Oneworld publications.
5 Resolució 194 (III) de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 11 de 
desembre de 1948
6 El Centre Legal pels Drets de la Minoria Àrab a Israel manté una base de da-
des  on es compabilitzen i analitzen les actuals lleis discriminatòries que afecten 
a la població palestina dins de l’estat israelià, a: www.adalah.org/en/law/index
7 Resolució 242 del Consell de Seguretat de Nacions Unides, 22 de novembre 
de 1967
8 L’organització israeliana de defensa dels drets humans B’tselem compta un 
total de 96 checkpoints [controls de carretera gestionats per l’exèrcit d’Israel] 
a Cisjordània i 60 kilòmetres de carretera reservats a ciutadans israelians. En 
línia a: http://www.btselem.org/freedom_of_movement/old/copy%20of%20
checkpoints

Segons l’historiador israelià i 
professor de la Universitat d’Exeter, 

Ilan Pappé, el Pla D va ser un 
estratègia ofensiva amb caràcter 
de neteja ètnica que va suposar 
l’expulsió de 800.000 palestins i 

palestines 
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casos sota la seva jurisdicció, en un recent informe pu-
blicat el passat mes de setembre de 2016.15

Finalment, un altre engranatge de l’estratègia d’ocupa-
ció d’Israel, el Mur, també va rebre una clara condem-
na per part del Tribunal Internacional de Justícia de la 
Haia a través de la seva opinió consultiva de l’any 2004. 
Segons el Tribunal de La Haia, la construcció del Mur 
per Israel als OPT, incloent Jerusalem oriental i els seus 
voltants, és contrari al dret internacional i per tant, ha 
de ser desmantellat i els Estats tenen l’obligació jurí-
dica de reconèixer la il·legalitat del Mur i han d’establir 
les mesures necessàries per fer que Israel respecti la IV 
Convenció de Ginebra.16

15 Office of the Prosecutor (2016): Policy Paper on Case Selection and Prio-
ritisation, Cort Penal Internacional, 15 de setembre. En línia a: www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf
16 AG (2004): Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las 
consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino 
ocupado. (A/ES-10/273). En línia a: www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/
advisory_2004-07-09.pdf

territori palestí ocupat i expulsió de població autòctona, 
així com el càstig col·lectiu que infringeix al poble palestí 
en forma de detencions arbitràries, maltractaments i tor-
tures, entre d’altres.9 En aquest sentit, diversos autors i 
autores i personalitats com l’arquebisbe i activista suda-
fricà Desmond Tutu,10 han analitzat i considerat que el 
sistema d’ocupació i discriminació al que Israel sotmet 
al poble palestí constitueix un crim d’apartheid d’acord 
amb la Convenció sobre l’Apartheid.11

L’estat d’Israel ha fet cas omís i ha dificultat les nombro-
ses resolucions de Nacions Unides i dificultat els treballs 
d’inspecció dels seus Relators especials, concretament 
aquells que investiguen la situació dels drets humans 
en els OPT des de 1967. El nou Relator especial, Mi-
chael Lynk, va mencionar aquestes dificultats en el seu 
últim informe del 16 d’octubre de 2016 per l’Assemblea 
General de Nacions Unides, afegint que Israel, com a 
força ocupant, viola els principis legals i les seves obli-
gacions de permetre el dret al desenvolupament del 
poble palestí i el seu dret inalienable d’autodeterminació 
a través de diferents estratègies com ara: l’annexió de 
territoris palestins i l’annexió de Jerusalem Est; la trans-
ferència de 570.000 civils israelians a assentaments en 
els territoris ocupats; la separació de la població i l’eco-
nomia de Gaza de Cisjordània; entre d’altres.12

Recentment, la política de construcció d’assentaments 
executada per Israel als territoris ocupats ha rebut la 
condemna internacional a través de la resolució 2334 
del Consell de Seguretat de Nacions Unides. La reso-
lució afirma que els assentaments il·legals suposen 
una “flagrant violació” del dret internacional i no tenen 
“validesa legal”, així com exigeix a Israel a aturar aquesta 
activitat i complir les seves obligacions com a força ocu-
pant d’acord a la IV Convenció de Ginebra.13

Així mateix, l’informe de Human Rights Watch “Occu-
pation Inc.” mostra com les activitats dels assentaments 
suposen l’espoli de recursos naturals dels territoris 
palestins, violant les regulacions de La Haia de 1907 i el 
dret internacional.14 La Cort Penal Internacional ha ma-
nifestat el seu interès per seleccionar i prioritzar aquests 

9 Resolució 2851 de de Nacions Unides, 20 de desembre de 1971. En línia a: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/328/67/IMG/
NR032867.pdf?OpenElement
10 Desmond Tutu (2004): Israel guilty of apartheid in treatment of Palestinians, 
a JPOST.COM, 10 de març. En línia a: www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/
Desmond-Tutu-Israel-guilty-of-apartheid-in-treatment-of-Palestinians-344874
11 Luciana Coconi, David Bondia (2010): Apartheid sobre el pueblo pales-
tino, Editorial Oriente y del Mediterráneo. Es tracta de la Convenció sobre la 
Supressió i Càstig del Crim d’Apartheid, aprovada per Nacions Unides el 30 de 
Novembre de 1973. 
12 Assemblea General de Nacions Unides, (2016): Situation of human rights 
in the Palestinian territories occupied since 1967. En línia a: www.ohchr.org/
Documents/Countries/PS/A_71_554_en.pdf
13 Resolució 2334 de l’Assemblea General de Nacions Unides, 23 de desembre 
de 2016. En línia a: http://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf
14 Human Rights Watch (2016): Occupation, Inc.: How Settlement Businesses 
Contribute to Israel’s Violations of Palestinian Rights, a Human Rights Watch, 26 
de gener. En línia a:  www.hrw.org/report/2016/01/19/occupation-inc/how-se-
ttlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian
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ACTIVESTILLS.ORG / Vista d’Ariel, el cinquè major assentament israelià a 
Cisjordània, Districte de Salfit, Cisjordània 24 de gener de 2008
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2. Les relacions 
comercials i 
econòmiques 
Catalunya – Israel 
Les relacions comercials i econòmiques entre Catalunya i 
Israel s’emmarquen dins de l’Acord d’Associació entre la 
UE i Israel, signat el 20 de novembre del 1995 i que va 
entrar en funcionament el juny del 2000.17 Israel es con-
vertí en el primer país mediterrani amb el que la Comunitat 
Europea mantenia una zona de lliure comerç recíproca.18 
L’article 2 de l’Acord d’Associació condiciona aquestes 
relacions i el propi acord al respecte als drets humans:  
  

“Les relacions entre les parts, així com totes les 
provisions contemplades en l’acord, han d’estar 
basades en el respecte als drets humans i els 
principis democràtics, que guiarà la seva política 
interna i internacional i constitueix un element es-
sencial per a aquest acord.”

Aquest article s’emmarca també dins de l’esperit del 
propi Tractat de la Unió Europea, que explicita que “la 
Unió vetlla per mantenir la coherència entre els diver-
sos àmbits de la seva acció exterior i entre aquests i 
les seves altres polítiques.” 
(Article 21)19

La vulneració de drets hu-
mans per part de l’Estat 
d’Israel ha dut als europar-
lamentaris en diverses oca-
sions a qüestionar l’Acord 
d’Associació. El 2002, durant la Segona Intifada20 i en 
el marc de l’Operació militar israeliana Escut Defensiu, 
el Parlament Europeu va aprovar una resolució en que 
es sol·licitava al Consell i a la Comissió Europea la sus-
pensió de l’Acord, un embargament d’armes a Israel i 
Palestina i sancions econòmiques per a les dues parts.21 
El 2008, el Parlament Europeu també va rebutjar el pro-
tocol d’Acord Euromediterrani pel qual s’estableix una 

17 Unió Europea. Acord euromediterrani pel qual es crea una ssociació entre les 
Comunitats Europees i els seus Estats membres, per una part, i l’Estat d’Israel 
per altra. Diari Oficial de la Unió Europea  L 147 de 21/06/2000
18 Anteriorment, la Comunitat Europea es regia per un acord de 1975 i poste-
riors  acords que dugueren, al 1989, al desmantellament total de taxes de duana 
pels productes industrials i concessions pels productes agrícoles.
19 Versió en català del Tractat de la Unió Europea, a càrrec dels Serveis 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya (Darrera actualització: 
04/08/2011).
20 Alguns relats històrics situen la primera Intifada enlloc de la resistència popu-
lar i revolta iniciada el 1987 sinó en la revolta palestina contra el Mandat Britànic, 
l’any 1938. La Intifada iniciada el 2000 és, no obstant, coneguda com a segona 
intifada o Intifada d’ Al-Aqsa.
21 Unión Europea. P5_TA(2002)0173. Situación en Oriente Medio. Resolución 
del Parlamento Europeo sobre Oriente Próximo. Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, 2003/C 127 E/003, pàg. 584.

Associació entre la UE Israel i va recolzar la publica-
ció de l’Informe Goldstone (UN Fact Finding Mission 
on the Gaza Conflict).22 Aquestes iniciatives europarla-
mentàries no han tirat endavant ja que, tot i que el Parla-
ment Europeu és l’única institució comunitària escollida 
per sufragi directe, no té la iniciativa legislativa, que rau 
gairebé exclusivament en la Comissió, ni la capacitat 
de prendre la decisió final sobre els Acords en matèria 
d’Acció Exterior de la UE.

A més de l’Acord d’Associació, a nivell estatal, també 
existeixen desenes d’acords entre Israel i l’Estat espanyol 
que afecten les relacions en els diversos sectors i àmbits, 
des de les relacions culturals, fins a la desforestació o la 
gestió de patents industrials.23 Els convenis i acords bila-
terals tenen la funció de normalitzar i facilitar les relacions 
en tots els àmbits, contribuint així a millorar i incrementar 
els intercanvis entre l’estat espanyol i l’israelià. 

Les relacions comercials amb Israel no són, no obstant, 
gaire rellevants en termes econòmics, ni per l’Estat Es-
panyol ni per Catalunya. Tot i això, Catalunya representa 
el primer mercat i el principal pol d’atracció de les empre-
ses israelianes que fan negocis al mercat espanyol. A juny 
del 2016, es comptabilitzaven 815 empreses catalanes 
que exporten de manera regular a Israel, principalment 
vehicles (28,6%), fosa, ferro i acer (11,5%) i matèries 
plàstiques (7,5%).24 Les importacions que Catalunya 
va fer de productes israelians entre gener i octubre del 

2016, segons l’ICEX, va ser 
d’un 89,2% en productes in-
dustrials i de tecnologia, un 
6,3% d’aquests relacionats 
amb la robòtica.25

Les exportacions catalanes 
a Israel suposen el 32% de 

les exportacions de l’estat espanyol al país i el 23,2% 
pel que fa a les importacions israelianes a l’estat espan-
yol. Això no obstant, aquestes relacions són tan sols un 
0,2%26  i un 0,6%27 del total del flux internacional per a 
Catalunya.28

22 Unión Europea. Aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone 
sobre Israel y Palestina Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 
2010 , sobre la aplicación de las recomendaciones del Informe Goldstone sobre 
Israel y Palestina. Diario Oficial de la Unión Europea C 349E de 22/12/2010, 
pàg. 34/36.  
23 Alguns dels acords i convenis bilaterals més rellevants es troben llistats a la 
darrera “Ficha de País” elaborada pel Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración (Oficina de Información Diplomática) de Novembre de 2016. En línia a: 
www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ISRAEL_FICHA%20PAIS.pdf 
[Consultat: 28/02/2017]
24 ACCIÓ. Israel, informes. Juny del 2016. Generalitat de Catalunya.
25 Dirección Territorial de Comercio en Cataluña - ICEX, (2015): Ficha de las 
relaciones comerciales y de la inversión de Cataluña con: ISRAEL, Ministerio de 
Economia, Abril.
26 Les importacions tenen un valor de 151.495.500 €, entre gener i octubre del 
2016.
27 Les exportacions tenen un valor de 352M €, entre gener i octubre del 2016.
28 ACCIÓ. Israel, informes. Juny del 2016. Generalitat de Catalunya.

Catalunya representa el primer 
mercat i el principal pol d’atracció 
de les empreses israelianes que 
fan negocis al mercat espanyol
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Tot i el reduït volum d’intercanvi, Israel es percep com un 
mercat estratègic per a Catalunya. ACCIÓ, l’Agència per 
la Competivitat de l’Empresa de la Generalitat de Cata-
lunya, introdueix així les oportunitats de negoci a Israel: 

“El mercat israelià és un receptor dels productes 
catalans que va en augment, ja que les exporta-
cions catalanes a Israel presenten un creixement 
continuat des de fa diversos anys, situant-se en 
el 34 % de les exportacions de l’Estat espanyol a 
Israel. [...] El mercat israelià presenta oportunitats 
de negoci en matèria de tecnologia de l’aigua, 
seguretat i agrotecnologia entre d’altres.”29

L’augment de les exportacions catalanes a Israel des del 
2010 és pronunciat i coincideix amb la intensificació de 
les relacions i l’organització de viatges i missions em-
presarials des de Catalunya cap a l’estat israelià. 

Evolució de les Exportacions i les Importacions 
Catalunya-Israel

Pel que fa a les inversions entre Israel i Catalunya, entre 
el 2003 i el 2005 es realitzaren grans inversions en el 
sector de la indústria extractiva, 44 milions d’€, 22 mi-
lions d’€ i 70 milions d’€ en els tres anys consecutius,30 
i a partir de 2013 en construcció d’edificis i a altres ac-
tivitats immobiliàries, localitzades sobretot a l’àrea de 
Barcelona. La inversió immobiliària israeliana a Barcelo-
na és relativament nova, però ja representa la quarta ciu-
tat d’interès per als inversors israelians a nivell mundial, 
després de Nova York, Berlin i Londres. Això no obstant, 
aquesta va comportar tan sols 7 millons d’inversió bruta 
l’any 2015 i 4 milions l’any 2016 a Catalunya. 31

29 ACCIÓ. Israel, informes. Juny del 2016. Generalitat de Catalunya.
30 Les inversions israelianes de 2003 i 2004 es van realitzar des dels Països 
Baixos.
31 DataInvex, Estadísticas de Inversión Extranjera en España. Ministeri d’Econo-
mia, Indústria i Competitivitat.

La inversió més destacada, però, es va realitzar el 2014, 
per valor de 207 milions d’€, 200 milions dels quals, 
invertits a través de Gran Bretanya, en el sector de la 
indústria extractiva. Aquesta gran inversió es deu pro-
bablement a l’empresa israeliana del sector amb més 
implantació a Catalunya, Israel Chemicals Ltd.32 [Vegeu 
secció 5.3]. La inversió catalana a Israel és sobretot en 
el sector del comerç a l’engròs i comerç al detall.33

Segons el darrer informe disponible d’ACCIÓ, hi ha 13 
empreses catalanes que controlen un mínim del 10% 
d’una filial establerta a Israel. Les primeres en facturació 
són: 34

• Grupo Catalana Occidente, SA (Assegurances)
• Mat Investment Holding, SL (Serveis financers, in-

versions)
• Fluidra Industry,SAU (tecnologia per a neteja de 

piscines, el 2011 va adquirir l’empresa israeliana 
Aquatron)

• Morillas Brand Design, SL (Disseny)
• Merchban, SA  (Serveis financers, inversions)
• Telegraph Hill Group, SL (Audiovisual)
• Punto Fa, SL (Tèxtil)
• Simorra International, SL (Tèxtil)

ACCIÓ té censades 20 empreses israelianes establer-
tes a Catalunya, les 10 primeres segons facturació:  

32 És probable que sigui en bona part deguda a la construcció de la mina de sal 
de Súria per part d’ Israel Chemicals Ltd., amb la seva filial ICL Iberia, o la nova 
terminal de càrrega construïda al port de Barcelona per part d’aquesta empresa 
israeliana (vegeu fitxa de l’empresa). La pròpia empresa explicava al seu web 
corporatiu una inversió de més de 350 milions d’€ pel Pla Phoenix (pla de 
rennovació i ampliació de les infraestructures mineres i portuàries de l’empresa). 
En línia a: www.icliberia.com/noticia/el-grupo-icl-invertira-350-m-euros-desarro-
llo-del-plan-phoenix-en-catalunya [Consultat: 03/03/2017]
33 DataInvex, Estadísticas de Inversión española en el exterior. Ministeri d’ Econo-
mia, Indústria i Competitivitat.
34 L’informe considera les filials que reben un minim del 10% del capital per part 
de l’empresa catalana, és a dir amb personalitat jurídica a Catalunya.

Volum d’exportacions catalanes a Israel i importacions israelianes a Catalunya, 
en milers d’euros.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICEX

Inversions entre Catalunya i Israel, en milers d’euros.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del ICEX
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• Mashat Investments LTD (Serveis financers, inver-
sions)

• Premiere Club LTD (Serveis financers, inversions)
• Plazit 2001 Agricultural Cooperative Society LTD 

(Agro-indústria i tecnologia)
• Bermad CS LTD (Agro-indústria i tecnologia)
• Galam Coop. Agri. Society Management & Marke-

ting LTD (Indústria alimentària)
• Plasson Industries LTD  (Indústria)
• Megides AMA Assets 2000 LTD (Consultoria 

econòmica)
• Uri Ovadia LTD (Import-Export electrodomèstics)
• Comtec Congresses Management LTD (Organitza-

ció de congressos i esdeveniments)
• Bank Leumi Le Israel BM (Serveis financers, inver-

sions)

La major part d’aquestes empreses israelianes són to-
talment desconegudes més enllà dels seus sectors 
d’especialització. Això no obstant destaca el Banc Leu-
mi, molt conegut a Israel i controvertit per la seva parti-
cipació en el finançament de la construcció d’habitatge 
en assentaments il·legals a Cisjordània.

Destaca també Plazit 2001, subsidiària de Gazit i filial 
del grup Plazit Polygal Group. L’empresa Gazit Indus-
tries Agricultural Cooperative Society Ltd s’especialitza 
en plàstics i materials sintètics.35 Plazit-Polygal, ha obert 
en el darrer any un nou Centre de Logística per al mer-
cat europeu a Riudellots de la Selva, Girona, on es troba 
també la fàbrica Plazit Ibèrica36 i que realitza la logística 
de totes les empreses subsidiàries i filials de Gazit, en-
tre elles Mapal, amb seu central al Kibbutz Mevo Hama, 
un assentament als Alts del Golan annexionats il·legal-
ment per Israel.37 

2.1 La promoció d’un partenariat 
estratègic
Tot i que les relacions empresarials bilaterals entre Ca-
talunya i Israel són relativament modestes pel que fa al 
total de l’economia catalana, aquestes representen un 
element estratègic en la promoció de la internaciona-
lització econòmica catalana. Un actor clau en aquesta 
promoció és ACCIÓ, encarregada de la cooperació i 
promoció de relacions internacionals des de l’àmbit em-
presarial. En la seva agenda, ACCIÓ marca 8 àmbits 
territorials estratègics, entre els quals hi figura Israel.38 

35 Informació empresarial extreta de Relationship Science. En línia a: http://
relationshipscience.com/gazit-industries-agricultural-cooperative-socie-
ty-ltd-o1422911 [Consultat 16/01/17]
36 http://plazitiberica.com/?lang=uk&module=centre_logistic 
37 Veure Whoprofits per a més informació. En línia a: http://whoprofits.org/
company/mapal-plastic-products
38 Els altres àmbits geografics d’interès marcats per l’Agència són el Benelux, 
Hong Kong, França, Canadà, Massachusetts, Regne Unit i Corea del Sud. En línia 
a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/nu-
clis-innovacio-tecnologica/transnacionals/index.jsp [Consultat: 10/02/2017]

La resta de països estratègics, però, no presenten una 
situació de conflicte armat prolongat ni de violacions 
sistemàtiques de drets humans, ni d’ocupació de territo-
ris identificada per les Nacions Unides. Israel a més no 
es troba ni entre els 30 primers països pel que fa al vo-
lum d’exportacions i importacions amb Catalunya, però 
la promoció estratègica té l’objectiu polític clar d’aug-
mentar les relacions amb el país a través de programes 
bilaterals, una major disponibilitat de fons, així com més 
punts en la concessió d’ajuts i subvencions per a les 
empreses i centres que cerquin socis, col·laboracions o 
internacionalitzar-se cap a aquest mercat.  

Els àmbits que ACCIÓ identifica com a oportunitats per 
a l’empresariat català a Israel són:39 
• Ciències de la Vida, principalment dels àmbits bio-

farma, dispositius mèdics, farmacèutica, e-salut i 
agrobiotecnològica.

• TIC
• Semiconductors
• Tecnologies de l’Aigua: gestió dels recursos d’ai-

gua, solucions de reg, purificació i recuperació, 
dessalinització i la seguretat de l’aigua.

• Seguretat: Ciberseguretat, aviònica, seguretat 
marítima i terrestre, seguretat pública, protecció 
d’infraestructures crítiques aplicant tecnologies re-
lacionades amb l’electrònica, optrònica, imatge tèr-
mica i biometria, sistemes de reconeixement de veu 
automatitzats, sensors remots, dispositius d’alerta i 
sistemes d’imatges tàctiques avançades.

• Agrotecnologia: Imatges per satèl·lit i eines geoes-
pacials, tecnologies de protecció sostenible de 
cultius i postcollita, sistemes de regadiu, dessalinit-
zació d’aigües, aqüicultura, agricultura sense terra, 
agricultura de precisió, producció d’energia a partir 
de l’agricultura de segona generació.

• Infraestructura: Destaquen especialment en el sec-
tor ferroviari i de carreteres.

En la majoria d’àmbits, ACCIÓ aposta per la cooperació 
en projectes de recerca i desenvolupament (R+D) amb 
empreses i institucions israelianes. Aquesta estratègia 
s’oficialitza a través de col·laboracions amb MATIMOP 
(Agència Nacional de Recerca i Desenvolupament del 
Govern d’Israel, l’actual Israel Innovation Authority) i 
és secundada per la major part d’actors econòmics del 
partenariat Catalunya-Israel. Les col·laboracions d’AC-
CIÓ amb la institució pública israeliana s’iniciaren ja el 
2005, primerament a través de xarxes multilaterals eu-
ropees de foment empresarial com l’Enterprise Europe 
Network o la xarxa Innovation Relay Centers.40

39 ACCIÓ (2016): Israel: anàlisi d’Oportunitats, juny. En línia a: http://
coneixement.ACCIÓ.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=bd-
d579be-eaf5-4bc4-85d1-35afa3cab54e&groupId=30582 [Consultat: 
03/03/2017]
40 UNIÓ, (2011): “Catalunya i Israel acorden iniciar els treballs per establir un 
acord de col·laboració en recerca i desenvolupament”, Web d’Unió Democràtica 
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La relació entre ACCIÓ i MATIMOP es formalitza en 
el marc d’una visita institucional-empresarial a Israel el 
setembre del 2011. Durant aquest viatge MATIMOP i 
ACCIÓ (en aquell moment anomenada ACC1Ó) van 
signar un acord per promoure les relacions empresa-
rials. El desembre del 2011 es materialitzà en un conve-
ni de 3 anys que consistia en la promoció d’“iniciatives 
d’R+D catalanoisraelianes en àmbits com les TIC, l’Ai-
gua, l’Electromobilitat, Mèdia, Salut, Bio i Tecnologies 
mèdiques”.41 El conveni, havia de suposar un finança-
ment de prop d’1 milió d’€ destinat a “projectes i per 
a la realització d’activitats conjuntes en esdeveniments 
com el Mobile World Congress42 o la fira BIO 2012”.43 
[Vegeu Annex]

El conveni amb MATIMOP 
per part de l’Agència cata-
lana comporta una compli-
citat amb les polítiques de 
l’estat d’Israel de promoció 
de la indústria de defensa i 
de reforç dels assentaments 
il·legals a Cisjordània.

MATIMOP té el mandat de 
“nutrir i desenvolupar els recursos d’innovació israe-
lians [...] i la indústria del coneixement”.44 Aquest mandat 
inclou, com pel que fa a la majoria de polítiques que 
desenvolupa el govern israelià, el desenvolupament 
econòmic i la innovació als assentaments israelians a 
Cisjordània i als Alts del Golan.

Entre els programes de MATIMOP s’inclou el MEIMAD 
(Leveraging Military, Defense and Commercial R&D for 
Dual Use Technologies) que s’inicià el 2012 entre el 
MATIMOP, el Ministeri de Finances i l’Administració pel 
Desenvolupament d’Armes i d’Infraestructura Tecnolò-
gica del Ministeri de Defensa. El programa té l’objectiu 
de promocionar “R+D militar, de defensa i comercial 
de tecnologies de doble ús, que per una banda consti-
tueixen una contribució a la seguretat nacional, i que per 
altra banda tenen potencial financer”.45 El programa està 
obert a empreses israelianes petites i mitjanes i centres 
de recerca i universitats.

El MATIMOP també compta amb el programa Incentive 

de Catalunya, 6 de setembre. En línia a: www.unio.cat/node/1267 [Consultat: 
23/01/17]. Joana Ortega, va assistir el setembre de 2011 a una conferència 
internacional per a la Cooperació Econòmica Regional a Tel Aviv.
41 Butlletí electrònic de Tecnio, desembre del 2011. En línia a: http://ACCIÓ.
gencat.cat/cat/docs/butlletins/tecnio/butlleti_tecnio-29.html
42 El dimecres 4 de març del 2015, ACCIÓ va organitzar en el marc del Mobile 
World Congress 2015, la “Israel-Catalonia Happy Hour” amb l’objectiu de 
promoure les iniciatives conjuntes entre empreses tecnològiques catalanes i 
israelianes.
43 Íbid.
44 Presentació de Israel Innovation Authority. En línia a: www.matimop.org.il/
about_authority.html
45 Presentació de MEIMAD a la pàgina web de MATIMOP:  http://www.mati-
mop.org.il/MEIMAD.html [Consultat: 03/03/2017]

Program for the Encouragement of the Establishment 
of Project Centers of Multinational Companies in Israel, 
que pretén atraure grans empreses a àrees de la peri-
fèria i en zones amb indicadors econòmics baixos amb 
ajuts per a la recerca. Així, el finançament es prioritza en 
funció de les àrees designades pel govern israelià com 
a Àrees de Prioritat Nacional, designació que no sem-
pre respon a criteris socio-econòmics sinó polítics.46 
Aquestes àrees gaudeixen de taxes i beneficis fiscals 
graduals i inclouen la majoria d’assentaments israelians 
a Cisjordània.47 Aquesta política contribueix directament 
a reforçar i consolidar les zones annexionades il·legal-
ment per Israel a Cisjordània. El 2013, 91 assentaments 

entraven dins de les Àrees 
de Prioritat Nacional48 i l’any 
2015 això ja havia suposat 
un terç del total dels fons 
que el Ministeri d’Habitatge 
havia destinat a la construc-
ció dels assentaments.49

A més, MATIMOP s’enca-
rrega d’assessorar i recol-
zar financerament empreses 
íntimament lligades amb 

l’exèrcit israelià, com ara Accubeat o Elbit Security Sys-
tems.50

Estrenyent relacions: missions, programes i 
convenis
El novembre del 2013, es va organitzar una nova visita 
política-empresarial a Israel des de Catalunya.51 La mis-
sió va durar 5 dies i és la visita més important realitzada 
a Israel des de les institucions catalanes, tant pel que 
fa al gruix de la delegació com pel nivell dels seus par-
ticipants. A més del president de la Generalitat, Artur 
Mas, l’aleshores conseller d’economia, Mas-Colell, l’al-
calde de Barcelona, Xavier Trias, el secretari d’Empresa 
i Competitivitat, Pere Torres, i el conseller delegat d’AC-
CIÓ, Joan Tarradellas, hi van participar 30 empreses 
catalanes que segons els organitzadors van poder man-
tenir gairebé 200 reunions amb companyies israelianes 

46 La llei d’Àrees de Prioritat Nacional fou aprobada l’any 2009 i ha estat àm-
pliament criticada tant per membres de la Knesset com per organitzacions pales-
tines de drets humans com Adalah, el Centre Legal per la Minoria Àrab a Israel. 
Vegeu: S.Zaher  (2010): On the Israeli Government’s New Decision Classifying 
Communities as National Priority Areas, Adalah Position Paper, Febrer. L’actual 
llista de comunitats incloses en les àrees prioritàries A i B. En línia a: http://apps.
moital.gov.il/Ishuvim/Default.aspx?sValue=%D7%90
47 Sh. Eldar, (2013): “Israeli Government Makes West Bank Settlements 
a National Priority”, Al-Monitor. En línia a: www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/08/netanyahu-priority-plan-settlements.html [Consultat: 
03/03/2017]
48 O.Lewis, A.Fisher-Ilan, (2013): “Israel puts 91 Jewish settlements on priority 
spending list”, Reuters, 4 d’agost. En línia a: www.reuters.com/article/us-palesti-
nians-israel-settlements-idUSBRE97306V20130804 [Consultat: 03/03/2017]
49 Ch. Levinson, (2015): “Settlement Housing Gets Third of Israeli State Funds 
for National Priority’ Areas”, Haaretz, 21 de gener. En línia a: www.haaretz.com/
israel-news/.premium-1.638265?=&ts=_1488576096795
50 MATIMOP: Success Stories: International Cooperation in R&D. En línia a: 
www.matimop.org.il/uploads/attachments/1683/MATIMOP_Success_Sto-
ries___ENGLISH.pdf [Consultat: 05/02/2017]
51 En línia a: https://missiocatalunyaisrael2013.wordpress.com/
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i arribar a una seixantena d’acords de col·laboració.52 
Artur Mas va recalcar el caràcter específicament econò-
mic de la missió,53 explicant així l’absència d’agenda de 
visites amb autoritats palestines i obviant que les polí-
tiques econòmiques són un dels instruments més es-
sencials de la política i en concret de la política exterior.

Arran de la visita,  MATIMOP i ACCIÓ van signar una 
nova Carta d’intencions per al desenvolupament de la 
cooperació tecnològica entre empreses d’Israel i de 
Catalunya (Vegeu Taula Annex) i es creà el Programa 
TWINS (Towards INterrelations in Science) per tal de 
promocionar projectes bilaterals de R+D entre centres 
de recerca. 

L’apropament al mercat israelià es materialitzà també en 
l’Oficina Exterior de Comerç i d’Inversions que ACCIÓ 
va obrir l’any 2015 a Tel Aviv.54 L’Oficina està dirigida 
per Mar Pérez Blasco i amb 
el recolzament del consultor 
Gil Oren, des de maig del 
2016. La directora de l’Ofi-
cina té estudis de màster en 
Química Analítica i Ciència 
de Materials i ha treballat en 
R+D i transferència de tec-
nologia “en temes biomèdics, químics i farmacèutics en 
empreses i centres de recerca nacionals i europeus”.55 
El seu perfil respon a la clara aposta des de Catalunya 
d’aprofundir en la línia de cooperació bilateral en R+D 
amb empreses i institucions israelianes. 

