
 PROTOCOL D'ACOLLIDA A LES PERSONES
REFUGIADES

ANNEXOS

Setembre de 2016



ÍNDEX

1. Mocions i declaracions aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Granollers 3
1.1. Declaració institucional  de l'Ajuntament de Granollers (1/9/2015) 3
1.2. Declaració del Consell de Cooperació i del Consell dels Infants sobre
       els 10.000 infants refugiats desapareguts (22/02/2016) 4
1.3. Moció de rebuig a l'acord entre la Unió Europea i Turquia (29/03/2016) 5
1.4. Moció de l'ACM, la FMC i el FCCD, en defensa de l'acollida de les persones
refugiades (28/06/2016) 6

2. Projectes aprovats Campanya emergència del FCCD 10
2.1. Projecte 2579 (JGL 07/01/2014) 10
2.2. Projecte 2853 (JGL 22/12/2016) 11

3. Manifest de les concentracions "1 minut de vergonya, 1 minut de dignitat" 12
4. Extractes de les actes de les reunions del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 13

4.1. Sessió extraordinària (07/09/2015) 13
4.2. Sessió ordinària (30/09/2015) 17
4.3. Sessió ordinària (21/10/2015) 20
4.4. Sessió ordinària (3/12/2015) 24
4.5. Sessió ordinària (25/01/2016) 25
4.6. Sessió ordinària (15/02/2016) 28
4.7. Sessió ordinària (12/05/2016) 29
4.8. Sessió ordinària (16/06/2016) 30
4.9. Sessió ordinària (30/06/2016) 31

5. Activitats de sensibilització realitzades 32
5.1. Xerrades i conferències realitzades a Can Jonch. 32
5.2. Activitats entitats 33
5.3. Joc dels Ciutadans Lliures o No Lliures 33
5.4. Granollers Vila Oberta a la Pau 2016 33



1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS I MOCIONS APROVADES PER L'AJUNTAMENT DE 
GRANOLLERS

1.1. Declaració institucional de l'Ajuntament de Granollers (1/9/2015)

GRANOLLERS, UNA CIUTAT D’ACOLLIDA EN UN PAÍS D’ACOLLIDA
Durant les darreres setmanes estem veient com milers de persones desplaçades que fugen de la
guerra i de l’extrema pobresa, dels conflictes armats de Síria i d’altres països de la zona arriben a les
fronteres d’Europa per cercar asil, en el que s’ha convertit en un drama humanitari que no sembla tenir
fi.

La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la situació
dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una nova oportunitat
en un país d’Europa.

Davant  d’aquesta situació,  cal  que els governs europeus i  la  UE es posin a treballar  de manera
immediata  per  proporcionar  atenció  a  aquestes  persones  i  evitar  més  vulneracions  dels  Drets
Humans. 

La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els municipis
tenen un clar compromís en la promoció i  la garantia dels Drets Humans, treballant conjuntament
administració i organitzacions de la societat civil.

Granollers és una ciutat d’acollida, implicada en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau.
Una ciutat que compta amb una ciutadania i  unes institucions compromeses en la lluita contra les
desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen situacions difícils.

Per tot això:

Expressem la  nostra  solidaritat  amb totes  les  persones que  han  d’abandonar  les  seves  llars  de
manera  involuntària  a  causa  de  la  guerra  que  es  viu  als  seus  països  d’origen  i  denunciem les
situacions d’abús per part de màfies organtizades que aquestes pateixen.

Instem els governs de la Unió  Europea a actuar  de manera immediata  per donar resposta a les
necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia i a buscar una solució realista a
més llarg termini per evitar situacions d’èxode.

Reclamem especialment al govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya una posició
oberta en defensa dels drets de les persones que pateixen els efectes d’una situació cruel i injusta.

Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en aquesta matèria per
buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama humanitari que estan vivint milers de persones
desplaçades.

En aquest sentit, Granollers com una ciutat d’acollida impulsarà i participarà activament i solidàriament
conjuntament en les iniciatives que sorgeixin de la societat civil, del municipalisme i de les diverses
institucions. 

Granollers, 1 de setembre de 2015



1.2. DECLARACIÓ DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I DEL CONSELL DELS INFANTS SOBRE
ELS 10.000 INFANTS REFUGIATS DESAPAREGUTS

(Sala de Plens, 22 de febrer de 2016)

L'Ajuntament  de  Granollers  va  acordar  el  dia  1  de  setembre  de  2015  la  declaració  institucional
“Granollers, una ciutat d'acollida, en un país d'acollida”, en la qual es demanaven als estats solucions
a la crisi humanitària de les persones refugiades. 

Han passat  més de 5 mesos i  no s'observen  solucions per  disminuir  el  drama humà que afecta
centenars  de milers  de  persones.  A més,  comencen a  aflorar  informacions  preocupants  com les
desaparicions de milers d'infants refugiats que viatgen sols o que s'han vist separats de les seves
famílies. 

Nosaltres,  com a  representants  del  Consell  dels  Infants  i  del  Consell  Municipal  de  Cooperació  i
Solidaritat de Granollers, davant de les desaparicions d'infants refugiats, fem nostra la declaració del
Parlament de Catalunya, feta el dia 3 de febrer de 2016, i proclamem: 

La ciutat de Granollers està compromesa amb els valors universals de democràcia, justícia i llibertat, i
denunciem el drama humà que viuen milers de persones, especialment els nens i les nenes, els nois i
les noies, que fugen dels països d'origen en situació de conflicte, a la recerca d'una vida i un futur
millors. 

Volem que es respectin els Drets dels Infants sense distinció de races, de religions, de creences i de
nivell social. Tots els infants som iguals, volem viure amb tranquil·litat i tenim dret a complir els nostres
somnis. Un dels drets dels infants diu que tots tenim dret a la protecció i a l’auxili. Complim-lo! 

Mostrem sorpresa i indignació per la desaparició de més de deu mil infants refugiats, denunciada per
l’Europol. Estan patint les conseqüències d’accions que ells no han fet i segur que s’ho estan passant
molt malament. Són menors i no es mereixen fer allò que pertoca als adults. Quant toca jugar ells han
hagut de fugir  de la mort.  Per això,  considerem necessària  una acció coordinada dels estats per
trobar-los i retornar-los a llurs mares, pares o tutors. 

Demanem a la Unió Europea que posi els mitjans i recursos necessaris per trobar cadascun d'aquests
infants refugiats desapareguts, perquè això no segueixi passant, i per posar fi a les màfies de tràfic de
persones i l’explotació infantil. 

Manifestem solemnement  el  nostre  rebuig  a  les  pràctiques  confiscadores  dels  béns  privats  dels
ciutadans  que  arriben  a  Europa  a  la  recerca  de  refugi  i  supervivència,  i  també  el  rebuig  a  les
disposicions intimidatòries que les emparen. 

Totes les persones, només d’entrar en un país d’acollida, haurien de ser rebudes com a ciutadans i
ciutadanes de ple dret d’aquell país, amb els seus drets i obligacions, perquè no són un ciutadans de
segona. Per això els campaments de refugiats haurien de tenir més seguretat i unes condicions millors
d’higiene i alimentació. 

Els infants són indefensos i els estats els han de protegir, per això exigim als països europeus que
elaborin un pla per protegir els menors i creïn la figura de la persona acollidora. 

Considerem que si han deixat el seu país per culpa de la guerra, no és just que arribin a un altre país i



es trobin amb d’altres problemes. 

Per últim, diem ben alt que la violència no és la solució; sense guerres al món, els infants no haurien
de fugir. 

Seguirem donant a conèixer al món aquestes notícies perquè tothom sàpiga el que està passant. 

Ens quedarem amb els braços plegats? No podem mirar cap a un altre costat! 

Ens agradaria de tot cor que aquesta declaració fos profitosa i que finalment els infants es retrobessin
amb les seves famílies. 

Granollers, 15 i 16 de febrer de 2016 

1.3. Moció presentada pels grups Municipals de CIU i ERC-AG-AM de rebuig a l’acord entre la
Unió Europea i Turquia per fer front a l’actual situació de crisi humanitària dels refugiats sirians
(Junta de Portaveus. Acord de ple de 29 de març de 2016. Aprovat per unanimitat)

Europa està assistint a una gravíssima crisi humanitària provocada pel desplaçament de milions de 
persones que fugen de la guerra i el terror buscant un espai de seguretat, llibertat i respecte als Drets 
Humans. Aquesta crisi demana una acció sensible i solidària per part dels països de la Unió Europea. 
La política d’asil hauria de ser una política comú en aquest marc, comptant amb el compromís ferm 
dels estats membre.

El passat 14 de març es complien 5 anys de l’inici de la guerra de Síria. Una guerra que ha deixat ja,
segons fonts de l’Observatori Sirià de Drets Humans i l’Acnur, més de 270.000 morts (entre els quals,
gairebé 80.000 civils i més de 13.000 infants) i 12 milions de persones que han hagut d’abandonar les
seves llars, entre ells gairebé 5 milions de persones que s’han refugiat a d’altres països, principalment
emprenent rutes que condueixen a la Unió Europea.

