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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Sessió 3/2015
Sessió ordinària. Dimarts, 27 d’octubre de 2015. A les 13:30 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Maruja Rambla
Sofia Moukhles
Anna Rius
Màrius Massallé
Joan Maria Lladós
Carmen Morales
Maria Sirvent
Rosa Barba
Rosa Cardellach
Francisco Utrera
Rosa Sanz
Amadeu Pardo
Jaume Valls
Bartomeu Amat
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

INSOC
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Sindicalistes Solidaris
Assessor
Assessor
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Gabriel Turmo
Mònica Rodríguez

Representant del Grup Municipal del Partit Popular
ONG Vols

Absents
Marcial Peralejo
Dolors Moragas
Susanna Oliver

Ayuda Directa
Vida i Pau
Fundació World Vision

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Representant del Grup Municipal de la CUP
Fundació Vicenç Ferrer

1) Aprovació de l’acta de la sessió del 18 de març de 2015 (2/2015) de la Comissió
Permanent.
S’aprova sense modificacions.
2)

Informació sobre la gestió de l’acollida a les persones refugiades de Síria.

La regidora Maruja Rambla dóna pas al secretari del Consell, Bartolomé Agudo, per què detalli la
situació de la futura acollida de persones refugiades de Síria a la ciutat. L’explicació es fa amb el
suport d’una presentació, que s’adjunta en un document a part.
Acabada la presentació, en Jaume Valls i l’Anna Rius coincideixen en demanar que troben a faltar per
part de les autoritats encarregades de la gestió més sensibilitat cap a les persones que han hagut de
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deixar el seu país. Concretament Rius afirma que un dels objectius de la futura Taula per als Refugiats
hauria de ser restituir aquesta gent com a persones.
Bartomeu Amat afirma que es tracta de “refugiats de luxe” per a alguns dels països que els estan
rebent, com és el cas de Turquia, on el nivell de formació és força baix, mentre que bona part dels
sirians tenen una bona base acadèmica. Amadeu Pardo afegeix que la gent que no ha pogut sortir de
Síria són els que no tenen recursos per fer-ho.
La regidora informa de les entitats que formen part del Comitè operatiu i d’acollida per les persones
refugiades de la Generalitat de Catalunya:
• Direcció General per a la Immigració
• Generalitat de Catalunya:
• Dep. Benestar Social i Família. Direcció General de Joventut
• Departament de Governació i Relacions Institucionals
• Departament d’Interior. Protecció Civil
• Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona
• Ajuntament de Barcelona.
• Agència d’Habitatge de Catalunya
• Associació Catalana de Municipis
• Federació de Municipis de Catalunya
• Administració Oberta de Catalunya
• Associació Catalana Universitats Públiques
• Agència Catalana de l’habitatge
• Càrites Catalunya, Fons català de cooperació al desenvolupament, Consell de l’Advocacia Catalana,
ACNUR, ACSAR, CCAR, Creu Roja Catalunya, Accem Catalunya, Taula del tercer sector, Stop Mare
Mortum.
La Maria Sirvent defineix com a “pedaç” i “vergonya europea” el fet de donar asil a només 160.000
persones de les més de 7 milions que han sortit del seu país. També demana que caldria estudiar
l’aplicació d’unes mesures similars a les exposades per aquelles persones en situacions de precarietat
a la ciutat. També qüestiona el fet que la vinguda de les famílies no suposarà cap perjudici als serveis
que es presten a la resta de la ciutadania, i comenta el fet que dels 954 habitatges que té la Societat
Municipal d’Habitatge en l’actualitat n’hi ha quatre que estan reservats per a la futura vinguda dels
refugiats. Finalment, creu que el fet de que les entitats que gestionen l’acollida siguin les qui també
gestionin els diners que la UE aporta per cada refugiat no li sembla correcte, ja que haurien de ser les
mateixes famílies les que els poguessin gestionar, en una visió compartida per l’Anna Rius.
En Màrius Massallé creu que la ciutat no tindrà problema per acollir la xifra de famílies amb la que
s’especula actualment. En canvi, veu necessari l’ajut a les persones que estan en ruta, ja sigui amb
l’enviament de material o donant suport a aquelles organitzacions que estan sobre el terreny. En
Bartolomé Agudo li comenta que aquest suport ja s’està duent a terme amb els convenis que
l’Ajuntament té signats amb Farmamundi, Creu Roja i l’ACNUR.
Amadeu Pardo també indica que li preocupa especialment la gent que està en trànsit, i que caldria fer
esforços per què vinguin el més aviat possible.
Anna Rius incideix en la importància de denunciar les injustícies en tot el procés de triatge de les
persones que finalment seran les escollides per aconseguir l’estatus de refugiades.
Joan Maria Lladós esmenta que fa uns mesos va visitar un camp de refugiats a Múnich on hi havia
400.000 persones i va trobar una molt bona organització.
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3)

