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PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA GESTIÓ DE LA CRISI D’UCRAÏNA
•

Què s'està fent des de Terrassa?

L’Ajuntament està proporcionant ajuda sobre el terreny a través de la col·laboració
amb Farmamundi, ACNUR i Creu Roja amb un fons d'emergència de 12.000 euros
que reben cada una d'aquestes entitats. Aquests diners formen part de la convocatòria
d'Ajuda Humanitària d'Emergència que aquest 2022 està dotada de 75.000 Euros, que
s'anirà prioritzant en funció de les demandes que arribin.
Per altra banda ofereix i reforça tota la col·laboració municipal per facilitar l'acollida de
les persones refugiades que poden arribar fugint del conflicte a Ucraïna a través dels
programes d'acollida de persones demandants de protecció internacional, dins el
programa estatal d'acollida de persones refugiades. I amb els dispositius d'acollida
d'emergència que té la ciutat amb les entitats Apip-Acam i Creu Roja.
També es té previst seguir donar suport a la futura acollida d’infants a la ciutat que
vehicularà Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna.
•

Vull acollir a una persona a casa. Com puc fer-ho?

Des de l'Ajuntament de Terrassa estem contacte amb la Direcció General de
Migracions, Refugi i Antiracisme per anar seguint les novetats en relació a l'arribada de
persones procedents d'Ucraïna per compte propi a Catalunya. Ens informen que estan
treballant en col·laboració amb el Departament d’Exteriors per posar en marxa
l’acollida i la cobertura de les necessitats bàsiques d'urgència (allotjament, alimentació,
etc.).
Pel que fa a la sol·licitud de protecció internacional i a la regularització de persones
estrangeres a territori espanyol, aquestes són competències exclusives de l’estat
espanyol, i els municipis no podem més que seguir les directrius que la UE i l'estat
espanyol determinin al respecte. Des de l'Ajuntament ens hem posat a disposició per
reforçar la col·laboració a través dels programes d'acollida estatals de persones
refugiades.
La Generalitat ha posat a disposició de la ciutadania el correu electrònic del Comitè
d’Acollida de les persones Refugiades: comiteacollida.igualtat@gencat.cat, on si ho
considereu, podeu fer arribar les consultes que es puguin derivar d'aquesta situació.
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•

Tinc coneixement que hi ha persones que estan acollint. Com ho han fet?

Habitualment les persones que estan arribant a Catalunya es perquè tenen xarxa i
uns referents que els acullen (familiars, amistats...), en aquest cas les demandes
d'ajudes són ateses de forma particular i abordant el cas concret des dels protocols
habituals establerts.
Cal tenir en compte que l'acollida de persones refugiades (demandants de protecció
internacional) està molt regulada, segueix uns protocols establerts. Normalment és
molt difícil (o impossible) l'acollida d'emergència a llars particulars. Portar persones
fora de la legalitat vigent pot implicar dificultats futures per aconseguir regularitzar la
seva situació.
•

Hi ha algun lloc a on es reculli material?

En aquests moments, l'Ajuntament no té coneixement de cap dispositiu que doni
garanties necessàries pel que fa a l’arribada efectiva de material, la seva distribució i
les persones beneficiàries.
A la ciutat s’ha organitzat alguna recollida de material per a Ucraïna. Són iniciatives
privades que tenen la intenció de fer arribar el que es recull majoritàriament mitjançant
particulars ucraïnesos que volen col·laborar en la defensa del seu país.
•

Per què l’Ajuntament no activa aquesta iniciativa de recollida de material?

L'Ajuntament té coneixement que el transport cap a Ucraïna està sent molt difícil, i per
tant no és té garanties que arribi.
Concretament amb la recollida de medicaments, cal complir els estàndards de
l'Agència Europea de Medicaments i les agències nacionals de cadascun dels països
on passi el transport. L’entitat especialitzada Farmacèutics Mundi ha desaconsellat la
recollida de medicines.
Pel que fa a roba, menjar i altres materials útils es poden comprar als països veïns que
estan acollint la població que fuig de la guerra. Aquests països també han organitzat
recollides de materials i ens consta que ja estan desbordats per la resposta de la seva
ciutadania.
Tot i això, si alguna de les entitats humanitàries que estan sobre el terreny fa una
petició de material assegurant el transport i distribució, l’Ajuntament posaria en marxa
una recollida.
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•

Hi ha alguna entitat de Terrassa que treballi per Ucraïna?

A la nostra ciutat fa més de 20 anys que es va crear Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna
(TANU). La seva tasca consisteix essencialment en organitzar acollides temporals
d’infants al Nadal i a l’estiu.
Amb la crisi volen muntar una acollida de llarga durada per als infants de Nikopol amb
els que habitualment treballen (entre 70 i 80). Van posar en marxa una campanya de
captació de famílies i ja han cobert totes les places. L’acollida es farà quan sigui segur
i possible el trasllat dels infants i els seus responsables. En cap cas serà acollida
permanent o de refugiats sinó que serà una acollida temporal que es revertirà tan aviat
com el conflicte i la situació a Ucraïna ho permeti.
•

Vull tenir informació sobre les accions que es duen a terme des de la ciutat i
com puc col·laborar?
Posa't
en
contacte
amb
l'Ajuntament
https://www.terrassa.cat/conflicte-ucraina

mitjançant

el

web

I mantenir-te informat a través de les xarxes municipals per conèixer si hi ha novetats
en la gestió de la crisi. Serà a través d’aquests mitjans en els que s’informarà sobre
possibles campanyes o accions ciutadanes que comptin amb totes les garanties.
•

Què puc fer ?

La participació en les convocatòries a favor de la pau és un manera també de fer
visible el compromís com a ciutadania davant la situació injusta que es viu a Ucraïna.
•

Com puc fer aportacions econòmiques amb seguretat?

L'Ajuntament no té cap compte obert per fer aportacions econòmiques. Ara bé té
coneixement d'entitats que treballen en el terreny amb garanties:
Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna (https://www.ongtanu.org/)
ACNUR (https://eacnur.org/es/guerra-ucrania),
Farmamundi (https://farmaceuticosmundi.org/),
Creu Roja (https://www2.cruzroja.es/web/creu-roja)
Fundació World Vision (https://www.worldvision.es/).