Si bé ACCIÓ és un dels actors principals en el pla 
econòmic de Catalunya-Israel, no ho fa de forma aïllada 
sinó que hi participa amb la col·laboració d’altres ins-
titucions. Els programes Nuclis que gestiona ACCIÓ, 
per exemple, estan finançats  amb el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i inclouen tres mo-
dalitats:56

• Programes unilaterals en els que es recolzen pro-
jectes d’R+D d’alt impacte i que es duen “a terme 

52 Nota de premsa de la missió (15 de novembre de 2015). En línia a: http://
ACCIÓ.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-prem-
sa/2013/131115_balanc-missio-israel.jsp
53 TV3, (2013) Artur Mas a Israel, a Telenotícies Vespre, TV3alacarta, 11 de no-
vembre. En línia a: www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/artur-mas-a-israel/
video/4757292/ [Consultat:15/01/17]
54 ACCIÓ compta actualment amb 36 oficines arreu del món.
55 Pérez Blasco “Des del 2007 ha desenvolupat diferents tasques a la Unitat 
d’Innovació d’ACCIÓ primer assessorant a empreses i actuant com a repre-
sentant regional als Comitès de Gestió del 7è Programa Marc de la UE en els 
àmbits de Nanociències, Materials i Producció i Biotecnologia, Alimentació i 
Agricultura i posteriorment com a Gestora de Programes ERANET i Bilaterals, 
gestionant els programes de R+D d’ajuts locals i internacionals corresponents 
i avaluant i fent el seguiment tècnic dels projectes.” En línia a: http://ACCIÓ.
gencat.cat/cat/internacionalitzacio/comencar-exportar/coneix-mercats/ofici-
nes-exteriors/tel-aviv/index.jsp [Consultat:15/01/17]
56 Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental Internacionals, 
web d’ACCIÓ, en línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/
ajuts-i-financament/nuclis-innovacio-tecnologica/transnacionals/index.jsp 
[Consultat: 23/01/2017]

de forma col.laborativa entre empreses catalanes i 
socis amb establiment operatiu en algun dels àm-
bits territorials considerats estratègics per ACCIÓ.”

• Programes bilaterals, entre ells el programa Cata-
lunya-Israel

• Programes ERA-Net i iniciatives en xarxa

Els programes bilaterals per a Nuclis d’Innovació 
Tecnològica transnacionals, s’iniciaren el 2012 amb 
un pressupost per a la primera anualitat dels ajuts 
de 757.149,15€. L’any 2013 el pressupost era de 
100.000€, i el 2014 la convocatòria destinava un màxim 
de 750.000€.57 L’any 2015, l’aportació pressupostària 
catalana a la convocatòria del programa bilateral fou de 
300.000€.58 Des del 2016, els socis israelians també 
poden participar al programa Tecniospring Plus,59 co-
finançat pels ajuts Marie Sklodowska-Curie de la UE - 
Horizon 2020, programa de beques per a la recerca en 

innovació. Aquesta quantia 
no inclou la resta de progra-
mes en què les empreses 
o centres de recerca israe-
lianes també poden ser sò-
cies, ni la convocatòria per a 
missions empresarials a l’es-
tranger.60 A més de l’aposta 

que suposen els programes que Catalunya promociona 
per crear partenariats amb Israel, aquests també ser-
veixen per a dotar als actors israelians de socis euro-
peus per a accedir a programes europeus, sense que, 
des de ACCIÓ, s’hagi establert cap criteri de precaució 
ètica per a les empreses israelianes que hi participen. 

L’accés privilegiat d’Israel a fons europeus, a col·labora-
cions i en definitiva a tecnologia i coneixement europeu 
va intentar regular-se l’any 2013. El juliol d’aquell any 
la Comissió Europea va adoptar unes Directrius sobre 
l’elegibilitat d’entitats israelianes per a rebre fons i sub-
vencions comunitàries.61 Segons aquestes directrius, no 
serien elegibles per finançament les entitats israelianes 
basades o que desenvolupessin activitats en assenta-
ments dels Territoris Ocupats de Palestina. Finalment 
però aquestes directrius es van quedar en una declara-

57 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2014), RESOLUCIÓ 
EMO/1151/2014, de 16 de maig. CVE-DOGC-A-14143033-2014, Núm.6631 
- 27.5.2014, p. 3.
58 Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, RESOLUCIÓ EMO/1430/2015, 
de 25 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts a 
nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacio-
nals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupa-
ment experimental, i es fan públiques les convocatòries per a l’any 2015 i una 
convocatòria per a l’any 2016.Publicat al DOGC, 25/06/2015.
59 En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-finan-
cament/tecniosping-plus.jsp
60 Malauradament les informacions que ACCIÓ proporciona sobre les conces-
sions a la majoria de convocatòries no especifiquen els socis ni el destí de les 
missions empresarials, fet que disminueix clarament l’efectivitat de la transparèn-
cia de les dades públiques.
61 EU Guidelines on the eligibility of the Israeli entities and their activities in the 
territories occupied by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial 
instruments funded by the EU from 2014 onward, OJC 205/9, 19.7.2013.
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ció d’intencions a la qual les entitats israelianes tan sols 
han d’afirmar que el projecte subvencionat no invertirà 
en els assentaments. L’eficàcia, doncs, de les directrius 
ha quedat realment malparada i actualment els agents 
empresarials, acadèmics i de recerca israelians tenen 
accés al major programa d’ajuts a la recerca: el Horizon 
2020.62

A més de la disponibilitat d’ajuts financers per a l’R+D, 
el recolzament a la internacionalització de les empreses 
catalanes passa per l’organització i finançament de mis-
sions empresarials. Algunes de les missions més impor-
tants a Israel i a Catalunya  organitzades per institucions 
catalanes i amb finançament públic han estat:

• Juliol de 2008: Missió empresarial a Israel amb 
l’objectiu d’establir col·laboracions tecnològiques 
en l’àmbit de les TIC i de l’aigua. La missió també 
pretenia “consolidar les relacions turístiques entre 
ambdós països i compartir coneixements i estratè-
gies sobre el turisme d’identitat”.63 La missió va ser 
encapçalada pel conseller d’Innovació, Universitats 
i Empresa, Josep Huguet, i hi van participar una dot-
zena d’empreses, centres tecnològics i de recerca 
catalans, entre els quals: la Fundació CETEMMSA, 
el Centre de Recerca i Investigació de Catalunya 
(CRIC), la Fundació privada ASCAMM i la Funda-
ció Privada Barcelona Digital, l’empresa Hand Help 
Health i la consultoria INORME.  

• Maig de 2011: Una vintena d’empresaris i profes-
sionals catalans de la fundació catalana FemCat 
(Fundació d’Empresaris de Catalunya) van organit-
zar un viatge de benchmarking el 2011: “El foment 
de l’emprenedoria i l’impuls de la R+D+I: El Clúster 
High-Tech de Tel Aviv, Israel.64

• Setembre de 2011: Participació de la vicepresi-
denta de la Generalitat Joana Ortega i del director 
general de Relacions Exteriors, Salvador Sedó, a 
la primera conferència internacional per a la Coo-
peració Econòmica Regional a Tel Aviv, “Economic 
cooperation as a factor for prosperity and stability”.

• Novembre-Desembre de 2011: Missió tecnolò-
gica CONNECT- Israel, organitzada per ACCIÓ, 
amb 7 entitats catalanes dels sectors media i TIC 
(Password Bank, Mediapro, Music Tech Group de 

62 El programa Horizon 2020 compta amb un pressupost de gairebé 80.000 
milions d’euros pel període 2014-2020. De moment 70 empreses israelianes 
participen en 212 projectes, en més de 70 projectes conjuntament amb empre-
ses o centres espanyols i catalans.
63 Nota de premsa: “El conseller Huguet encapçala una missió institucional a 
Israel per potenciar la cooperació tecnològica i turística amb el país”, 8 de juliol 
de 2008. En línia a: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notaprem-
savw/94011/ca/conseller-huguet-encapcala-missio-institucional-israel-poten-
ciar-cooperacio-tecnologica-turistica-pais.do [Consultat: 23/01/2017] Segons 
aquesta mateixa informació, el conseller i les empreses del clúster de l’aigua te-
nien previst visitar les instal·lacions de Dead Sea Works, “propietària d’Iberpotash, 
empresa amb matriu israeliana que compta amb una filial a Catalunya implantada 
des de l’any 1998, i entrevistar-se amb els seus màxims responsables”.
64 Albert Elfa (2011): “FemCat a Israel”, blog  en línia a: http://blogs.ccma.cat/
jerusalemcapital.php?itemid=40530 [Consultat: 22/01/2016]

la Universitat Pompeu Fabra, Coherent Syncro, 
Cromlec, i2cat i Hydromodel Host). 

• Novembre de 2013: TIC i Smartcities. El viatge va ser 
organitzat per CTecno (que liderava la delegació de 
TICs), ACCIÓ, Secartys i la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb la col·laboració de Barcelona Activa.65 

• El dimecres 4 de març del 2015, en el marc del 
Mobile World Congress 2015, va tenir lloc la “Is-
rael-Catalonia Happy Hour”.66 Organitzat per AC-
CIÓ, l’esdeveniment tenia l’objectiu de promoure 
les iniciatives conjuntes entre empreses tecnològi-
ques catalanes i israelianes.

• Abril 2015: Fira Agritech (Fira Internacional d’Agri-
cultura)

• Maig 2015: TAU Innovation Day. Hi participaren 7 
start-ups catalanes.Organitzava la Missió Catalun-
ya Emprèn i el Programa d’Innovació Internacional 
d’ACCIÓ. Empreses participants: Red Points, Tec-
nologika, PopPlaces.com, Logim Solution, Kantox i 
Ackcent, així com BCN Business Angels.67 

• El novembre 2016 es realitzà també una missió 
empresarial a la Fira de Ciberseguretat de Tel Aviv, 
amb l’objectiu de connectar les empreses catalanes 
al mercat israelià per a desenvolupar projectes con-
junts de ciberseguretat. [Vegeu Estudi de Cas 5.4]

65 La primera iniciativa de Barcelona Activa amb StarTAU fou la invitació per 
part de Barcelona a StarTau a participar al Mobile World Congress.
66 (2015) “Un nou pas en la col·laboració Catalunya-Israel: Happy Hour al Mo-
bile World Congress 2015”, a Districte22, 27 de febrer de 2015. En línia a: www.
districte22.com/noticies/un-nou-pas-en-la-col%C2%B7laboracio-catalunya-is-
rael-happy-hour-al-mobile-world-congress-2015/ [Consultat: 22/01/2016]
67 En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/premsa/noti-
cies-notes-premsa/2015/150506_tau.jsp
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En el marc de les diverses visites institucionals, el go-
vern de la Generalitat cerca ampliar aquest partenariat, 
no només des de l’àmbit empresarial sinó també pel que 
fa a l’acadèmia i la recerca universitària. Des de Cata-
lunya s’havien proposat diversos memoràndum d’entesa 
per començar a col·laborar més estretament amb Israel, 
com el memoràndum d’entesa entre el Departament 
d’Economia i Coneixement català i el Ministeri de Cièn-
cia, Tecnologia i Espai israelià. En la recerca d’un lligam 
més estret, fou cabdal la intervenció del Director de 
CERCA, Lluís Rovira, i de la pròpia institució com a re-
presentant i garant del Pacte Nacional per a la Recerca 
i la Innovació. La institució CERCA - Centre de Recerca 
de Catalunya creada per la Generalitat al 2010 com a 
fundació, té com a mandat “respondre a les necessitats 
específiques i singulars que representa el desenvolu-
pament, el seguiment i el finançament estructural dels 
centres de recerca catalans.”

La Generalitat de Catalunya mostra en aquesta infografia l’aposta per Israel com 
a soci preferent en l’àmbit de la recerca, i en concret pels memoràndums i poste-
riors convenis firmats amb les 4 institucions universitàries. La xifra de 2M€ per al 
període 2014-2016 no ha pogut ésser confirmada per l’ODHE. Font: Generalitat 
de Catalunya.68 

El memoràndum proposat, explicat pel director de la Ins-
titució CERCA Lluís Rovira, finalment no va ser signat, 
sense que n’hagin transcendit els motius.69

Els memoranda principals signats per part de la Ge-
neralitat el 2013 en el marc de la missió de novembre 
foren: 

• Universitat Hebrea i Departament d’Economia i Co-
neixement. 

68 En línia a: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/actualitat/oficina-de-pre-
msa/multimedia/galeries-fotografiques-i-de-video/el-president-viatja-a-is-
rael-amb-una-delegacio-dempresaris-i-centres-de-recerca/
69 Dr. Lluís Rovira (CERCA) HUJI, Win-Win strategies for Israel & Catalonia in 
Science and Innovation, November 11th 2013. En línia a: http://lluisrovira.cerca.
cat/wp-content/uploads/2013/11/CERCA_Israel_nov2013_Win-Win-Stra-
tegies-for-Israel-and-Catalonia-in-Science-and-Innovation.pdf [Consultat: 
26/03/2016]

• Universitat de Tel Aviv i Departament d’Economia i 
Coneixement.

• Institut Technion, Departament d’Economia i Co-
neixement, inclou també com a signant l’Ajuntament 
de Barcelona.

• Institut Weizmann i Departament d’Economia i Co-
neixement.     

Aquests memoranda es van traduir finalment en 3 con-
venis, dels que l’Institut Weizmann no va participar. Així 
i tot, la despesa destinada a aquests convenis, segons 
el portal de transparència, dista molt del 1M€ que plan-
tejava la Generalitat per la seva part, (20.000€ per als 
convenis amb HUJI i Technion i tan sols 10.000 per 
al conveni amb TAU) [Vegeu Annex]. La controvèrsia 
d’aquests convenis és sobretot el paper que juguen 
les universitats israelianes en el desenvolupament de 
material i equipament militar, sovint amb el recolzament 

directe del Ministeri de Defensa israelià. 

Així per exemple, l’Institut Technion de 
Haifa desenvolupa tecnologia de dro-
nes militars i, com el mateix president de 
la institució, Peretz Lavie, indica, el Iron 
Dome “fou desenvolupat per enginyers 
excelents a Rafael Advanced Defense 
Systems, la majoria d’ells llicenciats a Te-
chnion”.70 A més, Technion també col·la-
bora estretament amb Elbit Systems per 
al desenvolupament de drones de control 
i vigilància que s’utilitzen a Cisjordània.71

El 2014 l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca (AGAUR) llança-
va la convocatòria del Joint Symposia 
(SymIL), que amb un pressupost de  
45.844€ tenia com a objectiu promocio-

nar la celebració de conferències científiques conjuntes 
entre pols de recerca israelians i catalans.72 La convo-
catòria del 2014 va resoldre’s amb la concessió de 10 
ajuts, concedits segons explica una comunicació de la 
Secretaria d’Universitats i Recerca a 2 universitats cata-
lanes, 6 centres CERCA i un centre CSIC a Catalunya 
per col·laboracions amb HUJI, TAU i Technion.73 Un dels 
centres de recerca que va rebre els ajuts fou l’Institut de 

70 Missatge del president de Technion  Peretz Lavie, a Technion Society of the 
Netherlands. En línia a: www.technionfriends.nl/index.php/news-and-events.
html?start=12 [Consultat: 06/03/2017]
71 “A.Abbes, I.Ekeland (2014): The Technion: an elite university for Israeli stu-
dent-soldiers, a AlAraby, 9 de novembre de 2014. En línia a: https://www.alaraby.
co.uk/english/features/2014/11/9/the-technion-an-elite-university-for-israe-
li-student-soldiers [Consultat: 03/03/2017]
72 RESOLUCIÓ ECO/1538/2014, de 19 de juny, per la qual s’aproven les 
bases reguladores i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la ce-
lebració de simposis conjunts Catalunya - Israel - Joint Synposia (SymIL). (6657  
núm. DOGC  publicat el  04/07/2014 )
73 Secretaria d’Universitats i de Recerca, (2014) “L’aliança científica TWINS 
entre Catalunya i Israel s’inicia amb la celebració de 10 conferències científiques 
bilaterals”. Oficina de Premsa, Barcelona, 19/11/2014.
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Bioenginyeria de Catalunya (IBEC),74 per a l’or-
ganització d’un simposi amb investigadores de 
la TAU al Parc Científic de Barcelona (PCB).75

L’interès estratègic per part d’ACCIÓ i per part 
dels darrers governs catalans en estrènyer relacions 
amb Israel, sembla, no obstant, no haver inclòs una ava-
luació de coherència amb el context i la situació política 
d’Israel com a potència ocupant d’una part dels territo-
ris palestins i sirians i com a responsable de freqüents 
violacions de drets humans. A data de gener del 2017 
no hem sabut trobar en l’apartat d’ACCIÓ dedicat a Is-
rael,76 cap esment de les precaucions que caldria pren-
dre pel que fa, entre d’altres a l’ocupació i els assen-
taments il·legals. En cap dels documents elaborats per 
ACCIÓ en relació a la promoció empresarial a Israel, 
ni a les presentacions assistides, s’ha trobat informació 
relativa als riscos i als impactes sobre els drets humans 
i el dret internacional humanitari a l’hora de cooperar 
a nivell empresarial amb Israel.77 Així, fins i tot, un do-
cument d’ACCIÓ78 identifica Jerusalem com a capital 
d’Israel de manera inequívoca, sense esmentar el posi-
cionament internacional i en concret de Nacions Unides 
sobre aquesta capitalitat.79

74 El seu director, Josep Samitier va acompanyar Artur Mas en la visita a Israel 
(Novembre 2013). L’any 2014, IBEC va obtenir un projecte conjunt amb el 
Ministeri de Salut Israelià (2014), EU-funded ERA-NET project EuroNanoMed on 
“Drug Delivery: The Use of Nanoparticles in Medicine”. L’IBEC utilitza tecnologia is-
raeliana: Corona Discharge Ion Mobility Spectrometer (3QBD, Israel) CRG. Informe 
Anual IBEC 2013 i Informe Anual 2014 http://www.ibecbarcelona.eu//wp-con-
tent/uploads/2015/05/ibec_annualreport14eng_web.pdf [Consultat: 15/01/17]
75 UB, (2015) “Simposi TAU-IBEC: Avançant cap a la transferència de coneixement 
entre Catalunya i Israel”, a Parc Científic de Barcelona, 19 de maig. En línia a:  www.pcb.
ub.edu/portal/ca/noticies/-/noticia/not_avancant-cap-a-la-convergencia-entre-les-cien-
cies-biologiques-la-medicina-i-l-enginyeria-a-nanoescala [Consultat: 15/01/17]
76 ACCIÓ, Oportunitats de negoci a Israel. En línia a: http://coneixement.
ACCIÓ.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/
IwB4/28699539/Oportunitats-de-negoci-a-Israel [Consultat: 03/06/2016]:
77 Vegeu el Capítol 4 “Precaució: economia i conflicte” del present informe.
78 ACCIÓ. (2016): Programa d’Innovació Internacional.
79 El 29 de novembre de 1947, les Nacions Unides van aprovar el Pla de 
Partició de Palestina. El Pla va deixar formalment la ciutat de Jerusalem com a 
‘corpus separatum’, sota un règim internacional especial i l’administració directa 
de Nacions Unides. Tot i l’ocupació israeliana actual gairebé total dels límits es-
tablerts per Nacions Unides pel que fa a la ciutat de Jerusalem (que l’any 1947 
incloïa Betlem), i el fet que l’any 1980 el Knesset, Parlament israelià, va declarar 
la ciutat com a capital d’Israel, la capitalitat per annexió militar no és acceptada 
ni per Nacions Unides ni per bona part de la comunitat internacional, que situen 
per tant les ambaixades a la ciutat de Tel Aviv. UNData, el web oficial de Nacions 
Unides que recull els perfils de país especifica que la Capitalitat de Jerusalem 
en el cas d’Israel és una “designació i dada proveïda per Israel”. La posició de 
Nacions Unides s’expressa a A/RES/181 (II) I les subseqüents resolucions de 
l’Assemblea General i el Consell de Seguretat” (traducció de les autores). En línia 
a: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=ISRAEL

Presentació en PDF. Programa d’Innovació Internacional – Innovació – Mapa 
d’Oportunitats a Israel. En el document s’identifica Jerusalem de manera inequí-
voca com a capital d’Israel, tot i la manca de concens internacional. 80

2.2 Vincles i complicitats: unes 
relacions al marge dels drets 
humans

El Vicepresident de la Cambra de Comerç Catalunya 
Israel, Víctor Campdelacreu, explicava en una compa-
reixença al Parlament de Catalunya l’any 2011 que “per 
una part és evident que el cost militar és un cost que 
limita alguns dels temes de desenvolupament de l’Estat 
d’Israel, però per altre cantó té un cert..., una part d’això 
té un cert retorn en investigació en matèries de segu-
retat i en matèries de comunicacions i tal, que després 
s’apliquen a la vida civil.” 81

Israel és el país més militaritzat del món segons el Glo-
bal Militarization Index, un rànking que realitza anual-
ment el centre de recerca alemany BICC (Bonn Interna-
tional Center for Conversion). Israel es situa en primera 
posició d’aquest rànquing en temes de despesa militar, 
de personal militaritzat i de percentatge d’armes pesa-
des per nombre d’habitants.82

El coneixement a Catalunya sobre aquesta realitat no 
és inexistent. El director del CERCA, Lluís Rovira, expli-
ca en el seu bloc personal que Israel ha desenvolupat 
la tecnologia gràcies a l’àmbit militar: “Però Catalunya i 
Israel es deuen a dues realitats diferents. La tecnologia 

80 En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/binaris/Mapa%20ISRAEL%20
TIC_tcm176-226629.pdf   [Consultat: 22/01/17]
81 Resposta a una pregunta del diputat Oriol Amorós (ERC) sobre despesa 
militar. (2011): Compareixença de representants de la Cambra de Comerç 
Catalunya Israel per a presentar la nova etapa d’aquesta entitat (tram. 357-
00158/09), Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, Sèrie C, núm. 180, 23 
de novembre, p.11. En línia a www.parlament.cat/document/nom/09c180.pdf
82 M. M Mutschler, (2017): Global Militarization Index 2016, BICC. En línia a: 
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/GMI_2016_e_2016_01_12.pdf  
[Consultat: 07/03/ 2017]
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israeliana, fonamentada en la innovació militar, té altres 
patrons a Catalunya.” 83

En aquest sentit, l’esforç institucional català per aug-
mentar i aprofundir en les relacions econòmiques amb 
Israel, tot i que s’ha traduït de manera tímida en les xifres 
d’afers, representa no obstant una aposta estratègica 
per aquest estat i els seus mercats, així com per les ins-
titucions públiques polítiques i acadèmiques. Aquesta 
aposta estratègica oficial suposa de fet un recolzament 
simbòlic i polític clar al govern israelià i les seves políti-
ques, actor bel·ligerant que vulnera de manera flagrant i 
habitual els drets de la població palestina

En aquest sentit, la transversalitat i universalitat del fo-
ment de la pau per part de les institucions catalanes tal 
com promou la llei catalana sembla absent en l’elecció 
de reforçar les relacions econòmiques en una regió en 
conflicte perllongat i amb un estat altament militaritzat. 
La llei catalana de foment de la pau reconeix que “hi 
ha factors diversos que atempten contra la pau”, entre 
d’altres, “la producció i la venda d’armament”84 i promou 
el treball per al desarmament i la resolució pacífica de 
conflictes.

L’aposta institucional, però, s’articula a través d’una in-
formació incompleta i sovint sesgada de la situació a 
l’Orient Mitjà i dels perills d’establir relacions econòmi-
ques, empresarials o acadèmiques amb Israel. En les 
informacions o documents sobre Israel que es publi-
quen per part de les institucions catalanes de promoció 
econòmica no s’inclouen aspectes claus de les políti-
ques israelianes com la construcció dels assentaments 
il·legals i el Mur a Cisjordània. 

La nota interpretativa de la UE de 2015 sobre les “Posi-
bles implicaciones para los ciudadanos y empresas de la 
Unión Europea de las actividades económicas y financie-
ras en los asentamientos”, es troba online a la pàgina web 
del Ministeri d’Afers Exteriors, però en canvi, no existeix cap 
enllaç visible, en les seccions d’informació empresarial re-
lacionades amb Israel per part del Ministeri d’Economia, 
ni per part d’ACCIÓ o els diversos Departaments de la 
Generalitat. Les possibles implicacions no s’expliciten ni 
es troben per a les empreses catalanes que accedeixen 
als portals catalans per a assessorar-se. Penjar aquesta 
nota i fer-la accessible a tots els agents comercials i a les 
ciutadanes és part fonamental de la responsabilitat d’orga-
nismes públics de promoció empresarial:85

83 Lluís Rovira, blog: “Viatge CERCA a ‘Terra Santa’”. Publicat el 21 novembre 
2013 per llrovira. En línia a: http://lluisrovira.cerca.cat/viatge-cerca-a-terra-san-
ta/  [Consultat: 26/03/ 2016]
84 LLEI 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.
85 En línia a:  www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/
OrienteProximoMagreb/Documents/MENSAJES_SOBRE_INVERSIONES_
ASENTAMIENTOS_ESP.pdf

“La Unión Europea y sus estados miembros 
quieren llamar la atención de sus ciudadanos y 
empresas sobre los riesgos asociados con las 
actividades económicas y financieras en los 
asentamientos. Las transacciones financieras, 
inversiones, compras, contrataciones, así como 
otras actividades económicas (incluyendo ser-
vicios como el turismo) en los asentamientos 
israelíes o que les beneficien, suponen riesgos 
jurídicos y económicos que se derivan del hecho 
de que los asentamientos israelíes, de acuerdo 
con el derecho internacional, están construidos 
en territorio ocupado y no son reconocidos como 
parte legítima del territorio de Israel. Esta situa-
ción podría dar lugar a controversias respecto de 
los títulos sobre la tierra, el agua, los minerales 
u otros recursos naturales que pudiesen haber 
sido objeto de compra o inversión. (...) También 
se deberían tener en cuenta las posibles viola-
ciones del Derecho Internacional Humanitario y 
los Derechos Humanos”

Donades les obertes afirmacions de la relació entre 
l’exèrcit israelià i el desenvolupament de l’economia is-
raeliana, no és la ignorància de la situació del conflicte la 
que es pugui atribuir als agents encarregats de promo-
cionar el mercat israelià, sinó un posicionament polític 
clar en la priorització econòmica, que obvia les implica-
cions humanes de la complicitat amb certs agents que 
actuen a Israel o en les zones que aquest estat ocupa. 
Sobre les implicacions de les activitats econòmiques i 
financeres als assentaments, l’agència catalana ACCIÓ 
no en fa esment ni en les informacions difoses sobre el 
mercat israelià ni sembla tenir-ho en compte a l’hora de 
construir aquestes relacions amb els diferents agents 
israelians. A data de febrer de 2017 en l’apartat d’AC-
CIÓ dedicat a Israel,86 no hi ha cap esment de les pre-
caucions que caldria prendre pel que fa, entre d’altres a 
l’ocupació i els assentaments il·legals.

86 ACCIÓ, Oportunitats de negoci a Israel. En línia a: http://coneixement.
ACCIÓ.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/
IwB4/28699539/Oportunitats-de-negoci-a-Israel [Consultat: 01/03/2017]
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3. Normalitzant 
vincles: impactes 
negatius dels 
negocis a Israel
3.1 Seguretat i defensa

L’intercanvi comercial entre empreses transnacionals 
amb capital espanyol i capital israelià és cada vegada 
més important, també pel que fa a les empreses catala-
nes. Les institucions de promoció econòmica catalanes 
consideren els sectors de les altes tecnologies, de la 
seguretat, la informàtica i el turisme com sectors claus 
per a enfocar-se al mercat israelià. 

En l’alta tecnologia, les relacions entre la indústria, l’aca-
dèmia i el sector de defensa formen un dels fonaments 
del creixement i naturalesa del panorama econòmic 
israelià. Aquest model ha estat conceptualitzat com a 
relació triangular o “High-Tech Iron Triangle”. Un dels 
promotors d’aquest concepte del sistema triangular és 
Yitzhak Ben Yisrael, un dels pares del sector de la ci-
berseguretat a Israel, que il·lustra amb el seu propi perfil 
la realitat triangular. Yitzhak Ben Yisrael,87 és general de 
divisió a la reserva de les Forces Aèries Israelianes; cap 
del Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC); 
fundador de diverses empreses de ciberseguretat; pre-
sident del Consell Nacional de Recerca i Desenvolu-
pament del Ministeri de Ciència d’Israel. Actualment és 
president de l’Agència Espacial Israeliana.88 

L’Israel Export and International Cooperation Institute (IEICI), dedicat a la 
promoció i internacionalització del mercat israelià, visualitza així aquest triangle 
de col·laboració, en especial pel que fa al desenvolupament de la ciberseguretat. 

87 Israel’s Triangular Cyber Eco-system: Academia, Government and Industry, 
Massachusetts Institute of Technology, Industrial Liaison Program, April 27, 
2015. En línia a: https://ilp.mit.edu/event.jsp?id=6480 [Consultat: 10/1/2017]
88 Més informació sobre Yitzhak Ben Yisrael, en línia a: https://secdip.tau.ac.il/
isaacbenisrael i https://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Ben_Yisrael

Font: Israel Export Institute, Israel’s Cyber Security Sector Overview.89

Segons els mateix IEICI, el 25% de persones fundadores d’empreses de ciber-
seguretat són veterans d’unitats tecnològiques de l’exèrcit israelià. Font: Israel 
Export Institute, Israel’s Cyber Security Sector Overview.90

El sector de la ciberseguretat, en concret, és un pol 
important per a l’economia d’Israel, tal com explicava, 
Gil Oren, consultor de l’Oficina Exterior de Comerç i 
Inversions de Catalunya a Tel Aviv, al seminari que es 
realitzà a Barcelona: “Ciberseguretat a Israel: un nou 
món d’oportunitats”.91 En aquest seminari, Gil Oren va 
presentar Israel com la capital mundial de la ciberse-
guretat i va destacar el rol de lideratge de les IDF en 
aquest camp. Segons el consultor de la Generalitat, 
les Forces Armades d’Israel (IDF), estan considerades 
la major incubadora de ciberseguretat del món i, donat 
que la majoria de nois i noies israelianes passen per les 
forces armades en la seva joventut, poden rebre una 
àmplia preparació i experiència. Fins i tot adolescents 
reben preparació prèvia al seu ingrés a l’exèrcit. Als 20 
o 21 anys, com explicava Gil Oren, després d’haver-se 
format en l’experiència de les unitats d’intel·ligència de 
l’exèrcit poden transferir el seu coneixement a la indús-
tria civil. És per això que molts fundadors d’empreses 
de ciberseguretat són graduats de les IDF i les unitats 
d’intel·ligència d’aquestes. 

En l’àmbit de la seguretat, diverses empreses israelianes 
operen de manera habitual a l’estat espanyol i a Catalunya, 
sense que la seva complicitat i participació en l’ocupació i 
el control de poblacions palestines suposi cap obstacle ètic 
ni legal efectiu per a la seva actuació a Catalunya o per a la 
concessió de contractes públics. 

