Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 17/05/2018,
primera convocatòria, ha pres, per unanimitat i entre d’altres, el següent acord, a reserva de
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CUP EN SUPORT A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS.
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 en general i del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.
La Fundació Proactiva Open Arms va néixer amb l’objectiu d’evitar la mort de les persones
exiliades que intenten arribar al continent europeu fugint de l’Àfrica, ja sigui per qüestions
econòmiques, polítiques o bèl·liques, davant de la política de tancament de fronteres
promoguda per la Unió Europea.
Cal recordar que aquesta política comunitària, amb l’aliança imprescindible de Turquia,
membre de l’OTAN, va causar aproximadament 5.000 morts només l’any 2016, segons xifres
de la pròpia Organització de les Nacions Unides.
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament per
part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats.
Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta
tasca, només en queden tres a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes, a
instàncies de la UE des del 2017.
El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva del vaixell de l’ONG
badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes sota les inversemblants
acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, delictes que comporten
fins a set anys de presó.
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte i les acusacions de tràfic de persones estan
absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com Activa Open
Arms.
Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida humana és prioritat
absoluta.

_____

També volem recordar que la societat civil catalana va protagonitzar la manifestació més
massiva a nivell continental en favor de les persones refugiades i per tal d’exigir a les
institucions europees i, en especial, al govern espanyol aturar el genocidi que s’està produint.
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat engegar diferents iniciatives per tal
d’aportar solucions per la problemàtica de les persones refugiades i revertir la seva precària
situació, acollint-les, malgrat que, un cop més, han topat amb l’oposició de l’Estat espanyol,
que és qui en té les competències actualment.
En aquest mateix sentit, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt del 16 de febrer del 2017, va
donar suport a la campanya ‘casa nostra és casa vostra’ per a l’acollida de població refugiada
en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània.
És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt els següents acords:
Primer.- Mostrar tot el suport i tota la solidaritat amb la Fundació Proactiva Open Arms per la
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional.
Segon.- Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir la retirada dels càrrecs
contra els seus treballadors i treballadores.
Tercer.- Exigir al Primer Ministre i al President de la República Italiana que prengui les mesures
oportunes per facilitar a la Fundació Proactiva Open Arms, així com a qualsevol altra ONG que
realitzi la mateixa funció, el desenvolupament de les seves activitats.
Quart.- Exigir als òrgans corresponents de la Unió Europea i al Govern espanyol que afrontin el
conflicte de l’exili de milers de persones de l’Àfrica i l’Àsia al nostre continent, tot promovent
unes polítiques d’acolliment que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics a les
persones que fugen de la misèria i de la guerra.
Cinquè.- Instar el Parlament de Catalunya, que en el marc de la política exterior que està
desenvolupant des de Valònia, prengui les mesures necessàries per tal de defensar els
interessos i l’activitat que està desenvolupant aquesta ONG catalana i qualsevol altra ONG
que treballi pels drets dels refugiats i exiliats.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, a l’Associació Catalana de Municipis, al Primer Ministre de la

_____

República Italiana, al President de la República Italiana, als òrgans de govern de la Unió
Europea, al Govern espanyol i al Parlament de Catalunya.”
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