
El Consell Municipal de Cooperació es reuneix per debatre l’acollida als refugiats
sirians a la nostra ciutat

El passat 7 d’octubre de 2015 el  regidor de Cooperació,  Sr.  Juan Luís Ruiz es va
reunir  amb una quinzena  d’entitats  de Cooperació amb l’objectiu  d’informar  de les
actuacions municipals en el tema d’acollida a refugiats.
A  aquesta  sessió  també  es  va  convidar  a  totes  les  persones  inscrites  al  registre
municipal d’ajut als refugiats. 

Una de les coses que va remarcar és que la vinguda al nostre país i  Vilanova i la
Geltrú   no  és  imminent,  així  ho  comunicar  l’ACNUR,  (Agència  de  la  ONU  pels
refugiats) a una vuitantena d’Ajuntaments de Catalunya a una reunió que va tenir lloc
al Fons Català de Cooperació per tal de preparar la vinguda de refugiats als nostres
municipis de forma coordinada.  

També va informar que el Fons Català, del que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
n’és  membre,  ha  iniciat  una  campanya  per  a  que  la  gent  pugui  fer  les  seves
aportacions en el que és la prioritat d’aquests moments, el suport mentre els refugiats
són pel camí. Els refugiats no arribaran a casa nostra fins d’aquí a un temps, pel que
podem organitzar la seva acollida  amb calma. 

Victòria  Planas  i  Ana  Recoder  del  Fons  Català  de  Cooperació  van  explicar  molt
detalladament a tots els presents la  situació dels refugiats: la seva procedència, les
rutes que utilitzen, les condicions i la manera com és possible col·laborar.  Planas va
posar especialment èmfasi en el fet que la situació de les persones refugiades no és
de curta durada, sinó que pot durar anys. 

El regidor J.Luis Ruiz, va informar a totes les entitats que s’ha obert un registre per la
via de la  Web municipal  per  a que la  gent  que vulgui  col·laborar  s’inscrigui,  i  així
conèixer totes les iniciatives ciutadanes. 

Per que fa a l’Ajuntament destinarà la quantitat de 2.500€ a la campanya del Fons
Català.  També  presentarà  una  Moció  al  proper  Ple  demanant  la  implicació  de
l’Administració Central i Autonòmica.  

http://www.vilanova.cat/doc/doc_31516941_1.pdf