Aquesta crisi humanitària esclatava el passat estiu de 2015, quan començaven a arribar, a través de
Grècia per seguir  la ruta dels Balcans,  milers de persones fugint de la guerra. Moltes d’aquestes
persones van perdre la vida creuant el Mediterrani per trobar una vida més digna. El 22 de setembre,
la Unió Europea acordava el primer repartiment de refugiats entre els seus estats membres després
de tensions entre aquests i escenes de mercadeig i negociació vergonyants entre estats que tenen
entre els seus objectius existencials la defensa del benestar i la dignitat de les persones.

Des d’aleshores fins ara, l’arribada massiva de refugiats no s’ha aturat, i s’han produït reaccions per
part  d’estats  membres  de la  Unió  Europea que s’han  negat  a  rebre refugiats,  tancant  les seves
fronteres i vulnerant acords sobre Schengen. Aquesta política ha provocat que s’hagin acabat creant
camps de refugiats com el d’Idomeni (Grècia) on prop de 12.000 refugiats malviuen en condicions
infrahumanes a l’espera de l’obertura de les rutes d’arribada a la UE.

Finalment, el passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van fer
públic l'esborrany del preacord al que van arribar per tal de retornar a aquest país tots els refugiats
que arribin de forma irregular a Grècia, a canvi  de compensacions econòmiques. El text  ha estat
ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels
dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.



Aquest acord no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat,  moralitat i
impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que, segons diferents experts,
vulnera el dret internacional, la Convenció de Ginebra i diferents tractats europeus. El principi de no-
devolució és un dels pilars del dret d'asil: el Dret Internacional prohibeix als estats expulsar o retornar
una persona a un lloc on la seva vida o la seva llibertat estiguin amenaçades, o on pugui patir tortura,
un tracte inhumà o degradant o altres vulneracions dels drets humans fonamentals. 

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços incondicionals per
reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea demostra fins a quin punt la
gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i curterminista. 

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a un
altre que ja estigui  en territori  turc té profunds defectes tant  morals com legals  ja que no només
deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat
mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d'asil en negar-los-hi a les fronteres de
la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils
dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única
alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació. 

És  urgent  que  la  Unió  Europea  es  replantegi  la  gestió  de  la  crisi  de  refugiats  i  es  comprometi
fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la
guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de
reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi
vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És
possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els
Estats membres.

Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Demòcrates i el grup municipal d’ERC-
AG proposem al ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords:

1.- Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de l’acord entre la 
UE i Turquia que estableix la possibilitat d’expulsions col·lectives de refugiats a territori turc o de 
qualsevol estat no membre de la UE.

2. Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes les cimeres
europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen arribar els Estats
membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els
estats. 

3.- Exigir a la Unió Europea i sobretot als estats membres una solució urgent per tal de donar resposta
a l’emergència generada per l’arribada massiva de refugiats de Síria  i  que impliqui  abandonar la
unilateralitat i a obrir seves fronteres, facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als
refugiats de manera coordinada, l’acollida de tots aquells qui  legalment sol·licitin  el dret d’asil  i  el
control efectiu sobre el destí de l’ajut econòmic en favor dels refugiats, incloent una revisió del nombre
de refugiats a acollir per cada país en funció de l’evolució de la situació en els darrers mesos i un
increment del suport als països membres receptors i de trànsit de refugiats, així com un increment de
les operacions de salvament marítim.

4. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense reserves
per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea. 



5.  Instar  al  Consell  Europeu,  a  la  Comissió  Europea i  al  Parlament  Europeu a  obrir  de manera
immediata  un programa amb dotació  pressupostaria  suficient  per  tal  de crear  un pla  d'acollida  a
refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.

6. Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal que pugui
costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència tècnica per a les 100.000
persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.

7.- Instar a les institucions internacionals a mediar per tal de posar fi al conflicte bèl·lic a Síria que ja fa
més de 5 anys que dura.

8. Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que
inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua catalana, el suport a l'ocupació,
el lleure i activitats de socialització, això com l'habitatge, entre d'altres.

9. Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de particulars,
d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de Recursos que comparteixen els municipis de
Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder coordinar el
seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país.

10. Oferir la disponibilitat d'un habitatge de lloguer social durant 12 mesos al nostre municipi a través
de l'esmentat Inventari de Recursos, per a l'acollida d'una família de persones refugiades.

11.- Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat, al govern de l’estat espanyol, al Consell 
Europeu, a la Comissió Europea i als diferents grups del Parlament Europeu. 

1.4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT DE LA 
PRESENTADA PER L'ACM, LA FMC I EL FONS CATALÀ, EN DEFENSA DE L'ACOLLIDA DE LES 
PERSONES REFUGIADES (Ple del 28 de juny de 2016. Aprovada per unanimitat)

L’any  2001 les  Nacions  Unides  van  declarar  el  20  de  juny  com a  Dia  Mundial  de  les  Persones
Refugiades.  L’objectiu  era  rescatar  de l’oblit  la  dramàtica situació  que viuen milions de persones
desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil que actualment hi
ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o
d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien que
la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i refugiades
arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats que treballen
en matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les persones sol·licitants
de protecció internacional. 

Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions catalanes han
commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la manca de
polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració competent a l’hora
de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional, que s’ha situat a la cua
d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que encapçala el rànquing de països
que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya s’ha mantingut un fort
compromís amb la protecció internacional com demostren diverses iniciatives que van des de la que
ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, el programa de ciutats defensores
dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació que fa Asil.cat agrupant les entitats que
treballen donant assistència a les persones amb necessitats de protecció internacional. 



Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el darrer
exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 per donar assistència a les víctimes de
la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el Govern de la
Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions de diverses
institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària. 

Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de persones que
fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una onada d’indignació i
rebuig  de  part  de  la  ciutadania  europea  a  la  manca  de  resposta  dels  Estats  amb les  persones
refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb el municipi de
Lampedusa,  que  esdevindria  la  principal  administració  pública  que  oferia  acollida,  aixopluc  i
assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els recursos. 

Durant  l’estiu  de  2015  Europa  va  assistir  a  una  greu  crisi  humanitària  com a  conseqüència  del
desplaçament forçat  de centenars de milers de persones,  la gran majoria,  ciutadans sirians,  però
també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa durant
mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una situació
que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa comuna per
milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… Persones que
escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 

El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria d’ens
locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la
seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció internacional , preveient una
allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta de
l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta situació,
així com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per part de la
Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les entitats socials,
l’administració local i la Generalitat. 

Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per part dels
governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia reubicar entre els
Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el de
l’Estat  espanyol,  que tot  i  comprometre’s  a acollir  16.000 refugiats en dos anys,  la realitat  no ha
superat  les  poques  desenes  de  persones  reassentades.  En  canvi,  la  reacció  de  les  institucions
europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern
espanyol  a la frontera sud de Ceuta i  Melilla  de condicionar ajudes al  desenvolupament  i  suport
comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de
contenció de possibles refugiats. 

En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la legislació
que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar una sortida que
garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants
d’asil,  la  Unió  Europea externalitza  les seves fronteres i  subcontracta aquestes responsabilitats a
l’Estat  turc.  Aquesta  mesura  va  ser  rebutjada  tant  per  el  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament,  com  per  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  i  l’Associació  Catalana  de
Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català. 

Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa falsa:
blindar  les  fronteres  d'Europa  acabarà  amb  la  crisi  humanitària  a  la  Mediterrània.  Traslladar  les



persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-
la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de salvament a
les  aigües  frontereres.  Si  volem  acabar  amb  el  tràfic  d’éssers  humans  i  amb  les  morts  a  la
Mediterrània, cal  voluntat  política garantint  vies segures i  legals:  visats humanitaris, possibilitat  de
sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 

Aquest  èxode  ja  ha  costat  milers  de  vides  i  davant  d’aquesta  catàstrofe  humanitària  totes  les
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i legal
d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i de la
protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la
Declaració Universal  dels  Drets  Humans, la Carta de drets Fonamentals  de la Unió  Europea i  la
Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. 

A diferència de la política  acordada pels caps d’Estat  i  de govern de la UE, els ajuntaments,  les
institucions supramunicipals i  les associacions municipalistes catalanes estem donant suport  a les
persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de la
UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de
4.500 refugiats. I els que calgui afegir. 

Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions d’europeus
finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis fugint del terror feixista
acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres països amb nosaltres durant aquell
episodi de trista memòria.

 
Per tot això, des de Grup Municipal Socialista, proposa que l’Ajuntament de Granollers adopti els 
següents acords: 

1.-  Declarar l’Ajuntament Granollers compromès amb les persones refugiades. 

2.-  Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de protecció
internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen en marxa i on cal
garantir l’acollida de manera eficaç. 

3.-  Exigir  a l’administració general  de l’Estat  que els municipis disposin dels recursos econòmics
necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades. 

4.-  Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que permet
retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions estiguin subjectes als
drets humans i al Dret Internacional. 

5.-  Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en països
d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les
quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera immediata. 

6.-  Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament
de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a Grècia i  d’altres països
acollidors de manera temporal o definitiva. 



7.-   Assegurar  el  desplegament  del  Pla  de  Protecció  Internacional  a  Catalunya,  dotant-lo  del
pressupost adequat i  suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix,  que
garanteixi  una acollida  estable  i  de  qualitat  a  les  entitats  executores  i  els  municipis  catalans  on
aquestes persones s’estableixin. 

