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SITUACIÓ INSOSTENIBLE A ALTA MAR

El pesquer amb
11 immigrants
torna a Espanya
b El ‘Nuestra Madre

Loreto’ desatén el
Govern, que l’instava
a anar a Líbia
NACHO HERRERO
VALÈNCIA

E

l pesquer alacantí Nuestra
Madre Loreto va posar rumb
a Espanya ahir a la tarda
amb els 11 immigrants
dels 12 que va recollir fa deu dies en
contra del criteri del Govern que insistia que els havia de desembarcar
en un port de Líbia, una opció que
la tripulació del barco de Santa Pola
no considera segura ni per a ells ni
per als seus passatgers.
Durant el dia, des de Carbopesca,
l’associació a què pertany el barco,
ja s’havia avisat que la situació al
vaixell era «insostenible» davant de
la falta d’aliments i de combustible
i que, en cas de no haver-hi una solució immediata, posarien rumb al
seu port base.
Però el Govern, malgrat la creixent pressió de les oenagés i fins i
tot de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats
(Acnur), va insistir a no contemplar
cap altra opció que la de Líbia, i fins
i tot el president Pedro Sánchez va
fer una crida directa al patró del
Nuestra Madre Loreto.
L’‘AQUARIUS’ / «Tots, i quan dic tots no
em refereixo només al Govern d’Espanya sinó als ciutadans i a barcos
privats, estem sotmesos a la llei internacional i a la llei comunitària,
que són clares. En casos com
aquest, el que s’ha de fer és anar al
port proper més pròxim i segur. I
ara hi ha aquesta possibilitat. Tots
estem sotmesos a la legislació inter-

nacional i comunitària i és el que li
demanaria al patró del barco», va
assenyalar a Buenos Aires, on ha
participat en la cimera del G-20. Segons Sánchez, quan el mes de juny
passat es va autoritzar que l’Aquarius posés rumb a Espanya amb més
de 600 immigrants a bord la situació no era la mateixa. «No hi havia
un port segur pròxim i ara sí que
n’hi ha», va afirmar.
Però des del barco es va insistir
que el port segur més proper era
Malta, que,com Itàlia, s’ha negat a
rebre’ls, i van afirmar que no volen
carregar amb el pes del que els pugui passar a aquestes persones en
un país del qual el mateix Ministeri
d’Afers Estrangers espanyol recomana sortir.
La decisió del pesquer la va avançar Òscar Camps, fundador de
l’oenagé Open Arms, que ha atès
aquests dies els immigrants i que
va aconseguir que divendres se
n’evacués un pel seu delicat estat
de salut.
«Tornen a Espanya
amb la dignitat d’haver rescatat
persones en perill de mort i anteposen protegir les seves vides a les conseqüències que aquest fet pugui
portar», va escriure.
A Santa Pola, on es van concentrar prop de mig miler de veïns en
recolzament a la tripulació i exigint una solució a la situació,
creuen que el pesquer pot tardar
quatre o cinc dies a tornar a casa, segons l’estat del mar.
La tornada suposa un notable
perjudici per a l’armador d’un barco que va partir d’aquest port alacantí a començaments de novembre
i que tenia previst tornar el dia 21
de desembre amb les bodegues atapeïdes de marisc per Nadal. H
PERILL DE MORT /

33 El ‘Nuestra Madre Loreto’, dijous passat.

PERSECUCIÓ DE MATINADA

Mor a Esplugues un home que
fugia dels Mossos amb cotxe
b Els agents afirmen
que va morir a causa
d’una aturada cardíaca
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Un home de 31 anys i de nacionalitat espanyola que fugia dels
Mossos d’Esquadra va morir dissabte a la matinada a Esplugues
de Llobregat (Barcelona) instants
després que dos vehicles de la policia autonòmica bloquegessin el
pas al vehicle amb el qual hauria
emprès l’escapada. La víctima, segons fonts policials, es va presentar poc abans a la comissaria de
Sant Feliu de Llobregat. Estava
molt nerviós i provava d’explicar
als agents un relat inconnex i

mancat de sentit. Quan els agents de
guàrdia van trucar als serveis mèdics
del SEM perquè l’atenguessin, l’home va sortir de la comissaria a carrera, va pujar al cotxe amb què havia
arribat i va començar la persecució.
Ja des d’un primer moment, insisteixen les mateixes fonts, va quedar
clar que l’home era un perill al volant fora de control. Va fugir donant
cops a tot el que s’interposava en el
seu camí, i els agents van demanar
immediatament ajuda a les comissaries més pròximes per tallar-li el pas.
La persecució va durar uns 10 minuts i va acabar ja al terme municipal d’Esplugues. En la confluència
dels carrers dels Països Catalans i
Laureà Miró, un cotxe patrulla dels
Mossos li va barrar el pas, mentre
que un altre el bloquejava per impe-

dir que retrocedís marxa enrere.
Fins i tot així, l’home va continuar
accelerant i va aconseguir durant
uns segons arrossegar sobre la calçada el cotxe que li impedia avançar.
Eren les 1.40 hores de la matinada.
El que va passar a continuació,
gravat amb un telèfon mòbil des de
la vorera contrària, són els últims
segons de vida del conductor. Diversos agents s’hi van acostar per treure’l del cotxe. En les imatges, sembla
que un dels policies aconsegueix
desprendre part de la carrosseria
amb les mans i un altre colpeja la
porta del vehicle repetidament.
L’home va morir allà, segons els
agents, a causa d’una aturada cardíaca. Els serveis d’emergència no li
van veure, a falta de l’autòpsia, cap
traumatisme. H

