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17.5. Dossier de premsa de la campanya Open Rafah for Ayman 
 
 
 
 
 

 
 

OPEN RAFAH FOR AYMAN 
 

Together we can make a difference for Ayman,  
together we can make a difference for Palestine 

 
Junts podem fer-ho per l’Ayman, 
junts podem fer-ho per Palestina 
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CAMPANYA 

 
OPEN RAFAH FOR AYMAN 

 
Grup al Facebook 

http://www.facebook.com/?ref=home#/group.php?gid=262043602733&ref=ts 
 

Causa al Facebook 
http://apps.facebook.com/causes/causes/436893 

 
Signatures online 

http://www.petitiononline.com/salam123/petition.html 
 
 
 
 

CONTACTE 
 
 

Justin M. Theriault, Cristina Valentí i Arnau Llaberia 
 

Skype: justintheriault / cristina.valenti. / arnausy 
M. openrafahforayman@gmail.com 

T. 0034 651 161 872 

mailto:openrafahforayman@gmail.com
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MANIFEST · 21 de gener de 2010 

 

OPEN RAFAH FOR AYMAN 
 

Together we can make a difference for Ayman,  
together we can make a difference for Palestine 

Junts podem fer-ho per l’Ayman, 
junts podem fer-ho per Palestina 

 
 
Ayman Talal E. Quader és un jove palestí nascut el 19 de juliol de 1986 a la ciutat de Gaza 
(Palestina), on ha viscut al llarg de la seva vida. Com a estudiant palestí que estima la seva terra i 
que sempre ha somiat en la llibertat de la seva gent, Ayman ha treballat dur per aconseguir un 
dels objectius més importants de la seva vida: poder estudiar a Europa. 
 
Recentment, Ayman ha aconseguit una beca acadèmica per realitzar el Màster Internacional en 
Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Universitat Jaume I de Castelló. També ha 
obtingut un visat d’estudiant amb el fi de cursar aquests estudis, els quals començaran el febrer 
de 2010 i es desenvoluparan fins al mes de maig de 2012. 
 
“L’únic que vull és que es respectin els meus drets bàsics, com el de l’educació. Aquests drets 
estan protegits per totes les resolucions internacionals i les Nacions Unides”, apunta Ayman en 
una entrevista. “No demano un miracle, és el meu dret. Tinc tots els documents necessaris: el 
visat, l’acceptació de la universitat i també cartes de suport”, afegeix per després preguntar-se: 
“Per què m’impedeixen sortir de Gaza i entrar a Espanya?”. 
 
“La situació a les fronteres és extremadament complicada”, diu Ayman. “Des que Hamas va sortir 
elegit com el líder del poble palestí l’any 2006, el govern d’Israel ha declarat i, de mica en mica 
imposat, un estat de setge a la Franja de Gaza”, assegura el jove. 
 
Les condicions a les fronteres són molt complexes, fent gairebé impossible que els palestins que 
viuen a Gaza puguin sortir de la seva terra sota cap concepte, ni tan sols per rebre tractament 
mèdic, visitar familiars o estudiar a l’estranger. Les fronteres, incloent la de Rafah –l’únic pas 
entre Gaza i Egipte– estan controlades per les Forces de Seguretat israelianes. Tanmateix, Israel 
manté un control més indirecte sobre Rafah que en les altres fronteres que comuniquen Gaza 
amb el territori d’Israel, segons la delimitació de les Nacions Unides en la Resolució 242 de 1967. 
 
Les autoritats egípcies han actuat com a còmplices del Govern d’Israel pel que fa als càstigs 
col·lectius infringits sobre la població civil, en contra de la Resolució 22 de la IV Convenció de 
Ginebra de 1949. Egipte ha impedit l’entrada de materials per a la construcció i de la necessària 
ajuda humanitària a la Franja de Gaza, abans i després de la Operació Plom Fos (Operation Cast 
Lead). El resultat és de milers de persones sense sostre que pateixen gana sense cap més 
esperança que la comunitat internacional. 
 
L’agència de notícies Maan va informar a principis d’aquest mes de gener que, al llarg del 2009, 
les fronteres de Gaza tan sols es van obrir 33 vegades en total, fet que significa un greu crim 
contra la humanitat.  
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Israel i Egipte estan incomplint les lleis i convencions internacionals que garanteixen el lliure accés 
a l’educació per a Ayman, tal i com es recull en l’esperit de la Declaració Universal dels Drets 
Humans de les Nacions Unides en el seu Article 28 així com el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (ICESCR, en les seves sigles en anglès) de l’any 1966. 
 
