PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) EN REFERÈNCIA A L'ACOLLIDA DE PERSONES
REFUGIADES
Històricament, la Comarca del Baix Camp, com altres contrades de la zona, ha estat
terra d'acollida. No fa pas tant de temps, quan va succeir la guerra dels Balcans, que
va commocionar Europa i el món a finals del segle XX. Durant aquest període, famílies
bosnianes van ser acollides com a refugiades d'una guerra cruel, que va convertir en
enemics famílies amigues i veïnes de tota la vida.
Reus, com a municipi gran de la comarca, va ser la pionera en l’acollida de refugiades
gràcies a la implicació, ràpida i decidida, de tota la societat civil. La feina de les
voluntàries va convertir aquesta ciutat i, el Baix Camp, en referent de l’ajuda a les
desplaçades de la guerra dels Balcans.
En aquell moment, les persones refugiades pensaven que en pocs mesos podrien
tornar a casa, però aquesta és una de les grans diferències amb les qui ara fugen de
la guerra de Síria, i altres terriotoris en conflicte, i busquen refugi a Europa. Les
refugiades que ara volen fugir saben que no és una acollida temporal, demanen on
volen quedar-se a viure, saben que ja no podran tornar mai més als seus països, que
escapen per sempre. Malgrat la denominació de «persona refugiada», les institucions
encara van a ritme molt lent a l'hora de fer els passos adients per l'acollida; tant les
institucions europees, les espanyoles com també les catalanes.
Moltes de les famílies refugiades paguen grans quantitats de diners a grups mafiosos
que els ajuden, suposadament, a fugir de la zona de conflicte. Per contra, i amb ànim
de bones voluntats, les persones ens mobilitzem i organitzem formacions com és la
recent plataforma «REUS REFUGI» per tal de sensibilitzar i crear consciència a
l'entorn d'aquest conflicte.
Ara bé, les administracions no poden recolzar-se en les bones intencions d'aquest
tipus d'organitzacions i han d'agafar les regnes per solucionar la situació de manera
imminent.
Necessitem que el sentit comú de les persones que es mobilitzen es tradueixi a les
institucions tant a la generalitat com els ajuntaments. I hem d'aprofitar aquest procés
cap a la creació de la República Catalana per a crear una llei d'asil pròpia que sigui
independent de la de l'Estat Espanyol. S'ha acabat recolzar-se en raons com que és
l'Estat Espanyol qui ens veta els processos d'acollida i s'ha de posar fil a l'agulla per

vetllar de manera autodeterminant per l'accés a vies legals d'asil i vies segures per a
totes les refugiades.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de L'Ajuntament
de Reus l'adopció dels següent ACORD:
1.Demanar a la Generalitat de Catalunya que exerceixi com a institució plenament
sobirana en el desplegament d'unes polítiques d'asil pròpies.
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