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EL DRAMA MIGRATORI

Almenys 70
desapareguts
en un naufragi
davant de Tunis
b Fins a 16 immigrants

A

lmenys 70 immigrants
van morir ahir al naufragar la llanxa pneumàtica
en què viatjaven a Europa
des de les costes líbies, segons va informar l’agència de notícies estatal
tunisiana TAP. El bot pneumàtic va
ser albirat per vaixells de pesca tunisians quan navegava a la deriva
en aigües internacionals, a unes 40
milles de la ciutat meridional de
Sfax, capital econòmica de Tunis.
Un vaixell de pesca tunisià va
arribar a la zona i va aconseguir rescatar 16 persones més amb vida, la
majoria de les quals originàries de
l’Àfrica subsahariana, que van ser
traslladades a un hospital de la localitat. Almenys tres més les van
trobar ofegades.
Els immigrants provaven d’arribar il·legalment a Itàlia. El Ministeri
de l’Interior tunisià va indicar que
l’embarcació havia sortit de Zuara,
ciutat costanera de Líbia situada a
120 quilòmetres a l’oest de Trípoli.
A finals d’abril, el primer ministre tunisià, Youssef Chahed, es va
mostrar preocupat davant l’augment d’arribades d’immigrants
provinents de Líbia, país veí que
està immers en una guerra civil des
del 2011. «Temem que l’arribada de
refugiats a Tunis del 2011 es repeteixi», va declarar el cap del Govern
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b El bot pneumàtic en

sobre els combats que des de fa un
mes hi ha a Trípoli entre el Govern
reconegut per l’ONU i les tropes sota el comandament del mariscal Jalifa Hafter.
/ En gairebé tres
setmanes de combats han mort
més de 550 persones, mentre que
prop de 2.000 han resultat ferides i
més de 30.000 s’han vist obligades
a desplaçar-se de manera interna,
segons l’Organització Mundial de
la Salut. Els combats han afectat
igualment els milers d’immigrants
que estan confinats en centres de
detenció del sud de Trípoli.
Malgrat la presència de patrulleres europees, les platges que s’estenen entre Trípoli i la frontera amb
Tunis s’han convertit en els últims
dos anys en el principal bastió de
les màfies que trafiquen amb éssers
humans.
Coincidint amb aquesta nova
tragèdia del Mediterrani, el director de l’oenagé Proactiva Open
Arms, Òscar Camps, va denunciar
ahir la mort d’almenys 250 persones al Mediterrani durant els 100
dies que el vaixell de l’organització va estar bloquejat al port de
Barcelona.
Així ho va expressar l’activista català en un acte de la Barcelona School
Management (BSM) de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF). L’Open Arms va
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Guaidó
insisteix en
una possible
intervenció
militar forana

més van ser rescatats, què viatjaven va ser
la majoria originaris de albirat a 40 milles de
països subsaharians
la costa magribina
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33 Uns immigrants desembarquen a l’illa de Lampedusa, ahir.

Open Arms denuncia
que van morir almenys
250 persones en els 100
dies en què el vaixell
va estar retingut a BCN

salpar el 23 d’abril del port de Barcelona, on estava bloquejat per Capitania Marítima des de feia més de 100
dies, per portar ajuda humanitària
als ports grecs de Samos, Lesbos i Salònica, però sense permís per participar en tasques de rescat d’immigrants al Mediterrani central.
L’any passat van morir en aigües
del Mediterrani un total de 2.297
persones; el 2017, la xifra va pujar
a 3.139 persones, mentre que el
2016 van ser 5.143, davant les 3.783
del 2015 i les 3.283 de l’any anterior. Segons dades de l’Organització Internacional per a les Migracions, organisme vinculat a les Nacions Unides, més de 113.000 migrants van aconseguir travessar el
2018 el Mediterrani i arribar a les
costes d’Europa a través de les tres
rutes principals de la migració irregular, que desemboquen a Itàlia,
Espanya i Grècia. H

El cap del Parlament de Veneçuela, Juan Guaidó, que més de mig
centenar de països reconeixen
com a president interí del país,
va dir ahir en una entrevista a la
cadena Telemundo que una «cooperació militar estrangera no seria intervenció» perquè l’Assemblea Nacional pot autoritzar-la.
«Responsablement, hem d’avaluar totes les opcions. En el cas de
cooperació militar estrangera,
no seria intervenció, perquè el
Parlament Nacional és l’únic que
podria autoritzar missions militars estrangeres».
Guaidó va assegurar que aquesta és una «opció» que està sobre la
taula i que han tractat d’aquest tema amb els EUA. «Hem parlat de
totes les possibilitats. Altre cop,
quina és la millor opció, la que en
menys temps possible ens ajudi a
atendre l’emergència, produeixi
estabilitat, governabilitat i ens
empenyi a unes eleccions».
Segons la seva opinió, ja fa molt
de temps es va creuar la «línia vermella» que justificaria aquesta
presència militar estrangera. Va
indicar que l’única intervenció estrangera actualment al país és de
Cuba, amb agents d’intel·ligència i
contraintel·ligència, i la presència
d’avions militars russos, fet que va
qualificar d’«escàndol».
Va reconèixer que necessiten
més suports de militars i va ser rotund a l’afirmar que el que no volen és un «enfrontament entre
germans». «No volem un enfrontament entre les forces armades. Esperem que es pronunciïn en bloc»,
va declarar.
Guaidó ha convocat noves protestes per avui a tot el país: «No ens
trauran dels carrers». H