Entre elles destaquen empreses com Magal S3 o ICTS 
International. L’empresa Magal S3 proveeix productes i 
serveis per a la seguretat i el control perimetral de molt di-
verses instal·lacions i infraestructures israelianes. Magal S3 
s’ocupa del control perimetral del Mur de Separació il·legal 
construït per Israel, en gran part dins de Cisjordània, de di-

89 En línia a: www.export.gov.il/files/cyber/CyberPresentation.pdf?redirect=no 
[Consultat: 01/03/2017]
90 En línia a: www.export.gov.il/files/cyber/CyberPresentation.pdf?redirect=no 
[Consultat: 01/03/2017]
91 Seminari organitzat per ACCIÓ el 20 de juny de 2016 a Barcelona.
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verses presons, i d’assentaments dins de Cisjordània. Amb 
projecció internacional, Magal S3 proveeix serveis arreu del 
món per a aeroports, ports com el de Tarragona o bases 
militars en territori espanyol [Veure recuadre CAS 1]. 
Una altra empresa destacada és ICTS International, 
que actua a la península sobretot a través de la seva 
filial I-SEC Iberia. ICTS International fou fundada per 
ex-membres dels serveis d’intel·ligència d’Israel, el Shin 
Bet.92 Cal destacar, que Pedro Morenés fou administra-
dor únic de l’empresa Security Technologies and Sys-
tems I-SEC Iberia SL. fins el juliol de 2012, abans de 
convertir-se en Ministre de Defensa.93

CAS 1 – MAGAL S3 Security Systems Ltd.   

Magal S3 España S.L. és la filial ibèrica de la empre-
sa israeliana Magal S3 Security Systems Ltd, líder 
mundial en solucions de seguretat i ciberseguretat 
per entorns complexos i infraestructures crítiques 
com fronteres, centres penitenciaris, ports, aero-
ports, instal·lacions militars i governamentals, entre 
d’altres. Els seus serveis principals són la seguretat 
perimetral, sistema de comandament i control For-
tis, sistemes de circuit tancat de televisió. 

El desenvolupament tecnològic de Magal ha estat 
possible per la experiència acumulada durant 40 anys 
en la contribució a l’ocupació i apartheid del govern 
d’Israel sobre la població de Palestina. L’any 2002, 
Magal va guanyar el 80% de les licitacions per dotar 
d’un sistema de seguretat de detecció d’intrusions 
en més de 125 km del Mur de Separació. Un Mur 
que va ser considerat l’any 2004 per la Cort Inter-
nacional de Justícia de la Haia com il·legal perquè el 
seu objectiu no era assegurar la seguretat de l’Estat 
d’Israel, si no confiscar les terres del poble palestí.

Magal s’ha convertit en la principal empresa pro-
veïdora de tanques intel·ligents amb sistemes de 
seguretat perimetral, sistemes que també estan ins-
tal·lades en els assentaments il·legals d’Ariel, Alfei 
Menashe, Karnei Shomron, Shilo, Geva Binyamin 
(Adam), Tzofim, Shaked, Giva’at Ze’ev i Itamar als 

92 Per a més informació sobre ICTS International i d’altres empreses del sector 
vegeu: Pozo, Alejandro (dir.), Simarro, Camino, Sabaté Oriol (2014) Defensa, 
Seguretat i Ocupació com a negoci. Relacions militars, armamentístiques i de se-
guretat entre Espanya i Israel, Barcelona. L’informe fou el resultat d’un programa 
d’investigació conjunt entre les entitats NOVA, ACP, Nexes, SCI i ACSUR, i amb 
l’estreta col·laboració investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
93 Boletín Oficial Del Registro Mercantil, (2012):  Núm. 149, 6 d’agost, pàg. 
35878. Veure també, Forcada, D. (2014): “Morenés pasa de transparencia y 
oculta sus vínculos con hasta 5 empresas de Defensa”, El Confidencial, 12 de 
desembre. En línia a:  www.elconfidencial.com/espana/2014-12-12/more-
nes-pasa-de-transparencia-y-oculta-sus-vinculos-con-5-empresas-de-defen-
sa_589306/ [Consultat: 01/03/2017]

Territoris Ocupats Palestins.

La marca “Made in Israel” ha servit a Magal S3 per 
convertir-se en una empresa multinacional que opera 
en més de 80 països, entre els que destaca l’estat 
espanyol. La filial ibèrica de Magal S3 amb seu a Las 
Rozas de Madrid s’està expandint a l’Estat  espanyol  
i han  augmentat els seus beneficis  any darrera any.

Aquest informe constata que Magal S3 és una 
empresa clau i necessària pel sistema d’ocupació 
i apartheid d’Israel i per tant, les seves activitats 
són il·lícites i violen el dret internacional. En aquest 
sentit, la contractació dels serveis i productes de 
seguretat de Magal S3 posa de manifest una greu 
falta de responsabilitat de les Administracions Pú-
bliques per no contribuir a assegurar el compliment 
del dret internacional per part d’Israel i els actors 
necessaris per la violació del dret internacional i la 
comissió de Crims de Guerra; pot suposar una vio-
lació de les directives comunitàries de contractació 
pública de 2014, recentment incorporades al dret 
intern a través del Decret Llei 3/2016 de mesures 
urgents en matèria de contractació pública; i entra 
en contradicció amb els objectius de coherència de 
les polítiques de Cooperació al Desenvolupament i 
el foment de la Pau de Catalunya.

Referències i més informació: (2016) Informe ODHE 
d’Empresa – Magal S3. [Vegeu Estudi de cas 5.3]

3.2 Annexions il·legals i espoli

Israel és la potència ocupant d’una part del territori si-
rià després de la Guerra del 1967, els Alts del Golan, 
i també de Jerusalem Est i de Cisjordània, darrera de 
la línia verda traçada durant l’armistici del 1967. Israel 
també és potència ocupant de la Franja de Gaza en tant 
que controla les entrades per terra, mar i aire (juntament 
amb Egipte) i hi exerceix una política de càstig col·lectiu 
i de setge permanent. Com a potència ocupant, l’estat 
d’Israel té l’obligació de complir amb el dret internacio-
nal humanitari i, en concret, amb les normes establertes 
a la IV Convenció de Ginebra. 

Segons la Convenció, doncs, la potència ocupant té 
prohibida la transferència de la seva pròpia població cap 
al territori ocupat. Qualsevol mesura o política encami-
nada a establir, expandir o consolidar assentaments de 
població en territori ocupat és doncs il·legal.94 

Israel a més d’ocupar i de construir assentaments ha 
annexat bona part d’aquests territoris ocupats. En una 

94 Comitè Internacional de la Creu Roja. En línia a: www.icrc.org/eng/resour-
ces/documents/faq/occupation-faq-051010.htm [Consultat: 06/03/2017]
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annexió, el territori ocupat s’incorpora a l’estat ocupant 
que el reconeix com a part del seu territori. Però en l’ac-
tual marc de dret internacional, una annexió només és 
legal després d’un tractat de pau o un referèndum. L’an-
nexió il·legal d’un territori segueix suposant a nivell legal 
una ocupació. 

Actualment més de 600.000 israelians viuen en assenta-
ments il·legals a Cisjordània. A més, també existeixen els 
anomenats outposts, territori espoliat a la població pales-
tina a la força per part de grups israelians, habitualment 
amb la connivència de les IDF, però sense autorització 
prèvia de les autoritats israelianes (tampoc, evidentment, 
de les autoritats ni de la població palestina). 

Els assentaments han estat reconeguts com a il·legals 
per part del Consell de Seguretat de Nacions Unides.95 
Malgrat això, alguns d’aquests assentaments compten 
amb zones industrials amb un volum d’activitat econò-
mica important. A més, molts dels assentaments for-
men part de les Àrees de Prioritat Nacional i per tant 
gaudeixen de rebaixes fiscals i d’altres beneficis. En 
definitiva, els assentaments 
estan concebuts com a pols 
d’atracció habitacional o la-
boral.96

L’acord comercial de la Unió Europea i Israel suposa una 
greu complicitat amb la vulneració del dret internacio-
nal en general, i els drets humans en particular, en la 
mesura que accepta l’entrada de productes originaris 
dels assentaments il.legals de Cisjordània, contribuint a 
l’explotació dels recursos naturals i espoli dels Territoris 
ocupats. En els pocs casos de jurisprudència en aquest 
àmbit, el 2010 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) va reafirmar per al cas Brita97 que els produc-
tes originats a Cisjordània, i concretament als assen-
taments il·legalment annexionats per Israel, no podien 
gaudir dels acords preferencials de duanes en el marc 
de l’Acord de la UE amb Israel. 

Segons un Informe del Director-General de Polítiques Ex-
ternes del Parlament Europeu, que recull l’opinió experta, 
“estats tercers com la UE i els seus estats membres no 
haurien de reconèixer una anexió il·legal ni ajudar a la con-
tinuació de l’ocupació i l’annexió. Així, és il·legal realitzar 
un acord amb una potència ocupant que explícitament o 
implícitament reconeix l’annexió de territori ocupat”.98

95  Resolució 2334.
96 Alguns assentaments van ser construits per atraure població de classe 
treballadora a través d’habitatge i condicions impositives favorables. D’altres 
assentaments tenen un perfil demogràfic marcadament polític. Encara que tots 
els assentaments obeeixen a una estratègia d’expoli i expulsió de les palestines 
de la seva terra, la història i perfil de cada assentament difereix.
97 Sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea (Sala Quarta) de 25 de 
febrer de 2010, Firma Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, assumpte 
C-386/08, ECLI:EU:C:2010:91. En línia a: http://curia.europa.eu/juris/liste.
jsf?language=en&num=C-386/08 [Consultat: 04/02/2017]
98 “Third states like the EU and its member states may not recognize an illegal 

Actualment més de 600.000 
israelians viuen en assentaments 

il·legals a Cisjordània

Els productes produïts en territori ocupat són, però, 
una mínima part de les implicacions econòmiques 
dels assentaments. Proveïr serveis i productes als as-
sentaments, finançar la construcció d’infraestructures 
(transports, vies de comunicació, habitatge, etc.) també 
constitueix una complicitat amb l’ocupació i un benefi-
ci econòmic arran d’aquesta. D’altra banda, doncs, dur 
a terme iniciatives econòmiques amb agents privats o 
públics implicats en alguna d’aquestes activitats també 
suposa una complicitat amb l’ocupació. 

Cas 2 – SEMI – Grup ACS     

El 2015 Israel va adjudicar al GRUP SEMI, filial del 
grup ACS, un gran contracte per a l’electrificació de 
la xarxa ferroviària israeliana i de la futura línia A1 (Tel 
Aviv -Jerusalem). El traçat de la línia A1 inclou més 
de 6 quilòmetres de xarxa ferroviària construïda en 

territori ocupat, bona part 
sota terres expropiades 
als dos municipis pales-
tins de Beit Iksa i Beit Su-
rik. A més, el doble traçat 

ferroviari també atravessa l’enclavament ocupat de 
Latrun, àrea en la qual tres localitats palestines van 
ser esborrades del mapa durant la guerra del 67.
La participació en aquest projecte per part de l’em-
presa SEMI amb objectiu de treure un benefici propi 
(principalment econòmic) suposa una responsabili-
tat per complicitat i benefici de l’ocupació de territori 
adquirit en el marc d’un conflicte armat, i constituiria 
un crim de guerra, ja que suposa el pillatge de terra 
i recursos de la població local per part de l’empresa 
privada i de la potència ocupant.

Referències i més informació: (2016) Informe 
ODHE d’Empresa-SEMI. [Vegeu Estudi de cas 5.2]

Una de les fórmules habituals de col·laboració empresa-
rial és la creació de Joint Ventures, empreses creades 
a partir de vàries empreses per tal de sumar know-how, 
accedir a licitacions i contractes a d’altres mercats, etc. 
Un clar exemple és el projecte de Joint Venture entre 
l’empresa sevillana Abengoa i Shikun & Binui. L’any 
2013, Abengoa va firmar amb l’empresa israeliana Shi-
kun & Binui la col·laboració per a construir conjuntmanet 
la planta d’energia termosolar més gran d’Israel, Asha-

annexation and may not assist in the continued occupation and annexation. 
Hence, it is illegal to enter into an agreement with an OP [Occupying Power], 
which explicitly or implicitly recognizes the annexation of the OT [occupied 
territory].” (2015:8). Aquest informe centrava les seves investigacions en els 
casos del Sàhara Occidental ocupat pel Marroc i dels territoris ocupats per Israel 
a Palestina i Síria.



Drets Humans al marge: Les relacions econòmiques Catalunya-Israel

27

ACTIVESTILLS.ORG / Els colons israelians intenten establir un nou assenta-
ment en resposta a la mort de dos colons de la nit anterior, prop de l’assenta-
ment il·legal d’Itamar, Cisjordània, 2 d’octubre de 2015
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lim. La inversió inicial per al projecte fou de 923M€. La 
fallida d’Abengoa ha fet que la seva participació es tras-
passés al fons israelià Noy i al grup empresarial espan-
yol TSK .99 

El projecte d’Ashalim es trobava dins de les fronteres 
internacionalment reconegudes de l’estat d’Israel. Això 
no obstant, el partenariat entre Abengoa i Shikun & Bi-
nui era especialment conflictiu degut al perfil de Shi-
kun & Binui. Aquesta darrera és una de les companyies 
constructores més antigues d’Israel, creada el 1924.100 
Segons la pròpia empresa, aquesta va contribuir a 
l’esforç de construcció nacional de l’Estat d’Israel i hi 
segueix participant de manera que segons l’ONG is-
raeliana WhoProfits, ha contribuït a la construcció de 
checkpoints (proveint material), i ha construït el mur que 
separa l’autopista israeliana del poble palestí de Qalqili-
ya i que forma part del Mur de Separació declarat il·legal 
pel Tribunal Internacional de Justícia.101

L’empresa també ha construït 
projectes d’habitatge i infraes-
tructures a diversos assenta-
ments il·legals de Cisjordània, 
entre els quals destaquen Har 
Homa (Homat Shmuel), Ra-
mat Shlomo, Ariel, Imanuel i 
Modi’in Illit. L’empresa també 
té una fàbrica de materials de 
construcció al barri de Kiryat Sefer, a l’assentament de Mo-
di’in Illit.102 

La implicació de Shikun & Binui en l’ocupació són la 
raó per la que, l’any 2013, el Ministeri de Finances No-
ruec va excloure l’empresa del Government Pension 
Fund Global (GPFG). En l’informe del Consell d’Ètica 
del Fons que va motivar l’exclusió s’argumentava així la 
decisió: 

“El Consell basa la seva opinió en les declaracions 
adoptades per la Cort Internacional de Justícia a La 

99  D’altres empreses com E&M Combustión es beneficiaran també del projecte: 
www.mundocompresor.com/frontend/mc/E-M-Combustion-Suministrara-Equi-
pos-De-Combustion-Para-Una-Planta-Termosolar-En-Israel-vn4269-vst20
100 Actualment compta amb més 12.500 empleats arreu del món i implantació 
a més de 20 països. Forma part del Holding Arison Group (47,61% accions). El 
nom de l’empresa matriu és Solel Boneh Infraestructures.
101 Press Release , International Court of Justice. 2004/28.  9 July 2004 
Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory. En línia a: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=-
mwp&p1=3&p2=4&p3=6  [Consultat: 06/04/2016]
102 Informe de WhoProfits sobre Shikun & Biuni, en línia a:  http://whoprofits.
org/company/housing-and-construction-solel-boneh-infrastructures-former-
ly-solel-boneh. Segons el diari econòmic Globes (www.globes.co.il/en/article-
five-cos-bid-for-nis-7b-idf-relocation-tender-1001102300, el grup empresarial 
va construir el 2003, Solel Boneh edificis d’oficines de 40.000m2 i un parking 
adjunt de 45.000 m2 per a les IDF i el Ministeri de Defensa al districte governa-
mental HaKirya de Tel Aviv, segons el diari digital Globes, en línia a: (http://www.
globes.co.il/en/article-748731). Shikun & Binui també és una de les 5 empre-
ses aspirants a aconseguir el contracte de 7bilions de NIS per a la construcció 
i gestió del nou centre de comunicacions de l’Exèrcit israelià dins del pla per 
transferir bona part de l’espai tecnològic del ministeri de defensa israelià al sud 
del Neguev. [Consultat: 06/04/2016]

Haia, el Consell de Seguretat de les Nacions Uni-
des i el Comitè Internacional de la Creu Roja, els 
quals estableixen que la construcció d’assentaments 
israelians a Cisjordània i Jerusalem Est és contrària 
a la IV Convenció de Ginebra. El propòsit de la IV 
Convenció de Ginebra és protegir els civils en situa-
cions de guerra i ocupació. El Consell considera que 
la inversió feta pel Government Pension Fund Global 
(GPFG) a la companyia és contrària a les Directrius 
Ètiques del Fons perquè les activitats de la com-
panyia impliquen un inacceptable risc de contribuir 
a serioses violacions dels drets de les persones en 
situació de guerra o conflicte.” 103

També el Fons Públic d’Inversió de Nova Zelanda, el 
New Zealand Superannuation Fund, va excloure l’em-
presa (juntament amb Elbit Systems, l’Africa Israel In-
vestments i Danya Cebus) el 12 de desembre del 2012, 
basant-se en la seva implicació en la construcció als 

assentaments en territori pa-
lestí ocupat.104

Més enllà de l’actuació de 
Shikun & Binui a Palestina i 
del seu recolzament al sec-
tor militar i de defensa is-
raelià i a la perpetuació de 
l’ocupació, l’empresa Shikun 
& Binui també ha estat acu-

sada per comunitats indígenes guatamalteques d’intimi-
dació i amenaces contra activistes opositors a projectes 
hidroelèctrics.105 

L’empresa té el control del 50% de Gilatz Spain, en par-
tenariat amb Gilatz Investments, que opera tres parcs 
fotovoltaics solars a l’estat espanyol106 amb una inver-
sió al voltant de 100 milions d’€.107 A més a més, té 
un partenariat amb l’empresa espanyola SOLTEC per la 
construcció d’una planta d’energia fotovoltaica a Arava, 
a l’estat d’Israel, un projecte amb un període d’explota-
ció de 20 anys.108

103 Ministeri de Finances de Noruega. 15 de juny del 2012. “Exclusion of a 
company from the Government Pension Fund”. En línia a: https://www.regjerin-
gen.no/en/aktuelt/exclusion-of-a-company-from-the-governme/id685898/
104 New Zealand Superannuation Fund excludes three companies on respon-
sible investment grounds”. 12 Desembre 2012. En línia a: https://www.nzsuper-
fund.co.nz/news-media/new-zealand-superannuation-fund-excludes-three-com-
panies-responsible-investment-grounds [Consultat: 31/07/2016]
105 Guatemala: Comunidades indígenas se oponen a proyectos hidroeléctricos 
de Shikun & Binui; medios acusan de participación de ex paramilitares; recien-
temente menor detenido” Business & Human Rights Resource Center. En línia 
a: http://business-humanrights.org/es/guatemala-comunidades-ind%C3%A-
Dgenas-se-oponen-a-proyectos-hidroel%C3%A9ctricos-de-shikun-binui-me-
dios-acusan-de-participaci%C3%B3n-de-ex-paramilitares-recientemente-me-
nor-detenido
106 La Opinión de Murcia, en línia a: www.laopiniondemurcia.es/comu-
nidad/2008/09/11/grupo-israeli-adquiere-proyecto-energia-solar-mur-
cia/126081.html
107 Web de Shikun & Binui. En línia a: http://en.shikunbinui.co.il/?catid={-
6D4F1769-2856-49DE-AE40-8AB0EF0F41B1}#{782AAC21-17C3-4279-B
466-0FB4F47C5E54}
108 En línia a: www.soltec.com/projects/

La implicació de Shikun & Binui en 
l’ocupació són la raó per la que, 

l’any 2013, el Ministeri de Finances 
Noruec va excloure l’empresa del 
Government Pension Fund Global 

(GPFG)
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El traçat del tramvia ha estat 
condemnat pel Consell de Drets 

Humans de Nacions Unides ja que, 
segons la institució amb seu a 

Ginebra, viola el dret internacional 

D’altra banda, el 22 de novembre del 2016, ACCIÓ va 
organitzar una sessió informativa sobre la Contractació 
Pública a Israel109 [Vegeu Captura de Pantalla]. L’objec-
tiu era, segons el web d’ACCIÓ, apropar a les empreses 
catalanes les oportunitats en Contractació Pública a Is-
rael, en alguns sectors com 
Ferrocarrils, Construcció i 
Oil & Gas. En la sessió hi va 
participar Gabriel Levi, Chief 
Executive for Concessions 
at Ashtrom Group Ltd, amb 
una conferència en anglès 
titulada “Overview about the 
infrastructures sector and public procurement processes 
in Israel” (Visió general del sector d’infraestructures i del 
procés de contractació pública a Israel). 

Ashtrom Group110 és, juntament amb Shikun & Binui una 
de les empreses líders en la construcció i la gestió de 
grans infraestructures a Israel. Ashtrom està implicada 
en la construcció d’habitatges i edificis oficials als as-
sentaments des de després del 1967 a Jerusalem Est, 
Cisjordània, els Alts del Golan i a la Península del Sinaí 
durant l’ocupació.111 L’any 2004, Ashtrom va guanyar 
una concessió per al subministrament dels materials per 
la construcció dels checkpoints del Mur de Separació. 
A més, Ashtrom és un dels socis que conformen la joint 
venture City Pass que va guanyar el contracte per cons-
truir, operar i transferir112 en un termini màxim de 30 anys 
el controvertit tramvia Jerusalem LRT Project (Light Rail 
- Transit concession) que uneix l’assentament il·legal de 
Pisgat Zeev a Cisjordània amb Jerusalem Oest. El traçat 
del tramvia ha estat condemnat pel Consell de Drets 
Humans de Nacions Unides ja que, segons la institució 
amb seu a Ginebra, viola el dret internacional i, en con-
cret, constitueix una “violació de la IV Convenció de Gi-
nebra relatiu a la Protecció de Persones Civils en temps 
de guerra, del 12 d’agost de 1949, i en particular el seu 
article 49” (Art.5a).113

Ashtrom Group també és una de les empreses llista-

109 Convocatòria a http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/agenda-activitats/
actes/2016/11/oportunitats-contractacio-publica-israel.jsp [Consultat: 
10/01/2017]
110 Dragados (del grup ACS) y Ashtrom Group han treballat conjuntament en 
la construcció, gestió i operació del Sangster International Airport de Jamaica. 
La relació entre els dos gegants de la construcció va dur a la creació de la Joint 
Venture Dragados Ashtrom per la construcció del Jubilee Port de Hayovel, a la 
ciutat israeliana d’Ashdod (2003). El cost pagat per les autoritats israelianes 
fou de 700M NIS (165M €). En procés judicial per multa per retard de dos 
anys, Dragados demana indemnització a l’estat d’Israel. Més informació a: www.
air-trans-source.com/linked/manage-bk.pdf; Shmoul, Avi. 2002. “Danish Dock 
Construction Firm Pulls Out of Ashdod Jubilee Port Project, Citing Delays” 
a Haaretz, 18 de Juliol, en línia a: www.haaretz.com/print-edition/business/
danish-dock-construction-firm-pulls-out-of-ashdod-jubilee-port-project-citing-de-
lays-1.39359 [Consultat: 25/04/2016] 
111 Informacions extretes de la base de dades de l’ONG israeliana Whoprofits
112 Projecte BOT (Build, Operate, Transfer) fórmula habitual en projectes d’auto-
pistes i d’altres grans infraestructures.
113 “Human Rights Council Resolution 13/7: Israeli settlements in the Occupied 
Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan”. 
United Nations. 2010-03-24.https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G10/128/17/PDF/G1012817.pdf?OpenElement

des en l’informe que va presentar l’Israel Prison Service 
després d’una sol·licitud d’informació de l’organització 
WhoProfits. En l’informe, l’empresa s’esmentava com a 
proveïdora de serveis i productes a les presons israelia-
nes, part del sistema judicial i penitenciari de discrimina-

ció sobre la població pales-
tina.114 Ashtrom va construir 
en concret, la presó d’homes 
d’Ofer a Cisjordània, on es 
troben bona part dels preso-
ners polítics palestins. També 
va construir la presó de Has-
haron, un centre de detenció 

de dones palestines. En el cas de Cisjordània, la població 
civil palestina es troba sota llei militar, no en canvi la po-
blació israeliana, que viu en els assentaments i que en el 
cas de ser jutjada ho fa a través de la legislació civil. 

Captura de Panta-
lla del web d’AC-
CIÓ, anunciant 
la conferència 
de Gabriel Levi, 
Ashtrom. L’em-
presa Ashtrom 
està implicada 
en la construcció 
d’habitatges i 
edificis oficials als 
assentaments des 
de després del 
1967 a Jerusalem 
Est, Cisjordània, 
als Alts del Golan 
i a la Península 
del Sinaí durant 
l’ocupació. 115 

114 Vegeu el cas de les detencions administratives: Amnesty International 
(2012) Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel. En línia a: 
www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/026/2012/en/d33da4e1-b8d2-
41fe-a072-ced579ba45c7/mde150262012en.pdf/ [Consultat: 03/03/2017]
115  En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2016/11/
oportunitats-contractacio-publica-israel.jsp [Consulta 06/03/2017]
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3.3 Economia de la violència 

Un conflicte armat asimètric de llarga duració com és el 
cas del conflicte israelià-palestí ha dut a molt diverses 
iniciatives de resolució de conflictes, des de negocia-
cions de pau, fins a processos de transformació des de 
la societat civil o les pròpies comunitats. Els esforços, 
especialment els d’alt nivell, sovint no han aconseguit fre-
nar i, fins i tot, han accelerat la violència que genera el 
conflicte. Tot i la dificultat i complexitat del conflicte, un 
futur just i en pau ha de passar per la promoció d’actua-
cions noviolentes. El que sembla claríssim i una prioritat 
a l’hora d’avaluar i legitimar o deslegitimar els moviments 
de resistència palestins, queda no obstant oblidat quan 
s’analitzen les actuacions dels agents polítics, socials i 
empresarials israelians. 

Els agents econòmics no només promouen les políti-
ques sionistes des de l’objectiu perseguit de negoci, 
sinó que sovint ho fan amb objectius polítics manifes-
tos. En seccions anteriors s’ha destacat la imbrincació 
entre els àmbits de la recerca, les forces armades i 
el govern d’Israel. La rela-
ció triangular s’insereix dins 
d’un context que no només 
afecta les empreses, la seva 
naturalesa i capacitats, sinó 
que reforça al seu torn la militarització del conflicte. 

Tal com explicava l’ex-ministre de Comerç i Indústria is-
raelià, el General Binyamin Ben Eliezer, “Israel exporta 
tantes armes perquè a la gent li agrada comprar coses 
que han estat provades. Si Israel ven armes és perquè 
podem dir que hem provat això durant 10 o 15 anys. Per 
això la demanda és enorme”.116

Algunes empreses es troben estretament vinculades 
a l’economia de guerra i se’n beneficien, però també 
d’altres empreses no relacionades s’hi vinculen per una 
aposta política clara sobre el propi conflicte amb Pales-
tina. L’empresa israeliana amb més visibilitat i implan-
tació a Catalunya és un clar exemple d’aquesta doble 
vessant motivacional  de benefici-ideologia. 

CAS 3 – Israel Chemicals Lted.  
  

Israel Chemicals Ltd. (ICL) va ser creada com a em-
presa pública israeliana l’any 1968 i privatitzada el 
1992. L’Estat d’Israel, a més, manté l’anomenada 

116 Extret de l’entrevista del Ministre per al documental The Lab: Feldman, Y. 
(dir.), (2013): The Lab.

Israel exporta tantes armes perquè 
a la gent li agrada comprar coses 

que han estat provades

“acció d’or” de la matriu del hòlding, Israel Corpora-
tion, que li permet intervenir de manera decisòria en 
preses de decisions d’interès especial. 

L’any 1998, ICL (a través de la seva filial Dead Sea 
Works) va adquirir les empreses estatals Potasas 
de Llobregat i Súria K i crea Iberpotash S.A.117 Com 
explica un informe de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, “és d’Israel l’empresa que planteja, a través 
de la seva filial catalana, un dels plans inversors 
industrials i logístics privats més ambiciosos dels 
darrers anys a Catalunya, l’Israel Chemical Ltd.”118

El Fòsfor Blanc
Entre el 2008 i el 2013, l’empresa ICL fou l’únic pro-
veïdor de fòsfor blanc per a projectils de l’Exèrcit dels 
Estats Units. Al seu torn, el mateix model de projectils 
de fòsfor blanc estatunidencs van ser utilitzats sobre 
Gaza per part d’Israel, causant desenes de morts i 
ferits civils en zones densament poblades.

L’ús de fòsfor blanc sobre zones densament pobla-
des com la franja de Gaza 
viola el requeriment de 
prendre les mesures ne-
cessàries per protegir els 
civils. En aquest ús realit-

zat repetidament sobre Gaza, l’Exèrcit israelià hauria 
violat els tres pilars principals del DIH: els efectes 
d’aquestes armes no són limitats, el seu impacte és 
indiscriminat i desproporcionat i causa danys inne-
cessaris i d’extrema brutalitat.

La venta de fòsfor blanc per a ús militar s’adiu amb 
la legislació internacional vigent. Això no obstant 
l’empresa ICL té l’obligació d’assegurar que la seva 
activitat econòmica i, per tant, de les ventes de fòs-
for blanc per a la fabricació de bombes incendiàries 
no tenen un impacte negatiu en els drets humans. 
ICL ha seguit proporcionant fòsfor blanc als EUA 
fins al menys el 2013, tot i que l’any 2009 ja era 
coneguda la relació entre aquests projectils esta-
tunidencs i la mort de civils, la majoria menors, a la 
Franja de Gaza, per inhalació i cremades d’aquests 
mateixos projectils. 

Adopta un Soldat
Israel Chemicals Ltd és una empresa defensora i 
oberta promotora de l’Exèrcit d’Israel. Així per exem-
ple, a través del seu programa ‘Adopt a Soldier’ ICL 
‘adopta’ una unitat de IDF i li proporciona recolza-

117 EP. (1998): “El Consejo de Privatizaciones aprueba la venta de Potasas. So-
ciedad Estatal de Participaciones Industriales”, en EL PAÍS (Edición Impresa).,10 
de desembre del 1998.
118 Javier Albarracín (2016): Relacions empresarials amb la Mediterrània: 
situació i perspectives, a Memòria Econòmica de Catalunya. Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona..
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PAU FABREGAT / Manifestació a Betlem contra l’ocupació i els assenta-
ments israelians, 15 de novembre de 2013 
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ment financer per a projectes i activitats concretes. 
Des del 2014 fa donacions anuals de 100.000 NIS 
(23.133,15€). ICL també promociona activitats 
conjuntes amb l’exèrcit, incentivant a partir de pro-
grames interns la incorporació d’oficials i soldats 
a l’empresa proporcionant oportunitats especials 
d’educació i treball. ICL també financia el Lone Sol-
dier Center de Beersheva, un centre dedicat a re-
colzar els soldats sense família directa a Israel. Els 
soldats solitaris o Hayal Boded són joves d’altres 
nacionalitats que vénen expressament a Israel per a 
rebre entrenament militar i servir a l’exèrcit, el 80% 
d’aquests escullen participar en unitats de combat. 
El reclutament d’estrangers no contribueix a la des-
militarització del conflicte i, de fet, seria poc cohe-
rent amb l’esperit del dret internacional humanitari. 
Així, el recolzament d’ICL a aquesta branca concre-
ta de l’exèrcit israelià té un impacte negatiu en la 
promoció de la pau a la regió. 