8.-  Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i protecció, adaptant
els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir
la seva vida en família i la seva integració. 

9.- Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. 

10.-  Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a l’Acollida de
les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors conjuntament amb el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

11.- Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració
de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la
discriminació, i promoure la cohesió social. 

12.-  Endegar  i  garantir  polítiques  municipals  de  cooperació  al  desenvolupament  i  solidaritat
internacional i  mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a través del
Fons  Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  entitat  especialitzada  en  aquest  àmbit  que  té
delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana
de Municipis. 

13.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern
de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials del municipi.   

2. PROJECTES APROVATS EN CAMPANYA D'EMERGÈNCIA DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

2.1. Atorgament  d'un ajut  d'emergència al  Fons Català  de Cooperació al  Desenvolupament,
destinat al projecte 2579 "Suport a la població afectada per la Guerra Civil a Síria" . (Acord de
Junta de Govern Local (7/1/2014, part dispositiva)

(...)

Per tot això expressat, la Junta de Govern Local 

ACORDA

PRIMER.-  Aprovar  l'atorgament  d'un  ajut  d'emergència  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament,  per import  total  de 5.083,62 €,  destinat  al  projecte  2579 "Suport  a la  població
afectada per la Guerra Civil a Síria". 

SEGON.-  Indicar  que  la  despesa  derivada  d'aquest  acord,  5.083,62  €,  anirà  amb  càrrec  la  A-
201300001739,  de la partida H241.92910.48601 Atencions al Tercer Món Cooperació  i Solidaritat, del



pressupost de l'exercici 2013, de conformitat amb la voluntat expressada per la Junta de Govern Local
en data 16 de febrer de 2013.

TERCER.- Aprovar una bestreta del 100% sobre la totalitat de la subvenció atorgada al Fons Català
de Cooperació  al  Desenvolupament,  amb NIF-  G17125832, per import  de 5.083,62 €,  destinat  al
projecte  2579 "Suport a la població afectada per la Guerra Civil a Síria".
 
(...)

2.2. Proposta relativa a l'atorgament de subvenció nominativa al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament destinada a l'execució de diversos projectes per al desenvolupament (Acord 
de Junta de Govern Local de 22/12/2015, fragment)

En el pressupost municipal per a l’exercici 2015 es preveu l’atorgament d’una subvenció nominativa al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per un import de  26.600 €.

(...)

En data 13 d'octubre de 2015 (número de registre d'entrada 21.356, de data 19 d'octubre), el senyor
Ariel Monells, en qualitat de director de gestió del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
sol·licita l'atorgament de subvenció per al projecte 2833 Suport a l'acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània. Aquest projecte s'ha concretat en
diversos projectes, un dels quals és el projecte 2853 -Intervenció d'emergència per a l'assistència
sociosanitària i l'assessorament a les persones refugiades en trànsit a Sèrbia.

(...)

Per tot això exposat, la Junta de Govern Local 

ACORDA

Primer. Aprovar l’atorgament d’una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
amb NIF G17125832, per un import de 22.369 €, destinada a subvencionar part de la despesa que
generen següents projectes, amb un pressupost de despesa total de 70.339 el que representa un
finançament del 31,80 % de l'activitat, d'acord amb la següent distribució:

Núm. 
catàleg

Títol projecte Pressupost total Subvenció % 

(...)
2853 Intervenció d'emergència per a

l'assistència sociosanitària i
l'assessorament a les persones refugiades

en trànsit a Sèrbia

27.500 € 10.000 € 36,36

(:::)
           70.339 €              22.369 €           31,80



3. MANIFEST DE LES CONCENTRACIONS «1 MINUT DE VERGONYA, 1 MINUT DE DIGNITAT»

Granollers es va afegir a la iniciativa de Pallassos sense Fronteres el dia 10 de setembre de 2015, de 
concentració davant la porta dels ajuntaments. En aquesta primera trobada es va llegir el comunicat 
de Pallassos sense Fonteres, que diu:

«COMUNICAT i CONVOCATÒRIA DE PALLASSOS SENSE FRONTERES 
Un minut de vergonya, un minut de dignitat

Campanya denúncia sobre el tracte que reben les persones refugiades que intenten arribar a Europa

Pallassos Sense Fronteres té com a prioritat millorar la situació en què es troba la infància refugiada
per  causa  bèl·lica  o  com  a  conseqüència  de  desastres  naturals.  Els  pallassos  i  pallasses  de
l'associació  sempre  hem pensat  que  l'organització  és  una  eina  propietat  dels  nens  i  nenes  que
desafortunadament pateixen aquesta dolorosa situació.

Arran dels esdeveniments que s’estan produint darrerament amb els refugiats que arriben a Europa
buscant  consol  i  ajut,  procedents  principalment  de  nombrosos  països  en  guerra  com Iraq,  Síria,
Afganistan, Sudan, Nigèria, Somàlia, Eritrea i d'altres, ens veiem absolutament impotents, i al mateix
temps que volem fer sentir la veu de la infància refugiada, també volem expressar el sentiment de
vergonya que ens envaeix davant l'actitud dels governs europeus.

Per aquesta raó endeguem aquesta campanya mitjançant la qual volem exigir a les nostres autoritats
un mínim d’humanitat, i fer callar les veus inhumanes que es neguen a donar suport a tota aquesta
gent.  Volem que  es  respectin  les  Convencions  de  Ginebra  a  les  quals  els  nostres  estats  estan
adherits, en concret la del 28 de juliol de 1951, ratificada en el protocol sobre l'estatut de refugiats de
1967, i que en aquest cas garanteix la vida, l´integritat física i la llibertat a les poblacions que fugen de
la guerra. Els països Europeus han signat i ratificat aquest compromís, en el qual en l’article 31 diu
que no es pot penalitzar a cap refugiat per haver entrat de manera irregular si procedeix d’un lloc on la
seva vida estava en perill i s’ha presentat a les autoritats.

Us animem a tots i totes a manifestar la vostra vergonya davant del vostre municipi tots els dimecres a
les 20h.

“Un minut de vergonya, un minut de dignitat”.

Des d'aquell primer dimecres, en què la lectura del manifest va ser a càrrec de la Fundació Cultura de
Pau, cada dimecres, a les 20 h, hi havia concentració convocada pel Consell Municipal de Cooperació
i Solidaritat i la Fundació Cultura de Pau, que es va fer fins els 28 d'octubre de 2015. 

En cada convocatòria, una entitat  s'encarregava de llegir  el  manifest o d'elaborar-ne un de propi.
Aquest  va ser el  calendari:  16 de setembre,  Amnistia Internacional;  23 de setembre,  Fundació El
Xiprer, 30 de setembre, Fundació Oncovallès; 7 d'octubre, Mans Unides; 14 d'octubre, Fundació Adra;
21 d'octubre, Fundació Educació Solidària; finalment, el 28 d'octubre, Ajuda en Acció.



4. EXTRACTES DE LES ACTES DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ ISOLIDARITAT

4.1. ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA 
SET DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE (extracte)

Dia: 7 de setembre de 2015
Hora d’inici: 20.30 h.
Hora d’acabament:  21.53 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19)
24 persones assistents.

(...)

1. Explicació del motiu de la convocatòria extraordinària: crisi dels refugiats a Europa.   Informació
sobre les accions empreses des de l'Ajuntament: declaració institucional de suport als refugiats i punt
d'informació sobre la crisi dels refugiats

Alba Barnusell, com a tinent d'alcalde de l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació, que inclou 
també Cultura de Pau, dóna començament a la reunió i disculpa la regidora de Cooperació i 
Solidaritat, a qui li ha sortit un contratemps, i que s'incorporarà en qüestió de minuts. Quan s'incorpori, 
farem la roda de presentacions.

Seguidament, resumeix els motius de la convocatòria.

Tothom coneix la magnitud de la crisi humanitària que afecta els refugiats que arriben a Europa, crisi 
que ha originat una solidaritat en la població granollerina que s'adreça als seus representants i els 
demana de quina manera poden ajudar.

Afegeix que divendres va haver-hi una reunió en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
associació municipalista que agrupa molts ajuntaments catalans, reunió que serà resumida per Carme
Barbany.

Explica que és important en aquests moments que es conegui com estem treballant com a ciutat i que 
caldrà, per part de tothom -municipis, Generalitat, Estat- treballar en xarxa. Recorda que el conflicte de
Síria fa 4 anys que dura.

Carme Barbany diu que la setmana passada l'Ajuntament ja va aprovar una declaració institucional 
conjunta de tots els grups municipals, que recull aquesta voluntat d'explicació, treball conjunt i 
necessitat de centralitzar els oferiments d'acollida. Per això, posteriorment es va acordar la creació del
punt d'informació sobre la crisi dels refugiats, on tothom que vulgui col·laborar-hi d'alguna manera 
deixa les seves dades, i al qual s'han inscrit 13 persones de moment.

Afegeix que la reunió del Fons Català, celebrada el divendres 4 de setembre, a la qual també va 
assistir Fina Recio -en aquest cas com a representant del Consell Comarcal- va anar bé perquè va 
servir per treure l'angoixa d'alguns representants municipals.

