
 

 

 

Projecte 2959 

 
PROJECTE ASTRAL: SUPORT A LES TASQUES DE SALVAMENT MARÍTIM A LA 
MEDITERRÀNIA CENTRAL 
 
RESUM: 
 
La principal finalitat de Proactiva Open Arms és ajudar a 
salvar les vides dels milers de refugiats que fugen de la 
guerra i de la persecució en països com Síria, l’Afganistan o 
l’Iraq a través del mar Egeu amb embarcacions precàries que 
els fan jugar la vida. 
 

En aquests moments, arran de l’acord entre la Unió Europea i 

Turquia, les màfies que actuen a la zona estan obrint noves 

rutes, més llargues i perilloses. Per això, Proactiva Open 

Arms pretén cobrir un punt clau en el recorregut dels 

refugiats: la travessia entre Líbia i Lampedusa.  

 

En aquest sentit, disposen d’una embarcació (de nom Astral) 

de 30 metres d’eslora, que reuneix les condicions per fer les 

operacions de vigilància i rescat a la Mediterrània Central, 

però que cal adaptar.  

 

L’embarcació, que cobrirà la zona entre Lampedusa, Malta i 

Líbia fins aproximadament 12/15 milles de la Costa de Líbia i 

tindrà la base a Malta, permetrà: 

 Tenir una base d’operacions de rescat a alta mar. 

 Ampliar i millorar la vigilància en el radi d’acció de 
l’entitat amb el suport de dues llanxes de salvament 
ubicades en diferents punts de la Mediterrània. 

 Oferir a bord una primera atenció bàsica amb servei 
sanitari professional. 

 

El vaixell tindrà una tripulació de nou persones: 

 Capità, mecànic, dos mariners, un dels quals cuiner, 
que són professionals contractats. 

 La resta, cinc són professionals socorristes i mèdics, 
però voluntaris. 

 

Així, el projecte pretén ajudar a cobrir tant els costos de l’adaptació del vaixell com les despeses de 

funcionament de l’operació de vigilància i rescat dels propers mesos. 
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Sector: Salvament marítim  
 
País / regió: Mediterrània central 
 
Durada: Sis mesos 
 
Entitat que presenta: Proactiva 
Open Arms 
 
Entitat que executa: Proactiva 
Open Arms  
 

Titulars de drets: Persones 
Refugiades que fugen pel corredor 
de la mediterrània central 
 
Pressupost (projecte obert) 
 
Import total: 179.200,00 euros 
Import aprovat: 16.590,91 euros 

 

 


