Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular per facilitar
l’acollida de persones refugiades a la ciutat de Reus

Les persones refugiades són aquelles que han de fugir del seu país a causa d'un temor
fonamentat de persecució per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social
o opinions polítiques, i que no pot o no vol reclamar la protecció del seu país per a poder
tornar-hi. Així es defineix a l'article 1A de la Convenció de 28 de juliol de 1951, relativa a
l'estatut dels refugiats de les Nacions Unides.
Actualment al món hi ha 82 milions de persones refugiades i desplaçades de forma forçosa,
una xifra de vides truncades que s'ha doblat en només deu anys (38,5 milions, el 2011) i
que, sovint, es troben que els països no volen acollir-les ni tan sols per raons humanitàries.
A Espanya, per exemple, només es van aprovar el 5% de les sol·licituds d'asil que es van
rebre el 2020.
Segons dades d’ACNUR, al voltant del 80% de les persones que han fugit dels seus països
d’origen ha buscat refugi als països veïns. Turquia, amb 3,7 milions de persones refugiades,
és el principal país on es queden atrapades a causa de les polítiques de tancament i
externalització de fronteres d’Europa, com l’acord il·legal signat entre la UE i el país otomà.
Pakistan (1,4 milions), Uganda (1,2 milions), Sudan (amb 1,1 milions) i Alemanya (1,1
milions) també estan entre els principals països d’acollida.
Síria és el primer país d’origen de persones refugiades al món. A causa d’un conflicte que
dura ja més de 9 anys, han fugit del país més de 6,7 milions de persones. Però aquestes
darreres setmanes, el conflicte bèl·lic a Ucraïna també està generant un desplaçament
massiu de persones, actualment pràcticament 2 milions de persones malgrat, segons l’ONU,
aquesta xifra s’enfilarà fins els 4 milions. Una vegada més, la irresponsabilitat política dels
governants que juguen a fer guerres, recau sobre el poble.
Però malgrat la necessitat sempre és més ràpida que la norma, estem veient com
l’autoorganització de persones i entitats socials estan oferint diferents formes d’ajuda tant a
les persones desplaçades i demandants d’asil com a les que s’han hagut de quedar sitiades
sota la guerra. A Catalunya hi viu una comunitat de 24.000 persones provinents d’Ucraïna,
unes 20.000 al País Valencià; i aquesta setmana sabíem que Barcelona i Alacant tindran
dos grans centres de recepció i primer acolliment de refugiats ucraïnesos.
Reus és ciutat acollidora des de l’any 2015 i compta amb diferents entitats que treballen en
el marc de polítiques migratòries i peticions d’asil, així com una xarxa d’entitats socials,
polítiques i culturals que de ben segur s'ofereixen a fer tasques de suport de tot tipus per

habilitar i facilitar l’arribada de persones refugiades, d’Ucraïna o dels 28 conflictes bèl·lics
actius actualment o d’aquelles persones que fugen d’una situació de perill per les qüestions
tan bàsiques esmentades: ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions
polítiques, assumint que aquí hi cal sumar les persones desplaçades per qüestions
climàtiques, de pobresa, etcètera.
Considerem que una societat i una administració pública com la de Reus, ha d’estar a
l’alçada. Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP de Reus, fem les següents
propostes al ple municipal:
1. Convocar la comissió especial de treball d’atenció al refugiat, ja convocada durant el
mandat anterior per gestionar l’arribada de persones refugiades a la ciutat;
2. Posar a disposició de la Generalitat de Catalunya alguna de les grans
infraestructures existents a la ciutat com a espais d’acollida temporal i d’urgència (La
Fira, Hospital vell, Hospital Sant Joan, centres cívics…)
3. Treballar un pla de recepció educativa i d’inclusió social des de les regidories de
Benestar Social, Joventut i Esports pels menors no acompanyats que arribin a la
nostra ciutat;
4. Traslladar aquests acords al Govern de la Diputació de Tarragona, al Govern de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
(ICAA), a Reus Refugi i a Unitat Contra el Racisme i el Feixisme de Reus.
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