Recorda que el mateix Fons té oberta des del 2013 una campanya de suport a la població afectada 
per la Guerra Civil a Síria, en la qual ha col·laborat econòmicament l'Ajuntament de Granollers, i que 
la campanya té continuïtat el 2014-2015. Tot el projecte són 130.000 €, dels quals els 85.000 € 
primers va ser per assistència obstètrica i ginecològica a dones refugiades, i ara s'amplia amb 45.000 
€ més.



El Fons proposa de treballar en 4 paquets durant els propers mesos:

1. Atenció en ruta (amb grans entitats com Creu Roja, Metges sense Fronteres, ACNUR...)
2. Suport als municipis que atenen en ruta
3. Planificació de la gestió d'acollida
4. Acollida de persones refugiades

En aquesta reunió, el representant d'asil.cat va donar un missatge molt entenimentat, amb la 
perspectiva que els refugiats no vindran fins d'aquí un temps -per la qual cosa cal abocar primerament
recursos en les grans organitzacions-, que cal preveure com els acollirem amb planificació. Va afegir 
que com que no hi ha solucions polítiques,.es plantegen solucions humanitàries. I; a nivell local, hem 
de reforçar dispositius que ja tenim, i les iniciatives han de ser coordinades i realistes, sense generar 
expectatives que no puguem complir.

Fina Recio (Global Infantil) remarca que hi havia força gent a la reunió del Fons i que és 
importantíssim que els municipis determinin què poden oferir.

(...)

3. Propostes d'actuacions

Silvia Rodríguez diu que la recollida de dades -actualment hi ha 13 persones- permet detectar els dos
tipus d'oferiment: col·laboració en la sensibilització i oferiment d'acollida. Està d'acord que cal treballar
amb paciència i esperar com s'acorda la col·laboració entre les diferents administracions. Quant a les
accions que es poden fer, hi ha una proposta que ens ha comentat Montserrat Ponsa, a qui cedeix la
paraula.

Montserrat Ponsa (Fundació Cultura de Pau) informa que dimecres de la setmana passada va haver-
hi  una trobada a Palautordera,  a les 8 del  vespre,  amb el  lema «1 minut  de silenci.  1 minut  de
vergonya», impulsat per en Tortell Poltrona. Proposa que fora bo repetir l'experiència a Granollers,
començant per dimecres.

Mar Macías (Crida per Granollers-CUP) avisa que Papers per tothom ja ha fet una convocatòria per
dissabte 12, a les 6, a la Porxada.

Alba Barnusell diu que són dues iniciatives complementàries, i que en tot cas hem de decidir si ens
sumem a la de dimecres.

Elisenda Torres (Amics d'Àfrica) remarca que l'acollida és important, però la sensibilització, també.

Intervenen  Eugenia  Anta  (Grup  Municipal  Socialista)  i  Juan  Manuel  de  Vargas  (Grup  Municipal
Ciutadans), que comparteixen aquesta visió.

Carme Barbany diu que fóra bo que des del Consell es fes un Pla de Sensibilització.

Quim Fornés completa el que ha avançat en la roda de presentacions: hi ha un company libanès del
CITE, amb el qual poden preparar un calendari de xerrades per explicar les raons del conflicte i fer
possible el suport humanitari.



Eugenia Anta remarca la importància d'arribar als centres educatius.

Carme Barbany explica el treball de sensibilització que des de l'Ajuntament es fa en l'àmbit dels Drets
Humans, amb el programa «Ciutats Defensores dels Drets Humans 2015», les activitats del qual a
Granollers seran:

«Dijous 1 de octubre. 19 h. Inauguració de l'exposició fotogràfica "Living on the Edge" produïda per
l'ICIP (Granollers és la primera ciutat que l'acull) a la plaça de la Corona.

Comptarem amb la presència de Rafael Grasa (President de l'ICIP),   i els autors de l'exposició Marco
Ansaloni i Angelo Attanasio.

19.30 h. Museu. Xerrada amb 2 activistes del projecte : Helena Maleno i Padre Pedro Pantoja

Diumenge 4 d'octubre: 11 h Rebuda a l'Ajuntament 
           11.30 h Itinerari bombardeig i refugis

Visita a Granollers dels activistes del  projecte:  Ruth Mumbi,  Helena Maleno, Padre Pedro
Pantoja, Andrés Krakenberger, Yolanda Oqueli i Maryam al Khawaja

Dimecres 7 octubre. Xerrades al mati a 2 instituts de la Ciutat. 
EMT. Alumnes 4rt ESO. Andrés Krakenberger. 
INS Carles Vallbona. Maryam al Khawaja. 

Dijous 8  octubre.  19 h.  xerrada de la Ruth Mumbi  a Can Jonch. Col-labora el  Pla  d'Igualtat  de
l'Ajuntament.»

Es  duu  a  terme  conjuntament  amb  altres  12  ajuntaments  i  institucions  que,  des  del  seu  àmbit
d’actuació,  treballen  pels  Drets  Humans.  L'Ajuntament  de  Granollers  hi  participa  per  segon  any
consecutiu.

S’organitza l’estada a Catalunya d’un grup d’activistes durant dues setmanes, entre el 29 de setembre
i el 9 d’octubre de 2015, durant les quals participaran en actes de diferent naturalesa que serviran per
donar a conèixer la seva tasca i la importància de recolzar-los. .

Els  defensors  i  defensores  convidats  en  aquesta  tercera  edició  de  Ciutats  Defensores  de  Drets
Humans  són:  Maryam  Al-Khawaja  (Bahrain);  Andrés  Krakenberger  (País  Basc);  Helena  Maleno
(Marroc); Ruth Mumbi (Kenya); Yolanda Oquelí (Guatemala) i Pedro Pantoja (Mèxic).

Hi ha propostes d'activitats didàctiques per als centres educatius.

Es fa campanya per la llibertat de dues defensores dels drets humans, actualment empresonades
Wafae Charaf (Marroc) i Victoire Ingabire (Ruanda).

Remarca l'exposició  "Living on the Edge", que fa referència al tema del conflicte i la reconciliació en
quatre ciutats europees dividides: Belfast (Irlanda del Nord), Mostar (Bòsnia i Hercegovina), Nicòsia
(Xipre) i Mitrovica (Kosovo).

Comenta breument la biografia dels activistes.

Montserrat Ponsa coneix una refugiada.



Carme Barbany proposa que acordem fer un Pla de sensibilització.

Pep Mur diu que la sensibilització és necessària, però també cal treballar per definir quins recursos 
-públics i privats- es posaran a disposició de les persones refugiades. Recorda que hi ha una partida 
d'emergència del Consell.

Alba Barnusell diu que s'ha de treballar en conjunt i fer una reunió amb totes les persones que han 
manifestat el seu interès a ajudar els refugiats.

Ramon Hirujo diu: I si fem una projecte d'acollida entre tots? Hi ha partida d'emergència? Hem de 
pensar que l'acolliment no serà en durada menor a 2 anys i que també caldran recursos educatius.

Joan Carles Cusell diu que sí que hi ha una partida, però que és petita. 

Mar Macías diu que els intèrprets seran necessaris, que ja tenim immigrants i que hem de procurar no 
diferenciar immigrants d'estrangers, sense oblidar els que ja tenim.

Nor-Eddine Ben Zerrouk diu que ja tenim refugiats fa 2 anys. Tothom té dret de viure. A la pràctica, els 
refugiats són 'privilegiats' respecte dels immigrants, perquè el seu estatus està molt definit. En teoria, 
quan s'acaba el problema, tornen al seu país.

Alba Barnusell diu que legalment són entesos com a diferents, per bé que tinguin els mateixos drets. 
Com a Ajuntament, hem de posar ordre. Posa l'exemple de Barcelona, i parla de Manel Vila, que 
coordina des de Barcelona el districte XI.

Nor-Eddine Ben Zerrouk remarca que la mesquita Aixura ja fa un any que acull aquesta gent, per 
raons humanitàries, que els coneix...

Bernat Escudero diu que ara mateix no sabem quants refugiats vindran a Catalunya. 2000? 15000? 
Recorda que durant la Guerra Civil, la ciutat de Granollers va acollir durant els anys 1937-1938 
famílies refugiades d'altres zones de l'Estat. Apunta que per a l'acollida cal comptar amb altres 
entitats, com les esportives, i cal veure el tema de Granollers Promocions, lloguers socials...

Mar Macías diu que els bancs i caixes disposen de molts pisos buits.

Bernat Escudero diu, quant als intèrprets, que a la UGT hi ha persones, com el Mohamed, que parla 
àrab.

Silvia Rodríguez fa una síntesi de tot el que s'ha dit:

1) Es pot fer un projecte únic de totes les entitats.
2) L'Ajuntament proposa destinar 10.000 € al projecte d'emergència del Fons Català.

Joan Carles Cusell aclareix que és de la part que correspon al Fons Català
.
3) El Consell pot convocar, començant per dimecres 9, a les 20 h, a la plaça de la Porxada, cada 
dimecres.

Tothom hi està d'acord.

Montserrat Ponsa diu que es podria mirar a veure si poden venir Tortell Poltrona i Manel Vila.



Silvia Rodríguez afegeix com a proposta formulada

4) Pla de sensibilització, amb activitats.»

