
 
 

L’acord que la UVic ha signat amb el Rambam Health Care Campus implica 
col·laboració amb la Facultat de Medicina de l’Institut Technion, que té 

relacions amb l’exèrcit d’Israel i amb empreses armamentístiques 
 
El 20 de novembre de 2013 vam presentar la campanya “Complicitats que maten”, una campanya que 
vol informar, conscienciar i promoure adhesions en contra dels convenis de col·laboració que les 
autoritats acadèmiques de la UVic han signat amb Rambam Health Care Campus i la Universitat de 
Haifa, dos centres universitaris israelians. L’acord signat amb el Rambam Health Care Campus implica 
col·laboració amb la Facultat de Medicina de l’Institut Tecnològic d’Israel, el Technion. Així ho 
manifesta el Rector de la UVic, el senyor Jordi Montaña, en l’article “La internacionalització de la UVic” 
publicat al seu bloc el mateix dia que presentàvem la campanya. Avui publiquem aquest document 
sobre les relacions que Technion té amb l’exèrcit de l’Estat d’Israel i dues de les empreses 
armamentístiques més potents del país. També apuntem algunes de les conseqüències que aquestes 
relacions tenen entre la població palestina i tots els civils que han estat atacats amb les seves armes. 
 
S’han preguntat mai, els dirigents de la nostra universitat, què busquen aquests importants centres de 
recerca israelians quan signen acords amb la UVic? Els promotors de la campanya tenim el 
convenciment que no: ni el Rector de la Universitat de Vic, ni el President de la Fundació Universitària 
Balmes i Alcalde de Vic, el Sr. Josep Maria Vila d’Abadal, ni moltes de les persones que fins ara s’han 
mostrat d’acord amb la signatura dels convenis, com l’equip de govern del nostre Ajuntament, o que 
han optat per no posicionar-se públicament. TECHNION està clarament implicat amb les polítiques 
d’ocupació de l’estat d’Israel. Els acords que la UVic ha signat amb l’Hospital de Rambam i Technion 
signifiquen fer-se'n còmplice, per legitimació. És precisament això el que busquen aquests centres, i el 
govern d’Israel, en última instància: legitimació internacional per mantenir i seguir aprofitant-se de 
l’ocupació dels Territoris Palestins. 
 
Institut Tecnològic d’Israel (Technion):  
 

 TECHNION ha participat en la militarització de  l’excavadora “IDF Caterpillar D9” i en el 

desenvolupament del seu sistema de control remot.  

o Durant l’ofensiva militar de l’any 2002 a Cisjordània (Operació Escut Defensiu) aquesta 

excavadora va ser utilitzada per arrasar el camp de refugiats de Jenin. L’operació militar 

a Jenin va començar el 3 d’abril i acabà el 18. Més de 150 edificis van ser destruïts. 52 

palestins, la meitat d’ells civils, i 23 soldats israelians van deixar-hi la vida.  

o El 16 de març de 2006, l’activista nord-americana Rachel Corrie va morir aixafada per 

una d’aquestes excavadores mentre intentava aturar la demolició d’una casa palestina a 

la Franja de Gaza.  

o Actualment aquestes excavadores són utilitzades per a la demolició de cases 

palestines. Segons denuncia The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) 

des de l’any 1967 l’exèrcit d’Israel ha destruït prop de 25.000 cases palestines entre 

Gaza i Cisjordània, ocasionant el desplaçament de més de 160.000 palestins (4 

vegades Vic, per cert).  

http://md.technion.ac.il/
http://www.technion.ac.il/en/
http://mon.uvic.cat/jordi-montana/la-internacionalitzacio-de-la-uvic/
http://es.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_FDI_9
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rachel_Corrie
http://www.icahd.org/
http://www.icahd.org/sites/default/files/Displacement_Policy_Info.pdf


 TECHNION ha participat en el desenvolupament d’un sistema per detectar túnels subterranis. 

Els túnels són l’única via que té la població de la Franja de Gaza per trencar el bloqueig al que 

es veu sotmesa des de 2005. Segons informa el britànic The Guardian (22/11/2013), el 

bloqueig que Israel ha imposat a la Franja de Gaza des de 2005, juntament amb la destrucció 

de túnels per part d’Egipte (col·laborador imprescindible en l’opressió del poble palestí), estan 

convertint la Franja de Gaza en un territori totalment inhabitable: més del 80% dels seus 1.7 

milions d’habitants necessiten ajuda humanitària i s’espera que el 65% de les famílies acabin 

aquest any amb greus necessitats alimentaris. 

 TECHNION ha obert un centre pel desenvolupament de tecnologia electroòptica conjuntament 

amb l’empresa Elbit Systems, una de les principals empreses israelianes fabricants de 

materials electrònics de defensa. 

o ELBIT SYSTEMS és un dels dos principals contractistes de la tanca de detecció 

electrònica, component clau del Mur d’Apartheid que Israel construeix a Cisjordània. A 

juliol de 2004 el Tribunal Internacional de Justícia va declarar il·legal el Mur i que  

significava una violació del Dret Internacional per part de l’Estat d’Israel. 

o A Juny de 2008, i en el marc del mateix acord que ELBIT SYSTEMS i Technion van 

establir per l’obertura del centre de recerca en tecnologia electroòptica, ELBIT 

SYSTEMS va anunciar la convocatòria d’unes beques a partir de les quals en els 

següents cinc anys concediria fins a mig milió de dòlars per fer recerca a la Technion.  

o El següent any, l’any 2009, TECHNION va concedir el títol de Doctor Honorari al 

President i Director Executiu ELBIT SYSTEMS, Yosef Ackerman. A març de 2013, 

Ackerman va anunciar que sota el seu lideratge Elbit Systems s’havia convertit en 

l’empresa armamentística (ell diu de defensa) més gran de l’estat d’Israel i una de les 

líders arreu del món. 

o L’any 2009, el Ministeri de Finances de Noruega va retirar les inversions que tenien a 

Elbit declarant que no volien contribuir amb el finançament d’empreses tant directament 

relacionades amb la violació del Dret Internacional Humanitari.  

o L’any 2010, la institució financera més gran de Dinamarca (Danske Bank), i el Fons de 

Pensions més gran de Suècia van fer el mateix. 

