
Proactiva Open Arms, ONG que té la base a l'illa de Lesbos (Grècia) des del mes de 
setembre de 2015 realitzant tasques de salvament marítim en la major crisi humanitària 
dels darrers temps, compta amb un equip permanent d’ entre 8 i 10 persones, 3 
embarcacions de rescat, 4 motos aquàtiques i equipament professional, aconseguits 
únicament gràcies a donatius de la ciutadania.   

Malgrat les dures condicions meteorològiques i marítimes, més de 153.000 persones han 
arribat a Europa per mar en busca d’asil entre gener i març de 2016. Segons l’Organització 
Internacional per les Migracions, 456 persones han perdut la vida en el trajecte.  Significa que 6 
persones cada dia han perdut la vida en el mar, molts d'ells nens, en aquest curt termini de 
temps.  

Tots ells escapaven de la guerra, la violència i la persecució en països d’origen como Síria, que 
entra en el seu sisè any de conflicte armat, Iraq i Afganistan. Creuaran el mar amuntegats en 
precàries embarcacions i armilles de nul·la flotabilitat, en la seva majoria, sempre a mercè de 
les màfies turques.  

Proactiva Open Arms va organitzar, el setembre de 2015, una campanya de crowdfunding 
amb l’objectiu d’aconseguir els recursos necessaris per poder estar-hi el màxim de temps 
possible.  Gràcies a l’èxit de la campanya i a donacions privades, s’hi han incorporat 3 
embarcacions de rescat, 4 motos aquàtiques, diversos vehicles 4x4 i equipament tècnic 
professional, recursos necessaris per poder realitzar las tasques de rescat amb seguretat.  

Actualment hi ha un equip permanent d’entre 8 i 10 professionals especialistes en medi aquàtic, 
amb una contrastada experiència en emergències, arribats des de tot el territori espanyol. Entre 
els voluntaris i voluntàries hi ha patrons d’embarcació, pilots d’helicòpter, metges especialitzats 
en emergències, bombers i altres professionals del medi.  

Proactiva Open Arms s’ha consolidat como a eix coordinador en les intervencions 
d’emergència a la costa, i les seves accions en aquest temps han resultat vitals per salvar un 
important nombre de vides.   

Mentre no hi hagi passatge segur per a milers de persones que arrisquen la seva vida i 
continuen comptant amb el suport de la societat civil, seguirem salvant vides. 
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