
 

 

MOCIÓ DE REBUIG DEL PARTIT AMISTÓS DE LA SELECCIÓ DE FUTBOL ESPANYOLA 
CONTRA LA SELECCIÓ DE GUINEA EQUATORIAL I DE SUPORT A L’INICI D’UN PROCÉS 
DEMOCRÀTIC A LA REPÚBLICA DE GUINEA EQUATORIAL 
 
Des de l’any 1979, el general Teodoro Obiang ostenta la presidència de la República de Guinea 
Equatorial, a la qual va arribar mitjançant un cop d’estat i en la que s’ha mantingut mitjançant 
successives convocatòries electorals, qualificades com a fraudulentes per observadors 
internacionals. 
 
La limitació de les llibertats polítiques, la manca de seguretat jurídica i la vulneració dels drets 
fonamentals s’han convertit, malauradament, en una característica del règim del general Obiang. 
L’organització Human Rights Watch, en el seu informe del 2011, destacava que a Guinea Equatorial 
la profunda desigualtat econòmica i social es manifesta en unes elits que controlen les xarxes de 
corrupció sobre tots els organismes de govern, mentre que els índexs de pobresa de la població són 
alarmants. 
 
La riquesa en recursos petroliers de Guinea Equatorial no ha revertit en millores de les condicions de 
vida de la població. La taxa de mortalitat infantil al país és de les més altes del món, l’accés als 
serveis sanitaris bàsics és molt dificultosa i les inversions en desenvolupament i eradicació de la 
malària han estat sufragades per la cooperació internacional. La llibertat de premsa és absolutament 
restringida, així com també la llibertat d’associació, amb l’extensió d’un sistema de repressió contra 
tota mostra d’oposició política o proposta de reforma institucional o econòmica. Segons l’esmentat 
informe de Human Rights Watch, el poder judicial està mancat absolutament d’independència i les 
detencions arbitràries, la tortura i els segrestos per part de les forces policials i militars estan a l’ordre 
del dia. 
 
El proppassat dissabte 16 de novembre la selecció de futbol espanyola va jugar un partit amistós a 
Malabo, contra la selecció de Guinea Equatorial. 
 
Entenem que l'esport no té fronteres. Però quan un mandatari se sosté en el poder amb violència 
contra el seu poble, i té les mans tacades de sang innocent, no mereix l'aplaudiment dels esportistes 
ni utilitzar un esdeveniment esportiu per intentar millorar la seva deteriorada imatge. La mateixa 
Federació Guineana de Futbol, FEGUIFUT, és un eixam de persones corruptes i col�laboradors 
directes amb la dictadura militar que oprimeix al poble guineà. La FEGUIFUT ha estat denunciada en 
més d'una ocasió per organismes internacionals de futbol per no complir les regles establertes. 
 
Participar en un partit amistós, ara que al dictador li interessa, és col�laborar amb els seus capricis i 
menystenir els sacrificis de tanta gent que hi és perseguida i amenaçada. 
 
Per aquests motius, es  proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 
 
1.- MANIFESTAR el nostre rebuig a les mostres de complicitat al règim dictatorial i corrupte com el 
partit amistós de la selecció de futbol espanyola contra la selecció de Guinea Equatorial 
 
2.- EXPRESSAR el suport a l’inici d’un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial, que 
passi pàgina a la dictadura de Teodoro Obiang i finalitzi amb la repressió i la vulneració dels drets 
fonamentals. 
 
3.- EXPRESSAR el suport i la solidaritat a la lluita de la ciutadania de Guinea Equatorial, que anhela 
viure en un país lliure i democràtic 
 
4.- INSTAR a la Federació Espanyola de Futbol, el Congrés de Diputats, i a la resta d’institucions de 
l’Estat espanyol i de Catalunya, a evitar qualsevol mostra de complicitat amb el règim dictatorial i 
corrupte del general Obiang. 
 
5.- TRASLLADAR a la Federació Espanyola de Futbol, al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’Estat Espanyol i a la Unió Europea aquest acord i la necessitat d’adoptar les actuacions polítiques i 
diplomàtiques necessàries per a l’establiment d’un estat democràtic, de dret i social a la República de 
Guinea Equatorial. 
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