
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ 

 
Núm. 1/2015 
Data :  09 de setembre de 2015 
Horari: de 17 a 19 hores 
Lloc: Centre Cívic La Sardana 
 
Assistents: 
 
Representants de Entitats de Cooperació  
Sra. Montse Soler- Cooperacció 

Sra. Susana Soler i Carsten Bosc - Garraf Coopera 

Sr. Ilde Royo i Palmira Santos- Destino Etiòpia 

Sr. Francesc Rica - Sindicalistes Solidaris 

Sr. Enric Garriga -Amical Mathausen 

Sr Pau Jasanada - Creu Roja 

Sra. Anna Llibertat Garcia - Oxfam Intermón 

Sr. Carles Anson i Manel Cases - Grup de Solidaritat Fem Pous 

Sra. Jaqueline Lorente - F. Vida Útil 

 

Representants grups municipals  

Sr. Enver Aznar- Grup Som Vng/ Podem Vng 

 

Representants del Govern 

Sr. Juan Luis Ruiz -Regidor de Cooperació  

 
Tècnics municipals 
Sra. Susana Sanahujas - Coordinadora de àrea de Nova Governança i Com. i assessora PSC   
Sra. Bàrbara Flaquer – departament de Participació 
Sra. Griselda Castelló – cap de servei de Participació i Cooperació 
 
Excusen l’assistència: 
Sra. Tere Valero – F. Salut i Societat Sense Fronteres 
Sr. Àlex Bayé – F. Ed. Solidària E. Pia 
Sra. Julia Salazar – F. Pau i Solidaritat 
Sra. Metxita Saburit – F. Ramón Martí Bonet 
Sra. Guisela Vargas – Regidora PSC 
Sr. Carlos Remacha – Regidor PP 
Sra.  Gloria Garcia – CDC 
Sra. Adelaida Moya- ERC 
 
 
Altres  

Sr. Josep Ibars -Defensor de la Ciutadania  

 
 



Ordre del dia 

 
1er. Informació acollida a refugiats.  

 
Pren la paraula el Sr. Juan L. Ruiz, regidor de Cooperació que explica als assistent les diferents accions 
realitzades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fins al dia d’avui, ja que en molt pocs dies s’han posat 
sobre la taula diferents iniciatives.  
 
Comença explicant el contingut de la reunió del passat dia 4 que va tenir lloc a la seu del Fons Català de 
Cooperació,  a la que hi varen assistir representants de una vuitantena de municipis, així com Acnur 
(Agència de la ONU pels Refugiats)  i ONG implicades. Aquesta reunió tenia per objectiu unificar i 
coordinar totes les accions en tema de refugiats al territori català. Especialment Acnur va recalcar que la 
vinguda de les persones refugiades al nostre territori no serà immediata, sinó que probablement no serà 
fins d’aquí a uns mesos i el més immediat ara és el suport als refugiats que estan “en ruta” cap a Europa.  
Encara no se sap exactament el nombre de persones a qui se li donarà d’estatus de refugiat, en qualsevol 
cas això és competència estatal i encara s’està negociant a nivell europeu i autonòmic a l’estat espanyol 
el cupo de persones que acollirà cada país.   
 
El Fons Català  de Cooperació de moment ha iniciat una campanya i en coordinació amb la Federació de 
Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya, han preparat una Moció conjunta i l’han fet arribar a 
tots el ajuntaments.  
  

A Vilanova i la Geltrú el Sr. Ruiz va informar que l’acció més immediata va ser la setmana passada, 
l’adhesió a la Xarxa de Ciutats acollidores, primera iniciativa sorgida de la voluntat ciutadana d’acollir a 
persones refugiades, obrint per això un registre ciutadà a la web de l’Ajuntament per a que tots els 
ciutadans que volen col·laborar s’inscriguin i omplin un formulari. Així sabrem, amb quins recursos,a mes 
dels municipals, comptem a la nostra ciutat i poder rebre amb condicions a les persones refugiades a la 
nostra ciutat. 
 