L’objectiu d’aquest manifest és enviar un missatge clar i ferm als governs d’Egipte i Israel: JA N’HI 
HA PROU! Això és una crida a advocats, polítics, periodistes, estudiants i activistes dels drets 
humans per tal que s’uneixin a la lluita per l’Ayman i el seu dret a l’educació en què sempre tant 
ha somiat.  
 
Junts podem fer-ho per Ayman, junts podem fer-ho per Palestina. 
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ENTREVISTA A AYMAN QUADER · 27 de gener de 2010 

 
 

“Tinc una beca per un màster en estudis de pau, 
no de guerra, i vull ajudar el meu poble” 

 
 
Ayman Talal E. Quader és un jove palestí nascut el 19 de juliol de 1986 a la ciutat de Gaza 
(Palestina), on ha viscut al llarg de la seva vida. Com a estudiant palestí que estima la seva terra i 
que sempre ha somiat en la llibertat de la seva gent, Ayman treballa en organitzacions 
humanitàries per ajudar el seu poble. Ara ha rebut una beca i té el visat per estudiar  el Màster 
Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Universitat Jaume I de 
Castelló. Tot i això, la complexa situació a les fronteres s’està convertint en un autèntic problema 
per sortir de la seva terra. El curs comença el 8 de febrer i Ayman espera poder creuar el pas de 
Rafah per poder agafar el vol que surt d’El Caire, aquest dilluns. 
 
 
Quins sentiments t’envaeixen ara mateix? 
Ara mateix tinc sentiments contradictoris: esperança i preocupació alhora. Tinc l’esperança que 
podré creuar la frontera a finals de mes, un sentiment que es veu reforçat per la solidaritat 
internacional que està rebent el meu cas. Per una altra banda, però, cada vegada estic més 
preocupat perquè la data d’inici del màster s’apropa i em fa por no poder sortir de Gaza. No és 
alentidor tenir aquests dos sentiments al mateix temps. 
 
 
Què esperes de les autoritats israelianes? 
Aquesta pregunta és molt àmplia però, com a palestí 
que viu a Gaza, és molt difícil esperar gaire del costat 
israelià. 
 
 
Què significa per tu estudiar aquest màster a 
Castelló? 
Ho significa absolutament tot, és el meu futur i és el 
meu somni. Pel que fa al camí que he de seguir per 
ajudar a la meva gent de Gaza i de la resta de 
Palestina, és primordial que pugui estudiar a la 
Universitat Jaume I. 
 

 

 
 

Ayman mostra la carta d’acceptació de la 
Universitat Jaume I i el seu visat per poder 

viatjar a Espanya 

 
 
 
Com és el teu dia a dia a la Franja de Gaza? 
El meu dia a dia el dedico a alleugerir el patiment de la meva gent. Com a activista humanitari 
d’una ONG internacional, la meva rutina diària se centra en compartir el meu temps amb les 
persones que més ho necessiten, assegurar-me que allò més essencial per sobreviure ho tenen 
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cobert a partir dels recursos de què disposo. També he implementat diversos projectes per 
infants a la Franja de Gaza. A més, sóc escriptor i periodista independent i procuro que la veu de 
la meva gent, dels palestins, es faci sentir a nivell internacional. 
 
 
Creus que les accions a Internet per donar suport a la teva causa et permetran sortir de Gaza 
per estudiar a Castelló? 
Certament, Internet ha ajudat a donar a conèixer el meu cas i també a mi, a nivell emocional, ja 
que m’ha aportat molta esperança. Des que va entrar en funcionament, m’ha ajudat a estar 
animat. Veig que no estic lluitant tot sol i que hi ha moltes persones que donen suport a la meva 
causa.  
 
 
Què ha de passar perquè puguis ser el 8 de febrer a Castelló? 
En primer lloc, cal el suport i la solidaritat internacional tal i com està succeint actualment. En 
segon lloc, la causa necessita un cert impuls polític per a pressionar les pertinents autoritats 
diplomàtiques espanyoles d’El Caire per tal que s’iniciïn els preparatius necessaris amb les 
autoritats frontereres d’Egipte. Tinc una beca per un màster en estudis de pau, no de guerra. Vull 
ajudar al meu poble per la via intel·lectual i no a través de formes de resistència violenta. Aquests 
estudis m’ajudarien a aconseguir el meu objectiu. 
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ENTREVISTA A JUSTIN M. THERIAULT · 27 de gener de 2010 

