El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal a Premià de Dalt,
d’acord amb el que disposa el Rè gim de Sessions Plenà ries i Normes de Funcionament del Ple,
presenta al ple ordinari de setembre de 2019, la segü ent

MOCIÓ EN SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I
SALVAMENT A LA MEDITERRÀNIA

Davant la irresponsabilitat, la negligència i la criminalitat de la Unió Europea en la delació de
funcions humanitàries i d’auxili a la Mediterrània, bressol de moltes de les civilitzacions
occidentals de l’edat antiga, i de la prohibició que altres duguin a terme les accions de rescat de
què Europa es desentén, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal de Premià de
Dalt exposa:
El desencadenant d’aquesta moció -que té com a fonament els més de 18.000 persones
ofegades quan intentaven escapar de la fam, la persecució o la guerra- és el darrer espectacle
vergonyós que hem viscut aquest estiu amb el bloqueig del vaixell de Proactiva Open Arms, que
navega pel Mediterrani buscant vaixells a la deriva i salvant vides. Una organització no
governamental i sense ànim de lucre que intenta protegir aquelles persones que fugen d’una
realitat esperpèntica a la recerca desesperada d’un refugi a les nostres costes.
És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de reassentament i
reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats humanitaris i acadèmics,
per solucionar el problema.
Persones que, independentment del motiu que les ha dut a la mar, necessiten auxili. Un auxili
l’incompliment del qual constitueix un delicte en qualsevol legislació dels països de l’Europa
occidental. Open Arms ens enfronta a aquesta realitat, impedint que ens passi desapercebuda.
I no podem obviar la necessitat de posicionar-nos davant una atrocitat que es repeteix dia rere
dia.
Open Arms ha patit l’assetjament actiu per part de les autoritats líbies i italianes, l’amenaça de
multes i acusacions de tràfic de persones i organització criminal, la passivitat d’una Europa amb
qui els catalans no ens hi sabem reconèixer i ja darrerament l’agressivitat d’una Europa que
prohibeix tasques humanitàries i que ha convertit una obligació en un delicte. Aquesta no és
l’Europa que volem i és l’Espanya de la qual volem fugir. Un Estat Espanyol que té previstes
multes de fins a 900.000 € en cas que s’intenti rescatar persones.
Els catalans ens hem manifestat massivament a favor de l’ajut a les persones refugiades, exigint
a les institucions europees que aturin aquesta indignitat humana. Ens hem postulat com a
acollidors repetidament i l’Estat Espanyol, que actualment és qui en té les competències, ens ha
privat d’aquest dret i aquesta obligació envers els que pateixen.
El govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir, declarant
Catalunya com a port segur, amb el compromís de vetllar per l’acolliment dels vaixells que
realitzen tasques de salvament a la Mediterrània, de coordinar-ne l’assistència i garantir-ne
l’acolliment.

El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no governamentals
que treballen per rescatar persones a la Mediterrània, a través de diverses mocions, com
l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla d’Honor a Òscar Camps, fundador
d’Open Arms i Carola Rackete, capitana del Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de
l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones refugiades.

Per tots els motius exposats el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal, proposa al Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt els següents

ACORDS:

1. Actualitzar periòdicament a les xarxes corporatives les dades sobre salvaments i
persones mortes, que segons dades oficials de l’OIM tenen lloc a la Mediterrània.
2. Denunciar l’incompliment de la UE del seu deure de salvar vides i, encara més greu, per
la prohibició de les operacions de rescat de diferents organitzacions.
3. Denunciar la responsabilitat del Govern Espanyol de Pedro Sánchez en el mateix sentit.
4. Denunciar l’incompliment del ministre de Foment, José Luís Ábalos i del d’Assumptes
Exteriors, Josep Borrell, de les quotes d’acollida i el bloqueig d’embarcacions de rescat
als ports espanyols.
5. Expressar el nostre suport a organitzacions com Proactiva Open Arms i a totes les ONGs
que naveguen pel Mediterrani per rescatar persones i salvar vides.
6. Expressar el nostre suport a la iniciativa de denúncia davant la Cort Penal Internacional
perquè investigui crims contra la humanitat comesos per la UE per la seva política de
dissuasió de migrats.
7. El nostre oferiment a contribuir a establir un procés d’acollida inclusiu, posant a
disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen
amb persones refugiades recursos materials i econòmics.
8. Exigir al govern de l’estat el compliment de les sentències de diferents tribunals que
obliguen a transferir a la Generalitat la competència i els recursos per a l’acollida de les
persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció
internacional.
9. Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem que el
condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament acordats que
obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.

10. Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui les mesures
necessàries per a defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs
catalanes que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani.
11. Posar de relleu l’oferta de la Generalitat d’oferir els ports catalans com a ports segurs, a
entitats i organitzacions que realitzen rescats a la Mediterrània, i donar a conèixer a les
Nacions Unides aquesta proposta.
12. Traslladar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Primer Ministre de la
República italiana, al govern de la Unió Europea i al Govern Espanyol.

