
MOCIÓ  DELS  GRUPS  MUNICIPALS  ESQUERRA REPUBLICANA I  DE  MONTGAT  EN COMÚ
PODEM PER A LA DEFENSA DEL REFUGI I L’ACOLLIDA I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA
DE L’ONG PROACTIVA OPEN ARMS.

L’ONG Proactiva Open Arms ha rescatat en menys de quatre anys, més de 55.000 persones, salvant-
les de morir enmig del Mediterrani. Proactiva Open Arms i moltes altres organitzacions internacionals
realitzen una tasca de salvament indispensable,  que denuncia i  supleix parcialment  la manca de
voluntat política dels governs europeus, turc i libi, entre d’altres.

La inacció de la UE i dels governs dels estats membres davant la crisi de les persones refugiades
contrasta clarament amb el suport ciutadà i el reconeixement social que té, a nivell global, la tasca de
l’Open Arms. Aquest mateix mes, guardonat amb la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya.

Sota el lema “Volem acollir”, centenars de milers de persones varen marxar pel centre de Barcelona,
ara fa poc més de dos anys, expressant la voluntat que els governs acordessin vies segures per al
refugi i les polítiques actives d’acollida. En aquests 30 mesos, la situació no només no ha millorat,
sinó que ha empitjorat clarament; la UE es tanca en sí mateixa, convertint-se en una fortalesa de la
insolidaritat, i assoleix acords vergonyants perquè països com Turquia o Líbia facin de fre a l’arribada
de refugiades i permet que els governs segueixin ignorant les peticions d’auxili d’embarcacions de
rescat,  com  el  Sea  Watch  de  la  capitana  Carola  Rackete.  Mentre  això  succeeix  i  els  governs
incompleixen els seus minsos compromisos en matèria d’acollida, centenars de persones segueixen
morint al Mediterrani.

L’aparició i auge de partits d’extrema dreta, i el seu accés als governs de països com Itàlia, no han fet
sinó incrementar l’hostilitat  i  la persecució contra les ONGs, que han portat a episodis difícilment
comprensibles, com la retenció de l’Open Arms a Pozzallo (Sicília), el seu posterior bloqueig durant
mesos  al  port  de  Barcelona,  les  amenaces  de  multes  de  fins  a  900.000€  per  part  del  Govern
d’Espanya, o els intents de criminalització i persecució constants per part del Govern d’Itàlia.

El darrer episodi del despropòsit de la política de rescat i refugi europea s’ha produït aquest passat
mes d’agost, després que l’Open Arms hagués rescatat 160 nàufrags en aigües internacionals. Malta i
Itàlia s’han negat a deixar atracar el vaixell als seus ports i Espanya, malgrat l’oferiment del port de
Barcelona,  ha  reaccionat  tard  i  malament  a  la  crisi.  Finalment,  la  justícia  italiana  ha  permès  el
desembarcament de les persones rescatades, quinze dels quals seran acollits al nostre país.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’acollida ha d’anar més enllà de l’assistencialisme i ha de
fugir  de l’estigmatització de les persones refugiades. Les ONGs han denunciat reiteradament que
Espanya  i  Catalunya  tenen  un  fort  dèficit  d’infraestructures  i  de  recursos  per  a  fer  front  a  les
necessitats d’acollida i que, sovint, això condueix al fracàs dels processos d’inclusió social.

Per tot l’exposat, els grups  proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Manifestar el  suport  de l’Ajuntament de Montgat  a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms i
reconèixer la vàlua de les seves accions, front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha
estat objecte per part dels governs d’Itàlia i d’Espanya.

2.- Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que acordin vies segures
per als refugiats, polítiques actives de rescat marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits
prèviament per a l’acollida de persones en cerca de refugi.



3.- Exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixin els recursos
necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i  d’inclusió social, treballant conjuntament les
administracions públiques amb les entitats socials i ONGs.

4.- Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de Cooperació, en
matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida.

5.- Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya
i al Fons Català de Cooperació.
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