 
 
Justin M. Theriault és un canadenc establert a Barcelona des de principis de 2009. Nascut a 
Ottawa, el 17 de juny de 1980, és una persona compromesa amb la causa palestina, poble que ha 
visitat en diferents ocasions, on ha realitzat estades de cooperació. Les seves connexions amb 
persones que, com ell, aposten per la pau i els drets humans el va portar a conèixer Ayman 
Quader i fer tot el necessari per ajudar-lo a poder estudiar a la Universitat Jaume I. Actualment, 
s’ha convertit en el màxim responsable de la campanya Open Rafah for Ayman a l’Estat espanyol. 
 
 
Com va començar tot plegat? 
Tot va començar quan vaig sentir a parlar del cas de l’Ayman a través de dos amics meus, Ashie 
Hirji i Eliahi Priest. L’Ashie és la responsable de Heart in Action, una organització humanitària per 
la qual Ayman també treballa. Com que l’Ashie i l’Eliahi sabien que he estat involucrat en causes 
relacionades amb Palestina, em van preguntar si hi havia alguna cosa que jo pogués fer. I així va 
començar tot. 
 
 
Quan va ser la primera vegada que vas sentir a parlar de l’Ayman? 
Vaig assabentar-me de la situació fa tres setmanes, tot i que sé que aquest problema afecta molts 
estudiants de Gaza des que Hamas va guanyar les eleccions l’any 2006. 
 
 
Qui està involucrat en aquesta campanya? 
El nucli del grup està format pels citats Ashie 
Hirji i Eliahi Priest, Arnau Llaberia, la periodista 
Cristina Valentí i jo mateix. El politòleg i expert 
en el conflicte entre Israel i Palestina, Norman 
Finkelstein, també s’ha implicat donant a 
conèixer la causa entre els seus contactes a 
Israel i als Estats Units, fet que va donar un gran 
impuls a la campanya. 
 

 
 

Justin M. Theriault 

 
Què va fer que et sentissis tan involucrat en la causa des del principi? 
El meu cor sempre ha estat amb el poble de Palestina. Sento que la comunitat internacional no ha 
treballat suficient per ajudar aquesta gent tenint en compte la situació que ja fa 61 anys que dura. 
Els palestins necessiten el suport de la comunitat internacional per garantir que es respectin els 
drets humans, els quals han estat i continuen essent retinguts per la ocupació israeliana i el 
govern d’Israel, per una qüestió política d’Israel i els Estats Units. Considero que l’educació és un 
dret Universal i un valor sagrat per a qualsevol ideal de societat progressista. Si no podem garantir 
el lliure accés d’Ayman a l’educació, aquesta idea de societat avançada quedarà en això, en tan 
sols un ideal. 
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RESSÒ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
 
ABC – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=250036 
 
 
EPA – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ha8mXwH5wU4Jk1lGQP8VNmjoxEZg 
 
 
La Información – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://fotos.lainformacion.com/educacion/universidad/el-bloqueo-de-gaza-frustra-el-sueno-de-
joven-palestino-de-estudiar-en-espana_IyU4OQw6KFbHeAAiUaMms5  
 
 
Las Provincias – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://www.lasprovincias.es/20100127/comunitatvalenciana/castellon/bloqueo-gaza-frustra-
sueno-201001271032.html 
PDF: https://www.uji.es/xpf/fichero/REVISTA/19838638/ARXIU_PDF/2801m8.pdf 
 
 
LEVANTE DE CASTELLÓ - 27.01.10 
España negocia para que Israel y Egipto dejen que un estudiante de Gaza viaje a Castelló 
https://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=19826007 
 
 
Orange – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://actualidad.orange.es/nacional/el_bloqueo_de_gaza_frustra_el_sueno_de_joven_palestino
_de_estudiar_en_espana_376104.html 
 
 
Público – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://www.publico.es/agencias/efe/289272/bloqueo/gaza/frustra/sueno/joven/palestino/estudi
ar/espana 
 
 
Telecinco – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/noticia/1188610/1188610 
 
 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ha8mXwH5wU4Jk1lGQP8VNmjoxEZg
https://www.uji.es/xpf/fichero/REVISTA/19838638/ARXIU_PDF/2801m8.pdf
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Terra Noticias – 27.01.10 
El bloqueo de Gaza frustra el sueño de joven palestino de estudiar en España 
http://noticias.terra.es/2010/mundo/0127/actualidad/el-bloqueo-de-gaza-frustra-el-sueno-de-
joven-palestino-de-estudiar-en-espana-00.aspx 
 