A més del suport específic als estrangers acollits 
per l’exèrcit i pel centre que financia ICL a Beer-
sheva, les diferents branques de l’empresa han 
desenvolupat diferents programes de suport espe-
cífic. ICL Fertilizers dóna suport a Bedouin Desert 
Reconnaissance Battalion i ICL-Industrial Products 
dóna suport al Batalló Rimon i a la seu central de la 
Brigada Givati. La Brigada Givati fou fundada l’any 
1947 i ha participat en la majoria de confrontacions 
bèl·liques a Palestina, entre elles la destrucció de di-
versos pobles palestins durant la Nakba o la invasió 
i posterior massacre del camp de Jenin l’any 2002. 

Referències i més informació: (2017) Informe 
ODHE d’Empresa - ICL. [Vegeu Estudi de cas 5.1]

Un exemple més de la relació estreta entre altres agents 
israelians i les polítiques militaristes, en aquest cas entre 
la recerca i l’exèrcit, el trobem en el Campus de Salut, 
el Rambam Health Care Campus, que el 2013 va sig-
nar un conveni amb la Universitat de Vic. El Rambam 
és un dels centres més importants de turisme sanitari 
internacional a Israel i fou un dels centres visitats per la 
delegació catalana de novembre del 2013. A més de 
ser un centre de salut i campus universitari, les cime-
res i conferències internacionals que organitza Rambam 
inclouen visites a centres de l’exèrcit, trobades amb ac-
tors militars, etc. En la conferència de 2011, per exem-
ple, es proposava als participants estrangers un tour per 
conèixer el nord d’Israel, “el seu rol estratègic, bellesa i 
vitalitat”. El tour prometia el contacte amb israelians de 
diverses cultures per “veure i sentir personalment com 
la pau és possible”. Una de les propostes de visita era 
una trobada amb soldats de la major base naval d’Israel 
al Port de Haifa per a una explicació sobre la importàn-
cia de Rambam per les IDF.

El 2015 el tour incloïa veure l’Iron Dome personalment i 
l’assistència a una strategy breifing de les IDF.119

El Rambam Health Care Campus és una institució que 
recolza obertament les operacions militars de l’Estat 
d’Israel contra la població Palestina i que integra el sec-
tor militar i de defensa israelians dins de les seves rela-
cions habituals.120 

119  Informacions extretes de la pàgina web del Rambam [Consultat: 
15/04/2016]
120 A més, la Rambam participa en la reinvenció d’una història sionista de la 
creació de l’Estat d’Israel. Així, segons la secció d’història de la seva pàgina web, 
l’hospital es va construir “[w]hen the British received the Mandate for the Land of 
Israel”. En línia a https://www.rambam.org.il/EnglishSite/AboutRambam/Pages/
History.aspx. 
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4. Cap a una 
economia alineada 
amb els Drets 
Humans
4.1 Drets Humans i Empresa: la 
(des)regulació internacional
La globalització neoliberal en que vivim actualment, ha re-
forçat el caràcter transnacional i concentrat de les grans 
empreses, augmentant el seu poder econòmic i polític. 
L’obertura de mercats, no obstant, no ha anat acompan-
yada de mecanismes que assegurin el respecte dels 
drets humans per part de les empreses transnacionals 
(ETNs), tant pel que fa a la regulació internacional, com, 
en general, pel que fa a regulacions estatals o regionals.

Segons investigadores de l’OMAL (Observatorio de 
multinacionales de América Latina), l’actual sistema glo-
bal manté un sistema asimètric entre el Dret Corporatiu 
Global, que protegeix els interessos de les ETNs; i el 
dret internacional dels drets humans.121 La seguretat ju-
rídica que promouen les ETNs per a les seves inversions 
contrasta amb l’escassa protecció de les poblacions 
davant de les actuacions d’ETNs, especialment amb 
els processos de privatització i reducció de la capaci-
tat d’intervenció de l’Estat. En aquest sentit, els codis 
de conducta o de Respo-
sablitat Social Corporativa 
són alternatives també pro-
mogudes pel sector privat 
amb caràcter voluntari que 
no inclouen cap mecanisme 
efectiu d’exigibilitat122 i que 
fins i tot, esdevenen estratè-
gies de màrketing empresarial per millorar la seva repu-
tació. Aquest és el cas d’empreses com el Grup ACS 
que està adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides,123 
però sense que hi hagi un control efectiu de la veracitat 
dels seus informes i del compliment dels principis. 

En aquesta asimetria jurídica s’ha acabat imposant una 
arquitectura de la impunitat que desprotegeix a les vícti-
mes de violacions de drets humans comeses per ETNs. 
La responsabilitat essencial recau doncs actualment en 

121 Pedro Ramiro, Joan  Hernández Zubizarreta, (2015) Contra la Lex Mercato-
ria. Propuestas y alternativa para desmantelar el poder de las empresas transna-
cionales, Icaria Mas Madera. Pàg. 20-21
122 Pedro Ramiro, Joan Hernández Zubizarreta, (2015) Contra la Lex Mercato-
ria. Propuestas y alternativa para desmantelar el poder de las empresas transna-
cionales, Icaria Mas Madera. Pàg. 20-21
123 El Pacte Mundial de Nacions Unides és una iniciativa voluntària a la que 
les empreses poden vincular-se per implementar els principis i objectius de les 
Nacions Unides.

En aquesta asimetria jurídica s’ha 
acabat imposant una arquitectura 
de la impunitat que desprotegeix a 
les víctimes de violacions de drets 

humans comeses per ETNs

els Estats i en les institucions públiques locals alhora de 
garantir i promoure el respecte als drets humans i el Dret 
Internacional Humanitari. Són aquestes institucions les 
que han d’establir mecanismes eficaços per a aquest 
respecte i promoure’ls també a nivell internacional.

Actualment, les campanyes contra la impunitat de les 
empreses transnacionals demanen l’elaboració d’un 
tractat vinculant, no tan sols d’uns principis que al final 
es compleixen tan sols a voluntat de les pròpies ETNs.124 
Gràcies als moviments socials contra la impunitat de les 
transnacionals i a la iniciativa del govern de l’Equador 
i de diversos països principalment del Sud Global, el 
2014 es va formar el Grup Interguvernamental de Na-
cions Unides sobre les empreses transnacionals i altres 
empreses de negocis en relació als drets humans “amb 
la missió de formular un instrument vinculant a nivell in-
ternacional que regulés les activitats de les ETNs en re-
lació al dret internacional en drets humans”.125

La necessitat de regulació vinculant és especialment 
important per a garantir els drets dels grups vulnerables 
que viuen en contextos on les institucions no són capa-
ces de protegir adequadament o fins i tot són còmplices 
de les violacions de drets humans. En els conflictes ar-
mats, en concret, les poblacions sovint veuen afectada 
la seva economia i infraestructures, així com a mode de 
vida, però, també hi ha agents que obtenen beneficis 
econòmics de la militarització, la inseguretat i la vulnera-
bilitat de la població. La dimensió econòmica dels con-
flictes és, doncs, un element essencial per entendre’ls i 

apropar-nos a una resolució 
noviolenta i justa. 

Des de l’ànalisi que l’ODHE 
fa de la dimensió econòmica 
del conflicte a l’Orient Mit-
jà, els agents que tinguin la 
voluntat de treballar amb el 

mercat israelià haurien de tenir en compte de manera 
preliminar les següents qüestions: 

• Israel és un país altament militaritzat i que viu en un 
context de conflicte armat prolongat. 

• Israel és la potència ocupant de bona part de Pa-
lestina. 

Per tal de dur a terme una política d’empresa responsa-
ble i coherent amb les lleis catalanes, espanyoles i co-
munitàries, dins del marc del dret internacional, l’ODHE 
proposa com a primera aproximació, algunes preguntes 

124 Per més informació sobre la Campanya vegeu: http://treatymovement.com/ 
; http://www.sTPOcorporateimpunity.org/ i https://www.tni.org/en/collection/
binding-treaty-tncs
125 Intergovernmental working group on transnational corporations and other 
business enterprises with respect to human rights (IGWG): Resolution 26/9 at 
the 26th Session of the UN Human Rights Council
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que poden servir de guia per a un comerç i unes rela-
cions econòmiques i científiques responsables: 

• Les empreses/institucions amb les que es fan ne-
gocis actuen als assentaments?

• Les empreses o agents tenen una política de re-
colzament financer o polític a la militarització del 
conflicte?

• Quin impacte tindrà la iniciativa empresarial o 
econòmica en l’ocupació de Palestina i en el res-
pecte dels drets humans i del dret internacional hu-
manitari?

• Quin impacte tindrà la iniciativa empresarial o 
econòmica en la promoció d’una pau justa i dura-
dora a la regió? 

Així mateix, les empreses i institucions que contracten 
serveis d’empreses israelianes a Catalunya, incloses les 
contractacions públiques, han d’avaluar també l’actua-
ció dels agents econòmics a Israel i Palestina, ja que les 
actuacions de les ETNs tenen un impacte global i hau-
rien, per tant, de tenir una responsabilitat també global.  

4.2 Recomanacions

Tenint en compte els Principis Rectors sobre Negocis 
i Drets Humans aprovats l’any 2011, que recorden les 
obligacions dels Estats de protegir els drets humans, 
així com la responsabilitat de les empreses de respectar 
els drets humans; 

Tenint en compte el treball que des del mateix any realit-
za el Grup de Treball de Nacions Unides sobre Negocis 
i Drets Humans;

Prenent nota de la resolució 1757 de l’Assemblea Par-
lamentària del Consell d’Europa, així com de la Recoma-
nació 1936 sobre “Drets Humans i Negocis”;

Tenint en compte la iniciativa del Consell de Drets Hu-
mans de Nacions Unides l’any 2014 per crear un Grup 
de Treball Inter-Governamental amb el mandat d’ela-
borar un instrument legal vinculant per la regulació de 
l’actuació de les ETN i altres negocis empresarials en 
relació al dret internacional de drets humans;

Considerant les recents iniciatives internacionals com el 
Fòrum de les Nacions Unides sobre les Empreses i els 
Drets Humans;

Considerant els esforços d’estratègia renovada de la 
Unió Europea per al 2011-2014 sobre la responsabilitat 
social de les empreses;

Considerant la Recomanació del Comitè de Minis-
tres del Consell d’Europa del març de 2016 (CM/

Rec(2016)3)sobre drets humans i negocis;

Considerant l’aprovació el març de 2016 de la resolu-
ció 359/XI aprovada el març de 2016 sobre el respecte 
dels drets humans per les empreses catalanes que ope-
ren a l’exterior, Parlament de Catalunya;

Tenint en compte l’aprovació del Parlament de Cata-
lunya, el novembre de 2016, de la creació del Centre 
d’Avaluació d’Impacte de les Empreses Catalanes a 
l’Exterior;

Prenent en consideració també l’esforç de campanyes 
ciutadanes, moviments socials i reivindicacions de les 
víctimes que arreu del món demanen justícia,

I tenint en compte les conclusions extretes de la recerca 
que es descriu en el present informe;

L’ODHE fa les següents recomanacions: 

• Les institucions catalanes han de promoure de 
manera transversal i efectiva el respecte als drets 
humans i al DIH en totes les seves polítiques i pràc-
tiques;

• Les institucions catalanes han d’informar de manera 
clara, visible i adequada de les violacions perma-
nents de DH i DIH que es perpetuen a l’estat d’Is-
rael i per tant, del risc d’establir relacions comer-
cials i empresarial als seus mercats;

• ACCIÓ i la resta d’institucions públiques han de 
deixar de considerar Israel com a àmbit estratègic 
de promoció econòmica donat que es troba en una 
zona de conflicte armat;

• ACCIÓ ha de desenvolupar criteris de prevenció i 
informació sobre el conflicte adequats i clars per a 
la formació i assessorament de les empreses que 
volen realitzar negocis a Israel;

• Les institucions catalanes han de prevenir l’establi-
ment i el benefici d’ETNs còmplices de l’ocupació 
en territori català;

• Les institucions catalanes han d’establir mecanis-
mes sancionadors i desincentivadors per a les em-
preses i agents empresarials que realitzin activitats 
còmplices amb l’ocupació, incloent qualsevol tipus 
de benefici i negoci amb territori annexat il·legal-
ment, i en aquest sentit recolzar el desenvolupa-
ment i efectivitat del Centre d’Avaluació d’Impacte 
de les Empreses Catalanes a l’Exterior; i,

• Les institucions catalanes han de promoure una re-
gulació vinculant per a l’actuació de les empreses 
transnacionals que inclogui obligacions extra-terri-
torials per garantir el respecte dels drets humans 
per part de les ETN.
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5. Estudis de cas
5.1 Israel Chemicals Ltd. 

Abstract
ICL és un grup empresarial israelià amb gran implantació a Catalunya a través de l’empresa ICL-Iberia (coneguda po-
pularment com Iberpotash). A la comarca del Bages, ICL Iberia explota les mines de Súria i Sallent des del 1998, i hi 
ha teixit una gran xarxa empresarial, d’inversió i fins i tot de recolzament a una part del teixit social, esportiu i educatiu 
català, que li proporciona encara més capacitat de lobby davant de les institucions. L’activitat empresarial de ICL- Ibe-
ria no només ha creat un greu impacte mediambiental i de deute a Catalunya, sinó que darrere la seva empresa matriu 
amb seu a Tel-Aviv, s’amaguen complicitats amb greus violacions de Drets Humans i un clar posicionament militarista. 

Com demostra aquest informe, ICL ha venut durant anys fòsfor blanc per a projectils als Estats Units, proveïdor de 
l’exèrcit israelià i còmplice de l’ús d’aquest tipus de projectils contra zones densament poblades de Gaza que han 
causat desenes de morts i ferits. Al seu torn, l’empresa ICL recolza de manera oberta i visible la militarització del con-
flicte, contribuint no només al negoci de les armes incendiàries, sinó finançant directament diverses activitats i unitats 
de l’exèrcit israelià. Aquest informe considera que l’empresa ICL és còmplice de la militarització del conflicte a l’Orient 
Mitjà, aprofita el conflicte per al benefici empresarial i que contribueix negativament a trobar una solució pacífica i justa 
del conflicte. Per aquestes raons, les institucions públiques i privades catalanes haurien d’evitar col·laborar i trencar 
relacions amb ICL, donat les implicacions que té acceptar, mantenir i fins i tot facilitar les actuacions d’aquesta em-
presa a Catalunya.

ISRAEL CHEMICALS LTD.                                                                                              FITXA DE L’EMPRESA

NOM DE L’EMPRESA
ICL Iberia Limited SCS  (societat holding)

EMPRESA MATRIU
Israel Chemicals Ltd. (ICL). 
Empresa pública israeliana que fou creada el 1968 i privatitzada el 1992. 
Des del 1995 els principals accionistes són Israel Corporation (46%) i PotashCorp Agricultural Society (que controla 
un 13,82%) la resta d’accions són propietat de diverses institucions. L’Estat d’Israel, a més, manté l’anomenada “ac-
ció d’or” d’Israel Corporation. Israel Corporation és el major hòlding empresarial d’Israel, controlat pels germans Ofer 
(Sammy i Yuli Ofer) i també és accionista majoritari de Oil Refineries Ltd. (Grup Bazan) i de Zim Israel Navigation Co. 

SITUACIÓ LEGAL DE L’EMPRESA I FILIALS 
ICL Iberia és propietària a Espanya de: 
• Auxquimia, S.A.
• Fuentes Fertilizantes, S.L.
• Agrocallejas Mediterránea, S.L.
• Fomento y Desarrollo Agrícola, S.L.
• Logística de Fertilizantes Fuentes, S.A.
• ICL Iberia Súria&Sallent (anteriorment Iberpotash)
• Absia, S.L.
• Tramer, S.A., Tráfico de Mercancias, S.A., ICL Barcelona Port
• Everris Ibérica Fertilizers, S.L.

ANY DE FUNDACIÓ
L’any 1998, ICL (a través de la seva filial Dead Sea Works) adquireix les empreses estatals Potasas de Llobregat i 
Súria K i crea Iberpotash S.A.126 dins de la branca de negoci de ICL Fertilizers.

126 EP (1998): “El Consejo de Privatizaciones aprueba la venta de Potasas. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales”, EL PAÍS (Edición Impresa), 10 de desem-
bre.
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SEU CENTRAL
Tel Aviv, Israel

DADES DE CONTACTE A CATALUNYA
Tel: 93 8200802
Correu-e: potash@iberpotash.com
Presentació Iberpotash: http://www.iberpotash.com/ 
Web ICL Iberia: http://www.icliberia.com/

ÀREA ECONÒMICA O ÀMBIT D’ACTUACIÓ EMPRESARIAL
Indústria agroquímica

ACTIVITAT A L’ESTAT ESPANYOL
En el cas de Iberpotash o ICL Iberia Súria & Sallent, les principals activitats són l’extracció, tractament i comercialitza-
ció de sals sòdiques i potàssiques. La matriu ICL té múltiples empreses filials a l’estat espanyol i especial implantació 
al territori català. 

ACTIVITAT ECONÒMICA A ISRAEL I A PALESTINA
Seu central de ICL a Tel Aviv, cotitza també a la borsa de TelAviv (ICL:IT)
Mines de fosfats i d’urani, extracció de magnesi del Mar Mort, etc.
Abasteix Ahava a través de Dead Sea Works. 

ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS DE L’EMPRESA:
L’empresa ICL ha signat un acord marc amb la Generalitat pel projecte ICL Phoenix de desenvolupament d’infraes-
tructures i activitats de l’empresa a Catalunya, entre les quals destaquen la construcció i gestió d’una terminal de 
càrrega del port de Barcelona.127

ICL Iberia és membre de la Fundació Empreses IQS Ramon Llull.128

Iberpotash financia des del 2007 la Càtedra de Mineria Sostenible de l’UPC a Manresa, a més de proporcionar places 
de pràctiques per a estudiants de la Universitat.129

ICL ha teixit una xarxa molt important d’implicació i participació en el territori, sobretot al Bages. ICL recolza finance-
rament entitats socials del Bages com Ampans, Associació del Voluntariat de Súria o Sellent Asprodis. ICL 
també participa en la programació del teatre Kursaal  de  Manresa,  patrocina l’equip de basquetbol de Manresa, el 
Parc Geològic Geoparc, ha col·laborat en la creació de l’entitat de promoció turística Bages Impuls, la Fundació 
Cardona Històrica. Com la pròpia empresa indica, Iberpotash “col·labora en activitats tradicionals com les festes 
majors dels municipis, la Transèquia o la Fira Mediterrània de Manresa”.130 

L’empresa
Israel Chemicals Ltd. (ICL) va ser creada com a empresa pública israeliana l’any 1968 i privatitzada el 1992. Des 
del 1995 els principals accionistes són Israel Corporation (46%) i PotashCorp Agricultural Society (que controla un 
13,82%) la resta d’accions són propietat de diverses institucions. L’Estat d’Israel, a més, manté l’anomenada “acció 
d’or” d’Israel Corporation, que li permet intervenir de manera decisòria en preses de decisions d’interès especial. Is-
rael Corporation és el major hòlding empresarial d’Israel, controlat pels germans Ofer (Sammy i Yuli Ofer) i també és 
accionista majoritari de Oil Refineries Ltd. (Grup Bazan) i de Zim Israel Navigation Co. que posa els seus vaixells a la 
disposició de l’estat d’Israel com a part de l’esforç de seguretat. 

ICL és la sisena major empresa de potassa a nivell mundial. L’empresa extreu potassa del Regne Unit, (...) de l’estat 
espanyol i del Mar Mort, dins de les fronteres d’Israel. A més de la potassa també extreu d’altres minerals com bromí, 
magnesi, polisulfats i fosfats. Les mines de l’empresa es troben principalment a Israel, l’estat espanyol, el Regne Unit, 

127 Nota de Premsa conjunta ICL Iberia i Port de Barcelona. “La multinacional ICL, matriu d’Iberpotash, té previst invertir més de 100 milions d’euros en una nova 
terminal de càrrega al Port de Barcelona”. En línia a: www.icliberia.com/upload/files/131212_ICL_Port_de_Barcelona.pdf i més informació en línia a:  www.icliberia.com/
upload/files/IBERPOTASH%20COM%208%20FEBRER%202012.pdf [Consultat: 29/06/ 2016]
128 Universitat Ramón Llull. “ICL IBERIA, nuevo miembro de la Fundación Empresas IQS”. 26 de febrer de 2015, en línia a: http://www.url.edu/es/sala-de-prensa/ICL-
IBERIA-nuevo-miembro-de-la-fundacion-empreses-IQS [Consultat: 16/05/2016]
129 Presentació de la Càtedra Iberpotash de Mineria Sostenible: www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=965&lang=ca [Consultat: 20/05/2016]
130 Informació adicional sobre la seva acció social: ICL. “Iberpotash aporta al territorio en acción social 1’5M de euros en los últimos cuatro años”. Súria, 13 de juliol del 
2015. En línia a:  www.icliberia.com/upload/files/Iberpotash%20aporta%20en%20el%20territorio%20en%20acci%C3%B3n%20social%201%E2%80%995M%20
de%20euros%20en%20los%20%C3%BAltimos%20cuatro%20a%C3%B1os%281%29.pdf [Consultat: 20/05/2016]
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la Xina i Brasil, però també als Estats Units d’Amèrica, Namíbia i Etiòpia. L’empresa s’especialitza també en el desen-
volupament i comercialització de fertilitzants, retardants de flama, solucions industrials i d’altres productes que, com 
mostra aquest informe, també tenen aplicacions militars.

L’any 1998, ICL (a través de la seva filial Dead Sea Works) va adquirir les empreses estatals Potasas de Llobregat i Súria 
K i crea Iberpotash S.A.131 dins de la branca de negoci de ICL Fertilizers. En el cas de Iberpotash o ICL Iberia Súria & 

Sallent,132 les principals activitats són l’extracció, tractament 
i comercialització de sals sòdiques i potàssiques. La matriu 
ICL té múltiples empreses filials a l’estat espanyol i especial 
implantació al territori català. Com explica un informe de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, “[é]s d’Israel l’empre-
sa que planteja, a través de la seva filial catalana, un dels 
plans inversors industrials i logístics privats més ambicio-
sos dels darrers anys a Catalunya, l’Israel Chemical Ltd.” 133

Iberpotash és actualment ICL Iberia Súria & Sallent. L’empre-
sa ICL va adoptar l’any 2013 un nou pla anomenat ‘the New 
Step Forward’ o la ‘ONE ICL strategy’ en el que té com a 
objectiu unificar encara més l’estructura empresarial així com 
el branding de l’empresa. Això inclou una identificació molt 

més clara de totes les filials amb l’empresa matriu a nivell extern, però també una reestructuració en la cadena de decisions i 
d’altres mesures com una intranet integrada per als més de 14.000 treballadors i treballadores que operen arreu del món.134

 
El Fòsfor Blanc
Entre el 27 de desembre de 2008 i el 18 de gener de 2009, Israel va iniciar una operació armada sobre la Franja de 
Gaza. L’objectiu oficial de l’operació israeliana batejada Plom Fos era aturar el llançament de projectils des de la Franja, 
però l’atac va demostrar ser més un nou càstig col·lectiu contra tota la població palestina atrapada sota el foc. De les tres 
setmanes d’operació en van resultar més de 1.500 morts i milers més de ferits i ferides, a més de la destrucció d’infraes-
tructures vitals ja greument afectades pel bloqueig i anteriors confrontacions.135 La investigació d’Amnistia Internacional 
va trobar proves almenys de tres ocasions durant el mes de gener del 2009 en què l’exèrcit d’Israel va llançar projectils 
amb fòsfor blanc sobre Gaza causant la mort de 9 persones i desenes de ferits i ferides per cremades greus. Almenys 6 
d’aquestes víctimes eren menors, una d’elles un nadó de 15 mesos del poble de Sayafa (Nord Oest de Gaza).136 Durant 
la guerra de Gaza, doncs, l’exèrcit israelià va utilitzar, armes incendiàries, míssils estatunidencs de fòsfor blanc (de 
155mm) a la Franja de Gaza, que havien estat acoblats a Pine Bluff Arsenal l’any 1991. Un document del Departament 
de l’Exèrcit dels Estats Units d’Amèrica exposa que ICL va vendre fòsfor blanc a l’Exèrcit dels Estats Units entre els 
anys 2008 i el 2013137. Des del 2008, ICL fou l’únic proveïdor de l’Exèrcit del EUA. El fòsfor blanc proveït era destinat 
als programes FY12 US Army M110 i els mateixos projectils de 155mm (produïts a Pine Bluff Arsenal). En el con-
tracte de 2013, el darrer del que es té constància documentada, s’especifica que l’ús del fòsfor blanc serà destinat a 
projectils d’artilleria de 155mm M110A2.

L’abastiment del fòsfor blanc es feu a l’Army Contracting Command – Rock Island (ACC-RI), Rock Island, IL 61299-
8000. El proveïdor era ICL Performance Products, una de les branques sectorials de ICL.
Dates d’atorgament del contracte: 19/08/2008 (Sole Source Urgent Buy); 19/04/2010 (Sole Source Urgent Buy); 
07/06/2011 (Full and Open subject to NTIB – National Technology and Industrial Base); 13/09/2011 (Sole Source 
Urgent Buy). 13/01/2013 ($712,800.00) 

131 EP(1998): El Consejo de Privatizaciones aprueba la venta de Potasas. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en EL PAÍS (Edició Impresa).,10 de desembre 
de 1998.
132 Encara que l’empresa és coneguda al Bages i a Catalunya com a Iberpotash, actualment l’empresa ja no tindria aquest nom, ja que la central ICL està duent a terme 
una estratègia d’unificació de la marca i de la pròpia estructura empresarial sota el distintiu de ICL seguit de la localització o unitat d’especialització.
133 Albarracín, Javier (2016): “Relacions empresarials amb la Mediterrània: situació i perspectives” a Memòria Econòmica de Catalunya. Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Juny.
134 Sobre aquest tema vegeu el web especialment creat : www.iclbranding.com
135 Informes: Amnesty International (2009): Israel/Gaza: Operation ‘cast lead’: 22 days of Death and Destruction. Amnesty International Publications. London: Juliol; Am-
nesty International (2009): Fuelling conflict: Foreign arms supplies to Israel/Gaza, document MDE 15/012/2009, 23 de Febrer; United Nations Fact Finding Mission on 
the Gaza Conflict (2009): Human rights in Palestine and other occupied Arab territories, Human Rights Council, 12th session, reference A/HRC/12/48, 15 de setembre, 
en línia a: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48.pdf  [Consultat: 16/05/2016].
136 Amnesty International (2009): Israel/Gaza: Operation ‘cast lead’: 22 days of Death and Destruction. Amnesty International Publications. London: Juliol. (pàg. 41): foto 
“Fragments of a US-made M155 white phosphorus carrier artillery shell fired by Israeli forces into Gaza”.
137 Department of the Army (2012): Justification and Approval for Other Than Full and Open Competition. Control No.: 12-118. Program/Item: White Phophorous for 
M110, 115MM Projectile. En línia: www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab=core&id=b521c13567ed9f314ed170d0a9d3a04f&_cview=0 [Consultat: 
08/01/2017].

Entre el 2008 i el 2013, l’empresa 
ICL fou l’únic proveïdor de fòsfor 
blanc per a projectils de l’Exèrcit 

dels Estats Units. Al seu torn, 
els projectils de fòsfor blanc 

estatunidencs van ser utilitzats 
sobre Gaza per part d’Israel, 
causant desenes de morts i 

ferits civils en zones densament 
poblades
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Entre el 2008 i el 2013,
l’empresa ICL fou l’únic proveïdor 
de fòsfor blanc per a l’Exèrcit dels 

Estats Units

Entre el 27 de desembre de 
2008 i el 18 de gener de 2009, 
Israel va iniciar l’operació Plom 
fos sobre la Franja de Gaza

GAZA

Més de
1.500 morts

Milers més de
ferits i ferides

Destrucció
d’infraestructures vitals ja
greument afectades pel
bloqueig i anteriors
confrontacions

Les investigadores d’Amnistia Internacional 
van trobar proves al menys de tres ocasions 
durant el mes de gener del 2009 en què l’exèr-
cit d’Israel va llançar projectils amb fòsfor 
blanc sobre Gaza causant la mort de 9 perso-
nes i desenes de ferits per cremades greus. 
Almenys 6 d’aquestes víctimes eren menors, 
una d’elles un nadó de 15 mesos del poble de 
Sayafa (Nord Oest de Gaza)

Durant la guerra de Gaza, doncs, l’exèrcit 
israelià va utilitzar, armes incendiàries, míssils 
estatunidencs de fòsfor blanc (de 155mm) a 
la Franja de Gaza, que havien estat acoblats a 
Pine Bluff Arsenal l’any 1991

El fòsfor blanc proveït era destinat als progra-
mes FY12 US Army M110 i els projectils de 

155mm (produïts a Pine Bluff Arsenal) 

En el contracte de 2013, el darrer del que es 
té constància documentada, s’especifica que 
l’ús del fòsfor blanc serà destinat a projectils 

d’artilleria de 155mm M110A2

Els projectils de fòsfor blanc estatunidencs van ser
utilitzats sobre Gaza per part d’Israel, causant desenes
de morts i ferits civils en zones densament poblades
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Tot i la documentació aportada per diverses missions d’investigació durant i posteriors a l’atac contra Gaza del 2008-
2009, ni els EUA ni Israel han fet públiques les seves relacions comercials en la compra-venta de projectils de 155mm 
dels USA a Israel. 

Entre el 2008 i el 2009, en la intervenció a Gaza, la més mortífera operació realitzada contra la Franja, l’exèrcit israelià 
va realitzar atacs indiscriminats contra civils, assassinats a civils (violació de dret a la vida) i ús desproporcionat de 
la força.138 El Dret Internacional Humanitari conté l’obligació per part de les parts combatents de prendre les precau-
cions necessàries per protegir els i les civils així com la prohibició de dur a terme atacs indiscriminats. 

Les armes incendiàries (i l’ús del fòsfor blanc) no estan 
prohibides pel DIH, però el seu ús en àrees densament 
poblades està restringit pel dret consuetudinari.139 A més, 
algunes organitzacions consideren que les armes incen-
diàries, entre elles les que utilitzen fòsfor blanc, haurien de 
ser prohibides i entrar en el marc regulador de la Conven-
ció d’Armes Químiques. Les armes incendiàries estan ac-
tualment regulades pel Protocol III de la Convenció sobre 
certes Armes Convencionals140 (1980). El Protocol prohi-

beix l’ús d’armes incendiàries contra no combatents, així com el seu ús per aire contra objectius militars en concen-
tracions de població civil o en zones boscoses. El Protocol III “Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of 
Incendiary Weapons” no considera armes incendiàries la munició amb efecte incendiari incidental.