També es presentarà al Ple del proper dilluns dia 14 l’aprovació de la Moció proposada i l’aprovació de 
2.500€ a la Campanya proposada pel Fons Català. Aquests diners se sumaran als de la resta 
d’ajuntaments i aniran destinats a donar suport a les necessitats més immediates, l’ajut a les ONG i 
organitzacions que treballen amb els refugiats “en ruta” (Achnur, Metges sense Fronteres, Creu Roja...)  
 
El Sr. Ruiz va recordar que no és la primera vegada que l’Ajuntament dona suport a la població de Síria, 
ja a l’any 2013 va enviar 2.500€ a la campanya d’emergència engegada pel Fons Català per donar suport 
a la població afectada per la guerra civil a Síria. Vilanova és una ciutat compromesa i solidària, 
col·laborant sempre que cal.  
També va remarcar a tots els assistents que l’arribada no serà immediata i va demanar que així ho 
traslladin als seus associats o a totes les persones de contacte que preguntin pel tema. De moment qui 
vulgui col·laborar ho pot fer fent aportacions als tres nª de comptes que ha obert el Fons Català o si 
l’ajuda va més enllà, acollir alguna persona o donar suport material o d’un altra tipus ho faci arribar a 
l’Ajuntament a través del Registre que està penjat a la Web.  
 

Precs i Preguntes: 
 
El representant d’Amical Mathausen troba a faltar que la Moció no faci menció a l’experiència que tenim a 
casa nostra, la nostra terra sobre l’exili . El tema no ens és aliè ja que ho va viure la generació dels 
nostres pares o avis. Es respon que la Moció que ens ha passat el Fons Català és conjunta i ja ens l’han 
passat feta, és la que signaran tots els Ajuntaments.  
 
El representant de Fem Pous pregunta si tenim comptabilitzat els locals on poder fer l’acollida. Es respon 
que efectivament tenim comptabilitzats els servis i locals de que disposem però que el Registre ciutadà 



s’ha obert precisament per unificar iniciatives i conèixer a nivell ciutadà les persones disposades a 
col·laborar.  
 
El Defensor de la ciutadania intervé indicant que és important que l’Ajuntament centralitzi l’acollida a la 
nostra ciutat. També fa unes reflexions sobre la condició de refugiat, el que implica tenir dret a treball. 
Apunta també com França, fa anys va solucionar el tema concedint la condició d’apàtrida i que al nostre 
país es podria contemplar també. El Sr. Ruiz respon que l’Ajuntament ha volgut actuar rapidesa 
precisament per centralitzar l’acollida, hem sabut que algunes famílies estan disposades a acollir a casa 
seva i cal organitzar tota la logística. Remarca que la condició de refugiat ve donada per l’estat,  el que 
podem fer des dels Ajuntaments és organitzar l’estada, que ens imaginem sigui llarga. La decisió sobre la 
condició d’apàtrida, en qualsevol cas s’escapa a les competències municipals. 
 
La representant de Garraf Coopera creu que amb l’obertura del registre s’han creat expectatives i la gent 
pot pensar que és imminent la vinguda, molta gent no és conscient del que això suposa i estaria be una 
reunió explicativa per alguna entitat amb experiència a les persones disposades a fer acollida. El Sr. Ruiz 
va remarcar que el missatge d’Acnur és que les persones refugiades no arribaran demà però cal 
començar a organitzar l’acollida i com a ciutat ho volem fer be i conjuntament amb la resta d’iniciatives 
d’altres municipis. Segurament s’estaran a la nostra ciutat  molts mesos hi ha que preveure suport a 
escolarització, aprenentatge de l’idioma, l’integració i això no es pot improvisar.  Recull la proposta de la 
necessitat de fer una reunió informativa del que suposa acollir una persona refugiada i el que significa ser 
refugiat a totes aquelles persones que des del registre vulguin col·laborar.    
 
La representant de F. Vida Útil pregunta si s’acolliran refugiats de tots els països o tan sols de Síria. Se li 
contesta que en prinicipi seran tots aquells que tinguin l’estatus de refugiat i que en el repartiment 
pertoquin a la nostra Ciutat.  
 
 
 
 
 
El Sr. Juan Luís Ruiz  agraeix l’assistència i la tasca dels presents i aixeca la sessió quan són les 19 
hores. 
 

 

 

 


