
  

Manifest 
 
 Els bloquejos maten la solidaritat  dóna vida.  

 

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

Com a país bloquejat  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, que va prendre més de 240 mesures contra Cuba durant els seus 4 anys de 
mandat, entre elles: 

- 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 els viatges de turistes a Cuba es desplomes perdent 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 de la covid-19. 

Englobats en aquesta campanya, diferents partits polítics i associacions volem fer partícip 
a la ciutadania de Mollet del Vallès , perquè en forma de donacions i difusió aconseguim 
aportar els recursos necessaris per immunitzar a la població de la Republicà de Cuba. 

 


