
MOSTRA DE SUPORT A L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG POLÍTIC, ECONÒMIC, COMERCIAL I 

FINANCER PER PART DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA CONTRA CUBA  

Han quedat enrere les declaracions de l’expresident dels Estats Units Barack Obama en que 
qualificava el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra Freda, 
i reconegués que no ha funcionat per als objectius històrics dels Estats Units. Malgrat els avenços 
de les relacions entre Cuba i els Estats Units durant el govern Obama, pràcticament tots van 
estar trencats pel govern de Trump. A més, es va empitjorar la política de bloqueig a Cuba en el 
seu mandat fins i tot retirant el seu personal diplomàtic de l'Havana, afegint amb això una gran 
dificultat als ciutadans de Cuba, que han de viatjar abans a un altre país per demanar el visat 
d'entrada als EUA. 
 
També, altra vegada, Estats Units ha posat a Cuba en la seva Llista de Països Patrocinadors del 
Terrorisme i, en aquest temps de pandèmia, ha posat en marxa una fortíssima campanya de 
desprestigi i persecució de les Brigades Mèdiques Cubanes que, en conveni amb l’Organització 
Panamericana de la Salut ─un organisme de l'ONU─, Cuba continua col·laborant amb nombrosos 
països empobrits que ho sol·liciten, així com a Italià i Andorra. 
 
Amb el govern de Biden, que ja ha dit que “revisar la política de Trump cap a Cuba no es una 
prioritat”, el bloqueig es manté, amb més de 40 mesures contra Cuba preses per Trump i 
perjudicant així la qualitat de vida dels cubans i les cubanes. Es calcula que el bloqueig li ha costat 
a la illa despeses per un valor de 125.873 milions de dòlars i actualment amb la greu crisi 
sanitària a causa del COVID, es troba en una situació de desprotecció. 
 
Cuba és un dels països del món que ha desenvolupat les seves pròpies vacunes, però el problema 
que se li ha afegit és que actualment, tot i tenir la vacuna, no pot comprar xeringues i no pot 
garantir la vacunació de la població a causa de l'embargament comercial per part dels Estats 
Units. Els èxits de Cuba són encara més extraordinaris si es té en compte que, des de 2017, 
l'administració de Trump va llançar punitivament 240 noves sancions, accions i mesures per 
endurir el bloqueig de 60 anys a Cuba, incloses gairebé 50 mesures addicionals durant la 
pandèmia, que només a el sector de la salut li van costar més de 200 milions de dòlars. 
 
Cuba té una població d'11 milions de persones, per això necessita comprar prop de 34 milions 
de xeringues per poder immunitzar-les. Son multitud de campanyes que s’han organitzat a nivell 
internacional per enviar ajuda humanitària basada en el material mèdic necessari per poder 
vacunar a la població.  
 
El sector biotecnològic de Cuba és únic; de propietat i finançament totalment estatal, lliure 
d'interessos privats, els beneficis no es busquen a escala nacional i la innovació es canalitza per 
satisfer les necessitats de salut pública. Desenes d'institucions de recerca i desenvolupament 
col·laboren compartint recursos i coneixements en lloc de competir entre elles, el que facilita 
una via ràpida des de la recerca i la innovació fins als assajos i l'aplicació.  
 
Cuba té la capacitat de produir entre el 60 i el 70% dels medicaments que consumeix el país, un 
imperatiu derivat del bloqueig dels Estats Units i de el cost dels medicaments en el mercat 
internacional. També hi ha fluïdesa entre les universitats, els centres de recerca i el sistema de 
salut pública. Aquests elements han demostrat ser vitals en el desenvolupament de les vacunes 
cubanes per a la covid-19. 
 
Des del Consell Mixt de Cooperació volem mostrar el nostre suport a l’aixecament del bloqueig 
polític, econòmic, comercial i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra 
Cuba i manifestar-se a favor d’unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, 
la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats. 
 
Es voldria instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’estat espanyol la necessitat que en 
les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica expressin la condemna pel 
manteniment del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer a Cuba, així com els encoratgi 
a derogar, el més aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli. 
 


