SUPORT A L' ACOLLIDA DE REFUGIATS
En l’actualitat, més de 60 milions de persones viuen lluny del seu lloc d’origen a causa de
persecucions, violència i vulneració dels drets humans. És el major èxode de persones

refugiades des de la Segona Guerra Mundial.
En els darrers anys, s’han intensificat els conflictes i les persecucions arreu del món, i el
Pròxim Orient juntament amb el nord d’Àfrica són les regions amb més inestabilitat i més
desplaçaments forçats.
Segons dades de l’ACNUR més de la meitat de persones refugiades en el món (53%)
provenen de tres països: Síria, Afganistan i Somàlia. 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.

Què és un refugiat?
Un refugiat és aquella persona que arran del temor de ser perseguida per motius de raça,
religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques, es veu
obligada a marxar fora del seu país i no hi pot tornar a causa d'aquests temor

Què és el dret d'asil?
És el dret de tota persona a buscar protecció fora del seu país d'origen o de residència
habitual i gaudir-ne en cas de tenir el temor fundat de ser perseguida per motius de raça,
religió, nacionalitat, opinió política, pertinença a un determinat grup social o per motius de
gènere. El dret d'asil és un dret humà contingut a la Declaració Universal de Drets Humans
de 1948 i desenvolupat en la Convenció de Ginebra de 1951 i el seu Protocol (Protocol de
Nova York de 1967), i altres tractats internacionals i regionals sobre aquesta matèria com la
Carta Europea de Drets Fonamentals. L'Estat espanyol el reconeix en la seva Constitució i el
regula a través de la Llei d'Asil (Llei 12/2009).

Com s'està treballant?
Les diferents institucions, administracions i entitats de Catalunya estan treballant de manera coordinada
per donar una resposta adequada a aquesta situació a partir de cinc eixos de treball:
1) Treball en ruta
2) Suport municipis en ruta
3) Sensibilització
4) Planificació de l'acollida
5) Recepció

Què fem des de l'Ajuntament?
Coordinació i cooperació entre tots els municipis de les comarques gironines per oferir plans d'ajuda i
suports coordinats.
Creació d’una base de dades on es recullen els oferiments de la ciutadania.

Què puc fer-hi jo?
Oferir suport econòmic a les persones que es troben en ruta
► Triodos Bank - ES47 1491 0001 2620 0525 7510
► Catalunya Caixa - ES87 2013 0500 1402 1395 4220
► CaixaBank - ES79 2100 3200 9625 0002 9627

Quan arribin els refugiats, puc dedicar-hi temps, disposo d'un habitatge buit, parlo àrab,
puc acompanyar a les persones que vinguin a fer gestions...
on em puc dirigir per oferir-me?
Posa't en contacte amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament a través de
l’adreça de correu electrònic mtriado@angles.cat o bé truca a l’Ajuntament al
972420058 i demana per Miquel Tolosa.