4.2.  ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLENARI  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA TRENTA DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE (extracte)

Dia: 30 de setembre de 2015
Hora d’inici: 20.30 h.
Hora d’acabament:  21.50 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19)
17 persones assistents.

(...)

3. Crisi humanitària dels refugiats: estat de la situació i informacions d'altres institucions

Silvia  Rodríguez  explica  que  oficialment  no  ha  arribat  cap  nova  informació  a  l'Ajuntament  de
Granollers, tret de les que apareixen a la premsa. Sí, que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha
anunciat que es preparen per acollir temporalment 1200 refugiats, dels quals 600 es quedarien a la
capital catalana i 600 més anirien a altres municipis, i que això seria en el mes de novembre.

Afegeix que no hi ha hagut cap més reunió d'ajuntaments amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, associació municipalista que agrupa molts ajuntaments catalans. 

4. Posada en funcionament de la Taula Municipal Tècnica

Silvia  Rodríguez  informa que  el  dia  23  de  setembre  es  va  constituir  la  Taula  Municipal  Tècnica,
integrada per tècnics de l'àrea de Processos Estratègics i Comunicació, a la qual pertanyem, de l'àrea
d'Urbanisme,  de  l'OAC,  i  dels  Serveis  Socials,  d'Educació,  de  Salut,  d'Acció  Comunitària  i  de
Promoció Econòmica.

La Taula neix amb l'objectiu de posar en comú les capacitats municipals i saber de quins recursos es
disposarà en cas que arribin persones refugiades a la nostra ciutat. Aquestes persones necessiten
una acollida i uns serveis, però també un itinerari formatiu que els permeti la recerca de feina.

5. Un minut de vergonya, un minut de dignitat

Fa poc més de mitja hora hem fet a la Porxada «Un minut de vergonya, Un minut de dignitat», amb
lectura del manifest a càrrec de la Fundació Oncovallès. 

A la vista de les notícies, de la possible arribada de persones refugiades a la nostra ciutat a partir del
novembre, Silvia Rodríguez posa a consideració del Consell la qüestió de si les concentracions s'han
de fer fins l'arribada dels refugiats.

Montserrat Ponsa, que està en contacte amb en Tortell Poltrona, de Pallassos sense Fronteres, diu
que la situació dels refugiats a Centreeuropa és dramàtica:  8000 persones travessen cada dia la



frontera,  els  problemes  a  Croàcia,  el  mur  d'Hongria,  el  fred...  i  el  fet  que  ara  els  mitjans  de
comunicació  no en parlen.  Entén que,  fins  i  tot  si  arriben,  s'haurà  de continuar  fent  el  minut  de
vergonya.

Fina  Recio  entén  que,  a  més del  minut,  cal  fer  accions  de  sensibilització  i  denunciar  el  comerç
d'armes.

Mar Macías diu que s'han de continuar fent fins que arribin al municipi.

Nor-Eddine diu que cada entitat ha de moure els seus socis i que és important fer-ho cada setmana.

Bernat Escudero diu que ells ho van fer el primer dimecres i hi van assistir afiliats, però que cada
dimecres és difícil, perquè la gent té altres coses.

Silvia Rodríguez posaria un límit.

Montserrat Ponsa diu que cal anar a les escoles.

Simón Riaguas diu que potser cal variar el format.

Rosa Murtra diu que li agrada la repetició per la força simbòlica.

Juan Manuel De Vargas pregunta si es podrien utilitzar els opis de les minideixalleries.

Joan Carles Cusell diu que li sembla que se n'encarrega una empresa, però que ho mirarà.

Juan Manuel De Vargas diu que els diferents partits polítics, des del facebook, en podrien fer difusió,
del Minut.

Gladys Becerra diu que les xarxes socials són molt potents.

Eugènia Anta, que coneix l'àmbit educatiu, diu que a les escoles s'hi ha d'entrar a través del Consell
Escolar Municipal i, després, demanar d'assistir al claustre de l'escola. Afegeix que enviar correus no
funciona, perquè en reben molts, a cada escola els correus els reben persones diferents i potser no
sempre els rep la persona adequada. Sí que entén que s'ha de fer arribar la informació al Casal del
Mestre i al Centre de Recursos Pedagògics.

Natàlia Sanchis diu que els nens estan conscienciats. En principi s'ha de fer cada dimecres i s'ha de
parlar amb els clubs esportius.

Bernat Escudero diu que aviat UGT farà una cursa solidària a Parets, que també hi ha la Mitja Marató,
hi ha l'Aire...

Joan  Quintana  diu  que  Mans  Unides  té  adreces  electròniques  de  mestres  i  els  pot  reenviar  la
informació.

Després de les diverses intervencions, s'acorda que en principi es farà cada dimecres i que es tornarà
a replantejar quan vinguin els refugiats.

Pel que fa als Minuts de les setmanes properes, es fa un calendari amb les entitats que llegiran el
manifest:



*Dimecres, 7 d'octubre. Mans Unides.
*Dimecres, 14 d'octubre. Fundació Adra.
*Dimecres, 21 d'octubre. Fundació Educació Solidària.

En tot cas, si Montserrat Ponsa diu que si aconseguís que vingués en Tortell Poltrona un dia, ho faria
ell.

Fina Recio afegeix que, abans de fer-se, podria posar-se música abans, per atreure l'atenció de gent
que hi hagi a la plaça. 

 
5. Sensibilització. Pla de sensibilització. Propostes d'entitats

Silvia Rodriguez recorda que en el Consell del dia 7 de setembre, es va adquirir el compromís de fer 
actuacions de sensibilització vinculades a la crisi humanitària dels refugiats.

Joan Carles Cusell recorda que s'ha enviat invitació al Consell de la inauguració de l'exposició 
fotogràfica "Living on the Edge", que tindrà lloc demà «Dijous 1 de octubre. 19.30 h, al Museu de 
Granollers. Hi participen dos activistes del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, Helena 
Maleno i Padre Pedro Pantoja.

Afegeix que divendres 2 hi ha una reunió informativa a Can Jonch, a les 19.30 h, amb  Manel Vila,
promotor  de la  Fundació  Districte  11 City  to  City,  de Barcelona,  i  Nati  Bautista,  coordinadora de
l'Assemblea Comarcal de Creu Roja Granollers.

També, per al dia 23, s'està preparant una xerrada a Can Jonch amb la Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat.

Silvia Rodríguez explica que ve d'una reunió amb entitats juvenils i que la idea compartida és fer 
activitats de sensibilització prèvies a l'arribada i també després, i que si vénen joves es buscaran les 
vies perquè les entitats els acullin.

Joan Quintana (Mans Unides) diu que és interessant parlar amb els Xics, perquè sembla que podrien 
fer algun tipus de col·laboració i que ens posarà en contacte amb el seu president.

Fina Recio (Global Infantil) afegeix que també cal parlar amb els col·legis de metges, d'advocats, i, 
naturalment, parlar amb el departament d'ensenyament.

Gladys Becerra (Àfricat) comenta que cada oenagé hauria de veure què pot fer.

Mar Macías (CUP) diu que es poden posar taules informatives.

Silvia Rodríguez ho veu bé, vinculades a activitats de sensibilització.

Juan Manuel De Vargas diu que hem de pensar algun tipus d'acció -performance- al carrer, potser 
amb la participació dels Xics, potser tancant un carrer...

Mar Macías parla de com presenten la informació que hi ha a l'antic camp de concentració d'Argelers, 
on van anar a parar milers de republicans l'any 1939.



Eugènia Anta diu que hem de pensar en el Celestí Bellera, pel que fa al teatre.

Mar Macías pregunta per com s'ha de fer perquè Papers i Drets per a Tothom pugui assistir al Consell.

Joan Carles Cusell diu que si és a les activitats que s'organitzen, sempre que vulguin. Si és a reunions
del Consell, primer han d'estar registrats en el Registre Municipal d'Entitats i, si ja ho estan, han de 
presentar sol·licitud per escrit i en la primera sessió del Consell es posa com a punt especíic i el 
Consell es pronuncia sobre la seva petició.

Silvia Rodríguez proposa que ens donem un termini de tres setmanes per fer novament Consell i que 
ja tinguem propostes de sensibilització conjuntes.

Natàlia Sanchis (Fundació Amics del Xiprer) diu que està previst que portaran, segurament, l'Arcadi 
Oliveras.

Eugènia Anta diu que estaria bé preparar un escrit per al Casal del Mestre, que està en contacte amb 
els centres; que hi ha temes -com les armes, els corrents migratoris- que treballen alguns professors 
amb alumnes grans; que hem de tenir arguments per saber explicar la diferència entre refugiat i 
migrant; que hem de tenir en compte el Centre de Recursos Pedagògic (Newsletter).

Nor-Eddine diu que hi ha opcions a estudiar, com una xerrada per als mitjans, un article com a 
Consell...

De cara a la sensibilització, Montserrat Ponsa també veu possible mirar de parlar amb en Txema 
Caballero, que ja va ser a Granollers, i amb alguna de les refugiades bosnianes.

Glady Becerra veu que hem de treballar de cara a dos objectius: 1) l'acollida de les persones 
refugiades i 2) la sensibilització.