Procediment per a la creació de la Taula per a les persones refugiades: membres i
pla de treball.

La Maruja Rambla llegeix el punt sisè de la proposta de resolució aprovada en el ple del mes de
setembre al respecte de la creació de la Taula:
“Creació d’una Taula de Treball sobre les persones refugiades en el marc del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació. Aquesta Taula comptarà amb la participació de les Entitats i Serveis
Municipals especialitzades en l’àmbit, la Xarxa per a la Integració i la Convivència, aixi com de les
diferents Entitats, Associacions, grups polítics amb representació municipal i Moviments Socials del
Municipi que ho sol·licitin. L’objectiu de la Taula serà el de proposar actuacions consensuades a favor
de l’acollida municipal al contingent de refugiats, informar a la ciutadania i promoure la seva
participació. Aquesta taula es reunirà amb una periodicitat mínima bimensual. Així mateix aquesta
taula serà la encarregada de vetllar per un procès transparent per tal d’evitar qualsevol tipus
d’impacte en prensa i xarxes socials que no reflexi la diversitat de la taula. La Constitución de la
mateixa es farà en el plaç mínim d’un mes un cop constituï el Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació.”
En Jaume Valls proposa que la composició de la Taula sigui a partir del nucli de la Comissió
Permanent, amb la participació de les persones que vulguin i que també es faci extensiu a la resta
d’entitats del Consell, per si alguna més en vol formar part.
Anna Rius creu que, com parla el redactat de la creació de la Taula, la convocatòria ha de ser molt
més oberta, i que fins i tot podria incorporar persones a nivell individual, per exemple, totes les que
vulguin que s’han interessat per l’acollida.
En Bartolomé Agudo pensa que, si bé és veritat que caldria obrir la Taula a altres entitats d’altres
àmbits i moviments socials, així com a representants de serveis municipals que puguin tenir incidència
en l’acollida o entitats especialitzades, també és veritat que fer-ho massa extensiu pot provocar poca
operativitat a l’hora de treballar. Proposa que a partir de la feina de la Taula es puguin realitzar
sessions informatives per a què pugui assistir qui vulgui, però sense haver d’incorporar a tota aquesta
gent a la Taula.
La Maria Sirvent aposta per una Taula que es pugui dividir en diferents comissions, unes que podrien
fer el treball d’incidència a nivell municipal i altres a nivell supramunicipal. Concretament, els objectius
que proposa per la taula serien els següents:
A nivell municipal:
- llistat de serveis, infrastructures i recursos.
- Organització de la societat civil (comissions…).
- Organització dels recursos disponibles a nivell tècnic.
- Tasca pedagògica de cara a la ciutadania. (actes, fulletons, etc…)
A nivell supramunicipal:
- denúncia del tractament que s’està fent per part de la UE, en relació
- al camí, trasllat i arribada.
- procés de sel·lecció totalmente subjectiu que s’està realitzant.
Es decideix que el primer pas serà donar publicitat a la creació d’aquesta Taula, i fer-ho a través d’una
nota de premsa.
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Tanmateix, les entitats presents i bona part de la resta de presents creuen que si finalment el
contingent de persones refugiades que arribaran a la ciutat es limita a 4 o 5 famílies, és un nombre
que Terrassa hauria de poder acollir amb totes les garanties sense gaire problemes.

4)

Informacions diverses, precs i preguntes.

No hi ha cap intervenció al respecte.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 15:30 hores.
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