 
20 MINUTOS – 28.01.10 
La UJI mediará para que un estudiante palestino pueda salir de Gaza para estudiar en España 
http://www.20minutos.es/noticia/616309/0/ 
 
 
ABC – 28.01.10 
España trata de ayudar a catorce estudiantes palestinos a salir de Gaza 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=251810 
 
 
ADN – 28.01.10 
UJI mediará para que estudiante palestino retenido en Gaza viaje a Castellón 
http://www.adn.es/lavida/20100127/NWS-2451-UJI-Castellon-Gaza-estudiante-palestino.html 
 
 
EL MUNDO – CASTELLÓN AL DIA - 28.01.10 
El bloqueo de Gaza cercena el Máster por la Paz de la UJI 
https://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=19838470 
 
 
LEVANTE - 28.01.10 
Exteriores media con El Cairo para que el estudiante de Gaza pueda viajar a Castelló 
http://www.levante-emv.com/portada-castello/2010/01/28/exteriores-media-cairo-estudiante-
gaza-pueda-viajar-castello/673598.html 
 
 
RÀDIO TELEVISIÓ VALENCIANA - 28.01.10 
Reportatge sobre Ayman Quader i la seva situació amb entrevistes a l’estudiant, a la coordinadora 
del Màster i a un membre de la campanya Open Rafah for Ayman 
http://www.youtube.com/watch?v=dUQR8qgUCKE 
 
 
LAS PROVINCIAS - 29.01.10 
España negocia la salida del estudiante palestino de la UJI por Jordania o Egipto 
https://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=19851553 
 
 
LEVANTE DE CASTELLÓ - 29.01.10 
España media como presidenta de la UE para que Ayman llegue a Castelló 
https://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=19851040 
 
 

http://www.20minutos.es/noticia/616309/0/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=251810
http://www.levante-emv.com/portada-castello/2010/01/28/exteriores-media-cairo-estudiante-gaza-pueda-viajar-castello/673598.html
http://www.levante-emv.com/portada-castello/2010/01/28/exteriores-media-cairo-estudiante-gaza-pueda-viajar-castello/673598.html
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THE PALESTINE TELEGRAPH – 01.02.10 
CAS meets: Ayman Talal Quader 
https://www.uji.es/xpf/fichero/REVISTA/19969784/ARXIU_PDF/0204j01.pdf 
 
 
LAS PROVINCIAS - 02.02.10 
“Quiero ayudar a los palestinos a través de estudios de paz, no de violencia” 
https://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=19894342 
 
 
LAS PROVINCIAS - 03.02.10 
El palestino del Máster por la Paz cambia su vuelo a la espera de una resolución 
https://www.uji.es/cocoon/xpfpub/genera-contenido-pdf2?tcont_id=1757&c_id=19946003 
LEVANTE DE CASTELLÓ - 03.02.10 
España insiste para que Israel y Egipto dejen que el estudiante de Gaza viaje a Castelló 
http://www.uji.es/xpf/fichero/REVISTA/20010063/ARXIU_PDF/0208j01.pdf 
 
 
ABC - 08.02.10 
De Gaza a la UJI de Castellón 
http://www.uji.es/xpf/fi 
 
 
EL MUNDO – CASTELLÓN AL DIA - 08.02.10 
Israel autoriza a salir de Gaza ya al estudiante de la UJI 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/08/gaza-jaume-i/676824.html 
 
 
LEVANTE DE CASTELLÓ - 08.02.10 
Israel autoriza al joven palestino salir de Gaza para estudiar el master de la paz en la Universitat 
Jaume I de Castelló 
http://www.uji.es/xpf/fichero/REVISTA/20010063/ARXIU_PDF/0208j01.pdf 
 
 
LEVANTE - 08.02.10 
De Gaza a la Universitat Jaume I 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/08/gaza-jaume-i/676824.html 
 
 
BLUE PLANET, GREEN LIVING - 09.02.10 
Shedding light on injustice in Gaza 
http://www.blueplanetgreenliving.com/2010/02/08/shedding-light-on-injustice-in-gaza 
 
 
ADN - 10.02.10 
Joven palestino logra salir de Gaza para estudiar en universidad española 
http://www.adn.es/local/valencia/20100210/NWS-0262-Joven-Gaza-universidad-palestino-
estudiar.html 


