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El govern de Pedro Sánchez i Yolanda 
Díaz a la “Cimera de les Amèriques”... 

de Biden!
El govern nord-americà de Joe Biden 

ha decidit convidar a la cimera de les 
Amèriques, que se celebra a Los Angeles 
del 6 al 10 de juny, a una representació 
del govern espanyol, fet que ha fet que el 
diari Granma, ¿òrgan del PC cubà es pre-
gunti “serà que Espanya és a Amèrica?” 
Recordem que Biden ha organitzat una 
cimera a la seva mida, excloent-ne la par-
ticipació de Cuba, Nicaragua i Veneçuela. 
I que amb aquesta invitació cerca suports 
per a les seves decisions a l’organització 
de l’esdeveniment.

Recepció d’immigrants de Centreamèrica
Granma explica, a propòsit de la invitació 
a Espanya, que “La invitació al costat dels 
mars té el centre d’atenció al tema dels mi-
grants (…) L’administració nord-america-
na espera que Espanya accepti duplicar o 
triplicar el nombre de treballadors tempo-
rals procedents de Centreamèrica”.

En aquesta apreciació, Granma coinci-
deix amb el diari ABC, l’editorial del qual 
del 8 de juny explicava que “el fet que una 
font de l’Administració Biden hagi admès 
que Espanya forma part de l’acord migra-
tori que s’abordarà a la Cimera de les 
Amèriques per ser un país receptor d’im-
migrants que intenten entrar il·legalment 
als Estats Units (…) respon a un intent 
desesperat de la Casa Blanca per aplacar 
l’arribada massiva d’immigrants i fer front 
a una crisi larvada que, en un any i mig, ha 
afectat més de tres milions de persones, i 
davant de la qual no sembla trobar solu-
cions”.

Els EUA, la política dels quals ha des-
truït bona part de les bases econòmiques de 
subsistència i de les bases de convivència 
als països de Centreamèrica, es veuen en-

frontats ara a una onada d’immigració mas-
siva de ciutadans d’aquests països, que 
fugen de la violència i de la fam, i que or-
ganitzen caravanes massives per reclamar 
que se’ls obrin les fronteres dels EUA.

I parla ABC de “la disposició del 
Govern espanyol, una altra vegada opaca, 
a acceptar qualsevol condició que imposi 
els Estats Units perquè millorin les rela-
cions bilaterals”. I té raó. El govern se sot-
met a allò que dicten els EUA, com ha 
passat amb el canvi de posició respecte del 
Sàhara Occidental. El dimecres 8, de nou, 
davant el Congrés dels Diputats, Pedro 
Sánchez justificava el suport al dictat 
nord-americà sobre el Sàhara occidental, 
l’únic objectiu del qual és fer prevaldre els 
interessos de l’administració americana, en 
relació en particular a implicar la monar-
quia de Marroc a la defensa de l’Estat sio-
nista d’Israel.

Passa el mateix amb l’organització a 
Madrid de la Cimera de l’OTAN per a més 
glòria de Biden. I amb moltes altres qües-
tions, algunes directament contràries als 
interessos d’aquest país, de la seva econo-
mia i de la seva població. Fa poc hem co-
negut que Algèria ja no és el subministrador 
de gas natural més gran per a Espanya, sinó 
els EUA. Però, a diferència del gas algerià, 
que arriba per gasoductes, els EUA ens ve-
nen un gas natural liquat, transportat per 
vaixell, un 50% més car i profundament 
antiecològic (s’extreu per fracking i el 
transport amb vaixell suposa una elevada 
producció de CO2 , mentre aquí es tanquen 
les mines de carbó per “combatre l’escal-
fament global”).

Fins ara, aquests acords per “recol·lo-
car” immigrants es feien amb països colo-
nials i semicolonials (el Regne Unit amb 

països africans com Rwanda, la Unió 
Europea amb Turquia, Austràlia amb 
Papua Nova Guinea i el petit Estat de 
Nauru, a la Micronèsia,Espanya, amb el 
Marroc i el Senegal): La idea de Biden 
d’utilitzar Espanya per resoldre el seu pro-
blema d’immigrants centreamericans de-
mostra com consideren els Estats Units 
Espanya i com es considera el govern de 
Pedro Sánchez i Yolanda Díaz en la seva 
relació amb els EUA.

Una cimera amb exclosos
Mentre que Biden convida el govern es-
panyol a participar a la Cimera, el seu 
govern ha decidit excloure’n tres països 
americans: Cuba, Nicaragua i Veneçuela, 
al·legant que “no són règims democrà-
tics”. Com si al llarg de la història els EUA 
no haguessin donat suport a totes les dic-
tadures de Llatinoamèrica o fins i tot pro-
mogut cops militars per enderrocar gover-
ns democràtics i substituir-los per dicta-
dures més afins als interessos dels EUA i 
les seves multinacionals.

L’exclusió d’aquests tres països ha mo-
tivat reaccions per altres, com Mèxic, 
Argentina, Xile, Bolívia i Hondures. El 
Govern de Mèxic va amenaçar de no par-
ticipar-hi i, finalment, ha optat perquè no 
hi acudeixi el president Andrés Manuel 
López Obrador. Tampoc hi ha assistit la 
presidenta d’Hondures Xiomara Castro. 
Sens dubte, aquesta decisió mostra una 
resistència a plegar-se als dictats de l’Ad-
ministració Biden.

En tot cas, la participació del govern 
espanyol en una cimera on s’ha decidit 
excloure els que molesten el govern 
dels EUA és una forma de suport a 
aquestes exclusions.
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