Silvia Rodríguez diu que hem de combinar les dues i que, de cara a l'acollida, hem de definir recursos 
i sensibilitzar els ciutadans.»

4.3.  ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLENARI  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA VINT-I-U D'OCTUBRE DE DOS MIL QUINZE (extracte)

Dia: 21 d'octubre de 2015
Hora d’inici: 20.15 h.
Hora d’acabament:  21.40 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19)
15 persones assistents.

«(...)

3. Crisi humanitària dels refugiats. Un minut de vergonya, un minut de dignitat (1  a   part)

Silvia  Rodríguez  explica  que  Ajuda  en  Acció  es  va  oferir  per  fer  lectura  del  manifest  el  proper
dimecres, 28 d'octubre. Recorda que és una iniciativa impulsada per Pallassos sense Fronteres. Dit
això, la proposta és que sigui l'últim dia i que aboquem esforços a fer sensibilització.

Elisabet Garcia (Amnistia Internacional) expressa que ells són partidaris de continuar fent el Minut.



Hi ha diverses intervencions en el sentit que primer hem de determinar si hi ha prou activitats de
sensibilització previstes que substitueixin el valor simbòlic del Minut 

Silvia Rodríguez proposa que abordem el punt següent, sensibilització, i després tornem a tractar el
punt del Minut.

4.   Sensibilització: propostes d'entitats

Silvia Rodríguez explica que a Can Jonch, demà, 22 d'octubre, a les 19 h, tindrem aquí Miguel 
Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), que farà una xerrada 
informativa sobre la crisi del refugiats sirians.

Elisabet Garcia (Amnistia Internacional) diu que profitant l'exposició fotogràfica «Living on The Edge», 
que fins a final de mes estarà a la plaça de la Corona, Amnistia Internacional farà divendres 23 a la 
tarda una recollida de signatures que acompanyaran una carta adreçada al Ministre de l'Interior, Jorge
Fernández Díaz, exigint que 

- Acabin amb les pràctiques d'expulsions il·legals i apliquin la legislació de la llei d'estrangeria i les 
normes internacionals, també a l'espai entre les dues tanques de Ceuta i Melilla, i que rendeixin 
comptes davant les violacions de drets humans que s'estan cometent a les nostre fronteres.

-I que garanteixin el dret d'asil, establint mecanismes adequats que permetin identificar persones amb 
necessitats  de protecció internacional, assegurant la presència de traductors, i facilitant l'accés de les 
organitzacions especialitzades que puguin informar-los de quins són els seus drets.

Silvia Rodríguez explica que el dimarts 3 de novembre, a les 20 h, el Cine Club de l'Associació 
Cultural projecta la pel·lícula siriana «Siria Self Portrait», sobre el conflicte sirià, i que es fa amb el 
suport del CIRD i Can Jonch,  que es fa recollida de diners en suport als refugiats, a favor de les 
entitats Metges sense Fronteres i ACNUR.

Elisabet Garcia diu que Amnistia Internacional també hi és en l'organització de l'acte i que hi haurà 
debat.

Silvia Rodríguez explica que en Quim Fornés (Fundació Pau i Solidaritat – CCOO) avui no pot venir i 
es referma en el que ens va anunciar, que es podia fer una xerrada amb Gassan Saliba, responsable 
del món àrab de CCOO, libanès, que és fora fins al 8 de novembre, i que podria fer una xerrada sobre 
«Conflictes a l'Orient Mitjà i persones refugiades». Ja s'ha fet a la Garriga amb aquest títol. En tot cas, 
els hi hem de proposar dates.

Mercè Relats pregunta com es difonen les activitats. Ho diu perquè la persona que ve demà, en 
Miguel Pajares, és interessant d'escoltar, perquè coneix el tema, i és bo que hi vingui gent.

Carme Barbany diu que hi ha un apartat de solidaritat amb els refugiats a la pàgina web de 
l'Ajuntament, on s'inclouen tots els actes que, a més, també surten a l'agenda.

Mercè Relats parla de com  a les mares de la seva escola els arriben moltes informacions i que aquest
pot ser un bon mitjà.



Enric Meseguer diu que per un mòdic preu, al facebook, poden penjar informació dels actes, i que els 
anuncis arribin a molta gent

Mar Macías diu que també es pot fer cartell dels actes. De vegades un cartell senzill serveix per a 
comunicar.

Joan Carles Cusell diu que per a l'Ajuntament no surt a compte si no es fan grans tiratges.

Silvia Rodríguez diu que cal millorar i ampliar la comunicació. 

Juan Manuel de Vargas diu que se ha de golpear la conciencia de la gente que compra y de los 
medios. Una manera puede ser mediante una performance, una frontera en una calle y hombres 
vestidos de militar, color gris.

A Mar Macías li sembla una bona idea.

Elisabet Garcia diu que ells han fet en alguna ocasió coses semblants, però que cal preveure si pot 
ser violenta per a les persones del carrer. Cal mesurar la violència, no en el sentit real, sinó de com es
percep.

Mònica Ortiz es pregunta què és el que es vol aconseguir amb la performance.

Mercè Relats diu que potser s'està fent un enfoc equívoc. Quin objectiu tenim? Ho pregunta perquè 
ella és el primer dia que ve i potser se n'ha parlat. Considera, a més, que és el moment de fer una 
reflexió seriosa sobre la migració i parlar també dels que són aquí, sense documentació. Cal atendre a
tothom i veure com s'enfoca tot plegat, perquè la seva gestió ha de servir per evitar l'esclat de 
moviments xenòfobs.

Mar Macías diu que la CUP ja es va posicionar en la mateixa línia que Mercè Relats, en el primer 
consell.

Eugènia Anta considera bàsic per fer visible una política antirumors i treballar per a tothom. Afegeix 
que cal tenir en compte que els refugiats vénen amb estatus propi, però que la moguda ens ha de 
servir per a tothom. Quant a les escoles, cal pensar què es pot oferir per fer: pel·lícules? Xerrades?

Mònica Ortiz diu que de refugiats ja n'hi ha de caire econòmic o de caire polític. Afegeix que està 
d'acord amb les paraules de la Mercè.

Fina Recio diu que el FCCD té una guia antirumors en aquest tema. Afegeix que hi ha d'altres ONG 
que també poden fer sensibilització.

Juan Manuel De Vargas entén que hay diferentes tipos de migrantes.

Elisabet Garcia pregunta quin és l'objectiu de la performance. Afegeix que es poden recollir 
signatures.

Mercè Relats fa una lectura de quines persones tenen dret a sol·licitar el dret d'asil, un dret existent a 
mig món, i que Espanya en fa una aplicació molt restrictiva. Diu que es parla de la complexitat de les 
guerres, perquè hi ha la guerra declarada (Síria i Ucraïna) i la guerra no declarada, com l'Afganistan, 
però d'on també en fuig gent que sent la seva vida amenaçada. Afegeix que en el darrer any va haver-
hi 5000 sol·licituds de dret d'asil a tot l'Estat i en va concedir 1000.



Mònica Ortiz, en referència a les paraules anteriors, diu que no hi ha ratlla de separació entre un tipus 
de guerra i l'altre, que l'amenaça hi és igualment.

Juan Manuel De Vargas diu que hay que saber qué es un refugiado, qué es un migrante, en quién nos
centramos: podemos empezar por los refugiados.

Mònica Ortiz diu que la idea d'explicar-ho, de donar a conèixer les situacions, la idea li agrada.

Hi ha coincidència en el fet que es pot buscar algú que pugui fer teatralització en la performance.

Carme Barbany diu que per al programa de sensibilització cal
-entendre el conflicte i explicar-lo
-portar persones que hagin conegut el conflicte sobre el terreny
-parlar de la venda d'armes
-aprofundir en el programa de drets humans

Fina Recio està d'acord amb tractar el comerç d'armes.

Mar Macías proposa que es facin activitats a l'aire lliure, com un divendres a les 5 de la tarda, o un 
dissabte, a la Porxada.

Mònica Ortiz diu que hem de pensar també en els barris. I, en referència a organitzar xerrades, pot 
mirar de trobar un refugiat i un migrant econòmic, que puguin explicar la seva experiència. Pregunta si
coneixem asilats que visquin a Granollers.

Ho desconeixem.

Mercè Relats diu que ara triguen 3 mesos a respondre les peticions i que, si acaba la guerra, no 
concedeixen l'asil. No es té en compte que a la guerra hi ha perill, però també a la semiguerra.

Simón Riaguas pregunta si es pot enregistrar una conferència de les que s'organitzi, sencera.

Joan Carles Cusell diu que podem preguntar-ho.

Silvia Rodríguez demana que totes les entitats que vulguin fer activitats les passin a en Joan Carles, 
que reenviarà la llista a tothom.

3. Crisi humanitària dels refugiats. Un minut de vergonya, un minut de dignitat (2  a   part)

Un cop expressada pel Consell la voluntat de fer accions de sensibilització, es torna al debat de si es 
continua fent Un minut de vergonya, un minut de dignitat.

Després de diverses intervencions, s'acorda que el proper dimecres, 28 d'octubre, es faci l'últim minut 
i que la lectura del manifest sigui a càrrec d'Ajuda en Acció, que ja s'havia compromès.»



