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INFORMACIÓ DEL CASAL D’AMISTAT AMB CUBA DE BADALONA 

El Casal d’amistat amb Cuba de Badalona ha tramés un escrit al Conseller d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya Sr. Joan Ignasi Elena, denunciant la inactivitat de la 

Conselleria que dirigeix  front l’assetjament de més de 200 dies davant el consolat de 

la República de Cuba a Barcelona. 

Aquest assetjament el realitza un petit grup d’individus sota les sigles de la Alianza 

anticomunista llatinoamericana y europea. 

Allà es situen cada dia, impedint que el personal consular realitzi les seves tasques de 

forma adequada, patint actituds provocadores i violentes,  insults, humiliacions, 

empentes, inclús escoltar com es demanen accions més contundents que atempten 

contra la seva vida i seguretat. Tot això es permet per les autoritats catalanes, 

contravenint el dret internacional, concretament la Convenció de Viena en quan a les 

relacions consulars. 

La llibertat d’expressió d’un minúscul grup no pot passar per sobre dels drets del 

personal consular ni dels vianants i veïns de Passeig de gracia, ni pot contravenir els 

convenis internacionals signats pel nostre país. 

Es volen manifestar, d’acord, però a un altre lloc de la ciutat, tal i com es fa amb els 

altres consolats que son susceptibles de manifestacions de protesta. 

Aquesta situació la rebutgem per inacceptable jurídicament i per el contingut  

antidemocràtic i feixista dels fets que cada dia es repeteixen a Passeig de Gràcia. 
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Sr. Joan Ignasi Elena 

Conseller  d’Interior 

Generalitat de Catalunya 

 

El Casal d'amistat amb Cuba de Badalona ens posem en contacte amb vostè per primer cop, tot i que 

altres vegades entitats membres de Defensem Cuba ho han fet pel mateix tema que exposarem, no 

obtenint cap resultat fefaent fins el moment. 

Els fets son el continu assetjament al Consolat de la República de Cuba a Barcelona que ve donant-se 

quasi a diari a Passeig de Gràcia 32-34 des de començaments de 2021,i,  on les autoritats que teniu la 

competència, no esteu aplicant el dret internacional, ja que s’està violant la convenció de Viena sobre 

relacions diplomàtiques (art.29 entre d’altres). 

Sembla que es permeti aquest assetjament reiterat amb comportaments incívics, violents, sorollosos, 

irrespectuosos, d’inducció a l’odi i al delicte etc. des de fa molts mesos, perquè es el Consolat de la 

República de Cuba, ja que estem segurs que no es permetria davant de qualsevol altre consolat (ho hem 

viscut ...). 

Aquests manifestant, ja es veu que no son demòcrates, ans el contrari, per comportament, nom de 

l’Organització,  pels fets, discursos, etc. I a més no representen a ningú, ja que hi ha mes de 10 mil 

cubans a Barcelona i aquest grup agressiu no passa de 4 cubans que s’ajunten amb altres anticomunistes 

de països llatins i els dies que més, fan un grup de 8, pel que no s’entén que no es prenguin les mesures 

policials pertinents per eradicar fets com els descrits i alhora respectar la convenció de Viena. 

Aquesta situació desagradable i d’inseguretat la venim patint els usuaris del consolat –cubans i catalans- 

que anem a fer tràmits, i els vianants, el comerç i hotels del voltant i els seus clients, que intueixen que 

després de tants dies d’insults, amenaces, injúries i de desordres al final hi ha haurà violència física, 

perquè aquests individus estan buscant el límit de la paciència dels que viuen aquesta situació dia a dia. 

Estem d’acord en respectar la llibertat d’expressió dels manifestants, però s’ha d’exercir lluny del consolat 

i sense interferir en el treball del personal de la legació diplomàtica cubana a Barcelona.  

Els drets del personal diplomàtic els han d’assegurar les institucions del país receptor, això està clar, però 

a més, com a persones que viuen a Catalunya, els hem de procurar una acollida càlida i solidària, 

característiques essencials del nostre país i de les que estem molt orgullosos.  

Per tot això i en compliment de les lleis internacionals, 

- Sol·licitem de la conselleria d’Interior que es prenguin les mesures necessàries i no es permetin 

ni es tolerin actes d'aquesta índole davant el consolat de la República de Cuba, en tant que 

violen el dret internacional i en concret la Convenció de Viena.   

 

 

 

Barcelona, 4 de febrer de 2022 

 

 

Junta del Casal d’amistat amb Cuba de Badalona 


