
MOCIÓ QUE PRESENTA LA ENTIDAD MOLLET AMB CUBA 

Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida . 

 

La pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2 ha provocat una crisi global, principalment 
sanitària i econòmica. 

Els països del primer món, hem comprovat les dificultats que duran les diferents etapes i 
onades provocades per la pandèmia, s'han anat produint. 

Des de la manca de mascaretes, respiradors, llits d'UCI... al principi de la pandèmia o la 
manca de vacunes per cobrir les necessitats dels diferents països a l'etapa actual. 

Tot acompanyat d'una aturada econòmica que ha posat en perill l'estat de benestar dels 
països del primer món. 

Tenint en compte que vivim en un món globalitzat, on les diferents variants de la malaltia 
es dispersen amb gran facilitat, fins que la població mundial no sigui immunitzada, no 
podrem donar per tancada la pandèmia de la SARS-cov-2. 

Els països del primer món, amb recursos econòmics i capacitat tecnològica, hem tingut 
greus mancances de capacitat de reacció, si la mateixa situació de la pandèmia la 
traslladem als països en vies de desenvolupament, ens adonem que sense una política 
solidària , la crisi sanitària i econòmica pot generar en el rebrot de noves variants que 
tornaran a posar en perill milers de vides. 

La Republicà de Cuba, amb un sistema públic de salut i una indústria farmacèutica 
nacional, a aconseguit crear una vacuna eficaç contra la covid-19. 

Com a país en vies de desenvolupament i bloquejat  ha patit la crisi provocada per la 
covid-19 d'una manera excepcional. i malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els 
Estats Units durant el govern Obama, pràcticament tots aquests progresso van ser 
trencats pel govern de Trump. 

Donald Trump va prendre més de 240 mesures contra C uba durant els seus 4 anys 
de mandat, entre elles : 

-Va eliminar els creuers a Cuba per part de companyies nord-americanes. 

-Va restringir els vols de les aerolínies nord-americanes. 

-Va cessar les operacions de la Western Unió. 

-Va restringir les remeses a Cuba (totes aquestes mesures també van afectar els cubans 
residents als EUA o ciutadans cubà-nord-americanes) 

-Va sancionar a empreses cubanes en l'exterior. 

-Va perseguir qualsevol vaixell petrolier que transportés gas liquat o petroli a Cuba. 

- Se li nega l'accés a tecnologies mèdiques i inputs dels Estats Units i tercers països amb 
un component de fins al 10 per cent provinent del país del nord per lluitar contra la covid-
19. 



A més, com a país en vies desenvolupament , l'arribada de la pandèmia del SARS-CoV-
2, va provocar que les nacions tancaran els aeroports i bloquejaran les fronteres per a 
combatre la propagació del virus, els viatges de turistes a Cuba es van desplomar i l'illa va 
perdre una important font de divises, necessàries per poder realitzar comerç internacional. 

És per aquest motiu que Cuba fa una crida per demanar suport per l'adquisició de les 
xeringuilles necessàries per vacunar a la seva població i a escala internacional es posa en 
marxa la campanya: 

Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida . 

Amb aquesta campanya es vol aconseguir recursos econòmics per comprar les xeringues 
necessàries per immunitzar a la població de Cuba. 

A Europa aquesta campanya s'està desenvolupant a països com Alamània, Luxemburg, 
França , Suïssa o Espanya. 

L'ONG que estar realitzant la campanya en l'àmbit de l'estat Espanyol és SODEPAZ 
(www.sodepaz.org) que enviarà els recursos econòmics recaudats a la ONG MEDICUBA 
(www.medicuba-europa.org) encarregada de comprar les xeringues i enviar-les a l'Illa. 

Englobats en aquesta campanya volem fer partícip al consistori de MOLLET DEL VALLES 
en la campanya solidària "Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida" proposant els 
següents acords. 

 

Per aquests motius, els Grups Municipal de l'Ajuntament de Mollet presenten la següent 
proposta de resolució: 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- MOSTRAR el seu suport a la campanya internacional de "Els bloquejos maten, 
la teva solidaritat dóna vida.". com estudiar una aportacion  econòmicament al projecte 
que el Fons Català de Cooperació, per aquesta finalitat en materia de cooperació. 

 

SEGON.- FER ARRIBAR a la ciutadania de Mollet del Vallès a través dels mitjans públics 
de comunicació de l'ajuntament, informació sobre la campanya, "Els bloquejos maten, la 
teva solidaritat dóna vida", que adjuntem  (cartell i manifest). 

 

Mollet del Vallès, XX d'XX de 2021 


