
Moció de suport a l'acollida de la població emigrada, refugiada o asilada  

 
Segons dades de l’agència per als refugiats de l’ONU, ACNUR al final de l’any 2017, 

hi va haver 16,2 milions de noves persones desplaçades de les seves llars a tot el 

món. D’aquests 16,2 milions, 11,8 es van desplaçar dins de les fronteres del propi 

país, mentre que 4,4 milions són nous refugiats i nous sol·licitants d’asil. Amb 

aquesta xifra de 2017, l’ACNUR calcula que hi ha uns 68,5 milions de desplaçats de 

casa seva. 

 

Durant aquest any es van presentar 1,7 milions de sol·licituds d’asil, de les qual els 

Estats Units va rebre 331.700 peticions i, seguidament per ordre d’importància en 

nombre, Alemanya en va rebre 198.000, Itàlia 126.500 i Turquia 126.000. A 

Catalunya, a final de l’any 2017 hi havia 1.116 refugiats inclosos al Pla Estatal 

d'Acollida. 

 

Com a agreujant de la situació que ja és crítica, la representant dels Estats Units 

davant les Nacions Unides, Nikki Haley, va anunciar fa poc que el seu país ha decidit 

retirar-se del pacte mundial de l'ONU sobre protecció de migrants i refugiats perquè 

considera que la política migratòria del país ha d'estar en mans "només" dels nord-

americans. 

 

A més, en aquests dies estem assistint, impotents, a la indigna actuació del govern 

presidit per Donald Trump contra la caravana d’immigrants centreamericans i les 

ofensives i inhumanes amenaces que els fa. 

 

Alhora, i en un altre ordre de coses, Catalunya i segons la Direcció General d’Atenció 

a la Infància i l’Adolescència va rebre, de gener a juliol de 2018, 1.458 menors no 

acompanyats, mentre que en el total de l’any 2017 n’havia rebut 1.489. La mateixa 

font preveu que a finals de 2018 n’hauran arribat uns 3.500 menors no acompanyats 

(mena). 

 

Davant de la situació actual i,  

 

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 

determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

 

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 

cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 

 

Atès que tot el món occidental té el gran repte que tot aquest procés migratori 

esdevingui ciutadania integrada a cada comunitat, a cada país, a cada poble que els 

acull. 

 

Atesa la demanda de gran part la societat civil als respectius municipis perquè donin 

resposta a la situació dels refugiats i en el nostre poble concretament amb l’entitat 

SER Refugiats que treballa en aquest sentit 

 

Per tot això, el grup d’independents-ERC a petició de SER Refugiats proposa l’adopció 

dels acords següents: 

 

1. Fer conèixer i reconèixer com a integrant del nostre municipi la diversitat de 

nouvinguts i nouvingudes que en els darrers anys s’han establert a Santa Eulàlia de 

Ronçana amb una jornada o jornades anuals en què es facin evidents les diferents 

llengües i cultures que cohabitem en el poble. 

 

2. Facilitar l’augment d’habitatge disponible per a les persones que ho necessitin 

actualitzant el cens d’habitatges desocupats que inclogui també aquelles promocions 



d’habitatge desocupat o inacabat, en mans de les entitats financeres o de les 

promotores immobiliàries. Possibilitar, a més, que els preus d’aquesta oferta puguin 

ser assequibles i raonables per aquestes persones més vulnerables que més ho 

necessiten. 

 

3. Potenciar les classes de català i castellà per a immigrants i familiars d’alumnes de 

l’escola que inclogui, en aquest cas, una explicació sistemàtica del sistema educatiu 

on estaran immersos els seus fills i files i que, així, es contribueixi al seu èxit escolar. 

 

4. Proposar, a nivell de la Mancomunitat de municipis de la Vall del Tenes que, de la 

mateixa manera que s’ofereix el servei de dones juristes per donar suport jurídic a 

les dones, es pugui oferir un suport psicològic i emocional per a totes les persones 

immigrades de la Valls del Tenes. 

 

5. Denunciar la política restrictiva de països capdavanters com els Estats Units o 

l’Estat espanyol per la seva política restrictiva respecte a la immigració i la manca 

de respecte als drets humans bàsics. 


