
Hem decidit participar en el Primer Certàmen de Cartes a Pilar Rahola, que ha estat motivat 
pel seu escrit “Héroes de mochila”,  atès que considerem que el  tracte que dispensa l'autora als 
cooperants internacionals, com és el cas de l'Ariadna Jové, és denigrant i vexatori, ja que els titlla 
de “kumbaiàs”, adolescents, i herois de butxaca, obviant que en la gran majoria dels casos fan una 
tasca encomiable, sempre de manera voluntària, altruista, sense ànim de lucre i anònima, que és 
esencial per evitar el col·lapse en moltíssims conflictes arreu del món. Com l'Ariadna, formem part 
d' un moviment de solidaritat i hem colaborat com a brigadistes internacionals, en aquest cas amb el 
poble de Panamà, a través de la Fundació Pau i Solidaritat i a l'Associació Catalana per la Pau, que 
desenvolupen tasques de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

En l'escrit de la Pilar Rahola no s'expliquen les circumstàncies de la detenció de la cooperant 
pro palestina, Ariadna Jové, a Ramala,  capital de Cisjordània.  L'exèrcit israelià en detenir-la va 
argumentar que li havia expirat el visat d'Israel i que era coneguda per estar involucrada en revoltes 
il·legals i interferir amb les Forces de Defensa d'Israel (Tzahal). És fonamental saber que Ramala es 
troba inclosa en l'anomenada zona-A del territori palestí, zona en la que, segons els acords d'Oslo de 
1993, signats  pel govern israelià i  l'Organització per a la Liberització de Palestina,  està sota el 
control de l'Autoritat Nacional Palestina i que les forces de seguretat d'Israel, no poden entrar a 
menys que es tracti d'un fet urgent de risc per a la seguretat. Per un altre costat, s'ha d'aclarir que 
l'Ariadna coopera amb el Moviment de Solidaritat Internacional que reconeix el dret de la població 
palestina  a  resistir  la  violència  i  ocupació  israeliana,  utilitzant  les  tàctiques  d'acció  directa  no 
violenta.

Per últim, no es poden obviar les paraules de l'autora qualificant les actuacions de l'estat 
d'Israel  sobre  el  poble  de  Palestina  dient  “  por  supuesto puede  cometer  y  comete  atropellos  e 
irregularidades. Pero tanto como cualquier otro país, en situación de conflicto grave. Y cuando ello 
ocurre, los propios mecanismos de control democrático hacen su trabajo”. El Consell de Seguretat 
de l'ONU i la seva Assemblea  General han emés desenes  de resolucions instant al govern d'Israel a 
retirar-se dels territoris ocupats durant la guerra del 1967, a aturar la construcció d'assentaments 
il·legals en territori palestí  i on s'afirma el dret inalienable dels palestins a la lliure determinació, a 
la independència i la soberania nacionals i també el seu dret a retornar a les seves llars i propietats, 
de les que han estat desallotjats i desarrelats. La gran majoria de les resolucions continuen avui dia 
sense ser respectades i a més l'estat d'Israel ha continuat la seva política d'asfíxia de l'economia de 
Palestina amb la construcció del mur israelià de Cisjordània, iniciat el 2004.