4.4.  ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLENARI  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA TRES DE DESEMBRE DE DOS MIL QUINZE (extracte)

Dia: 3 de desembre de 2015
Hora d’inici: 19 h.
Hora d’acabament:  20.15 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19, Sala de reunions de la 1a planta)
14 persones assistents.

«(...)

3. Crisi humanitària dels refugiats

3.1. Estat de la situació i informacions d'altres institucions

Silvia Rodríguez explica que, a més de les accions que es van informar en el Ple del Consell el 21
d'octubre,  dins l'Ajuntament es va constituir la Taula tècnica de suport a l'acollida de les persones
refugiades i que hi ha prevista una reunió la setmana vinent.

La setmana passada va haver-hi una jornada en el Fons Català de Cooperació, en la qual es van
explicar la visita que dues tècniques van fer als campaments de refugiats, com també es va informar
de la convocatòria de subvencions que va adreçada a les entitats en relació amb la sensibilització
sobre la situació dels refugiats.

3.2. Jornada de s  ensibilització del Consell

Silvia Rodríguez recorda que en el consell del dia 21 d'octubre es van donar idees sobre accions al 
carrer. Des del servei es va pensar que una data per activitat podia ser el dissabte 12 de desembre, 
però és massa proper i cal perfilar l'activitat.

Joan Carles Cusell va remetre a les entitats la proposta del Joc dels Ciutadans Lliures i No Lliures a 
les entitats, feta per Amnistia Internacional.

Rosa Murtra explica que és una aplicació derivada del Joc dels Drets Humans, que han fet alguns 
canvis respecte de la tramesa, i que les edats per participar-hi serien 12 o 13 anys cap amunt i que es 
pot fer per grups.

Silvia Rodríguez pregunta per l'espai adequat.

Rosa Murtra diu que pot ser en places, o dins d'un col·legi. Si és a l'aire lliure, cal espíquer per 
explicar el desenvolupament del joc.

Concepció Madurga (Amnistia Internacional) explica que s'ha treballat amb els més grans d'ESO, dins
del crèdit de drets humans.

La data preferible és el dia 30 de gener, dissabte, en horari de matí, de 10 a 14 màxim. Si pot ser, a la 
Porxada. La data coincideix amb el DENIP, Dia per la no violència i la pau.

En Joan Carles mirarà la disponibilitat de l'espai i enviarà un correu al Consell.



Afegeix que hi ha alguna proposta ja verbalitzada anteriorment.

Quim Fornés (Fundació Pau i Solidaritat – CCOO) es referma en el que ens va anunciar, que es podia 
fer una xerrada amb Gassan Saliba, responsable del món àrab de CCOO, libanès, que es pot fer quan
vulguem, no necessàriament el 30, i que seria més sobre les causes del conflicte i la situació a Síria i 
el Líban.

(...)

4.5.  ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLENARI  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA VINT-I-CINC DE GENER DE DOS MIL SETZE (extracte)

Dia: 25 de gener de 2016
Hora d’inici: 19.30 h.
Hora d’acabament:  21.05 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19, Sala Polivalent)
16 persones assistents:

«(...)

2. Jornada de sensibilització refugiats (dissabte 30 de gener)

Silvia Rodríguez recorda que en el consell del dia 3 de desembre es va proposar que la jornada de 
sensibilització sobre els refugiats es faria el dia 30 de gener, dissabte que ve.

No hi ha cap objecció.

2.1. Contingut

Elisabet Garcia (Amnistia Internacional) recorda que  el Joc dels Ciutadans Lliures i No Lliures.és una 
aplicació derivada del Joc dels Drets Humans i que les edats per participar-hi serien 12 o 13 anys cap 
amunt. 

El funcionament del joc es va explicar en el Consell esmentat.

2.2. Espai 

Silvia Rodríguez explica que hi ha dos emplaçaments possibles: plaça de la Porxada i plaça de 
l'Església. 

Mar Macías pregunta si hi ha cap problema amb algun dels espais.

Joan Carles Cusell explica que quan vam demanar la Porxada no n'hi havia, de problema, però que 
Via Pública ha dit que l'últim dissabte de cada mes hi ha els brocanters, i que ocupen l'espai entre 
columnes, sota cobert. En conseqüència, la resta de la Porxada és lliure i la podem utilitzar.

Ramon Hirujo diu que mans Unides ha fet activitats a la plaça de l'Església i que, depèn del dia, hi 
passa molt aire.



Els membres presents consideren que la Porxada és més idònia per fer l'activitat.

2.3. Recursos materials, tècnics i humans

Elisabet Garcia recorda que és una aplicació derivada del Joc dels Drets Humans i que les edats per 
participar-hi serien 12 o 13 anys cap amunt. Afegeix que les necessitats que va trametre Amnistia 
Internacional són:

A) Speaker   perquè retransmeti el joc 

Elisabet diu que és important per dinamitzar. De vegades paguen a la persona. 

Joan Carles Cusell diu que essent activitat del Consell, millor si ho fan persones de les entitats. 
Podrien ser d'Amnistia, que coneixen el joc.

En Ramon Hirujo s'ofereix a col·laborar-hi.

B) Equip de so i micròfon. Infraestructura

Joan Carles Cusell diu que tenim el de Can Jonch i que només l'hem de traslladar. La connexió s'ha 
demanat i es farà en els endolls de les columnes.

Afegeix que s'han demanat 4 taules, 10 cadires i un plafó per penjar-hi informació.

C) 1 dau i 2 cons de diferent color

Elisabet Garcia va comprar dos daus.

Joan Carles Cusell diu que la UOS no ens pot deixar cons. Si en volem, hem d'anar a una botiga de 
construcció.

Es suggereix que es pregunti al Servei d'Esports de l'Ajuntament.

Rosa Sabaté suggereix que mirem bitlles, barates, en una botiga, que faran el fet.

D) Tauler

Una possibilitat era dibuixar el tauler amb guix per reproduir a terra les caselles i algú que ho faci.

Joan Carles Cusell diu que es va parlar amb Via Pública i és factible, perquè marxa amb aigua. 
Tanmateix, com que és laboriós, estem mirant amb la Impremta si ens poden fer el tauler en paper o 
en un material similar, per fer-ho més gran i visible, i que quan ho tinguem lligat ho farem saber a les 
entitats.

Quim Fornés pregunta quanta gent pot jugar-hi i amb quin públic potencial comptem, si sabem més o 
menys la gent que vindrà, i com ha d'anar. Per la seva experiència, cal crear una expectativa prèvia.

Elisabet explica que pot ser un contra un o amb grups més nombrosos. Sobre el número de persones 
que puguin venir, cal fer difusió des de totes les entitats i grups del Consell.



Joan Carles Cusell diu que les entitats que fan activitats al carrer (Amnistia Internacional o Mans 
Unides, o Fundació Adra) ja saben que a la Porxada, els dissabtes, hi passa gent; la qüestió és 
l'estona que s'aturin i com fas per atreure'n l'atenció. Afegeix que demà es prepararà una informació 
per enviar a tot el Consell.

També es necessitarà paper blanc per a la informació del plafó.

Es planteja la possibilitat de fer fullets informatius.

Fina Recio suggereix que s'aprofitin, si es tenen, els escrit dels Minuts de silenci que es van fer a la 
Porxada sobre els refugiats.

E) Armilles de diferent color per distingir els 2 equips

Elisabet Garcia diu que si és complicat de trobar armilles, Amnistia té mocadors, i servirien per 
diferenciar els equips.

F) Gent del Consell que es comprometi a participar dissabte 30

En principi, a part d'Amnistia, la Rosa, en Ramon, en Quim i en Joan Carles.

No poden la Txon, ni la Mar, ni el Juanma -que mirarà que vingui algú-.

Altres membres del Consell encara no ho saben.

H) Horari

Per muntatge, hauríem d'acabar a les 9, i fer el joc de 10 a 13 h. 

I) Altres activitats complementàries per fer en altres dates

Joan Carles Cusell recorda que cal aprofitar la proposta de xerrada que va fer Quim Fornés (Fundació
Pau i Solidaritat – CCOO), amb Gassan Saliba, libanès, sobre les causes del conflicte i la situació a 
Síria i el Líban.

Quim Fornés reclama que se li proposin dates per traslladar-ho a en Gassan. Diu que també s'ha fet a
Cardedeu, i que van intervenir en Gassan, amb una visió més geopolítica, i una noia que havia estat 
voluntària a Lesbos. Afegeix que, en aquest cas, l'acte va ser una mica llarg.

Joan Carles Cusell diu que podria ser un dimarts, dimecres o dijous de la tercera i quarta setmana de
febrer.

Quim Fornés s'ho anota.»

(...)

5.3. Entitats del Consells

Bernat Escudero (Sindicalistes Solidaris) diu que UGT prepara debats sobre els refugiats, a Granollers
i Mollet, en l'àmbit comarcal. Serien diferents sessions per veure com s'està fent l'acolliment. Hi ha un
discurs de la dreta més ultra que 'cala' en la gent i que cal reforçar el discurs socialdemòcrata.



Mar Macías diu que la Crida Constituent – CUP té previstos:
-Aquest divendres, 29 de gener, a les 19.30 h, l'acte «Síria. El conflicte i els refugiats». Amb Aritz
García i Josep Maria Navarro, de Sodepau.

