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El compromís amb les persones refugiades se segella al vaixell Astral 

La Fundació Bancària ”la Caixa” impulsa 
les properes missions de salvament al 
Mediterrani de Proactiva Open Arms 

 
 

• Rescatar del mar les persones refugiades que arriben a Europa fugint 
de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa és la missió de la nova 
aliança de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb Proactiva Open Arms. 
 

• Amb una aportació de 200.000 euros, la Fundació Bancària ”la Caixa” 
s’associa a les properes campanyes de rescat del vaixell almirall 
d’Open Arms, que salparà de nou al novembre després d’un mes a 
port per a reparacions.  

 
• El compromís de la Fundació amb les persones refugiades es remunta 

a fa més de quinze anys, a través d’aliances amb l’Alt Comissionat de 
l’ONU per als Refugiats (ACNUR) i amb el Comitè Internacional de la 
Creu Roja. 

 
 

Barcelona, 27 d’octubre de 2017.- La Fundació Bancària ”la Caixa” i Proactiva 
Open Arms impulsen dues noves missions de salvament marítim per 
rescatar del mar les persones que arriben a Europa fugint de conflictes 
bèl·lics, de la persecució o de la pobresa. 

El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i el 
fundador i director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, han presentat 
avui aquesta nova aliança al vaixell Astral, amarrat al moll de la Fusta de 
Barcelona. La trobada ha tingut lloc en aquest veler que, des del 2016, ja ha 
rescatat més de 14.000 persones. Fins al diumenge que ve, l’embarcació tindrà 
les portes obertes a Barcelona per donar a conèixer la tasca humanitària. 

Amb una aportació de 200.000 euros, la Fundació Bancària ”la Caixa” farà 
possible que el vaixell almirall Open Arms, salpi de nou al Mediterrani central, 
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després d’un mes a port on ha recalat per fer reparacions. Així posa en marxa 
les accions de tardor, amb una tripulació de 19 persones, la majoria de les 
quals són voluntaris professionals de l’entorn marítim i de salvament.  

Des del mes de juliol, aquest antic remolcador d’altura convertit en vaixell de 
salvament, ja ha rescatat més de 1.700 persones només al mar Mediterrani. 
Però des del començament d’any fins ara, ja han mort ofegades al 
Mediterrani més de 2.700 persones, per la qual cosa l’ajuda humanitària 
continua sent imprescindible.  

En total, l’organització actualment ja ha salvat més de 50.000 vides en 
ambdues missions al mar Mediterrani i l’Egeu. Més de 220 voluntaris han 
format part d’algun d’aquests equips. 

«Cada ajuda que ens permet salvar vides és decisiva. Les solucions han de ser 
globals i han de tenir en compte la dignitat de les persones que busquen refugi. 
Els ciutadans del continent europeu ens n’hem de fer corresponsables i 
comprometre’ns-hi de manera individual i col·lectiva», ha dit el director general 
de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró. 

“L'essència d'aquest grup de persones que formen part d’Open Arms es basa 
en tres pilars: l'acció, el rescat i la defensa dels drets humans al mar, de 
víctimes que fugen del terror de Líbia i dels seus països d'origen; la 
comunicació i denúncia, perquè el que no es veu i s'explica no existeix i, 
finalment, la conscienciació i sensibilització de la societat civil, que són el 
motor de la nostra missió per lluitar entre tots per un futur millor”, ha dit Òscar 
Camps, fundador y director de Proactiva Open Arms. 

Més enllà del salvament, l’acció continua a terra. Un altre dels pilars 
fonamentals de l’organització és la sensibilització de la ciutadania sobre 
aquesta crisi humanitària, a través de trobades amb escoles i dels canals de 
xarxes socials. Molts dels voluntaris que han participat en alguna de les 
missions han fet xerrades a escoles de tot el territori espanyol, i han arribat a 
més de 15.000 estudiants de totes les edats. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” amb les persones refugiades 
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El compromís de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb les persones refugiades 
es remunta a fa més de quinze anys en aliança amb l’Alt Comissionat de l’ONU 
per als Refugiats (ACNUR). 

En un moment en què s’han assolit xifres rècord de desplaçament al món, la 
Fundació Bancària ”la Caixa” s’ha compromès amb dos nous programes 
d’atenció a les persones refugiades, amb l’ACNUR i, paral·lelament, també 
amb el Comitè Internacional de la Creu Roja. 

 

D’una banda, l’ACNUR i la Fundació Bancària ”la Caixa” han posat en marxa el 
nou projecte MOM: Pla d’Innovació per a la Nutrició Infantil. Amb una 
aportació d’un milió d’euros, l’objectiu és reduir la mortalitat infantil als camps 
de refugiats d’Etiòpia a través de la millora de les condicions nutricionals dels 
infants menors de 5 anys i dels hàbits i els coneixements de les seves mares. 

D’altra banda, amb una dotació d’un milió d’euros, la Fundació Bancària 
”la Caixa” és un dels socis inicials per a la creació i la posada en marxa de 
tres centres de rehabilitació física a Nigèria, Mali i la República 
Democràtica del Congo, en una aliança amb el Comitè Internacional de la 
Creu Roja (CICR). 

La Fundació Bancària ”la Caixa” és la fundació líder a Espanya. Des de fa 100 
anys, l’entitat inverteix en desenvolupament social, científic, en recerca, en 
educació i cultura. En l’àmbit internacional, és la tercera fundació pel que fa a 
volum d’actius i dedica el seu pressupost anual de 510 milions d’euros a 
promoure el desenvolupament social i la igualtat d’oportunitats, amb una 
atenció especial als col·lectius més vulnerables. 

 

Sobre Proactiva Open Arms 

Proactiva Open Arms és una organització no governamental sense ànim de 
lucre l’objectiu principal de la qual és evitar morts i defensar els drets humans al 
mar. Els seus inicis es remunten al 2015, quan Òscar Camps, professional en 
l’àmbit del salvament, va posar en marxa una iniciativa personal que es 
convertiria poc després en l’origen d’aquesta organització. 
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L’entitat disposa des del començament d’un equip permanent a l’Egeu, i també 
al Mediterrani central, on està operant des del juny del 2016, poc temps 
després que se signés l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb la 
reactivació consegüent de la ruta des de les costes de Líbia. 

Aquesta segona missió va començar a bord de l’Astral, un motoveler de luxe 
cedit per un empresari i reconvertit després en vaixell de salvament, que ja ha 
rescatat més de 14.000 persones. 

Proactiva Open Arms ha consolidat la seva presència al Mediterrani central 
sota la coordinació del cos de guardacostes italians, amb la participació 
permanent i ininterrompuda des del gener del 2016 a bord del vaixell Golfo 
Azzurro i, posteriorment, del vaixell almirall Open Arms, un antic remolcador 
d’altura donat per una naviliera i que va haver de ser remodelat per poder dur a 
terme tasques humanitàries. 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de la Fundació Bancària ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 93 404 20 33 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