Cal destacar que Israel no ha firmat ni el Protocol III de la Convenció sobre certes Armes Convencionals ni la Conven-
ció sobre Armes Químiques. L’Estat Espanyol, en canvi, els ha firmat tots dos i té doncs l’obligació de respectar-los i 
d’assegurar que són respectats.

El dret consuetudinari, a més, prohibeix l’ús d’armes incendiàries contra civils i, en el cas dels combatents, excepte 
quan no sigui factible utilitzar una altra arma menys nociva (Norma 85)141. A la pràctica, aquesta reserva permet als 
Estats Units, Israel o qualsevol altre país de cobrir-se les espatlles contra qualsevol acusació de crims de guerra a 
l’ús d’armes incendiàries.

L’ús de fòsfor blanc sobre zones densament poblades com la franja de Gaza violaria el requeriment de prendre les 
mesures necessàries per protegir els civils. En aquest ús realitzat repetidament sobre Gaza, l’Exèrcit israelià hauria 
violat els tres pilars principals del DIH: els efectes d’aquestes armes no són limitats, el seu impacte és indiscriminat i 
desproporcionat i causa danys innecessaris i d’extrema brutalitat.

Complicitats
ICL ha venut fòsfor blanc per a ús militar als Estats Units d’Amèrica. ICL extreu els fosfats de les mines del Neguev a 
l’estat d’Israel (3,5 milions de tones de fosfat de roca a l’any) i a la província de Yunnan, sud-oest de la Xina (2,5 milions 
de tones). Els fosfats es destinen a la producció de fertilitzants, productes alimentaris i d’altres productes especialitzats 
que l’empresa no especifica. Segons un informe de 2015 disponible en línia al web d’ICL, “aquestes operacions són 
al centre de la nostre cadena de valor integrada, i la majoria del fosfat s’utilitza com a input per als nostres negocis 
especialitzats de valor-afegit, que es beneficien del cost i els avantatges d’abastiment d’aquesta integració-inversa”.142

La venta de fòsfor blanc per a ús militar s’adiu amb la legislació internacional vigent. Això no obstant, l’empresa ICL té 
l’obligació d’assegurar que la seva activitat econòmica i per tant de les ventes de fòsfor blanc per a la fabricació de 
bombes incendiàries no tenen un impacte negatiu en els drets humans. ICL ha seguit proporcionant fòsfor blanc als 
EUA fins al menys el 2013, tot i que l’any 2009 ja era coneguda la relació entre els aquests projectils estatunidencs 

138 Summary by the Secretary-General of the report of the United Nations Headquarters Board of Inquiry into certain incidents in the Gaza Strip between 27 December 
2008 and 19 January 2009”
139 Blanca Camps-Febrer, (2015) “Armas Incendiarias” a Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme. Barcelona: Icaria.
140 La Convención para la Prohibición o Restricción del Uso de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente dañinas o con efectos indiscrimi-
nados
141 ICRC. Rule 85. The Use of Incendiary Weapons against Combatants: Dret consuetudinari. En línia a:  https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule85 
[Consultat: 09/01/2017].
142 “These operations are also at the center of our integrated value chain, and most of our phosphate is used as an input by our value-added Specialty businesses, which 
benefit from the cost and supply advantages of the backward-integration.” a ICL (2015). ICL Overview 2015. En línia a: http://repo.icl-group.com/Lists/MediaServer_Do-
cuments/ICL_Overview_200316%20(1).pdf [Consultat: 09/01/2017]
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i la mort de civils, la majoria menors, a la Franja de Gaza, per inhalació i cremades d’aquests mateixos projectils. El 
mal ús d’aquestes armes incendiàries era de fet conegut d’abans, i l’exèrcit israelià havia declarat haver deixat d’uti-
litzar-les després que es conegués la mort de 18 membres d’una família de Gaza l’any 2006, també per l’ús d’armes 
incendiàries com a artilleria. El desconeixement de l’ús final del fòsfor blanc és per tant difícil de concebre. 

A més, pel que fa a l’estat Espanyol, aquest té l’obligació de promoure el compliment del DIH, no tan sols a casa seva, 
sinó, arreu. La Norma 144 del dret consuetudinari així ho afirma: Els Estats no encoratjaran les violacions de dret 
internacional humanitari per les parts en un conflicte armat. Han d’exercir la seva influència en la mesura del possible 
per aturar les violacions del dret internacional humanitari. Per ‘encoratjar’ entenem permetre la impunitat i el cost zero 
per als agents que es beneficien del negoci de les armes  incendiàries i del seu ús contra zones densament poblades 
com la Franja de Gaza.

Adopta un Soldat
La venta de fòsfor blanc és tan sols un dels elements de la implicació de ICL en la militarització del conflicte a l’Orient 
Mitjà. Israel Chemicals Ltd, és a més un defensor i obert promotor de l’Exèrcit d’Israel. Així per exemple, a través del 
seu programa ‘Adopt a Soldier’ ICL ‘adopta’ una unitat de IDF i li proporciona recolzament financer per a projectes 
i activitats concretes. Des del 2014 fa donacions anuals 
de 100.000 NIS (23.133,15€).143 ICL també promocio-
na activitats conjuntes amb l’exèrcit, incentivant a partir 
de programes interns la incorporació d’oficials i soldats a 
l’empresa proporcionant oportunitats especials d’educa-
ció i treball. ICL també financia el Lone Soldier Center de 
Beersheva, un centre dedicat a recolzar els soldats sense 
família directa a Israel. Els soldats solitaris o Hayal Boded 
són joves d’altres nacionalitats que vénen expressament a Israel per a rebre entrenament militar i servir l’exèrcit, el 
80% d’aquests escullen participar en unitats de combat.144 Aquests soldats, per la seva condició de solitaris, reben 
recolzament especial de les IDF i de centres com el de Beersheva, així com salaris superiors a la resta de militars de 
la seva categoria. Es calcula que n’hi ha més de 5.000, dels quals les nacionalitats d’origen són Rússia i els EUA. 

Encara que els Hayal Boded no poden ser considerats mercenaris pel dret internacional,145 ja que s’integren en forces 
regulars de les IDF, el reclutament de persones estrangeres no contribueix a la desmilitarització del conflicte i, de fet, 
seria poc coherent amb l’esperit del dret internacional humanitari. Així, el recolzament d’ICL a aquesta branca concre-
ta de l’exèrcit israelià té un impacte negatiu en la promoció de la pau a la regió. 

A més del suport específic als estrangers acollits per l’exèrcit i pel centre que financia ICL a Beersheva, les diferents 
branques de l’empresa han desenvolupat diversos programes de suports específics. ICL Fertilizers dóna suport a 
Bedouin Desert Reconnaissance Battalion i ICL-Industrial Products dóna suport al Batalló Rimon i a la seu central de 
la Brigada Givati. La Brigada Givati fou fundada l’any 1947 i ha participat en la majoria de confrontacions bèl·liques a 
Palestina, entre elles la destrucció de diversos pobles palestins durant la Nakba o la invasió i posterior massacre del 
camp de Jenin l’any 2002.146 

Desastre Mediambiental a Sallent
L’any 1998, ICL (a través de la seva filial Dead Sea Works) va adquirir les empreses estatals Potasas de Llobregat 

143 Conversor oficial del Banc Central Europeu [Consultat: 16/06/2016]
144 En línia a:  http://mondoweiss.net/2014/07/soldiers-ideologues-contribute/ [Consultat: 18/06/2016]
145 Des de la societat civil s’està avançant en l’intent d’aprofundir en la figura dels mercenaris i combatents estrangers, i per exemple en el cas de la guerra de Síria 
molts països han mostrat la seva preocupació. De moment, el DIH compta amb la Convenció Internacional contra el reclutament, la utilització, el finançament i l’entrena-
ment de mercenaris: “Article 5. 1. Els Estats Part no reclutaran, utilitzaran, finançaran o entrenaran mercenaris i prohibiran aquestes activitats d’acord amb les provisions de 
l’actual Convenció. 2. Els Estats Part no reclutaran, utilitzaran, finançaran o entrenaran mercenaris pel propòsit d’oposar el legítim exercici del dret inalienable dels pobles 
a l’auto-determinació, tal i com el reconeix el dret internacional, i duran a terme, de conformitat amb el dret internacional, les mesures adequades per prevenir el recluta-
ment, ús, finançament o entrenament de mercenaris per a tal propòsit. 3. Faran de les ofenses que estableix la present Convenció castigables per les penes apropiades 
que prenguin en consideració la greu naturalesa d’aquestes ofenses. ”Ni l’Estat espanyol ni Israel han ratificat aquesta Convenció, pero l’Estat espanyol sí que reconeix 
l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, que considera com a crim d’agressió: “Article 8bis, apartat g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, 
grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su 
sustancial participación en dichos actos.”
146 Ilan Pappe (2009): La limpieza étnica de Palestina. Barcelona: Ed. Crítica, pàg. 25: “Entre los demás comandantes regionales se encontraba Shimon Avidan, que limpió 
el sur del país y de quien su colega, Rehavam Zeevi, diría muchos años después que como comandante de la Brigada Givati ‘limpió su frente de decenas de aldeas y ciu-
dades’” . Algunes de les atrocitats realitzades per la Brigada Givati són citades al llibre de Marc H. Ellis, Beyond Innocence & Redemption: Confronting the Holocaust and 
Israeli Power: Creating a Moral Future for the Jewish People, (Wipf and Stock Publishers, 2016). El llibre cita informacions extretes de l’article d’Israel Shahak “The Givati 
Brigade: Its Misdeeds and the Politics Behind Them”.

ICL financia i recolza directament 
brigades i diverses activitats de 
l’Exèrcit israelià, promovent la 
militarització i obstaculitzant la 
transformació pacífica del conflicte
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i Súria K i crea Iberpotash S.A.147 dins de la branca de negoci de ICL Fertilizers. L’activitat d’Iberpotash al Bages no 
ha estat mai exempta de problemes, fins i tot des d’abans que l’empresa Potasas del Llobregat i Suria K passessin a 
mans israelianes. Però el desastre mediambiental produït per una mala gestió fou reconegut per primera vegada en 
un tribunal penal de Manresa el 2014 i 2015, gràcies a la pressió i iniciativa de veïns, veïnes i grups ecologistes. Se-
gons la sentència de 2015, que condemnava a directius i a la pròpia empresa, la gestió de les mines de Sallent i dels 
runams salins per part de l’empresa israeliana havia provocat la salinització de rius, pous, fonts, torrents i aqüífers de 
tota la comarca. Aquesta degradació mediambiental, ha repercutit molt negativament en una regió amb gran activitat 
ramadera i d’agricultura de regadiu. A més, però, també s’ha reconegut el risc que aquesta situació comporta per a 
les persones ja que s’han trobat també clorurs i metalls pesats de gran toxicitat. De fet, la salinització del riu Llobregat, 
que abasteix d’aigua bona part de la ciutat de Barcelona i rodalies, ha provocat un deute de més de 300 milions d’€ 
a l’administració pública catalana.

També el 2015, el Tribunal Suprem va declarar nul·la l’autorització ambiental donada pel Govern de la Generalitat a ICL 
per la seva activitat minera a Sallent. Aquesta sentència suposa el tancament de la mineria a Sallent, declarada il·legal. 
Iberpotash ha iniciat en els darrers mesos el procés de trasllat de Sallent cap a les instal·lacions de Súria. La sentència de 

juliol del 2015 del Tribunal Suprem desestimava el recurs 
presentat per l’empresa i la Generalitat contra sentències 
anteriors i anul·lava la possibilitat de seguir operant a Sa-
llent i Balsareny. El Tribunal Suprem a més sentenciava a 
Iberpotash i a la Generalitat de Catalunya a pagar 5.000 € 
pels costos judicials a l’Associació de Veïns.148 

El tancament, però, ha estat presentat per l’empresa com el 
primer pas del projecte industrial Phoenix, que suposa una 

inversió de més de 100 milions d’€ a Catalunya i el desenvolupament d’infraestructures i activitats, entre les quals la 
construcció i gestió d’una terminal de càrrega del port de Barcelona.149 Les diverses sentències, en les que l’empresa ha 
anat de la mà de l’administració catalana, no han repercutit en l’estreta col·laboració de l’empresa ICL amb la Generalitat. 

Quatre mesos després de la sentència del Tribunal Suprem, una nota de premsa oficial anunciava la firma d’un nou 
conveni ICL Iberia – Generalitat, que garantiria el “futur de la mineria” i la “fi dels passius històrics ambientals”.150 Per 
“passius històrics ambientals” s’al·ludia de manera ambigua als costos mediambientals de salinització provocats per 
l’activitat minera de l’empresa. El Conveni establí que ICL Iberia traslladaria les activitats a Súria, però seguiria fins el 
Juny del 2017 abocant residus salins al Cogulló, amb un termini fins l’any 2065 per transferir al mar la sal residual no 
comercialitzada del runam del Cogulló de Sallent.

En un informe d’activitat de l’empresa publicat el 2016, ICL parla de ‘cooperació estratègica amb el govern català’ que 
es defineix des de l’acord de novembre del 2015 en un compromís per part de la Generalitat de “suport per la provisió 
de regulació extensiva, infraestructura i transport”.151 Segons la pròpia empresa, això demostra la ‘forta apreciació’ que 
el govern català té per la contribució d’ICL al territori. Segons el mateix informe, s’està negociant una nova concessió 
d’explotació minera de 30 anys. El Conveni firmat amb la Generalitat afirma l’interès públic i estratègic que l’activitat 
de ICL representa no tan sols pel Bages sinó pel país.152 

L’interès públic sorgeix també d’una estratègia establerta de l’empresa arreu del món i que a Catalunya ha sabut teixir 
una xarxa molt important d’implicació i participació en el territori, sobretot al Bages. ICL Iberia és membre de la Fun-
dació Empreses IQS Ramon Llull.153

147 EP (1998): “El Consejo de Privatizaciones aprueba la venta de Potasas. Sociedad Estatal de Participaciones Industriales”, en EL PAÍS (Edición Impresa), 10 de 
desembre.
148 Sentència del Tribunal Suprem, 29/07/2015. En línia a: www.regio7.cat/elementosWeb/gestionCajas/RG7/File/Sentencia%20mina%20Sallent.pdf [Consultat: 
09/07/2017]
149 Nota de Premsa conjunta ICL Iberia i Port de Barcelona. “La multinacional ICL, matriu d’Iberpotash, té previst invertir més de 100 milions d’euros en una nova termi-
nal de càrrega al Port de Barcelona”. En línia a: www.icliberia.com/upload/files/131212_ICL_Port_de_Barcelona.pdf i més informació:  www.icliberia.com/upload/files/
IBERPOTASH%20COM%208%20FEBRER%202012.pdf [Consultat: 29/06/2016]
150 El novembre del 2015, el Conseller de Territori de la Generalitat i Sostenibilitat, Santi Vila, i el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, van signar un conveni amb 
l’empresa a través dels seus representants el president executiu d’ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, i el secretari del Consell d’Administració d’ICL Iberia, Joan 
Güell, segons informa la nota de premsa de la Generalitat. En línia a: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/11/13/13/23/09ad4915-d2ff-432c-8c34-
3cc8ee454baf.pdf [Consultat: 09/01/2017]
151 “Committing  to the provision of extensive regulatory, infrastructure and transportation support to our regional operations” a l’original.
152 Xavier Grau (2015) El Govern declara l’activitat d’Iberpotash d’interès public a Ara.cat, 14 de novembre. En línia a: www.ara.cat/economia/Govern-lactivitat-dIberpo-
tash-Necessitat-levacuacio_0_1467453358.html [Consultat:09/01/2017]
153 Universitat Ramón Llull. “ICL IBERIA, nuevo miembro de la Fundación Empresas IQS”. 26 de febrer de 2015, en línia a: http://www.url.edu/es/sala-de-prensa/ICL-
IBERIA-nuevo-miembro-de-la-fundacion-empreses-IQS [Consultat: 20/05/2016]
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Iberpotash financia des del 2007 la Càtedra de Mineria Sostenible de l’UPC a Manresa, a més de proporcionar places 
de pràctiques per a estudiants de la Universitat.154 A més, ICL recolza financerament entitats socials del Bages com 
Ampans, Associació del Voluntariat de Súria o Sallent Asprodis. ICL també participa en la programació del teatre 
Kursaal  de  Manresa,  patrocina l’equip de basquetbol de Manresa, el Parc Geològic Geoparc i ha col·laborat en 
la creació de l’entitat de promoció turística Bages Impuls, la Fundació Cardona Històrica. Com la pròpia empresa 
indica, Iberpotash “col·labora en activitats tradicionals com les festes majors dels municipis, la Transèquia,  o la Fira 
Mediterrània de Manresa”.155

Tant ICL com la Generalitat, però, estan pendents també de Luxemburg. A principis del 2016, la Comissió Europea156 
va anunciar l’obertura d’una investigació en profunditat sobre els ajuts percebuts per l’empresa Iberpotash. L’objecte 
de la investigació és conèixer si l’empresa va rebre un tracte de favor enfront als seus competidors, violant així les 
normes i regulacions de la UE. L’abril del 2016, la Comissió va informar que s’iniciava un procés judicial en referència 
a la reducció de garanties financeres i al cobriment de l’escombrera de Vilafruns, dues de les acusacions que pesen 
de fet, no sobre l’empresa ICL, sinó sobre la Generalitat de Catalunya pel tracte de favor dispensat a ICL.157 L’any 
2008, Iberpotash només va haver de pagar una fiança de restauració ambiental de 585.153€, elevada finalment a 6,9 
milions després de les successives sentències.158 

Segons les demandes interposades i la pròpia Comissió, la Generalitat i la ciutadania catalana, doncs, haurien assu-
mit diversos costos i riscos, que per contra pertocarien a l’empresa israeliana per la seva activitat extractiva a la regió. 
Un dels responsables últims seria el polític de Convergència Democràtica de Catalunya, Lluís Recoder, antic alcalde 
de Sant Cugat del Vallès i conseller de Territori i Sostenibilitat entre el 2010 i 2012.159

154 Presentació de la Càtedra Iberpotash de Mineria Sostenible. En línia a: https://www.upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=965&lang=ca [Consultat: 
20/05/2016]
155 Més informació sobre la seva acció social: ICL. “Iberpotash aporta al territorio en acción social 1’5M de euros en los últimos cuatro años”. Súria, 13 de juliol del 2015. 
En línia a: www.icliberia.com/upload/files/Iberpotash%20aporta%20en%20el%20territorio%20en%20acci%C3%B3n%20social%201%E2%80%995M%20de%20
euros%20en%20los%20%C3%BAltimos%20cuatro%20a%C3%B1os%281%29.pdf [Consultat: 20/05/2016]
156 European Commission - Press release State aid: Commission opens in-depth investigation into support for Iberpotash in Spain. Brussels, 26 January 2016. En línia a: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-165_en.htm
157 Comissió Europea. Bruselas, 26.1.2015. Ayuda estatal SA.35818 (2012/CP) – España – Presuntas ayudas estatales a favor de Iberpotash  C(2016) 273 final . En 
línia a: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/262515/262515_1740438_27_2.pdf
158 2014. El Tribunal Supremo obliga a Iberpotash a presentar un plan de restauración para Sallent, a El Periódico, 12 de juliol. En línia a: www.elperiodico.com/es/noti-
cias/economia/tribunal-supremo-obliga-iberpotash-presentar-plan-restauracion-para-sallent-3375320 [Consultat: 09/07/2017]
159 Més informació a: http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/02/bruselas-insta-el-cierre-de-iberpotash-ante-el-tribunal-de-luxemburgo-82076.php
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Conclusions i recomanacions de l’ODHE
La col·laboració financera i política de les institucions i entitats catalanes amb Iberpotash-ICL ha estat i segueix essent 
objecte d’investigació judicial. L’empresa ICL ha causat grans danys no tan sols a la comarca del Bages sinó a tota la 
ciutadania catalana. A més, però, l’empresa ICL representa un model empresarial molt allunyat de l’emprenedoria positiva 
i respectuosa amb els pobles, els drets humans i el dret internacional humanitari. ICL manté un vincle evident i públic 

amb l’exèrcit israelià i dedica una part del seu negoci a la 
producció i venta de fòsfor blanc per a armes incendiàries. 
Tenint en compte les actuacions a Catalunya i a la resta 
del món d’aquesta multinacional, permetre inversió, bene-
fici i implantació en territori català suposa una contradicció 
amb la transversalitat i universalitat del foment de la pau 
per part de les institucions catalanes.160 “La pau és, però, 
un bé que només adquireix plenitud quan és universal.” La 
llei catalana de foment de la pau reconeix que “[h]i ha fac-

tors diversos que atempten contra la pau”, entre d’altres, “la producció i la venda d’armament” i promou el treball per al 
desarmament i la resolució pacífica de conflictes. (Llei Catalana de Foment de la Pau). És obvi, doncs que les empreses 
dedicades a venta d’armament o qualsevol tipus de material destinat a armament no contribueixen a la mitigació dels 
conflictes armats sinó que es beneficien de la seva existència.

La filial ICL Iberia, està desenvolupant els seus negocis a Catalunya i contribuint doncs a: 
• El benefici privat d’una empresa, ICL, que ven material per a ús militar en armes controvertides i causants de 

morts i lesions en població civil, en concret a Palestina, Iraq o el Líban. 
• El benefici privat d’una empresa que afavoreix directament la militarització del conflicte a Palestina i Israel ja que 

recolza directament l’exèrcit israelià, financerament i a través de la normalització de la seva activitat al conflicte. 
• La normalització de les polítiques i accions que l’Estat d’Israel du a terme sobre la població palestina i en concret 

en les seves guerres contra la franja de Gaza, on les violacions del DIH, la desproporcionalitat i el càstig col·lectiu 
han estat repetidament denunciades per organismes independents. 

Així, des de l’ODHE fem les següents recomanacions: 

• Que les institucions catalanes estableixin mecanismes efectius de control per a les empreses que volen desen-
volupar la seva activitat en territori català, que incloguin el seu impacte positiu o negatiu en el foment de la pau i 
els drets humans;

• Que les institucions públiques o privades catalanes (entitats socials, clubs esportius, fundacions, etc.) que col·la-
boren amb ICL i totes les empreses que formen part del seu grup empresarial considerin si les pràctiques, filosofia 
i actuacions d’aquesta empresa s’adiuen amb els estàndards de respecte als drets humans i al DIH als que se 
subscriu l’estat espanyol; que actuïn en conseqüència;

• Que les institucions públiques o privades que col·laboren amb ICL i totes les empreses resolguin si aquestes 
col·laboracions contribueixen a perpetuar el recolzament explícit de l’empresa ICL a l’exèrcit israelià, i per tant 
tenen un impacte negatiu i perpetuen el conflicte no resolt a l’Orient Mitjà que ha de ser resolt per vies polítiques 
i no militars; 

• Que les institucions catalanes estableixin mecanismes de bloqueig, desincentivadors o sancionadors per a les 
empreses i agents empresarials que realitzin activitats còmplices amb l’ocupació del territori palestí i amb les 
violacions de drets humans, incloent qualsevol tipus de benefici i negoci amb armes incendiàries o els seus com-
ponents; i

• Que les institucions catalanes promoguin una regulació vinculant per a l’actuació de les empreses transnacionals. 

160 LLEI 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.

Permetre inversió, benefici i 
implantació en territori català 

suposa una contradicció amb la 
transversalitat i universalitat del 
foment de la pau per part de les 

institucions catalanes
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5.2 SEMI (Sociedad Española de Montajes Industriales S.A.)

Abstract
El 2015 Israel va adjudicar al GRUP SEMI, filial del grup ACS, un gran contracte per a l’electrificació de la xarxa fe-
rroviària israeliana i de la futura línia A1 (Tel Aviv -Jerusalem). El traçat de la línia A1 inclou més de 6 quilòmetres de 
xarxa ferroviària construïda en territori ocupat, bona part sota terres expropiades als dos municipis palestins de Beit 
Iksa i Beit Surik. A més, el doble traçat ferroviari també atravessa l’enclavament ocupat de Latrun, àrea en la qual tres 
localitats palestines van ser esborrades del mapa durant la guerra del 67.

La participació en aquest projecte per part de l’empresa SEMI amb objectiu de treure un benefici propi (principalment 
econòmic) suposa una responsabilitat per complicitat i benefici de l’ocupació de territori adquirit en el marc d’un con-
flicte armat, i constituiria un crim de guerra, ja que suposa el pillatge de terra i recursos de la població local per part 
de l’empresa privada i de la potència ocupant.

SEMI (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.)                          FITXA DE L’EMPRESA

NOM DE L’EMPRESA
SEMI (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES S.A.)

EMPRESA MATRIU
Actividades de Construccion y Servicios, S.A. (ACS)

SITUACIÓ LEGAL DE L’EMPRESA I FILIALS
SEMI va ser una de les primeres empreses a formar part del Grup ACS durant el procés de creació del conglomerat 
als anys 80. El grup ACS amb la denominació actual es funda l’any 1997, grup dins del qual SEMI es troba integrat 
en l’actualitat.

 
Imatge del vídeo de presentació de SEMI [Consultat: 23/11/16]

El Grupo SEMI té sucursals a diversos països, entre d’altres, al Marroc, a la Índia, als 
Estats Units d’Amèrica, al Panamà o a República Dominicana. També manté col·labo-
radors a països com Portugal, Israel, Nigèria o Brasil, segons informacions de la pròpia 
empresa.

ANY DE FUNDACIÓ
1919

EXECUTIUS I ALTS CÀRRECS 
Director General de SEMI i alt càrrec del Grupo ACS: Miguel Ángel Martínez Anguita 

SEU CENTRAL
Madrid

DADES DE CONTACTE
Avenida de Manoteras, 6 -2ª planta
28050 Madrid, España
Teléfono: 91 308 93 35
Fax: 91 521 85 97
Web: http://www.semi.es/
Email: infoweb@gruposemi.com

NOMBRE D’EMPLEATS
1.800 treballadores, segons la pròpia empresa.
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ÀREA ECONÒMICA O ÀMBIT D’ACTUACIÓ EMPRESARIAL
SEMI és el grup d’empreses principal en el sector de Serveis Industrials del Grup ACS. Està especialitzada en el 
desenvolupament de línies d’alta tensió, subestacions, electrificació ferroviària i telecomunicacions. SEMI realitza 
comptes anuals conjunts i es troba integrada política, econòmica i financerament en el Grupo ACS (Actividades de 
Construccion y Servicios, S.A).

Grupo ACS és, segons Engineering News Record, la sisena companyia de construcció amb més volum d’activitat 
fora de les fronteres del seu país. Actividades de Construccion y Servicios, S.A. compta amb una diversificada car-
tera d’empreses i controla diversos grups empresarials de construcció, serveis industrials i serveis civils. Els seus 
accionistes principals són el Grupo Alcor (“los Albertos”), el Saiglo Holdings i Gloysa Trust i fins el 2014 el grup de 
la família March, Cooperación Financiera Alba i el Inversiones Vesan de Florentino Pérez.

ACTIVITAT A L’ESTAT ESPANYOL
Bona part de les seves activitats s’han desenvolupat a la xarxa ferroviària espanyola, en col·laboració amb ADIF. A 
Barcelona ha dut a terme el projecte de la Línia 9 del Metro.

ACTIVITAT ECONÒMICA A ISRAEL
Electrificació de 420 km de la xarxa ferroviària d’Israel, el subministrament de 14 subestacions i de sistemes de control 
del subministrament elèctric de 25KV 50HZ, que es transmetran per la catenària superior.

ACTIVITAT ECONÒMICA A PALESTINA
Electrificació dels més de 6 kilòmetres de la xarxa ferroviària israeliana, construïda en territori ocupat, soterrat en terres 
expropiades a dos municipis palestins.

ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS DE L’EMPRESA:
El GRUPO SEMI es va adherir al Pacte Mundial de Nacions Unides l’any 2010 (Veure els informes de Progrés aquí: 
www.semi.es/responsabilidad-corporativa.html#/responsabilidad-corporativa/responsabilidad-social-es.html ) 

Beneficiar-se de l’ocupació israeliana
L’empresa SEMI es va fundar l’any 1919 i ha anat creixent i diversificant la seva cartera de clients i els tipus de projectes. 
Amb la creació del Grupo ACS, SEMI es va integrar dins del conglomerat presidit per Florentino Pérez. SEMI forma part 
del Grupo Cobra, una de les branques de ACS que ofereix Serveis Industrials. SEMI lidera també el Grup SEMI, amb 
diverses empreses integrades, tot sota l’estructura dominant del GRUP ACS i de l’empresa matriu ACS. SEMI s’enca-
rrega dels projectes relacionats amb xarxes ferroviàries, electrificacions d’aquestes, de metros, com el cas de la línia 9 
del metro de Barcelona, etc. 

FOTOGRAFIA 1: Captura de pantalla de l’Informe de Actividades Grupo ACS 2015, pàg. 83.
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Grup SEMI a Israel: el projecte
No tenim constància que el Grup SEMI hagués treballat anteriorment a Israel, ni tingués filial o sucursal en aquest 
país. L’empresa va entrar a concurs l’any 2013 per un gran contracte publicat per la Xarxa Ferroviària Israeliana. SEMI 
va ser acompanyada en el procés pel grup d’advocats Harpaz, Oren, Adler & Co. del qual també és o fou clienta AC-
CIÓ en el seu procés d’apertura d’una oficina comercial a Israel.161 El grup d’advocats va gestionar també el procés 
judicial i de litigi entre el Grup SEMI i l’empresa francesa Alstom Transport, condemnada per espionatge industrial.

El 2013 es va publicar la licitació d’un gran contracte per l’electrificació de la xarxa ferroviària israeliana a SEMI. Des-
prés de mesos de negociacions i competició amb les altres empreses que concorrien, el 6 de desembre del 2015, el 
Ministeri de Transport va anunciar que l’empresa encarregada del projecte d’electrificació de 420 km ja existents de 
la xarxa ferroviària d’Israel seria SEMI, filial del Grupo ACS. El 28 de desembre de 2015, Israel Railways va signar el 
contracte amb SEMI. Segons l’Informe d’Activitats 2015 del Grupo ACS, el contracte ascendeix a 386 milions d’€ 
i cobreix 13 rutes ferroviàries, el subministrament de 14 subestacions i de sistemes de control del subministrament 
elèctric de 25KV 50HZ, que es transmetran per la catenària superior. A més d’aquestes infraestructures i obres ini-
cials, SEMI serà l’encarregada del manteniment durant 10 anys, amb possibilitat de prolongació del contracte durant 
15 anys més. Les operacions d’electrificació van començar el febrer de 2016.

La xarxa ferroviària israeliana funciona en bona part amb tracció dièsel i en part del seu traçat tan sols amb una sola 
via. El projecte d’electrificació entra dins del pla del Ministeri de Transport israelià de modernitzar les infraestructures 
de l’estat d’Israel. 

Un dels projectes estrella que projecta la Xarxa Israeliana de Ferrocarril és la línia ràpida A1, projecte planificat des de 
fa anys i que es preveu entri en funcionament el març del 2018 (inicialment de Hertzelia a Jerusalem i encara no des 
de Tel Aviv). Aquesta línia reduirà el trajecte actual de 80 minuts a menys de mitja hora. Aquesta és de fet la primera 
etapa en les operacions que SEMI ha de dur a terme a Israel en el marc del seu contracte, com la pròpia pàgina web 
del Grupo ACS explica [Veure a Fotografia 2]. 

