Durant les darreres setmanes estem veient com milers de persones desplaçades que
fugen de la guerra i de l’extrema pobresa, dels conflictes armats de Síria i d’altres països
de la zona arriben a les fronteres d’Europa per cercar asil, en el que s’ha convertit en un
drama humanitari que no sembla tenir fi.
En concret, la guerra civil de Síria ha provocat, entre març del 2011 i agost del 2015, el
desplaçament de més de quatre milions de persones, segons les últimes dades de
l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), i que ha causat, a més, 7,6
milions de persones desplaçades a l'interior de la pròpia Síria.

Més de 400.000 persones han sol·licitat asil en països europeus en els primers sis mesos
d'aquest any i, si es compleixen les previsions, aquest 2015 se superaran les 800.000
peticions d'asil. Estem davant la pitjor crisi de refugiats a Europa almenys des de 1985.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més
la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i
buscar una nova oportunitat en un país d’Europa.
Davant d’aquesta situació, cal que els governs europeus i la UE es posin a treballar de
manera immediata per proporcionar atenció a aquestes persones i evitar més
vulneracions dels Drets Humans.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els
municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans,
treballant conjuntament administració i organitzacions de la societat civil. El
municipalisme català ha demostrat reiterades vegades la seva solidaritat i el seu
compromís amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels pobles.

Atès que Catalunya compta des del 2014 amb un instrument específic per a la millora en
l’atenció a les persones reassentades i/o sol·licitants de protecció internacional com és el
Pla de Protecció Internacional a Catalunya que ha de facilitar l’acollida dels refugiats i
refugiades.

Atès que alguns ajuntaments, ja han mostrat la seva voluntat de significar-se en la
prestació d'ajuda i d’afrontar l'assistència i l’acollida temporal d’una part de les
persones refugiades sirianes, tal i com van fer molts municipis als anys 90 amb la crisi
humanitària dels Balcans, constituint una Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi.

Mollet del Vallès és una ciutat d’acollida, implicada en la defensa dels Drets Humans, la
solidaritat i la pau. Una ciutat que compta amb una ciutadania i unes institucions
compromeses en la lluita contra les desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària
amb les persones que pateixen situacions difícils.

Per tot això:
1. Expressem la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països
d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per part de
màfies organitzades.
2. Manifestem el suport a la creació i l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Xarxa de
Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint
dels conflictes armats als seus països d’origen. Amb l’objectiu de coordinar
municipis i administracions en l’acollida de les persones refugiades, així com
també dotar de recursos la implementació dels programes d'integració
necessaris.
3. Instem els governs de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar
resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta
tragèdia i a buscar una solució realista a més llarg termini per evitar situacions
d’èxode.
4. Reclamem especialment al govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de
Catalunya una posició oberta i activa en defensa dels drets de les persones que
pateixen els efectes d’una situació cruel i injusta.
5. Instem a la Generalitat de Catalunya a la creació d’una taula nacional per a
l’acollida de persones refugiades que integrin les entitats i organitzacions que
defensen el dret d’asil i acollida de persones refugiades, els diferents
departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, la Delegació del
Govern de l’Estat, les entitats municipalistes (Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Municipis) i els Fons Català de Cooperació,
amb l’objectiu d’analitzar i fer una diagnosi sobre la situació generada pel
desplaçament de les milers de persones refugiades, acordar els recursos
necessaris per a l’abordatge d’aquesta dramàtica situació provocada pels
diferents conflictes bèl·lics i coordinar els diferents àmbits del treball
institucional i el de les organitzacions socials sobre l’asil i l’acollida de persones
refugiades.
6. Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en
aquesta matèria per buscar solucions al drama humanitari que estan vivint milers
de persones desplaçades.
7. En aquest sentit, Mollet del Vallès, com a ciutat d’acollida, participarà
activament i solidàriament conjuntament en les iniciatives que sorgeixin de la
societat civil, del municipalisme i de les diverses institucions.
8. Convocar la comissió de seguiment de Drets Socials, Habitatge i Convivència
per tal de tractar aquest tema, tot convidant a persones, institucions i
organitzacions vinculades que la pròpia comissió determini.

9. Traslladar els acords a les entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció
social que treballen al nostre municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar
amb l’ajuda humanitària a la població refugiada.
10. Transmetre aquest acord al Ministeri de l’Interior, a la Secretaria General per a
la migració de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa Asil.Cat, que aglutina
organitzacions que defensen el dret d’asil a Catalunya, a Amnistia Internacional
Catalunya, a Creu Roja Catalunya, al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis.

