MOCIÓ D'ADHESIÓ DE TORELLÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS
Atenent a la crida que des de plataformes com Stop Mare Mortum o el Fons Català
de Cooperació al desenvolupament fan al món local català (municipis, Federació de
Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis) de la creació d'una
Xarxa de Municipis Acollidors,
Atès que la declaració universal dels drets humans reconeix en I'article 14 que en
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir d'ell, en qualsevol
país,
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una administració de rang superior,
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida,
Arran de la greu crisi ocasionada per l’èxode protagonitzat per milers de ciutadans
que, fugint de països amb règims violents o en situació de guerra, s'estan dirigint a
Europa buscant asil, els grups municipals a sota signants, volem:








Fer palesa la nostra consternació en constatar com milers de persones
fugen desesperadament dels seus països d'origen, arriscant-ho tot -fins i tot
les seves vides amb I'objectiu d'arribar a un país que els pugui oferir unes
mínimes garanties de supervivència i esperança per a ells i els seus fills.
Recordar que els Països Catalans hem estat, al llarg de la nostra historia, una
terra d'acollida per a moltes persones que han buscat una vida millor per a elles
i les seves famílies. Som un país d'acollida on els ciutadans hem estat capaços
d'integrar aquests èxodes, sense importar si les raons eren econòmiques o
polítiques. Sense oblidar que molts conciutadans nostres van trobar asil
exterior en el passat com a conseqüència d'episodis de conflictes bèl·lics
interns com la guerra civil del 1936 al 1939.
Remarcar que l'Europa dels drets, de les llibertats i el benestar (en part
responsable del que esta passant) encara no ha sabut reaccionar i ara
contemplem avergonyits la seva inacció i les grans dificultats perquè els Estats
de la UE actuïn de manera conjunta, coordinada i generosa per donar una
resposta efectiva a aquesta gran crisi.
Manifestar que creiem fermament que els refugiats tenen el dret de ser assistits
quan fugen de països en guerra o estan sotmesos a règims violents (directiva
2004/83/CE del Consell d'Europa).

Per tots aquests motius els grups polítics municipals a sota signants, proposem
I'adopció dels següents acords:
Primer.- Apel·lar als responsables polítics europeus perquè apliquin les directives
aprovades per la Comissió i el mateix Parlament Europeu, i s'estableixin corredors
humanitaris que garanteixin I'exercici del dret d'asil i la seguretat de les persones
que ho necessiten, establint una quota anual de persones refugiades que cada
Estat pot/vol acollir; visats humanitaris perquè les persones que ho necessitin
puguin arribar a Europa d'una manera segura, i, a I'últim, vinculant el control de
fluxos migratoris als conflictes que els originen.
Segon.- Atès que fins el moment en continua tenint les competències, instar al govern
espanyol a:

•

•
•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per al suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes per a què
es transfereixin a les administracions municipals per a la seva gestió
descentralitzada,
Augmentar el nombre de places d'asil així com, la dotació pressupostaria per a
millorar la qualitat en les diferents fases de I’atenció a aquest col·lectiu,
Incrementar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es
veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la línia
del que proposa Stop Mare Mortum,
Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o I'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

Tercer. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostaria del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el seu desplegament,
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar a les persones dels municipis en qüestió que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants,
Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i facilitar-ne la coordinació,
Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o I'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

Quart. Essent conscients que els municipis haurem de tenir un rol actiu en I'acollida
d'aquestes persones,
Sabent que en aquest cas I'acollida no serà breu ni limitada en el temps i que els
refugiats durant un temps no tindran accés a la totalitat de drets dels quals gaudim la
resta de la ciutadania,
Sabedors que bona part d'aquests refugiats no tindran recursos econòmics, capacitat
habitacional ni recursos jurídics i que en un termini mitja de temps caldrà abordar des
de diferents instàncies i àmbits la integració dels refugiats,
Amb l’única voluntat de donar resposta a les necessitats d'aquestes persones i acollirlos entre nosaltres de manera digna, Instar al govern municipal de Torelló a:



•
•

Facilitar I'empadronament de totes les persones que declaren viure al
municipi conseqüentment garantir I'accés als serveis bàsics.
Revisar/actualitzar I'actual pla d'acollida municipal per a incorporar I'asil.
Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida
el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Definir i planificar quins suports (serveis, infraestructures, necessitats
jurídiques...) el municipi pot oferir per acollir a les persones sol·licitants d'asil.
Impulsar una comissió de treball conjuntament amb la xarxa solidaria local i la
ciutadania activa que desitgi sumar-s'hi, per redactar, establir i posar en marxa
un pla d'acollida que reculli les necessitats, els recursos i el programa d'acció.

•
•
•

Treballar en la sensibilització a la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidaria.
Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació per al desenvolupament
amb vocació transformadora. (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
del que ja som socis)
Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.

Cinquè. Alhora, com a sota signants d'aquests acords, els diferents grups polítics que
donem suport a aquesta moció ens comprometem a:
•
•
•

Estar al costat d'aquests refugiats, fent-nos receptius de les seves necessitats
per garantir-los el dret a una vida digna.
Impulsar propostes concretes de voluntariat entre els nostres afiliats
simpatitzants per afavorir I'acolliment i l'assistència d'aquests refugiats.
Treballar amb la xarxa solidaria local i la ciutadania perquè Torelló esdevingui
un municipi acollidor.

