
 

 

FRANCESC ALMANSA DÍEZ, secretari interventor Acctal. de l’Ajuntament de Begues, 
 
CERTIFICO: Que en el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 4 
d'abril de 2018, es va adoptar el següent acord: 
 
 

“MOCIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS 
PDECAT, GDEB, TXB I EB-ICV EN SUPORT A  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. 
 
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 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.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) 
de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, 
Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres 
(PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell 
Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); 
Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); aprova per 
unanimitat dels membres els següents  
 
ACORDS 
 



 

 

Primer.- MOSTRAR tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG 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 
l’aixecament de la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels 
càrrecs contra els treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms. 
 
Tercer.- FER ARRIBAR aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat 
espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia.” 

 
 
I perquè així consti, i als efectes pertinents, lliuro el present per ordre i amb el vist-
i-plau de l’Alcaldessa. 

 
Vist i plau, 

El secretari interventor Acctal.   L’Alcaldessa 
Francesc Almansa Díez   M. Mercè Esteve i Pi 

 


