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L’Ajuntament crea un registre de voluntaris que vulguin donar
suport a la població refugiada a Europa

Dimecres 9 de setembre de 2015

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert un formulari a la pàgina web
municipal amb l’objectiu de registrar totes aquelles persones que estiguin
interessades a col·laborar en l’ajut als refugiats que arriben a Europa fugint de
diferents conflictes bèl·lics i a la recerca d’un entorn segur.

El formulari, disponible a l’adreça www.castellarvalles.cat/ajudarefugiats, s’ha creat
amb l’objectiu de disposar d’una borsa de voluntaris que permeti coordinar el suport
del municipi a la població afectada per la crisi humanitària que està tenint lloc arran
de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.

Segons l’alcalde, Ignasi Giménez, “en els darrers dies hem comprovat que hi ha
persones i entitats que volen ajudar, i per això hem obert un registre per tal
que se les pugui avisar en el moment que s’activi la col·laboració”. Així,
aquelles persones que vulguin ser voluntàries hauran de deixar les seves dades de
contacte i especificar de quina manera voldrien col·laborar.

Aquesta és la primera d’una sèrie de mesures que l’Ajuntament ha pres davant
l’emergència humanitària internacional que es viu a Europa. En aquest sentit, la
Regidoria de Programes Socials convocarà per al proper 30 de setembre un Consell
de Cooperació. L’objectiu és que aquest òrgan de participació pugui articular l’ajut
que es prestarà des de la vila, tant pel que fa a l’arribada de població refugiada al
territori català com pel suport a la que es troba distribuïda per diferents països
europeus. De comú acord amb els grups municipals i les entitats de cooperació, el
Consell també proposarà l’import econòmic que el consistori aportarà en concepte
d’ajut per emergències.

L’alcalde assenyala que “és clau la coordinació amb altres institucions i entitats,
amb qui ja hem mantingut contactes”. En aquest sentit, explica que “el Consell
d’Alcaldes del Vallès Occidental tractarà aquesta qüestió en la sessió del
proper 16 de setembre”. I afegeix: “també es portarà a consideració del proper
Ple una moció que resulti de les propostes de text que facin les entitats
municipalistes i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament” .

Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode
massiu de refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis
catalans, el Fons Català va convocar una reunió el passat dia 4 de setembre amb els
ajuntaments i ens locals socis del Fons. En aquesta trobada es va acordar una
estratègia coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania centrada en
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quatre eixos: assistència en les rutes de fugida; suport als municipis de la ruta;
planificació i gestió de l’acollida; i acollida a Catalunya.

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.  
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