15 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET I GENT
D’ESQUERRES ICV-EUiA DE SUPORT A PROACTIVA OPEN ARMS I PER LA LLIBERTAT
DEL SEU VAIXELL RETINGUT PEL GOVERN ESPANYOL AL PORT DE BARCELONA.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots a favor [PSC, SG i GE-ICV-EUiA], 2 en contra
[PP] i 4 abstencions [PSC i C’s] dels 25 regidors assistents, aprova la moció següent:
“El vaixell de salvament de la Fundació Proactiva Open Arms està atracat al port de Barcelona
des de principis d’any sense autorització per continuar la seva activitat de vigilància i rescat al
Mediterrani. La Capitania Marítima del port, que depèn del Ministeri de Foment, ha denegat el
seu retorn a la zona de rescat on l'any passat van salvar la vida a milers de persones.
Precisament la decisió arriba pocs dies després del quart desembarcament de l'Open Arms a
Espanya, que, des de juliol, ha portat prop de 450 persones.
Capitania Marítima justifica la seva decisió enumerant una llarga llista d’incompliments de
convenis internacionals, però cap d'ells és responsabilitat directa del vaixell. El principal
argument de la resolució és que els estats de la zona estan vulnerant el dret marítim
internacional en negar-se a acollir els nàufrags rescatats. També addueix que l’Open Arms no
compleix els certificats que garanteixin el compliment de la normativa internacional per al
transport d’un nombre elevat de persones a bord. Però tal i com recull també el dret
internacional, els nàufrags són passatgers fortuïts i no es pot considerar que s’incompleixi cap
de les normatives aplicades.
Per altra banda, abans del tancament dels ports de Malta o Itàlia aquest estiu, vaixells de
rescat com l'Open Arms o l'Aquarius auxiliaven els nàufrags i podien desembarcar-los al port
maltès i italià més proper. Aquesta coordinació ja no existeix, el que obliga els vaixells de
rescat a fer llargues travesses o dies d’espera per poder deixar les persones rescatades en
port segur, cosa que interpreta Capitania Marítima com una vulneració del dret, una altra
vegada, responsabilitats dels estats i no pas del vaixell de rescat.
Proactiva Open Arms és una entitat de la nostra ciutat veïna de Badalona. Reconeguda arreu
per la tasca dels seus voluntaris. Que fa una feina ingent i admirable, una feina que haurien de
fer els governs europeus que miren cap a una altra banda, mentre milers de persones que
fugen de la guerra, la violència i la pobresa, són deixades a la seva sort perquè morin
ofegades al Mediterrani, el mateix mar que banya les nostres platges.
Com podem acceptar que a Europa, bressol de les llibertats individuals i col·lectives, de l’estat
del benestar i de les polítiques promotores de la pau, es giri l’esquena al patiment de milers de
persones i es persegueixi la gent que intenta salvar-los la vida, arriscant sovint la pròpia?
Rebutgem el tracte de les autoritats espanyoles envers Proactiva Open Arms i per tot això, es
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Donar suport a l’entitat badalonina Proactiva Open Arms en uns moments tant
difícils.
Segon - Instar al Govern espanyol que ordeni a la Capitania Marítima deixar en llibertat el
vaixell bloquejat al Port de Barcelona per a que pugui continuar realitzant la seva tasca amb la
valentia i determinació amb que l’ha dut a terme fins ara.
Tercer - Instar a les institucions supramunicipals que es posicionin donant suport a Proactiva
Open Arms i emprenguin accions en la seva defensa davant on calgui.
Quart - Comunicar aquests acords a l’ONG Proactiva OpenArms, a Capitania Marítima del
Port de Barcelona i al Govern d’Espanya.”

