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COREA DEL NORD

Pequín limitarà la venda
de petroli a Pyongyang
La Xina també prohibirà importar
productes tèxtils nord-coreans
ARA
BARCELONA

El gran aliat del règim comunista
de Corea del Nord, la Xina, sembla
que li gira l’esquena. Pequín va
anunciar ahir que limitarà el subministrament de petroli al país a
partir de l’1 d’octubre, d’acord amb
les sancions imposades pel Consell
de Seguretat de l’ONU.
L’anunci del ministeri de Comerç
xinès, publicat a la seva pàgina web,
indica que Pequín respectarà el límit
d’exportació de 500.000 barrils de
productes derivats del petroli per als
últims tres mesos del 2017 i de dos
milions per als següents anys.
“Les autoritats xineses publicaran una notificació basada en la situació de les exportacions quan
s’aproximin al límit màxim. A partir d’aquest moment, desplegaran
la prohibició d’exportar productes
de petroli refinat per a la resta de
l’any”, assegura el comunicat.
La mesura es complementa amb
la prohibició general d’importar

productes tèxtils nord-coreans per
part d’empreses xineses. La venda
de roba és una de les principals
fonts d’ingressos del país que lidera Kim Jong-un.
Les dues mesures han estat justificades pel govern xinès “amb
l’objectiu d’aplicar la resolució número 2.375 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides” sobre la
gestió d’alguns productes que impliquen el comerç d’importació i
exportació amb Corea del Nord.
Tot i que la limitació del subministrament de productes de petroli refinat no entrarà en vigor fins
al mes que ve, les exportacions de
gas natural liquat i petroli condensat queden prohibides de manera
immediata.
El govern xinès no va precisar
cap xifra de les actuals exportacions
de petroli refinat a Corea del Nord
ni la quantitat en què es reduiran
quan s’apliqui la mesura. Pequín ha
remarcat que mantindrà una part
del subministrament de petroli per
garantir la subsistència del poble
coreà, però ha remarcat que el seu

Milers de
persones van
congregar-se
ahir a la capital
nord-coreana
per protestar
en contra de les
sancions de
l’ONU. AFP

ús per al programa de míssils balístics està prohibit per l’ONU.
La mesura es va publicar en un
comunicat a la pàgina web del ministeri de comerç xinès. Al text, Pequín reitera els termes de les sancions acordats a Nova York el 12 de
setembre, que la República Popular de la Xina és el principal soci comercial de Corea del Nord i, tradicionalment, el seu principal suport
polític.
La Xina va fer públiques les sancions contra el règim de Kim
Jong-un el mateix dia en què es va
detectar un terratrèmol de magni-

tud 3 a l’escala de Richter a la regió
nord-oriental de Corea del Nord.
En un primer moment, el Centre
Nacional de Terratrèmols de la Xina va indicar que el sisme podria estar relacionat amb una nova prova
nuclear. L’epicentre es va produir
en una zona a prop d’un centre de
proves atòmiques del règim. Cap al
final de la jornada la mateixa agència xinesa ho va desmentir.
Pyongyang va afirmar ahir davant l’ONU que està entrant en la
“fase final” de l’establiment d’un
sistema nuclear que, assegura, només té finalitats defensives.e

