
               PORTS DE LA MEDITERRANIA I ELS MIGRANTS       

   Està passant que en els ports del Mare Nostrum 
(Mediterrani) no estan deixant desembarcar als immigrants 
recollits en condicions de navegació  precàries o fins i tot de 
esfondraments de pàteres i també  de  bots de goma a la deriva,  
en al mar i recollits per vaixells de ONG dedicades al salvament 
dels nàufrags. 

  En ports italians de Sicília les autoritats, han admès el 
desembarcament de persones malaltes i han denegat la resta de 
persones a bordo dels vaixells. I han ordenat als vaixells que 
marxin a aigües internacionals sota la multa de 50 mil euros si no 
ho fan. 

  Els capitans dels vaixells han contestat dient que les LLEIS 
DEL MAR existents obliguen a recollir, cuidar i portar a port als 
nàufrags i que totes les nacions sense excepció son obligades a 
complir-les ( tots els antecedents històrics ho confirmem i que els 
marins han complert escrupolosament sempre) 

  Aquesta llei universal afecta a tots els Estats de la mar 
Mediterrània, especialment a Espanya, França, Itàlia i Grècia que 
son els ports de destinació dels immigrants, 

  Cal tenir en compte també la Declaració dels Drets Humans 
Universals de les Nacions Unides, en els articles 13/1 i 13/2 i el 
Article 14.Remarcar també l’acord del Tractat de París per a una 
nova Europa signat el 21 Novembre del 1990, dins del marc de la 
Conferencia de Seguretat i Cooperació (CSCE) amb la finalitat de 
mantenir principis ètics i pau en Europa. (Aquests anys hi havia 
una disposició sincera de una convivència entre estats i el tractat 
de París per a una nova Europa es una conseqüència). 

  Si es volen evitar les migracions d’Orient, acabin les guerres 
que ja els duren molts anys. I en el cas d’Àfrica facin projectes de 
desar rollo econòmic sostenibles a base de les noves energies i 
capital del primer món (justament el que impedeix l’entrada dels 
nàufrags). I el problema es resoldrà. 



 Per tot l’exposat demanem a la seva institució la seva 
intervenció per evitar aquestes morts i la seva continuïtat. 

   No dubtem del seu interès i que ho poden fer possible. 

                  JUSTICIA I PAU SANT JUST Novembre 2022.    

                       Jesús Castro Chesa President. 

  

  Aquest escrit s’ha enviat a les següents institucions: 

Parlament Europeu 
Parlament Español 

Parlament de Catalunya 
Nacions Unides 

Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Sant Just Desvern 

Amnistia Internacional 
Amics de la UNESCO de Barcelona 

Open Arms 