La línia A1 ha estat planificada i construïda travessant terres palestines de Cisjordània i per tant per territori ocupat, 
dins del territori palestí de 1967. 

El traçat
El primer túnel doble del traçat té una llargada de 3,5Km i passa per l’enclavament ocupat de Latrun, àrea en la que tres 
localitats palestines van ser esborrades del mapa durant la guerra del 67 i en el qual actualment s’erigeix un assentament 
israelià i l’anomenat Parc de Canadà, construït pel Fons Nacional Jueu l’any 1973 amb donacions particulars canadenques. 

161 En línia a: http://hoco.co.il/ACCIÓ-accompanyment/ [Consultat: 22/11/2016]

FOTOGRAFIA 2: Captura de pantalla de l’Informe Anual de Actividades 2015 del 
Grup ACS (p.100) [Consultat: 01/09/2016]
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El túnel va de sud a nord d’aquesta zona dins de la Línia Verda. El túnel es va construir el 2012 amb una tuneladora 
TBM (Tunnel Boring Machine) de l’empresa alemanya Herrenknecht. El túnel i les dues vies són visibles per satèl·lit 
[Veure Fotografia 3].

FOTOGRAFIA 3: Vista de Google Maps de la zona de Latrun. Al Nord Est, l’assentament il·legal israelià de Shiv’at Haminim. Al Nord Oest s’observa la doble via ferroviària 
i l’entrada del Túnel 1.

MAPA 1: Localització dels pobles destruïts per Israel l’any 1967. By Zero0000 
- Own work, CC BY 3.0. En línia a: https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=10059853

MAPA2: Mapa de la zona de Latrun i el traçat de la via. Crèdits de Peace Now 
en línia a: https://newsoftheworldnews.wordpress.com/2013/05/18/updates-
from-the-tel-aviv-jerusalem-new-fast-train-line-april-2013/

Els túnels 2 i 3 de la línia A1 han estat realitzats per l’empresa italiana Pizzarotti. El túnel 3 creua la Línia Verda i entra 
en territoris ocupats al nord de Jerusalem. Són 6,5 km de traçat que passen pel territori de dos municipis palestins:
- Beit Iksa
- Beit Surik

Aquests dos pobles del nord de Jerusalem ja van ésser separats de la resta de Cisjordània i de bona part de les seves 
terres amb la construcció del Mur israelià. Després de l’ocupació israeliana de Jerusalem Est el 1967, aquesta zona 
de Jerusalem està essent sotmesa a una annexió cada vegada més extensa que du també a l’expulsió de centenars 
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Israel Railways va signar el contracte amb el GRUP SEMI, filial del grup ACS:
Contracte per a l’electrificació de la xarxa ferroviària israeliana 386 milions d’euros i cobreix 13 rutes 
ferroviàries, el subministrament de 14 subestacions i sistemes de control del subministrament elèctric
Encarregada del manteniment durant 10 anys, amb possibilitat de prolongació del contracte durant 15 
anys més. 
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de jerosolimitans cada any. Així, tot i que molts palestins de Jerusalem, inclosos de les poblacions de Beit Iksa i Beit 
Surik, tenen permisos israelians, la infraestructura que passa per les seves poblacions no està orientada a beneficiar 
les seves vides ja que, en el cas de Beit Iksa, l’accés al centre neuràlgic de Jerusalem, del que moltes de les famílies 
depenien econòmica i laboralment, és cada dia més difícil.162 

Les darreres informacions de novembre del 2016 esmenten declaracions del Ministre israelià de Transport Yisrael 
Katz, en què informa de la possibilitat que la línia A1 també tingui una estació al Mur, dins de la mateixa ciutat vella de 
Jerusalem, territori també ocupat per Israel des del 1967.163

 
Aquest pla s’afegeix a les ja anunciades construccions de xarxa ferroviària que connectaran Jerusalem amb assen-
taments ben endins de Cisjordània com Ma’ale Adumim, Adam, Ataroti Givat Ze’ev,164 perpetuant així l’enclavament, 
cantonalització iaïllament de les poblacions palestines de la zona.

162 Vegeu també: B’Tselem Isolated: Israel cuts village of Beit Iksa off from East Jerusalem and the rest of the West Bank, 17 agost 2016. En línia a: www.btselem.org/
freedom_of_movement/20160817_isolation_of_beit_iksa
163 “Tel Aviv-Jerusalem train will reach Western Wall — report, Times of Israel”, 1 de novembre del 2016. En línia a: http://www.timesofisrael.com/tel-aviv-jerusalem-tra-
in-will-reach-western-wall-report/
164 “Palestinians reject train links between West Bank and Jerusalem”, Xinhua, 2 de novembre del 2016. En línia a: http://news.xinhuanet.com/engli-
sh/2016-11/02/c_135800987.htm

FOTOGRAFIA 4: Vista de satèl·lit de Google Maps d’una sortida del túnel 2 i entrada i sortida del túnel 3 a Beit Iksa.

FOTOGRAFIA 5: Pont entre el túnel 2 i el 3, a Beit Iksa.
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El pillatge com a crim de guerra
Per la seva banda, l’ONG israeliana Who profits va identificar per la seva banda 3 qüestions legals pel que fa al pro-
jecte del tren ràpid:

1. Aquest projecte de transport realitzat en territori ocupat no és accessible pels palestins i palestines que ha-
biten les terres per on passa el traçat

2. Les expropiacions de terra es varen dur a terme sense respectar la llei israeliana i les afectades no van ser 
informades correctament

3. El runam sorgit d’aquesta obra serà venut i el benefici revertirà en empreses israelianes o estrangeres i no a 
les comunitats a les que pertany.165

Aquestes són qüestions que responsabilitzen les autoritats israelianes per la decisió de dur a terme el projecte de la 
línia A1 en el seu traçat per territori ocupat. Això no obstant, la participació per part d’altres agents econòmics o d’altra 
naturalesa amb objectiu de treure’n un benefici propi (principalment econòmic) suposaria també una responsabilitat 
per complicitat i benefici de l’ocupació de territori adquirit en el marc d’un conflicte armat. 

En aquest sentit, l’organització de drets humans Al-Haq va 
realitzar un estudi legal sobre la implicació de l’empresa 
italiana Pizzarotti & C. S.p.A., a través del partenariat creat 
Shapir Pizzarotti Railways Construction (S.P.R. Construc-
tion). Aquesta empresa fou l’encarregada de realitzar els 
túnels per a la via de ferrocarril A1 Tel Aviv–Jerusalem. 
Segons Al-Haq, l’actuació de l’empresa italiana podria su-
posar “complicitat amb les violacions del dret internacional per part d’Israel als TPO i dur a la comissió de crims de 
Guerra que comportarien responsabilitat penal individual pels dirigents i gestors executius d’alt nivell de l’empresa” 
(Al-Haq, 2013:3). 

Segons el dret internacional humanitari, Israel és la potència ocupant a Cisjordània, inclosa Jerusalem Est (també ho 
és a la Franja de Gaza i als Alts del Golan). Com a potència ocupant, doncs, cal tenir com a referència el dret inter-
nacional humanitari, tant consuetudinari com les diverses convencions internacionals relatives a la guerra. El projecte 
de la línia A1, en concret, constituiria un crim de guerra ja que suposa un pillatge de terra i recursos de la població 
local per part de la potència ocupant. 

Entre d’altres normes, la IV Convenció de Ginebra relativa a la protecció de persones civils en temps de guerra pro-
hibeix la potència ocupant d’un territori de destruir, excepte en casos de necessitat militar. 

 L’Art. 53 de la IV Convenció de Ginebra diu: “ Qualsevol destrucció per part de la potència ocupant de béns mobles 
o immobles, pertanyents individual o col·lectivament a persones particulars, a l’Estat, o altres autoritats públiques, a 
organitzacions socials o cooperatives, està prohibit, excepte quan sigui absolutament necessària per a operacions 
militars”. Com a obra civil de transport ferroviari, la línia A1 no és una necessitat militar. 

El marc jurídic internacional aplicable al cas de la construcció i funcionament de la línia A1 en el seu pas per territori ocupat inclou entre d’altres, les següents 
normes i resolucións internacionals: 
• Quarta convenció de Ginebra relativa a la protecció de persones civils en temps de guerra, 12 d’agost de 1949.
• Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial, 21 de desembre de 1965.
• Resolució 242 del Consell de Seguretat de Nacions Unides (Obligació de retirada dels territoris ocupats)
• Resolució 338 del Consell de Seguretat de Nacions Unides (Obligació de retirada dels territoris ocupats)
• Resolució 446 del Consell de Seguretat de Nacions Unides (Il·legalitat de les colònies israelianes)
• Resolució 478 del Consell de Seguretat de Nacions Unides (Nul·litat de l’Annexió de Jerusalem)

Assemblea General:
• Resolució 181 de l’Assemblea General de les Nacions Unides: (Pla de partició)
• Resolució ES 10/15 (Il·legalitat del Mur, obligació d’Israel d’enderrocar-lo, obligació dels Estats de fer respectar la IV Convenció de Ginebra) 

A més, l’article 147 de la IV Convenció de Ginebra enumera com a crim de guerra “la destrucció extensa i l’apropiació 
de propietat no justificada per la necessitat militar i duta a terme voluntàriament i sense respecte a la llei.”

També l’article 8 de l’Estatut de Roma que estableix el Tribunal Penal Internacional (TPI) desplega la definició de pi-

165 Segons Who Profits, del Túnel 1 s’han extret 700.000 m3 de runam que es reprocessen i venen, sense que se’n beneficiïn les pròpies poblacions.
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llatge com a crim de guerra. Així l’article 8(2)(b)(xiii) defineix com a crim de guerra l’acte de “destrucció o apropiació 
de la propietat de l’enemic excepte si aquesta es fa imperativa per necessitat de guerra”.

El TPI considera que el pillatge pot ser considerat de manera directa o indirecta quan s’adquireixen propietats que han 
estat adquirides per altres per a ús propi de manera il·legal, sense consentiment de les propietàries legals, en el con-
text d’un conflicte armat i en la situació que el perpetrador coneixia les circumstàncies i existència del conflicte armat. 

La Cort Penal Internacional tan sols té jurisdicció sobre per-
sones físiques i no jurídiques com ara una empresa (Art.25 
de l’Estatut de Roma). Això vol dir, que en el cas d’una em-
presa, tan sols les persones gestores i representants po-
drien ésser subjectes de responsabilitats penals en cas de 
crims de guerra o complicitat amb crims de guerra. 

El pillatge com a crim de guerra forma part addicionalment 
del dret consuetudinari i es troba conceptualitzat ja des del segle XIX i ha estat inclòs en diversos tribunals interna-
cionals, entre ells el Tribunal Militar de Nüremberg, els Tribunals Penals Internacionals per l’Antiga Iugoslàvia i Ruanda 
i la Cort Especial de Sierra Leona. 

Desinversió i resistència: acabar amb la complicitat i el benefici de les empreses amb l’ocupació
La decisió empresarial per part de SEMI de postular-se per a desenvolupar aquest projecte contradiu l’esperit que 
SEMI expressa de no ser còmplice de violacions de drets humans. 

El traçat de la línia de tren ràpid Tel Aviv –Jerusalem ha estat controvertit des d’un inici. A més de qüestions financeres 
pròpies del debat intern a Israel, l’espoli de territori ocupat i per tant del dret a disposar dels propis recursos naturals 
per part de la població palestina ha situat el projecte en el blanc de les crítiques per l’evident violació del dret inter-
nacional humanitari i de l’esperit d’aquest. Aquesta primera etapa del projecte de licitació a la que accedia SEMI era 
coneguda per part dels licitadors, ja que formava part dels documents publicats:

Els documents publicats l’any 2013 de la RFI de la licitació israeliana, amb el títol “Concerning the Procurement of 
Electrified Rolling Stock for Israeli Railways”166 s’esmenta a la segona pàgina del document que: 

2.General Informationand Key Factorsin the first stage.

2.2.Lines and sections which are to be electrified at first stage include, inter alia, line A1 (Jerusalem-Tel-Aviv) [negreta afegida], line Acco-Carmiel.

A més, anteriorment a la licitació del projecte d’electrificació, el polèmic traçat i la participació d’altres empreses euro-
pees ja havia generat crítiques i havia fet pública la controvèrsia de participar en un projecte d’aquestes característiques.

D’altres empreses estrangeres implicades en operacions amb la xarxa ferroviària han abandonat el projecte o han 
estat blanc de crítiques i demandes per:

• DB International (DBI), filial de l’empresa alemanya Deutsche Bahn, havia de realitzar una consultoria tèc-
nica per una part del projecte sobre un segment del traçat, aquest dins de l’estat d’Israel i les fronteres re-
conegudes del 1967. Tot i això, quan DBI, va conèixer que el traçat passaria per territori ocupat, l’empresa 
subsidiària dels ferrocarrils alemanys va decidir retirar-se del projecte.167

• A Itàlia, la ciutat milanesa de Rho va adoptar una resolució el novembre de 2011 on expressava la “censura 
moral i política” contra el comportament de Pizzarotti & C. S.p.A., de TBM-bored, part occidental del túnel 
3 que penetra la zona de Latrun. La ciutat de Nàpols també va demanar a Pizzarotti que es retirés del projecte.

Com explicava el Consell Municipal de Beit Surik en una carta d’agraïment al municipi de Rho, el traçat actual només 
comporta costos pel municipi:

“Aquesta línia de tren comportarà inconvenients pel poble pel què fa a la pèrdua de terra i a la contaminació acústica, 
sense beneficis, ja que el tren connecta àrees inaccessibles pels habitants del poble amb els seus ID de Cisjordània”.168

166 Documents de la licitació israeliana a la pàgina web de Israel Railways. En línia a: www.rail.co.il/EN/Tenders/Pages/TenderListHome.aspx
167 Bernd  Kleinschmitt (s/5/2011). “Deutsche Bahn Withdraws from Project of New Railway Line from Tel Aviv to Jerusalem”. European Jewish Post.
168 Declaració del BNC, (2011) “Beit Surik and STOP the Wall thank Rho city council for condeming Pizzarotti for Complicity with Israeli Apartheid”, 19 de desembre. En 
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El poble de Beit Surik ja va lluitar en contra de la construcció del Mur i l’any 2004 el Tribunal Suprem va reconèixer la 
necessitat que el poble de Beit Surik tenia de les seves terres agrícoles en una sentència en relació amb la construc-
ció del mur.169 Tot i això, segons el Consell Municipal de Beit Surik, el poble va perdre 3.000 dunams en la construcció 
d’aquest. El traçat del tren ràpid amenaça de prendre’n 3.000 més. Pels habitants de la zona la pèrdua de més terres, 
a més de les molèsties sense beneficis que pot suposar l’activitat ferroviària, és continuació de les confiscacions 
impunes del Mur il·legal que enclava i ofega les seves poblacions. 

Global Compact: Principis voluntaris incomplerts
El GRUPO SEMI es va adherir al Pacte Mundial de Nacions Unides el 27 de juliol del 2010 (l’any anterior ho havia fet 
com a Grupo SEMI-Maessa) (Veure els informes de Progrés aquí: http://www.semi.es/responsabilidad-corporativa.
html#/responsabilidad-corporativa/responsabilidad-social-es.html ).  

Segons el butlletí corporatiu de l’empresa, “El Grup SEMI es compromet al compliment i la difusió d’aquests Principis, 
donant compte dels avenços aconseguits en la implantació d’aquests deu principis a través de l’elaboració de l’In-
forme de Progrés.”170  La mateixa notícia corporativa llista els principis del Pacte Mundial, els primers dels quals són: 

Principi 1: Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans proclamats en l’àmbit 
internacionals.
Principi 2: Les empreses han d’assegurar-se de no ser còmplices dels abusos de drets humans.

Des del 2011, doncs, el Grup SEMI ha enviat Informes de Progrés al Global Compact, en els quals no ha especificat 
tenir constància de ser còmplice d’abusos de drets hu-
mans. El projecte d’electrificació de la línia A1 que passa 
per territori ocupat a Palestina, no obstant, estaria violant 
aquest principi. 

El fet que aquests principis desenvolupats per John Rug-
gie a instància del Secretari General de Nacions Unides 
siguin de caràcter voluntari fa el seu compliment també 
voluntari, però no el del respecte als drets humans com a 
tal. A més, el fet que una empresa que està violant aquests principis segueixi formant part d’aquest pacte planteja de 
nou la necessitat de transformar aquests principis en un instrument vinculant de compliment per part de les empreses 
transnacionals i per part dels responsables d’aquestes.  

Recomanacions de l’ODHE

Tenint en compte el dret internacional humanitari, amb el respecte als drets humans i en concret amb la Llei del 
Foment de la Pau171 aprovada l’any 2003 pel Parlament de Catalunya, l’Observatori de Drets Humans i Empreses 
(ODHE) considera que l’empresa SEMI s’està lucrant i és per tant còmplice i beneficiària del pillatge de terres i re-
cursos palestins a territori ocupat. 

• Que l’empresa Sociedad Española de Montajes Industriales S.A. es retiri immediatament del projecte d’Electrifi-
cació a la Xarxa Ferroviària Israeliana, donat que aquest projecte la fa còmplice i beneficiària directa de l’ocupació 
i espoli de Palestina;

• Que ACCIÓ i la resta d’institucions públiques catalanes que treballen pel foment de l’activitat empresarial infor-
min a l’empresa SEMI, amb seu a Barcelona, de la violació del dret internacional que suposa aquest projecte.

• Que aquest cas sigui estudiat pel Centre d’Avaluació d’Impacte de les Empreses Catalanes a l’Exterior, centre 
de futura creació aprovat pel Parlament de Catalunya al juny del 2016, donat que SEMI té sucursals i projectes 
importants a Catalunya, com SEMI, però també a través de les seves filials, matriu i grup empresarial; 

• Que les institucions públiques o privades catalanes que col·laboren o mantenen contractes amb SEMI i qualsevol 

línia a: https://bdsmovement.net/news/beit-surik-and-sTPO-wall-thank-rho-city-council-condeming-pizzarotti-complicity-israeli [Consultat: 25/11/2016]
169 B’Tselem, (2011) “Judgment of the High Court of Justice in Beit Sourik”, 1 de gener. En línia a: www.btselem.org/separation_barrier/beit_surik_ruling [Consultat: 
26/11/2016]
170 Boletín Digital núm. 15, p.7. (Novembre del 2010). En línia a: http://www.semi.es/ftp/boletines/BoletinInfo15.pdf [Consultat: 22/11/2016]
171 LLEI 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau: “La pau és, però, un bé que només adquireix plenitud quan és universal.”
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altra empresa del conglomerat del que forma part el grup empresarial (Grupo ACS) considerin si les pràctiques, 
filosofia i actuacions d’aquesta empresa s’adiuen amb els estàndards de respecte als drets humans i al DIH als 
que se subscriu l’estat espanyol; i que actuïn en conseqüència;

• Que les institucions catalanes estableixin mecanismes de bloqueig, desincentivadors o sancionadors per a les em-
preses i agents empresarials que realitzin activitats còmplices amb l’ocupació del territori palestí i amb les violacions 
de drets humans, incloent qualsevol tipus de benefici i negoci privat a territoris ocupats i sense tenir en compte els 
interessos i necessitats de les palestines i palestins als quals pertanyen els recursos de les seves comunitats; i,

• Que les institucions catalanes promoguin també a nivell internacional una regulació vinculant per a l’actuació de 
les empreses transnacionals.

FOTOGRAFIA 6

FOTOGRAFIA 7
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5.3 Magal S3 Security Systems Ltd.

Abstract
Magal S3 España S.L. és la filial ibèrica de l’empresa israeliana Magal S3 Security Systems Ltd, líder mundial en so-
lucions de seguretat i ciberseguretat. L’empresa s’especialitza en entorns complexos i infraestructures crítiques com 
fronteres, centres penitenciaris, ports, aeroports, instal·lacions militars i governamentals, entre d’altres. Els seus ser-
veis principals són la seguretat perimetral,  sistemes de circuit tancat de televisió i de comandament i control FORTIS. 

El desenvolupament tecnològic de Magal ha estat possi-
ble per l’experiència acumulada durant més de 50 anys en 
la contribució al projecte d’ocupació i apartheid del go-
vern d’Israel sobre la població de Palestina. L’any 2002, 
Magal va guanyar el 80% de les licitacions per dotar d’un 
sistema de seguretat de detecció d’intrusions en més de 
125 km del Mur de Separació. Magal també s’ha conver-
tit en la principal empresa proveïdora de tanques intel·li-
gents amb sistemes de seguretat perimetral, sistemes que 
també estan instal·lats en almenys deu dels assentaments 
il·legals que Israel manté als Territoris Ocupats Palestins.172

Aquest informe constata que Magal S3 és una empresa clau i necessària pel sistema d’ocupació i apartheid d’Israel 
i per tant, les seves activitats lucratives són il·lícites i violen el dret internacional. En aquest sentit, la contractació dels 
serveis i productes de seguretat de Magal S3 posa de manifest una greu falta de responsabilitat de les Administra-
cions Públiques espanyoles i catalanes per no contribuir a assegurar el compliment del dret internacional per part 
d’Israel i de la resta d’actors que operen amb el seu consentiment o promoció. Aquesta connivència podria suposar 
una violació de les directives comunitàries de contractació pública de 2014, recentment incorporades al dret intern 
a través del Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública; i entra en contradicció amb 
els objectius de coherència de les polítiques de Cooperació al Desenvolupament i del foment de la Pau de Catalunya.

MAGAL S3 ESPAÑA, S.L.                                                                                              FITXA DE L’EMPRESA

NOM DE L’EMPRESA
Magal S3 España, S.L.

EMPRESA MATRIU
Magal S3 Security Systems Ltd.
Empresa israeliana creada l’any 1965. Inicialment va ser fundada com una unitat de l’empresa Israel Aerospace Indus-
tries (IAI) per donar resposta a les necessitats de seguretat de les Forces de Seguretat Israelianes a les seves fronteres. 
Magal S3 és una empresa multinacional amb activitat a 80 països i empreses subsidiàries a Alemanya (Senstar 
Germany), Regne Unit (Senstar-Stellar), els Estats Units (Stellar Security Products, Inc., Perimeter Products Inc., 
Smart Interactive Systems, Inc., Dominion Wireless, Inc.), Canadà (Aimetis Corporation, Senstar-Stellar Corp), Mèxic 
(Senstar-Stellar Latin-America). Magal S3 també és propietària de l’empresa israeliana CyberSeal, que és actualment 
la branca de ciberseguretat de Magal S3.173

Actualment, l’empresa està dirigida per Saar Koursh (CEO). Koursh havia treballat 12 anys a l’empresa Elbit Systems 
Ltd. El principal accionista de l’empresa és el sud-africà Nathan Kirsch (24,2%) a través de la empresa Mira Mag Ltd. 
(registrada a Libèria). 

FUNDADOR
Israel Aerospace Industries (IAI)

SEU CENTRAL

172 Informació extreta de la pàgina de Whoprofits, en línia a: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems [Consultat: 01/10/2016]
173 En línia a: http://www.cyber-seal.net/aboutus [Consultat: 23/09/2016]
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Yehud, Israel
DADES DE CONTACTE
Magal S3
17 Altalef Street, PO Box 70
Yehud, 5621617, Israel
Telf.: +972-3-5391444
Fax: +972-3-5366245

ADREÇA A L’ESTAT ESPANYOL
Magal S3 España, S.L.
C/ Chile 4 Edificio II
28290 Las Rozas
Madrid, Spain
Tel: +34 916 301 555
Fax: +34 916 303 153
Correu-e: comercial@ms3.es
 soporte@ms3.es

ÀREA ECONÒMICA O ÀMBIT D’ACTUACIÓ EMPRESARIAL
Indústria de la seguretat. Especialitzada en sistemes de ciberseguretat, control remot i vigilància física d’infraestruc-
tures crítiques (fronteres, ports, aeroports, plantes d’energia, etc.)

SITUACIÓ LEGAL DE L’EMPRESA I FILIALS 
Magal S3 España és la filial ibèrica de Magal S3 Security Systems Ltd. Es va constituir l’any 2009.

ACTIVITAT A L’ESTAT ESPANYOL
Magal S3 España S.L. es troba en fase d’expansió a l’Estat espanyol. L’empresa reconeix que està ampliant clients 
i mercats al país, i que la seva xifra de negoci durant el 2015 va augmentar un 25% més que l’exercici anterior. Els 
principals projectes a l’Estat espanyol són:
• Ports: Sistema de seguretat perimetral al Port de Tarragona174 i a Ceuta.
• Aeroports: Sistema de seguretat perimetral a l’aeroport de Málaga i de Saragossa.175

• Energia: Tanques intel·ligents de seguretat per la connexió de xarxa elèctrica entre Espanya i França.176 Seguretat 
de plantes energètiques (dues plantes nuclears) i xarxes de transport de Gas Natural, Endesa, Repsol, Enagas 
i Red Eléctrica de Espanya (REE).

• Infraestructures crítiques: Seguretat integral del Centre d’Experimentació de El Arenosillo (CEDEA) a Maga-
zón (Huelva). CEDEA forma part de la Unitat estratègica de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), 
del Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol.177 També dóna serveis de seguretat a 7 bases militars (localitats no 
conegudes), a la Seu Central d’AENA i la Seu Central de la Policia Nacional, entre d’altres.

• Presons: Serveis de seguretat en 8 centres penitenciaris i/o detenció, com per exemple el servei de transport de 
personal del Centre penitenciari de Picassent (València).178

• Altres clients: Magal S3 informa en la seva cartera de clients que dóna serveis a Bases de les Forces Aèrees 
o a TV3, entre d’altres.179 

• Fronteres: participa en la Xarxa de Control Fronterer espanyola.180

174 Ministeri d’Hisenda i AAPP del Govern d’Espanya, Contractació del sector públic: Exp. 035/2014. En línia a: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw9yCjb20_bJCPNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B7R-
g2Rg!!/
175 “Magal protege los aeropuertos de Málaga y Zaragoza” (13 de juliol de 2016) MagalS3.es. En línia a: http://www.ms3.es/es/magal-s3-protege-los-aeropuer-
tos-de-malaga-y-zaragoza/ [Consultat: 26/09/2016]
176 “Magal S3 protege la interconexión eléctrica entre España y Francia” (20 de octubre de 2015). Securitecnica.es. En línia a: http://www.seguritecnia.es/actualidad/
novedades/magal-s3-protege-la-interconexion-electrica-entre-espana-y-francia[Consultat: 02/09/2016]
177 “Magal asume la seguridad integral del INTA en Huelva” (22 de desembre de 2015). En línia a: http://www.ms3.es/es/magal-s3-asume-la-seguridad-integral-del-in-
ta-en-huelva/ [Consultat: 02/09/2016]
178  Ministeri d‘Hisenda i AAPP del Govern d’Espanya, Contractació del sector públic: Exp. 020120150155. En línia a: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!u-
t/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTdxMCiMNvFUNPLw9A72NQlzTItwrtR1tbfULcnM-
dAY4L4eU!/
179 Informació corporativa de Magal S3 sobre els seus clients. En línia a: http://www.perimetar.co.rs/uploads/pdf/Referenc%20lista%20kompanije%20Magal.pdf 
[Consultat: 30/08/2016]
180 Informació corporativa de Magal S3 sobre els seus clients. En línia a: http://www.perimetar.co.rs/uploads/pdf/Referenc%20lista%20kompanije%20Magal.pdf 
[Consultat: 02/09/2016]
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ACTIVITAT ECONÒMICA A PALESTINA
A Israel és el major proveïdor de sistemes de seguretat per tanques intel·ligents a diferents tipus d’infraestructures i zones:181

• Mur de Confiscació: Provisió de sistemes de detecció d’intrusions al llarg de 150 km de Mur a Cisjordània.
• Assentaments als Territoris Ocupats Palestins: Seguretat perimetral i control d’accessos a través del sis-

tema FORTIS.182

• Franja de Gaza: Sistemes de detecció d’instruccions a les tanques.
• Presons: Intensa relació de l’Autoritat Israeliana de Presons en la provisió de sistemes de detecció d’intrusions, 

càmeres de vigilància, gravació digital de vídeo i sistema de control integral MagNet.
• Checkpoints a Cisjordània: sistemes de seguretat.

ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS DE L’EMPRESA
Magal és també un dels primers proveïdors israelians per al control de fronteres amb Jordània, el Líban, Síria i Egipte. 
A més, exporta aquests productes i serveis a fronteres com Índia – Pakistan, Bulgària – Sèrbia, Eslovàquia – Ucraïna, 
o Togo – Ghana. 

Magal S3 España S.L.
Magal S3 España S.L. és la filial ibèrica de l’empresa israeliana Magal S3 Security Systems Ltd, líder mundial en 
solucions de seguretat i ciberseguretat per entorns complexos i infraestructures crítiques com fronteres, centres pe-
nitenciaris, ports, aeroports, instal·lacions militars i governamentals, entre d’altres. Els seus serveis principals són la 
seguretat perimetral, sistemes de circuit tancat de televisió i de comandament i control FORTIS. 

El desenvolupament tecnològic de Magal ha estat possible per l’experiència acumulada durant més de 50 anys en la 
contribució al projecte d’ocupació i apartheid del govern d’Israel sobre la població de Palestina. Entre el 13 i el 15% 
dels guanys de Magal provenen directament del Ministeri de Defensa israelià i de les Israeli Defense Forces.183 L’any 
2002, Magal va guanyar el 80% de les licitacions per dotar d’un sistema de seguretat de detecció d’intrusions en més 
de 125 km del Mur de Confiscació als Territoris Ocupats de Cisjordània. Aquest Mur talla l’accés i desposseeix els 
palestins  i les palestines de bona part del territori de Cisjordània que els pertoca i de fet, el mur fou considerat il·legal 
el 9 de juliol de l’any 2004 per la Cort Internacional de Justícia de la Haia. La Cort va considerar que l’objectiu del Mur 
no és assegurar la seguretat de l’Estat d’Israel, sinó confiscar les terres del poble palestí.184

Magal s’ha convertit en la principal empresa proveïdora de tanques intel·ligents amb sistemes de seguretat perimetral, 
sistemes que també estan instal·lats en els assentaments il·legals d‘Ariel, Alfei Menashe, Karnei Shomron, Shilo, Geva 
Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked, Giva’at Ze’ev i Itamar 
als Territoris Ocupats Palestins.185

La marca “Made in Israel” ha servit a Magal S3 per convertir-se 
en una empresa multinacional que opera a més de 80 països, 
entre els que destaca l’Estat espanyol. La filial ibèrica de Magal 
S3 amb seu a Las Rozas de Madrid s’està expandint per tot 
l’Estat espanyol i augmenta els seus beneficis any darrera any. 

