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Assumpte:  Moció del grup municipal d'ERC de suport a Proactiva Open Arms i per la llibertat del seu 
vaixell retingut pel govern espanyol al Port de Barcelona (MOCI2019000013).

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès  que  l’ONG  Proactiva  Open  Arms,  organització  que  fa  una  tasca  admirable  i 
reconeguda internacionalment,  en el  salvament de les persones en situació de patir 
ofegament  en  aigües  internacionals,  en  la  fugiada  de  la  guerra  i  de  situacions  de 
persecució per motius de raça, gènere, i orientació sexual; motiu per el qual la seva 
tasca ha estat reconeguda amb diferents premis al fundador Oscar Camps, que ha rebut 
diferents primes com per exemple: el premi ciutadà de l’any 2015 a Catalunya, i el premi 
Pere Casaldàliga 2016. 

Atès que en els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 
persones de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i  
cercant refugi a Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català. 

Davant la confiscació preventiva del vaixell de l’ONG Proactiva Open Arms per part de 
l’estat  Espanyol  sota  les  inversemblants  acusacions  als  treballadors  i  treballadores 
d’afavorir la immigració clandestina. 

Per tot això, el grup municipal d’ERC proposen al Ple de l’Ajuntament que es compleixin 
els següents sigui quin sigui el govern de l’estat: 

Acords

1. Donar suport a l’entitat badalonina Proactiva Open Arms en uns moments tan 
difícils.

2. Instar al Govern espanyol que ordeni a la Capitania Marítima deixar en llibertat el 
vaixell bloquejat al Port de Barcelona perquè pugui continuar realitzant la seva 
tasca amb la valentia i determinació amb que l’ha dut a terme fins ara.

3. Instar a les institucions supramunicipals que es posicionin donant recolzament a 
Proactiva Open Arms i emprenguin accions en la seva defensa davant on calgui.

4. Comunicar aquests acords a l’ONG Proactiva OpenArms, a Capitania Marítima 
del Port de Barcelona i al Govern d’Espanya.
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