 TECHNION ofereix formació específica d’enginyers per treballar a ELBIT SYSTEMS i RAFAEL 

ADVANCED DEFENSE SYSTEMS.  

 RAFAEL és una empresa armamentística estatal que desenvolupa y produeix tecnologia militar 

tant per l’Exèrcit israelià com per a l’exportació. Un dels seus productes “estrella” són diferents 

components pel principal tanc de l’exèrcit d’Israel, el Merkava (actualment en la seva quarta 

versió: Mark IV). També és el fabricant del míssil “intel·ligent” TAMUZ, utilitzat tant per 

bombardejar el Líban, com Gaza, com més recentment Síria. 

 Tant RAFAEL com ELBIT SYSTEMS, per vendre els seus productes a l’exterior es 

promocionen tot argumentant que els seus productes han estat “testats en combat”. Quin 

interès poden tenir aquestes dues companyies en acabar amb el conflicte i l’Ocupació 

dels Territoris Palestins? 

 TECHNION participa d’ATIDIM, un programa acadèmic especial pels joves israelians que 

posposen la seva entrada a l’exèrcit i així fer-ho amb formació acadèmica. A través de 

programes com aquest, s’ofereix ajuda econòmica, social i acadèmica als sectors 

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/22/gaza-uninhabitable-blockade-united-nations?CMP=twt_gu
http://ir.elbitsystems.com/phoenix.zhtml?c=61849&p=irol-newsArticle&ID=1376090&highlight
http://www.elbitsystems.com/elbitmain/aerospace
http://www.whoprofits.org/company/elbit-systems
http://internacional.elpais.com/internacional/2004/07/09/actualidad/1089324001_850215.html
http://ir.elbitsystems.com/phoenix.zhtml?c=61849&p=irol-newsArticle&ID=1376090&highlight
http://ir.elbitsystems.com/phoenix.zhtml?c=61849&p=irol-newsArticle&ID=1724934&highlight=
http://online.wsj.com/news/articles/SB125197496278482849
http://online.wsj.com/news/articles/SB125197496278482849
http://online.wsj.com/news/articles/SB125197496278482849
http://www.bdsmovement.net/2010/danske-bank-divests-from-elbit-and-africa-israel-632
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=172146
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=172146
http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=172146
http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx
http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx
http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx
http://www.rafael.co.il/Marketing/281-963-en/Marketing.aspx?searchText=Merkava+Mark+IV
http://ca.wikipedia.org/wiki/Merkava
http://www.tanks-encyclopedia.com/modern/israel/Merkava.php
http://www.jspace.com/news/articles/idf-reveals-classified-missiles-used-in-lebanon-and-gaza-wars/2567
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4431606,00.html
http://atidim.org/en


econòmicament més vulnerables de la societat israeliana. Els àrabs amb nacionalitat israeliana, 

al no ser cridats a l’exèrcit, així com els objectors de consciència jueus que rebutgen entrar-hi, 

queden exclosos d’aquest tipus de programes. A canvi d’aquesta ajuda, i una vegada acabats 

els estudis, els estudiants entren a formar part de l’exèrcit i són empleats segons els estudis 

cursats. S’especialitzen en dret, medicina i recerca científica, entre d’altres.  

 En comparació amb la resta d’institucions acadèmiques israelianes, TECHNION és el centre 

amb major percentatge d’estudiants que serveixen a la reserva de l'exèrcit, molts dels quals 

formen part tant de l'elit acadèmica de Technion com de l'elit militar a l’exèrcit.  

 Amb totes aquestes vinculacions amb la indústria armamentística, no és d’estranyar que 

nombrosos estudiants de TECHNION hagin tractat directament temes relacionats amb el 

desenvolupament d’armes complexes en el procés de recerca de les seves tesis.  

 A més dels beneficis habituals pels reservistes, TECHNION vabecar als estudiants que durant 

els bombardejos sobre Gaza a finals de 2008 i principis de 2009 (Operació Plom Fos) 

s’allistessin com a reservistes i servissin a l’exèrcit. Més de 1300 persones, un terç de les quals 

menors, hi van morir.  

Davant del que hem exposat aquí, demanem a les autoritats de la UVic i la FUB que reconsiderin la 
seva decisió i anul·lin els acords de col·laboració amb aquesta institució. Establir complicitats amb 
TECHNION és establir COMPLICITATS QUE MATEN. 
 
També demanem a tothom qui llegeixi aquest document que el comparteixi i s’adhereixi al manifest de 
la campanya. Moltes gràcies.  
 
 
Vic, 7 de gener de 2014   
 
 
Complicitats que maten 
complicitatsquematen@gmail.com 
www.complicitatsquematen.wordpress.com 
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