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Els músics catalans se sumen a la
campanya de Free Open Arms
Alguer Miquel, Amparanoia i Judit Neddermann són alguns dels artistes que han
donat suport a la ONG a través de les xarxes socials

Amparo Sánchez (Amparanoia) és un dels noms que s'han sumat a la causa | Michal Novak

Algunes personalitats del món de la música catalana s'han pronunciat a través de les xarxes
socials per donar suport al vaixell de la ONG badalonina Proactiva Open Arms, que la fiscalia
italiana va confiscar el diumenge passat acusant-los d'afavorir la immigració clandestina. Els
guardacostes libis van amenaçar de mort els voluntaris que acabaven de rescatar 101 persones
d'una barcassa inflable i posteriorment es va procedir a immobilitzar l'embarcació.
Després d'aquest episodi, des de l'organització s'ha preparat una campanya per difondre l'acusació
de la fiscalia, i músics catalans s'han sumat a la campanya, que té com a hashtag
#FreeOpenArms.

Culpables de salvar 59.000 vidas #Mediterraneo
Aunque el mundo se haya vuelto loco, con vuestro apoyo lucharemos hasta el final. Por ellxs, por
todas las personas que no tienen voz en el mar. Por sus derechos, que son también los
nuestros. #FreeOpenArms pic.twitter.com/qGhnXD34m2
? PROACTIVA OPEN ARMS (@openarms_fund) 19 de marzo de 2018
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Alguer Miquel, cantant de Txarango, ha publicat a Instagram un vídeo on dona suport a la ONG.

I més motius per seguir al carrer... Demà a BCN contra aquesta Europa miserable.
#FreeOpenArms @proactivaopenarms Si salvar vides és un crim, ens declarem criminals al
vostre costat. Vosaltres sou qui ens representa.

A post shared by Alguer Miquel (@alguermiquel) on Mar 23, 2018 at 3:38pm PDT

D'altra banda, Macaco també s'ha pronunciat al respecte, tant en declaracions durant les
manifestacions en contra de la retenció del vaixell a La Sexta, com a través de Twitter.

DESDE CUANDO SALVAR VIDAS ES UN CRIMEN))))
@proactivaopenarms
RED ALERTA))))
FRONTERAS DE ESTE MUNDO LAS LÍNEAS IMPERFECTAS))))
??????????? https://t.co/4ez4T3Os4h
? Macaco (@MacacoMusic) 24 de marzo de 2018
??També han denunciat la situació altres músics com Amparanoia i Judit Neddermann i
festivals com l'Esperanzah! també s'han solidaritzat amb la causa.

Si salvar vidas es un crimen Yo soy una criminal Porque apoyo a Pro Active Open Arms Sé
cómplice tu también #FreeOpenArms #salvarvidasnoesdelito @proactivaopenarms

A post shared by Amparanoia (@amparanoiaoficial) on Mar 25, 2018 at 4:12am PDT
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Salvar vides no és un crim. Tot el suport a @proactivaopenarms #freeopenarms

A post shared by Judit Neddermann (@juditneddermann) on Mar 24, 2018 at 5:34pm PDT

Todas las ciudades actualizadas en las que mañana habrán movilizaciones @freeopenarms
https://t.co/iwy83ryxOr https://t.co/1bwI3XFzwv
? Esperanzah! (@EsperanzahWMF) 24 de marzo de 2018
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