
 
Ajuntament de Pedreguer

DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  SOLIDARITAT  I  SUPORT  ALS 
BOMBERS  MANUEL  BLANCO,  JOSÉ  ENRIQUE  RODRÍGUEZ  I  JULIO 
LATORRE, DE L’ONG PROEM-AID

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

És  sobradament  coneguda  la  monumental  tragèdia  humanitària 
desencadenada per l’èxode massiu produït a la Mediterrània occidental, central 
i, especialment, oriental, a partir del 2015 i com a conseqüència, entre altres 
factors,  dels  incomptables  conflictes  bèl·lics  del  Pròxim Orient.  Un  flux  que 
empeny  les  persones  a  llançar-se  a  la  mar,  en  condicions  de  potencials 
nàufrags,  per  tal  de  fugir  de  la  guerra.  Homes,  dones,  xiquets,  xiquetes, 
arriscaven  i  arrisquen  les  seues  vides  per  assolir  la  seguretat  que  han  de 
proporcionar-los els Estats, d’acord amb els tractats internacionals.

En  el  marc  d’aquesta  dramàtica  circumstància,  els  bombers 
professionals Manuel Branco, Julio Latorre i Enrique Rodríguez, membres de 
l’ONG PROEM-AID, acudiren, per iniciativa pròpia, a l’illa de grega de Lesbos 
per tal de desenvolupar-hi activitats de rescat i salvament marítim. PROEMAID 
és  una  associació  sense  ànim  de  lucre,  inscrita  al  Registre  Nacional 
d’Associacions, i  que està constituïda per professionals de l’emergència que 
presten el seu treball de forma voluntària i altruista. La seua encomiable tasca 
ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals es troba el XXV Premi 
d’Honor Vila de Pedreguer a la Defensa de les Llibertats i la Solidaritat (2016).
Des de l’inici de la missió a Lesbos, PROEM-AID ha comunicat el seu treball al 
ministeri  espanyol  d’Afers  Estrangers,  a  través de l’ambaixada espanyola  a 
Grècia,  i  a  les  autoritats  gregues  competents  i,  directament,  a  la  guàrdia 
costanera.

En el desenvolupament de la seua tasca, els tres bombers esmentats 
foren detinguts, en la matinada del dijous 14 de gener de 2016, per la guàrdia 
costanera grega i posats a disposició judicial per un suposat delicte de tràfic de 
persones, en grau de temptativa, i de possessió d’armes. Concretament, foren 
arrestats juntament amb dos voluntaris danesos més, aquests pertanyents a 
l’ONG Team Humanity, en una nau de la qual es trobaven circumstancialment 
embarcats els membres de PROEM-AID la nit en què foren detinguts. Els tres 
bombers acudiren a la crida de l’ONG danesa per a eixir a la mar, en haver 
rebut l’avís de l’existència d’una embarcació en problemes. En tornar a port, 
després de buscar-la  sense èxit,  la  nau danesa fou interceptada en aigües 
gregues, sense migrants a bord, tal com testimonia l’expedient judicial.
Després de tres dies d’arrest en els calabossos de la guàrdia costanera de 
Mitilene,  i  havent  rebut  l’assessorament  lletrat  d’un  advocat  grec,  els  tres 
bombers andalusos foren posats en llibertats, previ abonament d’un dipòsit de 
cinc mil euros cadascun per tal de garantir la seua compareixença en la vista 
oral  fixada per  al  7  de maig  de 2018,  en  la  mateixa localitat,  la  capital  de 
Lesbos.
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Cal  recordar  que,  a  més  d’haver  estat  interceptats  sense migrants  a 
bord, el Dret del mar –ordenament jurídic d’obligat compliment– i, en especial,  
el  Conveni  sobre Seguretat  de la  Vida en la  Mar,  SOLAS, i  Sobre Busca i 
Rescat,  SAR,  imposen  obligacions  irrenunciables  sobre  el  salvament  de 
nàufrags,  sense  perjudici  de  l’estatut  jurídic  del  nàufrag,  i  imposa, 
indubtablement, al socorrista l’obligació del trasllat d’aquell a un port segur.
Tot i les adversitats i la desafortunada criminalització de l’activitat de tres dels 
seus  membres,  PROEM-AID  continua  desplegant,  a  hores  d’ara,  la  seua 
encomiable tasca de busca i  rescat en aquestes i  altres localitzacions de la 
Mediterrània.

Per  tot  el  que  s’acaba  d’exposar,  i  vistes  les  notòries  qualificacions 
professionals, i tenint plena confiança en l’absoluta innocència en els càrrecs 
que se’ls imputen, l’Alcalde de Pedreguer 

RESOL

Primer.-  Manifestar  el  seu  suport  als  bombers  Manuel  Blanco,  José 
Enrique  Rodríguez  i  Julio  Latorre  per  la  seua  tasca  humanitària,  realitzant 
treballs de rescat i salvament a l’illa grega de Lesbos.

Segon.-  Expressar  la  seua  plena  confiança  en  la  innocència  dels 
esmentats  bombers  respecte  dels  càrrecs  que  injustament  se’ls  imputa, 
brindant-los amb la present declaració el seu més ferm suport i solidaritat.

Tercer.- Reconéixer públicament, una vegada més, la utilitat i el caràcter 
humanitari de l’ONG PROEM-AID (distingida amb el XXV Premi d’Honor Vila de 
Pedreguer a la Defensa de les Llibertats i  la Solidaritat), com a organització 
constituïda per professionals de les emergències que presten el seu treball de 
manera voluntària i altruista en la realització de tasques de salvament marítim 
d’homes, dones, xiquets i xiquetes en circumstàncies extremes. PROEM-AID 
no  és,  en  cap  cas,  mereixedora  de  la  criminalització  de  què  és  objecte 
actualment en aquest i altres casos semblants. 

Quart.- Expressar una vegada més la seua ferma convicció en el dret de 
tots i totes els i les sol·licitants d’asil, refugi o qualsevol altra forma de protecció 
internacional  subsidiària,  a  sol·licitar  aquest  estatut  en  les  condicions  que 
estipulen els convenis internacionals,  i  tot  això més enllà del reconeixement 
que  suposa  el  compliment  del  deure  irrenunciable  d’auxili  a  nàufrags 
–independentment de l’estat jurídic que aquests tinguen o a què espiren–, que 
queda acreditat en la públicament celebrada tasca dels tres bombers andalusos 
i de l’ONG a què pertanyen.

Cinqué.- Traslladar la present resolució al Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, per tal que siga traslladada al Govern de Grècia.

Pedreguer, a 5 d’abril de 2018
L’Alcalde, Sergi Ferrús Peris(signatura digital)
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