Aquest informe constata que Magal S3 és una empresa clau i necessària pel sistema d’ocupació i apartheid d’Israel 
i per tant, les seves activitats són il·lícites i violen el dret internacional. En aquest sentit, la contractació dels serveis i 
productes de seguretat de Magal S3 posa de manifest una greu falta de responsabilitat de les Administracions Públi-
ques per no contribuir a assegurar el compliment del dret internacional per part d’Israel i els actors necessaris per la 
violació del dret internacional i la comissió de Crims de Guerra; pot suposar una violació de les directives comunitàries 
de contractació pública de 2014, recentment incorporades al dret intern a través del Decret Llei 3/2016 de mesures 

181 Who Profits, en línia a: http://www.whoprofits.org/company/magal-security-systems [Consultat: 02/09/2016]
182  Informació extreta de la pàgina de Whoprofits, en línia a: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems
183 MAGAL S3: “The Israeli Ministry of Defense, or the MOD, and the Israeli Defense Forces, or the IDF, have accounted for a significant amount of our revenues. For the 
years ended December 31, 2013, 2014 and 2015, they accounted for 15%, 14.8% and 13.3% of our revenues, respectively.” En línia a: http://secfilings.nasdaq.com/
edgar_conv_html%2f2016%2f03%2f29%2f0001178913-16-004904.html#ZK1618268_HTM_ITEM1
184 International Court of Justice. Press Release 2004/28. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory” 9 July 2004. En línia 
a: www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6
185  Informació extreta de la pàgina de Whoprofits, en línia a: http://whoprofits.org/company/magal-security-systems
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urgents en matèria de contractació pública; i entra en contradicció amb els objectius de coherència de les polítiques 
de Cooperació al Desenvolupament i el foment de la Pau de Catalunya.

Mur de Confiscació a Palestina
L’Estat d’Israel ha desenvolupat un sofisticat sistema d’ocupació i control sobre els Territoris Ocupats Palestins de 
Jerusalem, Cisjordània i la Franja de Gaza a través de quasi 70 anys. Aquest procés d’ocupació es basa en lleis, po-
lítiques i pràctiques basades en la supremacia d’un grup humà sobre un altre, desenvolupant criteris racials, similar al 
projecte d’apartheid que es va executar a Sud-Àfrica entre 1948 i 1990. 

En el cas d’Israel, l’entramat de l’ocupació i la separació es materialitza en el Mur de Confiscació, assentaments il·le-
gals, carreteres segregades, checkpoints i roadblocks, tanques i sistema de seguretat a la Franja de Gaza, control 
marítim, etc. Aquesta arquitectura de seguretat viola sistemàticament els drets humans de la població palestina a 
través d’assassinats sel·lectius, càstigs col·lectius, confiscació de terres, espoli de recursos naturals, restriccions a la 
llibertat de moviment, tractes degradants i casos de tortura, detencions administratives de joves durant anys, obsta-
cles al desenvolupament humà i econòmic, entre d’altres. 

L’abril de 2002, Ariel Sharon, Primer Ministre Israelià en 
aquell període, va ordenar la construcció d’un mur de se-
paració a la frontera establerta el 1967. La construcció 
s’argumentava amb l’objectiu de millorar la seguretat de 
l’Estat d’Israel i evitar els atacs suïcides que s’estaven 
produint durant la Intifada Palestina iniciada l’any 2000 a 
Cisjordània i a Jerusalem, principalment.186

Israel reconeix 320 km de frontera amb Cisjordània, mal-
grat que el projecte preveu la construcció de 680 km. De fet, almenys el 85% del mur construït confisca porcions 
de territori palestí. La Cort Internacional de Justícia de la Haia en una opinió consultiva va dictaminar, el 9 de juliol de 
2004, que el Mur construït per Israel a Cisjordània, incloent Jerusalem, era il·legal perquè violava el dret internacional. 
Afegia que conseqüentment, la construcció del mur s’havia d’aturar, desmantellar-ne les seccions construïdes i com-
pensar les víctimes palestines dels danys ocasionats per aquest projecte d’annexió. La sentència també manifestava 
que els Estats Parts de la Convenció de Ginebra de 1949 han d’assegurar el compliment del dret internacional hu-
manitari per part d’Israel.187 

Fins i tot algunes sentències com la del Tribunal Suprem de Justícia Israelià al 2007 han donat raó de la il·legalitat del 
procés de confiscació del mur en el cas de la població de Bil’in ordenant el desmantellament de la ruta del Mur en 1,7 
km al seu país per aquesta petita població palestina.188

Paral·lelament, des del mateix any inici de construcció del mur l’any 2002, l’empresa Magal S3 va guanyar el 80% 
dels processos de licitacions del Ministeri de Defensa Israelià per instal·lar sistemes de seguretat per la detecció 
d’intrusions en 125 km per 15 milions de dòlars. Posteriorment, l’any 2005 va guanyar una nova licitació per dotar de 
seguretat perimetral a 40 km més del Mur de confiscació per 4,2 milions de dòlars i en aquest mateix any una nova 
licitació per 6,1 milions de dòlars. El sistema de seguretat utilitzat al mur és el “BVS-5000 Fence”.189

El Mur de confiscació i el seu regiment associat són il·legals i el lucre de les empreses que de forma material han partici-
pat en la seva creació i manteniment les fa còmplices directes d’aquesta violació del dret internacional. Encara que són 
els estats els que han de protegir i vetllar pels drets humans de les poblacions i pel compliment del dret internacional, 
les empreses també tenen el deure i obligació de no cometre violacions del dret internacional amb les seves actuacions 
i han d’aturar de forma immediata la seva implicació i abstenir-se de continuar lucrant-se d’aquestes activitats il·lícites.190 

186 La Intifada va començar amb protestes massives de la població palestina contra l’ocupació del seu poble, durament reprimides per les Forces de Seguretat d’Israel 
i completada amb una de les majors operacions militars als Territoris Ocupats de Cisjordània, l’“Operació Escut Defensiu”, amb més de 500 palestins i palestines assas-
sinades, la majoria civils, i la destrucció massiva de cases. Sobre l’impacte de l’Operació Defensive Shell www.theguardian.com/world/2002/aug/02/israel[Consultat 
01/10/2016]
187  Per veure l’opinió consultiva complerta de ICJ, en línia a: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf
188 “Court Orders State to Alter West Bank Separation Fence Route at Bil’in” (4 de setembre de 2007), Haaretz. En línia a: http://www.haaretz.com/news/court-orders-
state-to-alter-west-bank-separation-fence-route-at-bil-in-1.228761[Consultat 02/09/2016]
189  STOP the Wall, Magal Security Systems. En línia a: https://icj10.wordpress.com/magal-security-systems/ [Consultat: 02/09/2016]
190  Primera Sessió Internacional de Tribunal Russell a Barcelona (3 de març de 2010). En línia a: http://tribunalrussell.blog.pangea.org/files/2010/03/CONCLU-
SIONS-TRP-CA.pdf
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Assentaments il·legals a Cisjordània
Des de 1967 Israel ha instal·lat centenars d’assentaments en els Territoris Ocupats Palestins de Cisjordània i de Je-
rusalem Est. 600.000 colons i colones viuen en 237 assentaments il·legals a Cisjordània. L’estratègia d’expansió dels 
assentaments està dirigida pel Ministeri de Defensa i pretén controlar i confiscar noves terres amb objectius militars 
i econòmics així com per, a més, dificultar qualsevol tipus de procés de pau entre l’estat israelià i un estat palestí via-
ble i connectat territorialment. Segons el Ministeri de Finances, l’any 2013, Israel va exportar més de 600 milions de 
productes manufacturats als assentaments, incloent Jerusalem i els Alts del Golan. A tall d’exemple, Israel administra 
canteres a Cisjordània on s’obtenen anualment entre 10-12 milions de tones, el 94% d’aquesta producció es trans-
fereix als mercats israelians i dels assentaments.

Per tant, els assentaments als Territoris Ocupats Palestins violen vàries normes internacionals. En primer lloc, l’Article 49 
de la IV Convenció de Ginebra afirma que un Estat ocupant no pot deportar o transferir parts de la seva població civil 

en el territori que ocupa, així com transferir la població au-
tòctona cap a altres territoris. Cal recordar en aquest sentit 
que l’Estatut de Roma a partir del qual es constitueix la Cort 
Penal Internacional inclou com a crims de guerra “la trans-
ferència, directa o indirecta, per les Forces Ocupants de 
part de la seva població civil en el territori que ocupa, o la 
deportació o transferència de tota o parts de la població del 
territori ocupat dintre o fora del territori”. Palestina és des 
de l’1 d’abril de 2015 membre de la Cort Penal Internacio-

nal. En segon lloc, l’espoli de recursos naturals viola les Regulacions de La Haia de 1907, que prohibeixen la confiscació 
de recursos d’un territori ocupat pel benefici de la força ocupant.

L’assentament més gran d’Israel a Cisjordània, Ariel, va ser creat l’any 1978 i ocupa 1335 hectàrees, 4 vegades més 
que l’àrea amb edificis construïts. Magal S3 proveeix l’assentament d’Ariel amb el sistema Fortis que integra el coman-
dament i control dels diversos mecanismes de seguretat i videovigilància a l’àrea perimetral de  l’assentament. Magal 
S3 també proveeix el mateix sistema de seguretat als assentaments d’Alfei Menashe, Karnei Shomron, Shilo, Geva 
Binyamin (Adam), Tzofim, Shaked, Giva’at Ze’ev i Itamar als Territoris Ocupats Palestins de Cisjordània.

Magal S3 a Catalunya: Port de Tarragona
El Port de Tarragona té funcions comercials, de transport de passatgers i esportives. El Consell d’Administració és el 
màxim òrgan decisori de la institució i està format per representants de la Generalitat de Catalunya, l’Administració Ge-
neral de l’Estat, Governs local de la regió, Cambres de Comerç i organitzacions empresarials i sindicals. Actualment, el 
Sr. Josep Andreu i Figueras és el president de l’Autoritat Portuària. La presidència de l’Autoritat Portuària és l’encarrega-
da de decidir els processos de contractació pública per la provisió de serveis i obres en el Port de Tarragona.

Des de l’any 2013, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha adjudicat diversos contractes a l’empresa Magal S3:

L’any 2013, Magal va implantar un sistema avançat de comandament i control (SAMC-APT)  al Port de Tarragona. 
Aquest sistema permet gestionar de forma integral els recursos destinats a la prevenció i la seguretat, incloent la 
coordinació entre la policia portuària i altres cossos de seguretat públic per un valor de 197.500€.191

El 27 de març de 2014 Magal S3 va rebre una nova adjudicació per instal·lar una frontera virtual a la bocana del Port 
de Tarragona mitjançant un sistema de càmeres de televisió de circuit tancat (CCTV). Un procediment que va ser 
negociat directament amb l’empresa i sense publicitat per un valor de 131.900€.192 

El 21 de novembre de 2014 es va adjudicar la contractació d’un nou sistema de seguretat perimetral al Port a la 
empresa Magal S3 España S.L. per un valor total de 1.270.726,90€.193 El servei de seguretat anti-intrusions inclou 

191 Plataforma de contractació pública del Ministeri d’Hisenda i AAPP del Govern espanyol, expedient 051/2013. En línia a: https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b1/jZHNDoJADISfxQcgLWVZ5YggC8QfBEHZiyFRySaiF2OMT-9ijDcX59Zkvk46BQm1ZTPPYbarBTuQl-au2uamrpfmDDVIOd771WztJ56Dq2keIqXZYpM-
JshE5VF3zUJ16Hg-wgTrqF0i-Z7NVEEQx4aRwNDAPy5LH_UjaUGsD_pCP__GuE7AqrTJeJAIxiaNwXtouCuJGXrgf3hDQ89-D0QumSLnPclESoTce4AX9l28IGO-
C3IN8WUwNvg6licwjBMr52x6Hns_7jAjqpLJlrnYrEEu3oBYt1oYk!/
192  Plataforma de contractació pública del Ministeri d’Hisenda i AAPP del Govern espanyol, expedient 012/2014. En línia a:  https://contrataciondelestado.es/wps/por-
tal/!ut/p/b1/pZHdCoJAEEafpQeQGcd1y0vTWg1L07TcmxD6YSHrJiJ6-taK7tqCvruBc2bgG5BQWzbzHGa7OrACeWwuat-c1enYHKAGKftrvxrN_dhzMB3mIdIkmy4y-
QTYih6ptrqpVt-0GFlAn3QLJ12yUBsE4IhwUjhaSsCx51I2kgVoD-CE-_ua7TsCqSZXxIhaIcTQOk9J2URA3-sJ9-R8B-s8fPP13YegFQ6TcZ7koidDrv3wD8OX-EuQDM-
TXwAEwVm48QzKJTu_32fNZ9PIVWKkvmOrsitsS-dwcyxJcH/
193 Ministeri d’Hisenda i AAPP del Govern d’Espanya, Contractació del sector públic Exp. 035/2014. En línia a : https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
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tanques intel·ligents amb sensors i un sistema de circuit tancat de televisió amb 150 càmeres termals de dia i nit.194 
Malgrat que aquesta última adjudicació només durava 6 mesos segons la resolució de l’adjudicació, el personal tècnic 
de Magal S3 va treballar en aquest projecte durant el 2015 i el 2016 amb funcions d’implantació i manteniment del 
sistema de seguretat perimetral al port.195

L’empresa Magal S3 España S.L. és la filial ibèrica de l’empresa matriu Magal S3 Security Systems Ltd., una empresa, 
que com hem detallat anteriorment, ha estat una peça clau en l’ocupació de Palestina. Des de 2001 ha construït la 
gran majoria de tanques de seguretat de les fronteres d’Israel i ha tingut una funció  necessària en el procés de con-
fiscació de les terres palestines a través dels assentaments il·legals a Cisjordània i el Mur. Per tant, les activitats de 
Magal S3 als territoris ocupats palestins són il·lícites i violen el Dret Internacional.

Recomanacions 
Magal s’ofereix al món com l’empresa líder mundial en solucions de seguretat per entorns complexos i infraestructures 
crítiques com fronteres, instal·lacions militars i governamentals, centres penitenciaris, entre d’altres. Aquesta expe-
riència “Made in Israel” ha estat possible gràcies a la seva participació en l’ocupació de Palestina i la infraestructura 
d’apartheid que s’ha construït durant dècades per controlar i violar de forma sistemàtica els drets humans dels pa-
lestins i les palestines que viuen a Cisjordània i a la Franja 
de Gaza.

El Govern espanyol i totes les Administracions públiques 
de l’Estat com a signatari de les Convencions de Ginebra i 
l’Estatut de Roma estan obligades a protegir a la població 
civil en temps de guerra i assegurar el compliment del dret 
internacional humanitari per part d’Israel. L’opinió consultiva de la Cort Internacional de Justícia sobre la il·legalitat del 
Mur de Confiscació reitera la responsabilitat dels països signataris de la IV Convenció de Ginebra de 1949, entre les 
quals hi ha l’estat espanyol.

L‘adquisició de béns i serveis d’una empresa que viola el dret internacional a través d’activitats il·lícites és una compli-
citat que contribueix al procés d’ocupació i apartheid de Palestina, i que perjudica la possible transformació pacífica 
i justa del conflicte. 

Per tal de redreçar aquestes actuacions des de l’ODHE recomanem les següents mesures específiques:

• Excloure l’empresa Magal S3 dels processos de contractació pública de l’Estat espanyol a través de la incorpo-
ració de criteris socials i respecte dels drets humans com exigeix la directiva europea 2014/23/UE i 2014/24/UE 
i el Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública del Govern de Catalunya; 

• Rescindir de manera fulminant els contractes públics i privats amb l’empresa Magal S3 i la seva filial ibèrica per 
tal de no seguir beneficiant una empresa còmplice amb les violacions del dret internacional;

• Que les institucions catalanes estableixin mecanismes efectius de control per a les empreses que volen desen-
volupar la seva activitat en territori català, que incloguin el seu impacte positiu o negatiu en el foment de la pau i 
els drets humans, com la millora dels processos de contractació pública a través de la incorporació de clàusules 
socials tal i com determinen les normes comunitàries i catalanes;

• Que les institucions catalanes estableixin mecanismes de bloqueig, desincentivadors o sancionadors per a les 
empreses i agents empresarials que realitzin activitats còmplices amb l’ocupació del territori palestí i amb les 
violacions de drets humans; i,

• Que les institucions catalanes promoguin una regulació vinculant que obligui a les empreses catalanes al respec-
te dels drets humans en la seva acció exterior. 

b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjw9yCjb20_bJCPNIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B7R-
g2Rg!!/
194  Magal Security Systems Ltd is awarded $2.1 mln contract for an Integrated Securiy Solution for Port of Tarragona in Spain (15/12/2014), Reuters. En línia a: 
http://www.reuters.com/finance/stocks/MAGS.O/key-developments/article/3123484 [Consultat 02/09/2016]
195 Per més informació veure: https://www.linkedin.com/in/david-miramontes-cruz-5751244b
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5.4 La indústria de la Ciberseguretat a Israel

Abstract
Entre el 14 i el 17 de novembre de 2016 s’ha organitzat a Tel Aviv la 4a Conferència Internacional sobre Se-
guretat Nacional i Ciberseguretat,196 cita a la qual han assistit agències de seguretat governamentals i empreses 
de tot el món atretes per la indústria militar i de seguretat israeliana. Catalunya no és una excepció. L’Agència per la 
competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ, ha preparat durant els últims mesos 
una missió comercial197 que promou la participació catalana en aquesta conferència amb l’objectiu de 
crear llaços de cooperació empresarial i institucional en aquest camp. Aquesta missió empresarial compta –segons 
ACCIÓ198 amb l’encaix en la línia estratègica del Govern per fer créixer i potenciar el sector català de la cibersegu-
retat “com un sector econòmic dinàmic amb una projecció de futur altament positiva”. Cadascuna de les 8 empre-
ses o centres tecnològics catalans participants a aquesta missió empresarial rebran o han rebut un ajut financer de 
760,28€ com a borsa de viatge.

El Govern d’Israel és el principal promotor d’aquesta conferència, ja que aquest sector és clau per a l’economia del 
país. Hi ha aproximadament 250 empreses de ciberseguretat que operen a Israel199 que han captat 500 milions de 
dòlars durant el 2015 i que ja sumen més de 200 milions de dòlars captats durant els primers dos mesos del 2016.200 
El 2014 les vendes mundials de les empreses ciber israelianes van ascendir a 6 mil milions de dòlars. 

Aquesta xifra va representar aproximadament el 10% de 
totes les vendes mundials del sector. Es calcula que 
hi ha 16.000 professionals cibernètics a Israel (empresa-
ris, empresàries i personal contractat), tant en el sector 
de la defensa com en el sector privat. Una de les claus 
principals d’aquest èxit internacional és la seva capacitat 
d’innovació, un avantatge comparatiu basat en l’estreta 
relació que existeix entre la indústria militar i de seguretat 
tecnològica i les Forces Armades d’Israel. 

Aquest sistema s’alimenta i justifica pel manteniment de l’ocupació a Palestina i les tensions amb el Líban, Síria i altres 
països àrabs, així com per la proliferació dels actors armats no estatals a la regió. Els territoris ocupats palestins són 
un veritable laboratori on corporacions privades, centres d’investigació -incloent universitats- i l’exèrcit proven noves 
armes i sistemes tecnològics de seguretat per després incorporar-los al mercat global. La marca “Made in Israel” 
anuncia freqüentment aquesta experiència “provada en combat”, però obvia el greu impacte en la societat civil i les 
violacions sistemàtiques dels drets humans de la població palestina que cometen. 

Aquest document té per objectiu identificar els riscos i potencials violacions del dret internacional i els drets humans 
que implica invertir a Israel a través de l’anàlisi de: 1) les noves polítiques de seguretat globals; 2) la investigació 
europea en Homeland Security i la participació israeliana; 3) les relacions entre la indústria militar i de seguretat 
tecnològica amb les Forces Armades d’Israel; 4) complicitats amb l’ocupació de palestina, i 5) recomanacions a les 
institucions i empreses catalanes.

Noves polítiques de seguretat: Homeland Security, ciberseguretat i privatització de la seguretat
Els atacs de l’11 de setembre del 2001 als Estats Units no només van servir com a justificació per bombardejar i 
ocupar l’Afganistan l’any 2001 i l’Iraq el 2003, sinó que també va permetre imposar una nova política de Homeland 
Security que reforçava els poders del Govern per neutralitzar les amenaces internes del país i va contribuir a 
l’explosió, en termes econòmics, de les empreses militars i de seguretat privada, i la indústria de la seguretat tecnolò-
gica. El desenvolupament del complex industrial de la Homeland Security va evolucionar paral·lelament a l’increment 
de la demanda en seguretat, una demanda basada en la creació d’un sentit de perill en la societat, especialment 
present durant l’Administració de Bush.201 Des de llavors, la despesa en seguretat nacional no ha parat de créixer 
arreu del món; s’estima que només al 2009 els governs van gastar al voltant de 141.600 milions de dòlars 

196 En línia a: https://www.israelhlscyber.com/
197 En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-premsa/2016/israel_ciber-seguretat.jsp
198 En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-premsa/2016/israel_ciber-seguretat.jsp
199 Embassy of India, Tel Aviv | The Cybersecurity Sector in Israel 2015, en línia a: | http://www.indembassy.co.il/pages.php?id=6666700#.WB-QjiR-iVA
200 En línia a: http://ACCIÓ.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-premsa/2016/israel_ciber-seguretat.jsp
201 Naomi Klein, (2007) “The Shock Doctrine”  London: Penguin, p.306
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en serveis de Homeland Security.202

El concepte de Homeland Security treballa sobre l’avaluació, la mitigació i la gestió de les amenaces a l’interior de les 
societats, incloent les fronteres. Els actuals models de Homeland Security s’assemblen als esquemes ‘Full Spectrum 
Dominance’ típic de les lògiques de combat, és a dir, el control de tots els elements de la batalla: mar, aire, terra i 
ciber-món. En la pràctica les polítiques de Homeland Security englobarien la protecció de fronteres, infraestructures 
crítiques (plantes nuclears, aeroports, edificis governamentals, ports, etc.), macro-esdeveniments (incloent manifes-
tacions), ciberseguretat, ciber-crim, gestió d’emergències, tecnologies  de la vigilància, etc.

Davant del nous reptes per assegurar la seguretat, actors 
polítics van afirmar que els Estats no tenien prou capacitat 
per donar resposta a aquests reptes i que necessitaven de 
la participació de corporacions privades en aquest sentit. 
Franco Frattini, ex-vicepresident de la Comissió Europea, 
va afirmar a la conferència europea sobre investigació en 
el sector de la seguretat de 2007 que la seguretat, com a 
bé públic, ja no és només responsabilitat de l’Estat, sinó 
que ha de ser compartida per actors privats.203 Aquestes paraules testificaven una realitat que ja havia començat anys 
enrere, concretament l’any 2003 a l’Iraq, però que ara s’estenia també als àmbits de la seguretat nacional: la priva-
tització de la seguretat i la guerra. 

En efecte,  l’ocupació d’Iraq va ser el gran escenari de la privatització de la guerra on moltes empreses militars i de 
seguretat privada van proliferar. El director general de l’Associació Britànica d’Empreses de Seguretat Privada, Andy 
Bearpark, feia aquestes declaracions durant una entrevista l’any 2010: “a Iraq el 2003 i 2004 el diner era bàsicament 
gratis, això significava que els contractes s’adjudicaven per ridícules quantitats de diner –milions i milions de dòlars 
en contractes van ser bombejats a la indústria”.204 

En la pràctica, la privatització de la guerra i la seguretat implica la transferència de funcions inherents als Estats a mans 
privades. Activitats consistents amb el principi del monopoli legítim de l’ús de la força i que tradicionalment executa-
ven els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat sota la lògica de l’escrutini democràtic i públic. Ara, empreses militars 
i de seguretat privada, incloent empreses tecnològiques, realitzen funcions d’ordre públic, formació de policies, gestió 
de presons, control de fronteres, i serveis d’intel·ligència, entre d’altres. Concretament, la participació de corporacions 
privades que es guien per lògiques lucratives amb funcions d’intel·ligència per la seguretat nacional són doblement 
preocupants: per una banda, suposa l’accés, captura i tractament de milions de dades de caràcter personal amb els 
potencials abusos de drets humans que pot suposar; i, per una altra banda, la definició de les amenaces i el nivell de 
risc de les mateixes. L’autora Lou Pingeot, en el seu anàlisi sobre la política de contractació de les Nacions Unides 
del servei d’empreses militars i de seguretat, conclou que les empreses privades acaben definint la pròpia política de 
seguretat del client. Segons Pingeot, les empreses militars i de seguretat privada realitzen anàlisis i gestió de riscos 
que marginalitzen les dinàmiques socials i polítiques del context, i prioritzen les respostes de hard security per damunt 
d’accions de mediació o construcció de pau, ja que són àrees que escapen de la seva experiència i per tant, no po-
drien continuar renovant el seus contractes.205

Per tant, existeix un alt risc de que les corporacions de l’àmbit de seguretat distorsionin el nivell dels riscos d’ame-
naces al seu favor. Un exemple clar seria l’últim informe sobre riscos globals de l’empresa militar i de seguretat 
privada Control Risks. En aquest informe Control Risks afirma que el Corn d’Àfrica és una les regions més perillo-
ses pel transport marítim.206 Malgrat que a principis d’any la principal Associació de Seguretat Marítima del món 
(SAMI), anunciava la seva fi afirmant que les amenaces de pirateria havien desaparegut en aquelles regions i com a 
conseqüència moltes empreses de seguretat marítima havien tancat produint-se la caiguda en picat dels membres 
de l’Associació.207

202 TRANSNATIONAL INSTITUTE, NeoConOpticon. The EU Security-Industrial Complex, pàg. 4
203 Speech of Franco Franttini ‘Security by desing’ in the EU Security Research conference in Berlin, 26/03/2007. En línia a: http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-07-188_en.htm Fecha [Consultat: 20/10/2016]
204  BBC News, (2010) “The rise of the UK’s private security companies”. En línia a: http://www.bbc.com/news/business-11521579 [Consultat: 20/10/2016]
205 L. Pingeot (2012): Dangerous Partnership
206 Ver RiskMap 2016 de ControlRisk. En línia a: https://riskmap.controlrisks.com/ [Consultat: 09/10/2016]
207 En línia a: https://maritimecyprus.com/2016/04/19/the-security-association-for-the-maritime-industry-sami-announces-voluntary-liquidation/
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La investigació europea en Homeland Security
L’any 2003, la Unió Europea va encomanar al Grup de Personalitats (GoP en el seu acrònim en anglès) definir les línies 
estratègiques del “Programa Europeu de Recerca en Seguretat” (ERSP). Aquest grup estava format pels Comissaris 
Europeus d’Investigació i Societat de la Informació, Relacions Exteriors i Comerç, l’Alt Representant de la UE en Política 
d’Afers Exteriors i Seguretat; representants de l’OTAN, l’Associació d’Armament de l’Oest d’Europa, el Comitè Militar de 
la UE, 8 empreses multinacionals del sector armamentístic (entre elles: EADS, BAE Systems, Thales i Leonardo Finmec-
canica) i les més grans empreses del sector tecnològic (Ericsson, Siemens, Diehl i Indra), així com centres d’investigació 
com Rand Corporation. Destaca la total absència de la Organització Internacional per les Migracions, l’Agència de Na-
cions Unides pels Refugiats o organitzacions de la societat civil especialitzades en els conflictes i les dinàmiques politi-
cosocials de les regions veïnes de la UE. Com a conseqüència 3 de les companyies participants en aquest Grup són les 
majors beneficiàries de l’ERSP. És per tant obvi com les corporacions privades estan definint la política de seguretat de 

la Unió Europea i donant respostes que estan contribuint a 
la militarització de les fronteres i, per tant, requereixen de la 
seva pròpia contractació per part de les institucions euro-
pees i dels seus Estats membre. 

Israel és l’únic país no europeu que participa en els progra-
mes de finançament de la UE per a la investigació. Durant 
l’anterior programa d’investigació europeu (FP7) de 2007-

13, actors públics i privats d’Israel van participar en 1.500 projectes.208 En l’àmbit de la investigació en seguretat, la UE 
ha canalitzat 26 milions d’€ a través de 49 projectes de recerca directament vinculats al sector de defensa 
i seguretat de l’Estat d’Israel. 23 empreses israelianes s’han beneficiat d’aquest programa, incloent Elbit Systems, 
Israel Aerospace Industries (IAI), Aeronautics Defence Systems i Opgal Optronics Industries.209 Només Elbit Sytems i 
IAI van rebre 393.900.149€, una gran majoria d’ells destinats a desenvolupar drons.210 En l’actual programa europeu 
Horizon 2020, Israel participa en un total de 576 projectes,211 dels quals 18 pertanyen a l’àmbit de seguretat.212

L’interès d’Israel en aquests programes és clau, ja que guanya accés a projectes i coneixement, i permet treballar en 
xarxa amb universitats i empreses europees i avançar econòmicament la investigació acadèmica al país. Però quin 
interès té la UE a col·laborar amb un aliat com Israel? 

Israel és un referent en seguretat, no només per l’alt desenvolupament de la seva indústria, sinó perquè cristal·litza el 
model d’economia de la vigilància de Homeland Security que han anat adquirint països occidentals. Però cal tenir en 
compte de quina manera Israel ha adquirit aquest estatut internacional: tot aquest know-how procedeix de la política 
d’ocupació i l’intent de vigilar i controlar la població palestina. Made in Israel s’ha convertit en garantia de serveis o 
productes ‘provats en combat’, fins al punt que és comú trobar CEO d’empreses que així ho exposen en entrevistes 
i conferències com a marca de qualitat. Un exemple és Saar Koursh, CEO de l’empresa israeliana Magal Security 
Systems Ltd, que en una entrevista va afirmar recentment: “Qualsevol pot mostrar-li un bon powerpoint, però pocs 
poden mostrar-li un projecte tan complex com Gaza, que està constantment provat en batalla”.213

Com explica l’informe NeoConOpticon del Transnational Institute “malgrat la seva existència hiper-militarista ‘i les 
seves’ despeses desmesurades en acords il·legals, carreteres il·legals, el mur il·legal i, per descomptat, l’ocupació 
il·legal, Israel, mitjançant el manteniment dels símbols de la democràcia liberal moderna, ha aconseguit posicionar-se 
com l’Estat de la Seguretat nacional per excel·lència.” 214 

Alguns del projectes més rellevants en el marc de la seguretat nacional amb participació israeliana i espanyola són:
• GLOBE (2008, FP7): per la lluita contra tot tipus d’immigració il·legal des de qualsevol àmbit, liderat per Telvent i 

la participació d’Indra.215 Telvent aporta el sistema de vigilància marítima AMASS amb participació de IAI.216

• TALOS (2008-12): Desenvolupament d’un nou sistema de protecció de les fronteres europees mitjançant l’ús de 
vehicles no tripulats, amb la participació d’IAI, l’empresa espanyola TTI i la col·laboració amb agents espanyols 

208 En línia a: http:/ /europa.eu/ rapid/press_release IP_14_633 en.htm
209 En línia a: http://www.vrede.be/english/69_news/1314_european_commission_confirms_millions_of_eu_research_money_flows_to_israeli_arms_industry
210 En línia a: http:/ /cordis.europa.eu/projects/ home en.html
211 Per més informació veure: http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ISERD_STAT_JULY_2016.pdf
212 En línia a: http://www.iserd.org.il/?CategoryID=443
213 En línia a: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-01/israel-s-magal-eyes-trump-wall-boasting-gaza-tested-smart-fence
214 Transnational Institute, (2009): NeoConOpticon, pàg.19
215 Per més informació veure: http://cordis.europa.eu/project/rcn/88217_es.html
216 Per més informació veure: http://www.2020-horizon.com/GLOBE-European-Global-Border-Environment(GLOBE)-s13095.html
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de seguretat pública217

• CAPER (2011-14, FP7): creació d’una plataforma virtual per la prevenció i detenció del crim organitzat mitjançant 
l’ús de les tecnologies de la informació, amb la participació del Ministeri de Seguretat Pública d’Israel, Technion – 
Israel Institute of Technology, la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la Guardia Civil Espanyola, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, i S21SEC Information Security Labs SL, entre d’altres.

• DESURBS (2011-14, FP7): anàlisi i disseny d’eines per a la detecció d’amenaces a la seguretat en espais ur-
bans. Les ciutats de Jerusalem, Nottingham i Barcelona serviran com a casos d’estudi de referència. Participants: 
The Hebrew University of Jerusalem, Bezalel Academy of Arts and Design i el Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics en Enginyeria.

• EUROSUR – SeaBILLA (2010-14, FP7): Disseny d’un nou sistema de vigilància de fronteres marítimes Europees 
que integrin el control espacial, aeri, terrestre i marítim. El projecte pretén crear una cooperació efectiva entre els 
diversos Estats membre en la lluita contra el tràfic de drogues en el Canal de la Mànega, la immigració il·legal al 
sud del Mediterrani i les activitats considerades il·lícites en aigües de l’Atlàntic des de les Illes Canàries fins a les 
Açores. Participants: Indra, Universitat de Murcia, TTI Norte SL., Eurocopter España S.A. i l’empresa israeliana 
Correlation Systems.

• FOCUS (2011-13, FP7): Disseny d’una estratègia de recerca en l’àmbit de la seguretat europea. L’objectiu cen-
tral és poder analitzar el rol de la UE dins dels nous reptes derivats dels riscs i de les amenaces en un món globa-
litzat (tals com atacs a la ciutadania europea o a infraestructures considerades crítiques). Participants: University 
of Haifa, Atos Apsin SA, INTA, Ingeria de Sistemas para la Defensa de España. 

• FORENSOR (2015-18, H2020): orientat a la creació de sensors intel·ligents, miniaturitzats, de baix cost, sense 
fil, autònom per a la recopilació de proves. El sensor inclourà una càmera ultra-sensible i intel·ligència integra-
da que permetrà operar en ubicacions remotes, identificar automàticament esdeveniments criminals predefinits,  
alertar en temps real, i  emmagatzemar l’evidència rellevant en vídeo, ubicació i temps. Participants: Emza Visual 
Sense (Israel), Policia Local de Valencia i altres entitats públiques i privades de la UE.

• LAW TRAIN (2015-18, H2020): Disseny d’una plataforma tecnològica per unificar las metodologies per a inte-
rrogatoris. Unitats de policia practicaran la interrogació amb sospitós en un medi de realitat virtual. Participants: 
Israeli Bar Ilan Univeristy, Ministeri de Seguretat Pública de Israel, Compedia Software & Hardware Development 
Ltd., Ministeri de Justícia de Portugal, Ministeri de Justícia de Bélgica, Ministeri d’Interior d’Espanya, Optimització 
orientada a la Sostenibilitat, INESC-ID, USECON i University of Leuven.

És important destacar que la investigació europea permet el desenvolupament de la tecnologia que posteriorment 
s’ofereix als Estats i a altres agències de seguretat. Això és especialment visible en els projectes on hi participen 
entitats israelianes que inclouen demostracions de projectes, prototips de sistemes de seguretat manufacturats i pro-
vats, i infraestructura de projectes, per exemple sistemes 
de comunicació, infraestructures crítiques i capacitat de 
gestió de crisis. Aquests projectes estan clarament desti-
nats a la compra pública.218

Això entra en contradicció amb el compromís de la Unió 
Europea219 de no finançar a través d’aquests programes 
projectes que tinguin aplicacions de doble ús militar, atès 
que moltes de les empreses que participen en aquests programes formen part del complex industrial israelià de se-
guretat militar i de seguretat interna. El Programa Horizon 2020 ho deixa ben clar:220 “Només les activitats de recerca 
i innovació que es centren en aplicacions civils són elegibles per al finançament a Horizon 2020. La investigació des-
tinada a ser utilitzada en aplicacions militars no es pot finançar pel programa marc”. També ho defineix el document 
de la Comissió Europea d’ètica per a investigadors del programa FP7.221  No obstant això, la investigació i desen-
volupament proposat per moltes d’aquestes empreses implica inevitablement el doble ús militar de la tecnologia i el 
coneixement, atès que estan profundament implicades en les violacions israelianes del dret internacional.

Per posar un exemple vinculat amb el doble ús de la indústria de la vigilància, l’any 2014 va sortir a la llum un cas 
d’escoltes per part de reservistes de la unitat 8200 que van rebre ordres de vigilara població civil palestina,222

217 Per més informació veure: http://talos-border.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=61
218 Transnational Institute, (2009): NeoConOpticon, pàg.19
219 En línia a: http://horizon2020projects.com/global-collaboration/israel-boycott-petition-receives-irish-support/
220 En línia a: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
221 En línia a: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf
222 En línia a: https://www.theguardian.com/world/2014/sep/12/israeli-intelligence-reservists-refuse-serve-palestinian-territories
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 segons declaracions d’un grup de reservistes, alguns d’ells veterans, que van denunciar aquesta pràctica. el personal 
va rebre instruccions de registrar qualsevol detall nociu de la vida dels palestins i les palestines que vigilaven, incloent 
informació sobre preferències sexuals, infidelitats, problemes financers o malalties familiars que podrien ser “utilitza-
des per extorsionar la persona i convertir-la en col·laboradora”.

Relacions entre la indústria militar i de seguretat tecnològica amb les Forces Armades d’Israel 
Israel es troba entre els 10 països majors exportadors d’armes del món. La seva indústria armamentística té una forta 
dependència del mercat global. Almenys ¾ de la seva producció s’exporta, fet que permet reduir les depeses de la 
seva producció interna. El sector de la tecnologia de la seguretat representa una quarta part del total d’ex-
portacions d’Israel, al voltant de 25 milions de dòlars durant el 2014. Només al 2014 es van crear 20 centres 
de Recerca i Desenvolupament establerts per empreses multinacionals a Israel per desenvolupar solucions de se-
guretat pel mercat global. Israel destina mes del 4% del seu PIB a la recerca i desenvolupament,223 recerca 

que es desenvolupa en partneriat amb el món acadèmic 
i l’empresa, una fórmula que els permet tenir una taxa de 
patents anual molt elevada, una ràtio d’aproximadament 
250 per milió d’habitants a l’any.224

El Govern Israelià juga, per tant, un rol clau en la promoció 
de l’entramat de l’economia de la seguretat. L’any 1993 el programa Yozma225  va permetre l’atracció d’alguns del 
majors fons de capital risc d’Estats Units i altres països per invertir en empreses israelianes. Aquest programa ha 
permès finançar projectes i empreses del sector de la tecnologia i la innovació en general i la securitària en particular. 

Es calcula que hi ha 16.000 professionals cibernètics a Israel (empresaris i personal contractat, tant en el sector de 
defensa com en el sector privat que es distribueixen en arquitectes i consultors, sistemes SCADA, malware i enginye-
ria inversa.226 Els empresaris cibernètics a Israel provenen d’una varietat d’antecedents professionals: Forces Armades 
Israelianes i agències de seguretat (25%); professionals d’alta tecnologia i hackers (22%); professionals d’empreses 
líders de telecomunicacions (18%), altres empresaris (12%); i acadèmics i professors universitaris (6%).

FOTOGRAFIA 8: Pont entre el túnel 2 i el 3, a Beit Iksa.227

L’exèrcit israelià ha estat una peça fonamental en el procés de desenvolupament de la indústria Homeland Security i 
tecnologia de la seguretat,concretament, la Unitat 8200 dels Cossos d’Intel·ligència de les Forces de Defensa d’Is-
rael. La missió de la Unitat és la captació de senyals d’intel·ligència i desxifrat de codis. La unitat 8200 funciona com 
una incubadora tecnològica on es formen els futurs directius de les start-ups de seguretat d’Israel. Primer es realitza 
una cerca de talents a les escoles secundàries del país per després incorporar-los a la unitat on s’aprofita la més 

223 En línia a: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
224 En línia a: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/#series=PCTPATENTAPPLPC
225 En línia a: http://www.yozma.com/home/
226 Embassy of India, Tel Aviv | 2015 | The Cybersecurity Sector in Israel, en línia a: http://www.indembassy.co.il/pages.php?id=6666700#.WB-QjiR-iVA
227 The Cybersecurity Sector in Israel, en línia a: http://www.indembassy.co.il/pages.php?id=6666700#.WB-QjiR-iVA
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avançada tecnologia SIGINT (intel·ligència de senyals), s’utilitzen tècniques sofisticades de mineria de dades, i es 
conceben tecnologies altament avançades. Companyies clau del sector de la seguretat com Checkpoint, Imperva, 
Nice, Gilat, Waze, Trusteer, Wix o Fortscale tenen els seus orígens en la Unitat 8200. 

També cal destacar la Divisió Tecnològica Lotem-C4i de les Forces Armades Israelianes, que s’encarrega de la 
gestió dels camps de batalla virtuals i ciber-espionatge. 
Des de 2012, la Divisió s’enfoca en la lluita contra el te-
rrorisme a través de la formació de ciber-comands contra 
països hostils a Israel com Iran i els seus aliats. Un dels 
seus èxits va ser el llançament del virus Flame228 que va 
afectar al 2012 els sistemes informàtics que controlen la 
indústria petrolera d’Iran. 

Complicitats amb l’ocupació de Palestina
El complex industrial israelià de seguretat militar i de seguretat interna, la intel·ligència militar, el Go-
vern i les universitats conformen un ecosistema col·laboratiu que té com a inevitable conseqüència el doble 
ús de la tecnologia de la ciberseguretat i la defensa. D’una banda, gran part d’aquestes empreses proporcionen la 
seva tecnologia i saber a l’exèrcit israelià i al Ministeri de Defensa.

D’altra banda, hi ha tot un sistema de “portes gira-
tòries” entre les unitats israelianes d’elit militar 
com la unitat 8200 i el sector privat, beneficiat direc-
tament de la tecnologia i els coneixements adquirits en els 
abusos sistemàtics contra els drets humans i els crims de 
guerra comesos per aquestes unitats. Per posar un pa-
rell d’exemples il·lustratius d’aquestes portes giratòries: el 
fundador de Verint és Jacob “Kobi” Alexander,229 l’ex oficial 
de la intel·ligència israeliana; i un dels directors de Natu-
ral Speech Communication (NSC) és l’excap del Mossad, 
Shabtai Shavit.230

 
FOTOGRAFIA 9: Font: Israel Export Institute 231

Alguns exemples d’empreses que participen de la complicitat amb l’ocupació:
Israel Aerospace Industries (IAI) és de les empreses pioneres en la tecnologia de drons i la primera en llençar un 
dron de vigilància.232 Però també ha estat una de les empreses que més s’ha beneficiat de l’ocupació. El model Heron 
1 i Heron TP d’IAI són freqüentment utilitzats sobre el Territoris Ocupats Palestins i especialment sobre la Franja de 
Gaza. Són drons amb capacitat de llançament de projectils, concretament fins a 4 míssils Spike. Segons Human Ri-
ghts Watch, Israel hauria utilitzat drons Heron d’IAI i Hermes d’Elbit Systems, equipats amb míssils Spike i altres sobre 
Gaza.233 També se’n fa ús amb funcions de vigilància i identificació d’objectius. Existeixen evidències que asseguren 
que els drons Heron 1 van ser utilitzats durant l’Operació Pluges d’Estiu de 2006 sobre Gaza, on van morir més de 
400 palestins i palestines.234 L’any 2008, durant la Operació Plom Fos sobre Gaza, amb més de 1.330 palestins i pa-
lestines mortes es van tornar a fer servir drons d’IAI, model Heron TP. Els drons van precedir l’entrada de la infanteria 
israeliana, netejant l’àrea  i neutralitzant objectius amb míssils.235

Elbit Systems és, juntament amb IAI, una de les principals empreses pioneres i líders del sector de la seguretat en 
general i el desenvolupament de drons en particular. La tecnologia d’Elbit s’utilitza al mur de separació a través de 

228 En línia a: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-israel-developed-computer-virus-to-slow-iranian-nuclear-efforts-officials-say/2012/06/19/
gJQA6xBPoV_story.html
229 En línia a: http://www.forbes.com/sites/jwebb/2016/08/24/fugitive-ceo-kobi-alexander-indicted-to-us-after-decade-on-the-run/#13860f7a1e09
230 En línia a: http://www.iaesi.org.il/Eng/?CategoryID=329&ArticleID=918
231 En línia a: http://www.export.gov.il/files/cyber/CyberPresentation.pdf?redirect=no
232 El primer dron de vigilància és va llençar l’any 1979 sota el nom de Scout 
233 HRW, Report Precisely Wrong. En línia a: https://www.hrw.org/report/2009/06/30/precisely-wrong/gaza-civilians-killed-israeli-drone-launched-missiles 
234 Drone Wars UK, (2010) “Israel and the Drones War. Examining Israel’s production, use and proliferation of UAVs” pp.10
235 Ídem., pàg.11.

La unitat 8200 funciona com una 
incubadora tecnològica on es 
formen els futurs directius de les 
start-ups de seguretat d’Israel
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sistemes de detecció d’intrusos. El producte “Torch” està manufacturat específicament per a ser utilitzat al Mur de 
Confiscació. També produeix vehicles armats a control remot per vigilar zones al voltant del Mur. En els assentaments 
il·legals d’Ariel i Ar Ram a Cisjordània, Elbit i les seves subsidiàries proveeixen el sistema de vigilància de càmeres 
LORROS. Elbit és també un dels principals proveïdors de sistemes de seguretat de les Forces Armades Israelianes, 
per exemple, millorant la tecnologia dels F-16 israelians o els tancs Merkava. També proveeix de vaixells controlats 
de forma remota que han estat utilitzats a les costes de Gaza. Per últim, els drons armats Hermes 900 d’Elbit van ser 
utilitzats durant l’atac a Gaza de 2014.

Segons un informe de 2015 del grup de vigilància basat en la Unió Europea Privacy International, l’empresa israeliana 
Verint Systems Inc. va subministrar hardware i software per a funcions d’espionatge en línies fixes i mòbils de 
telefonia, així com xarxes d’internet als Governs de Kazhastan i Uzbekistan,236 que van ser finalment utilitzats per iden-
tificar i capturar opositors als Governs. Privacy International també relaciona a l’empresa Verint amb l’escàndol de les 
escoltes de la NSA.237

Nikuv International va estar presumptament implicada en la manipulació de llistes de votants i resultats finals de les 
eleccions a Zimbabwe, afavorint la reelecció del Mugabe i el seu partit PF.238

NSO Group Technologies va fabricar Pegasus, un malware que permet el monitoreig remot i l’extracció completa 
de dades dels Iphone. Segons Privacy Internacional, organització que es dedica a la denúncia de violacions de pri-
vacitat per part dels Estats i empreses, Pegasus podria haver estar utilitzat239 per Emirats Àrabs Units, Turquia, Israel, 
Tailàndia, Qatar, Kenia, Uzbekistan, Moçambic, Marroc, Iemen, Hongria, Aràbia Saudita, Nigèria i Bahrain.

Recomanacions a les institucions i empreses catalanes 

A la llum de les informacions anteriors, invertir o col·laborar amb la indústria militar, seguretat privada i seguretat tec-
nològica d’Israel implica potencials violacions del dret internacional i els drets humans, donat que és una indústria 
basada en l’expertesa de l’ocupació de Palestina i la infraestructura d’apartheid a Cisjordània i la Franja de Gaza. 
Per tal d’evitar complicitats amb les greus violacions de drets humans i del dret internacional humanitari; i en esperit 
del foment de la pau i de la transformació pacífica dels conflictes, l’Observatori de Drets Humans i Empreses al Nord 
d’Àfrica i Orient Mitjà recomana: 

• Que les administracions prenguin consciència que participar en esdeveniments que promoguin el desenvolupa-
ment tecnològic de l’exèrcit israelià i d’altres actors lligats a aquest, estan enviant un clar missatge d’aprovació de 
les agressions per part d’Israel, inclosos els seus crims de guerra i possibles crims contra la humanitat;

• En cap dels documents elaborats per ACCIÓ en relació a la promoció empresarial a Israel, s’ha trobat informació 
relativa als riscos i als impactes sobre els drets humans i el dret internacional humanitari a l’hora de cooperar a 
nivell empresarial amb Israel. Així, fins i tot, alguns documents d’ACCIÓ identifiquen Jerusalem com a capital d’Is-
rael.240  En aquest sentit, és part fonamental de la responsabilitat d’organismes públics de promoció empresarial i 
l’obligació facilitar a les empreses amb informacions completes, clares i adequades sobre el conflicte entre Israel 
i Palestinai les implicacions legals i ètiques que comporta establir col·laboracions amb determinats actors que 
actuen en el mercat israelià; i,

• Que les institucions catalanes estableixin mecanismes efectius de control i monitoreig de les empreses catalanes 
que participin en projectes de doble ús i d’altres agents empresarials que realitzin activitats còmplices amb l’ocu-
pació del territori palestí i amb les violacions de drets humans.

236 En línia a: https://www.privacyinternational.org/node/429
237 En línia a:  https://www.privacyinternational.org/node/61
238 En línia a: http://www.diamondintelligence.com/magazine/magazine.aspx?id=12033
239 En línia a: http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/08/25/everything-we-know-about-nso-group-the-professional-spies-who-hacked-iphones-with-a-
single-text/#e9c6464e3d65
240  ACCIÓ, (2016) Programa d’Innovació Internacional.
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6.1 Relació dels darrers convenis i acords firmats per part de la Generalitat i   els seus organismes amb entitats i institucions israelianes

Número de 
conveni

Data signatura Organisme Organisme Organisme Títol Matèria Vigència Data vigència Despesa

2011/4/009 29/11/2011 ACCIÓ MATIMOP-ISERD Departament d'Empresa i Ocu-
pació

Conveni de cooperació per a la promoció industrial, 
la recerca i el desenvolupament

Promoció econò-
mica

Sí 
(relacionat 
al conveni 
2013/4/025)

29/11/2014 (prorro-
gable automàticament 
per períodes de 3 
anys)

“Les parts manifesten 
expressament que el 
present Conveni no té 
contingut econòmic. 
Cada Part es farà 
càrrec de les despe-
ses generades”

2013/4/014 15/01/2013 ACCIÓ MATIMOP-ISERD Departament d'Empresa i Ocu-
pació Acord del Consorci BiophotonicsPlus

Investigació, no-
ves tecnologies, 
societat de la 
informació

Sí 31/08/2017
(no prorrogable)

Quantia: 724.718€
 (ACCIÓ, 2013)

2013/4/017 17/08/2013
Departament d'Agricultura 
Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Ministeri de Turisme 
d'Israel Altres

Acord d'associació entre la Generalitat de Ca-
talunya, mitjançant el Departament d'Agricultura 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, com 
a possible beneficiària d'una subvenció de la Unió 
Europea, i els socis del projecte objecte de sub-
venció, en el marc del programa de la conca Marina 
Mediterrània ENPI CBC

Agricultura Ra-
maderia, Pesca, 
Alimentació i Medi 
Natural

Sí 30/12/2022
(no prorrogable) Sense dades

2013/4/025 10/11/13 ACCIÓ MATIMOP-ISERD Departament d'Empresa i Ocu-
pació

Carta d'intencions pel desenvolupament de la coo-
peració entre ACCIÓ i MATIMOP

Promoció econò-
mica

Sí (pròrro-
ga conveni 
2011/4/009)

29/11/2014
(no prorrogable)

“Les parts manifesten 
expressament que el 
present Conveni no té 
contingut econòmic. 
Cada Part es farà 
càrrec de les despe-
ses generades”

2013/4/030 11/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Technion - Institut de 
Tecnologia d'Israel Ajuntament de Barcelona

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya, l'Ajuntament de Barcelona i Technion-Institut de 
Tecnologia d'Israel

Recerca Sí
Vigent fins a la de-
núncia d'alguna de les 
parts.

Acords específics no 
concretats 242

2013/4/031 12/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Universitat Hebrea de 
Jerusalem (HUJI) - Israel

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat Hebrea de Jerusalem (HUJI) - Israel

Recerca Sí 12/11/2018
(no prorrogable)

Acords específics no 
concretats

2013/4/032 10/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Institut de Ciència 
Weizmann (WIS) - 
Israel

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya i l'Institut de Ciència Weizmann (WIS) d'Israel

Recerca Sí
Vigent fins a la de-
núncia d'alguna de les 
parts.

Acords específics no 
concretats

2013/4/033 10/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Universitat de Tel-Aviv 
(TAU) - Israel

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya i la Universitat de Tel-Aviv (TAU) d'Israel

Recerca Sí
Vigent fins a la de-
núncia d'alguna de les 
parts.

Acords específics no 
concretats

2014/4/015 1/6/14 AGAUR Technion - Institut de 
Tecnologia d'Israel

Departament d'Economia i Co-
neixement

Conveni de col·laboració entre l'Israel Institute of 
Technology (TECHNION) i l'Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Recerca - col·la-
boració en el 
marc del pro-
grama TWINS 
(Towards 
INterrelations in 
Science).

No
(vinculat a 
l’acord vigent 
2013/4/030)

31 de desembre de 
2015 Quantia: 20.000€.

2014/4/016 28/05/2014 AGAUR Universitat de Tel-Aviv 
(TAU) - Israel

Departament d'Economia i Co-
neixement

Conveni entre la Tel-Aviv University (TAU) i l'Agèn-
cia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)

Recerca-
col·laboració en el 
marc del programa 
TWINS (Towards 
INterrelations in 
Science).

No
(vinculat a 
l’acord vigent 
2013/4/033)

31 de desembre de 
2015 Quantia: 10.000€

2014/4/017 26/05/2014 AGAUR Universitat Hebrea de 
Jerusalem (HUJI) - Israel

Departament d'Economia i Co-
neixement

Conveni entre la Hebrew University of Jerusalem 
(HUJI) i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR)

Recerca-
col·laboració en el 
marc del programa 
TWINS (Towards 
INterrelations in 
Science).

No

31 de desembre de 
2015
(Prorrogable per 
acord exprés de les 
parts.)

Quantia: 20.000€

Font: Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, gener del 2017.
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6.1 Relació dels darrers convenis i acords firmats per part de la Generalitat i   els seus organismes amb entitats i institucions israelianes

Número de 
conveni

Data signatura Organisme Organisme Organisme Títol Matèria Vigència Data vigència Despesa

2011/4/009 29/11/2011 ACCIÓ MATIMOP-ISERD Departament d'Empresa i Ocu-
pació

Conveni de cooperació per a la promoció industrial, 
la recerca i el desenvolupament

Promoció econò-
mica

Sí 
(relacionat 
al conveni 
2013/4/025)

29/11/2014 (prorro-
gable automàticament 
per períodes de 3 
anys)

“Les parts manifesten 
expressament que el 
present Conveni no té 
contingut econòmic. 
Cada Part es farà 
càrrec de les despe-
ses generades”

2013/4/014 15/01/2013 ACCIÓ MATIMOP-ISERD Departament d'Empresa i Ocu-
pació Acord del Consorci BiophotonicsPlus

Investigació, no-
ves tecnologies, 
societat de la 
informació

Sí 31/08/2017
(no prorrogable)

Quantia: 724.718€
 (ACCIÓ, 2013)

2013/4/017 17/08/2013
Departament d'Agricultura 
Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Ministeri de Turisme 
d'Israel Altres

Acord d'associació entre la Generalitat de Ca-
talunya, mitjançant el Departament d'Agricultura 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, com 
a possible beneficiària d'una subvenció de la Unió 
Europea, i els socis del projecte objecte de sub-
venció, en el marc del programa de la conca Marina 
Mediterrània ENPI CBC

Agricultura Ra-
maderia, Pesca, 
Alimentació i Medi 
Natural

Sí 30/12/2022
(no prorrogable) Sense dades

2013/4/025 10/11/13 ACCIÓ MATIMOP-ISERD Departament d'Empresa i Ocu-
pació

Carta d'intencions pel desenvolupament de la coo-
peració entre ACCIÓ i MATIMOP

Promoció econò-
mica

Sí (pròrro-
ga conveni 
2011/4/009)

29/11/2014
(no prorrogable)

“Les parts manifesten 
expressament que el 
present Conveni no té 
contingut econòmic. 
Cada Part es farà 
càrrec de les despe-
ses generades”

2013/4/030 11/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Technion - Institut de 
Tecnologia d'Israel Ajuntament de Barcelona

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya, l'Ajuntament de Barcelona i Technion-Institut de 
Tecnologia d'Israel

Recerca Sí
Vigent fins a la de-
núncia d'alguna de les 
parts.

Acords específics no 
concretats 242

2013/4/031 12/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Universitat Hebrea de 
Jerusalem (HUJI) - Israel

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat Hebrea de Jerusalem (HUJI) - Israel

Recerca Sí 12/11/2018
(no prorrogable)

Acords específics no 
concretats

2013/4/032 10/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Institut de Ciència 
Weizmann (WIS) - 
Israel

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya i l'Institut de Ciència Weizmann (WIS) d'Israel

Recerca Sí
Vigent fins a la de-
núncia d'alguna de les 
parts.

Acords específics no 
concretats

2013/4/033 10/11/13 Departament d'Economia i 
Coneixement

Universitat de Tel-Aviv 
(TAU) - Israel

Memoràndum d'Entesa entre el Departament d'Eco-
nomia i Coneixement de la Generalitat de Catalun-
ya i la Universitat de Tel-Aviv (TAU) d'Israel

Recerca Sí
Vigent fins a la de-
núncia d'alguna de les 
parts.

Acords específics no 
concretats

2014/4/015 1/6/14 AGAUR Technion - Institut de 
Tecnologia d'Israel

Departament d'Economia i Co-
neixement

Conveni de col·laboració entre l'Israel Institute of 
Technology (TECHNION) i l'Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Recerca - col·la-
boració en el 
marc del pro-
grama TWINS 
(Towards 
INterrelations in 
Science).

No
(vinculat a 
l’acord vigent 
2013/4/030)

31 de desembre de 
2015 Quantia: 20.000€.

2014/4/016 28/05/2014 AGAUR Universitat de Tel-Aviv 
(TAU) - Israel

Departament d'Economia i Co-
neixement

Conveni entre la Tel-Aviv University (TAU) i l'Agèn-
cia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)

Recerca-
col·laboració en el 
marc del programa 
TWINS (Towards 
INterrelations in 
Science).

No
(vinculat a 
l’acord vigent 
2013/4/033)

31 de desembre de 
2015 Quantia: 10.000€

2014/4/017 26/05/2014 AGAUR Universitat Hebrea de 
Jerusalem (HUJI) - Israel

Departament d'Economia i Co-
neixement

Conveni entre la Hebrew University of Jerusalem 
(HUJI) i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR)

Recerca-
col·laboració en el 
marc del programa 
TWINS (Towards 
INterrelations in 
Science).

No

31 de desembre de 
2015
(Prorrogable per 
acord exprés de les 
parts.)

Quantia: 20.000€

242 Les institucions acorden que “tots els acords financers, si escau, s’han de determinar sobre la base de projectes específics mitjançant la signatura d’acords 
específics i que les activitats i el llançament de qualsevol projecte o activitat dependran de la disponibilitat de fons.”
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L’Observatori de Drets Humans i Empreses al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà (ODHE) és una iniciativa ciuta-
dana que pretén estudiar l’impacte de les actuacions empresarials i econòmiques, identificant empreses i institucions 
que actuen a nivell transnacional, amb l’objectiu conèixer pràctiques i avaluar el respecte i compliment dels Drets 
Humans i la legislació vigent en matèria de Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari. 

L’Observatori es proposa construir recomanacions efectives que s’agrupin en un pla d’acció amb mecanismes con-
crets d’incidència per a garantir la protecció dels drets humans. Les recomanacions van dirigides no només a les em-
preses sinó també a la societat civil i, en especial, a les autoritats locals, regionals o estatals, que són les responsables 
davant la ciutadania de vetllar per una economia ètica i responsable. 

L’ODHE neix, doncs, amb l’objectiu de “contribuir a que la ciutadania de Barcelona prengui consciència de la vulne-
ració de Drets Humans a països en conflicte i incideixi en les institucions catalanes perquè regulin el teixit empresarial 
en el respecte i compliment de la legalitat vigent en matèria de Drets Humans.”, però està alineat i coordinat amb altres 
Observatoris a nivell de l’estat espanyol, europeu i global.

Una de les tasques de l’ODHE és elaborar informes i policy papers amb l’objectiu de promoure la implementació de 
mecanismes legals i institucionals que garanteixin polítiques de contractació, de promoció comercial i d’internaciona-
lització empresarial transparents i respectuoses amb els Drets Humans, en especial de les poblacions de regions en 
conflicte armat. 

Per això es proposa:
1. Promoure la transparència i el coneixement ciutadà sobre el comportament dels agents econòmics i de les seves 

accions empresarials, productives, comercials i financeres en relació al nostre context local i internacional.
2. Proporcionar informació rigorosa i factual a la ciutadania per tal que aquesta pugui exercir els seus drets de ma-

nera informada.
3. Contribuir a un coneixement que permeti desenvolupar polítiques de comerç exterior a Catalunya transparents i 

respectuoses amb els Drets Humans, especialment els de la població dels països en conflicte.
4. Contribuir a l’efectiva aplicació de les regulacions existents en el context català, estatal, de la Unió Europea i inter-

nacional per a la responsabilitat legal i ètica de les empreses transnacionals o d’altres i contra la seva implicació 
i complicitat en les vulneracions de drets humans i del dret internacional humanitari.

5. Contribuir al desenvolupament dels mecanismes de control de les relacions econòmiques empresarials per tal 
d’impedir aquelles que contribueixen a les violacions de drets humans i del dret internacional humanitari o a la 
seva justificació i legitimació.

6. Investigar i reflexionar sobre la relació entre les empreses i la vulneració dels drets humans així com del dret inter-
nacional humanitari, amb especial èmfasi en l’impacte sobre les relacions desiguals de gènere.

7. Investigar sobre les conseqüències de l’acció empresarial en l’opressió i repressió dels pobles i en el manteni-
ment o promoció de conflictes armats.

L’Observatori està format per un grup de recerca que identifica, analitza i investiga empreses transnacionals cata-
lanes o estrangeres que actuïn a Catalunya a la regió del Nord d’Àfrica i d’Orient Mitjà per tal d’avaluar l’impacte de 
les seves actuacions a nivell de drets humans. L’Observatori també compta amb un consell assessor format per 
persones expertes en dret internacional humanitari, dret internacional privat, conflictes i seguretat i drets humans. A 
més, l’Observatori també compta amb un grup d’incidència i un grup de comunicació. 