-Dissabte, 30 de gener, a la Zona Franca, de Barcelona, davant del CIE, una concentració i, a les 11
h, un judici popular contra la seva reobertura. Per això ella no pot venir dissabte al matí, a la Porxada.

-Dijous 28 de gener, de 19.30 a 20 h, fan una reunió organitzativa, al Mirallet, preparatòria de l'acte
que volen fer el dissabte 27 de febrer, a la plaça de l'Església, en commemoració amb els 40 anys de
la República del Poble Sahrauí. Hi portaran una haima, per mostrar com viuen els sahrauís, faran
debats, durant tot el dia. Hi col·labora l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers.

Afegeix que hi ha un grup d'estudiants de la UOC que vol fer activitats entorn dels refugiats. Ens
passarà el contacte.»

4.6.  ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL  PLENARI  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA QUINZE DE FEBRER DE DOS MIL SETZE (extracte)

Dia: 15 de febrer de 2016
Hora d’inici: 19.30 h.
Hora d’acabament:  20.45 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19, Sala Polivalent)
12 persones assistents.

«2. Esborrany de proposta de declaració sobre els infants refugiats i treball transversal amb el Consell
d'Infants

Silvia Rodríguez explica el que ja es va anticipar per escrit als membres del Consell: es vol fer un 
treball transversal, impulsat per les regidories d'educació i Cooperació i Solidaritat,  per denunciar la 
situació dels nens refugiats desapareguts.

Llegeix el text que s'ha enviat amb la convocatòria als membres del Consell, amb un afegit que és el 
paràgraf sisè, que serà debatut demà, 16 de febrer, en el Consell dels Infants, i que diu literalment:

(text inclòs en la declaració del punt 1.2 de l'annex)

(:::)

Silvia Rodríguez diu que millor que pugui assistir al Consell dels Infants algú en nom del Consell. 
Afegeix que serà demà, a les 17.15, en el Gra.

Marta Camp diu que és millor que hi vagin representants d'entitats.

S'ofereixen Simon Riaguas i Maria Eugènia Anta.

Silvia Rodríguez diu que si pot ser que, com a mínim, un dels representants que vagin al Consell dels 
Infants, en representació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, puguin ser presents també 
dilluns 22 de febrer, a la Sala de Plens, en la roda de premsa on es presentarà la declaració treballada
pels dos consells.



Maria Eugènia Anta, en principi, podria. 

En Simon Riaguas no ho sap, si podrà el 22.

Rosa Sabaté s'ofereix a ser present a la roda de premsa.

Per tant, Rosa Sabaté i Eugènia Anta assistiran a la roda de premsa del dia 22.

Bernat Escudero considera que les accions simbòliques són importants a fi que els estats busquin 
solucions.

Eugènia Anta afegeix que com més es parli de la situació dels refugiats, millor.

(...) 

4.2. Entitats

Txon Reverter informa que el proper dissabte, 20 de febrer, de 4 a 7, celebren a l'Escola Pia la XX Fira
de la Solidaritat. És una activitat festiva, amb jocs i tallers per a la mainada i altres activitats. Hi 
col·laboren Mans Unides i La Fundació Educació Solidaria.

Afegeix que demà enviarà la informació a en Joan Carles, a fi que la faci arribar als membres del 
Consell.

Quim Fornés explica que el dia 25 de febrer, dijous, vindrà en Ghasan Saliva, responsable de Món 
Àrab, migracions i solidaritat de CCOO, a fer una xerrada a Can Jonch sobre «El conflicte del proper 
Orient, la guerra a Síria i el drama de les persones refugiades.»

4.7. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA DOTZE DE MAIG DE DOS MIL SETZE (extracte)

Dia: 12 de maig de 2016
Hora d’inici: 19 h.
Hora d’acabament:  20.45 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19, Sala Polivalent)
15 persones assistents.

«2. Refugiats: estat de la situació

Silvia Rodríguez explica que internament es treballa en la redacció de l'esborrany el pla d'acollida a 
les persones refugiades, de la manera següent:

1. A partir de la Taula tècnica, s'ha fet la recollida de la informació sobre els recursos de què disposa 
l'Ajuntament. S'està acabant un primer esborrany d'accions per fer l'acollida. A partir d'aquí, es farà un 
retorn als serveis municipals, i es passarà a les entitats del Consell perquè hi puguin fer aportacions.

2. Es mantenen converses amb Creu Roja, l'única de les tres entitats en conveni amb l'Estat que 
treballa a la nostra ciutat. Sembla que Creu Roja comença a rebre, a Catalunya, persones refugiades 
durant el mes de juny. 



3. Per fer l'acollida de manera efectiva, caldria
3.1. Disposar del pla d'acollida, amb les aportacions que calgui, i aprovar-lo per Ple.
3.2. El pla d'acollida ha d'anar acompanyat de recursos extres (habitatge).
3.3. Si es compleixen terminis, es veu factible de començar a acollir persones refugiades a la tardor.

Mercè Relats pregunta si altres entitats podran participar en l'elaboració del pla, perquè al capdavall 
l'acollida és un treball en xarxa. 

Silvia Rodríguez diu que les entitats presents i d'altres podran fer la seva aportació. Afegeix que caldrà
definir el números d'habitatges, però que d'entrada parlem d'acollir a 2 famílies.

Mercè Relats pregunta si vénen amb el carnet de refugiat o ja són aquí.

Joan Carles Cusell diu que sembla que n'hi ha dels dos tipus.

Bernat Escudero diu que AMIC, vinculada a la UGT, també fa una funció d'assessorament.

Montserrat Ponsa recorda que Odontología Solidària pot intervenir en temes de salut,

Elisenda Torres diu si el Col·legi d'Advocats, el torn d'estrangeria, podrà col·laborar-hi.

Carme Barbany diu que les entitats en conveni fan inicialment l'assessorament legal, però que es pot 
mirar.

Silvia Rodríguez reitera que el pla es farà amb el vist-i-plau de les entitats. 

Afegeix que també es continua treballant des de l'àmbit de la sensibilització i posa com a exemple la 
programació Granollers Vila Oberta a la Pau 2016, Amb pas ferm per un món sense fronteres, molt 
encarada al drama de les persones refugiades.

Dins la programació hi ha l'activitat que s'ha treballat amb els centres educatius, i que es fa el 31 de 
maig, o l'exposició que hi haurà a Can Jonch, Síria, la paraula de l'exili, que comptarà el dia 18 de 
maig amb la presència de Joan Reventós, de l'ACNUR 

Al final del punt s'incorpora Quim Fornés (Fundació Pau i Solidaritat – CCOO).»

4.8. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DEL DIA SETZE DE JUNY DE DOS MIL SETZE (extracte)

Dia: 16 de juny de 2016
Hora d’inici: 19 h.
Hora d’acabament: 19.35 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19, Sala Polivalent)
10 persones assistents.

(...)

2. Esborrany del protocol d'acollida persones refugiades. Lliurament. Terminis



Silvia Rodríguez explica que s'ha tramès l'esborrany de protocol d'acollida als tècnics i tècniques dels 
serveis municipals que intervenen a la Taula tècnica, a les entitats del Consell i a la Creu Roja. Tot i 
que ho tenen les persones representants dels grups municipals al Consell, falta enviar-ho 
específicament als grups municipals perquè hi facin aportacions, cosa que és farà.

Es demana als membres dels Consell també que revisin l'esborrany, que facin aportacions, ens les 
facin abans del Ple del Consell, que es faria el dia 30 de juny, dijous.

Explica que continuarem fent reunions amb Creu Roja per anar definint la part més important del 
protocol, l'ampliació de les fases, les accions, qui fa què.

(...)

4.9. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE 

Dia: 30 de juny de 2016
Hora d’inici: 19.30 h.
Hora d’acabament: 20.45 h.
Lloc: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19, Sala Polivalent)

12 persones assistents

(...)

2. Esborrany del protocol d'acollida persones refugiades. Esmenes. Propostes.

Silvia Rodríguez recorda que en la sessió del 16 de juny es va explicar que l'esborrany del protocol
s'havia enviat als tècnics i tècniques dels serveis municipals que intervenen a la Taula tècnica, a les
entitats  del  Consell  i  a  la  Creu  Roja,  i  que  s'enviaria  a  les  persones  representants  dels  grups
municipals a la Informativa, cosa que es va fer.

L'esborrany del protocol d'acollida a persones refugiades, modificat amb algunes aportacions de 
serveis municipals es va enviar de nou el dia 22 a les entitats del Consell i, amb la convocatòria, el 27.

Joan Carles Cusell afegeix que s'han rebut aportacions de 3 grups: Fundació Cultura de Pau 
-annexos-, i Amnistia Internacional i Grup Municipal d'Esquerra Republicana. Les que es pugui seran 
incorporades i, en tot cas, es donarà resposta a cada grup.

Silvia Rodríguez diu que vam fer trobada amb Creu Roja el dia 21 de juny i que s'ha avançat en les 
converses amb l'entitat. Alguns dels canvis proposats, s'han incorporat al text.

Jordi Mayol (Fundació Pau i Solidaritat-CCOO) troba a faltar més crítica cap al govern espanyol. Cal 
fer pedagogia, explicar-ho. Explica l'experiència de Cardedeu Acull i del concert que organitzen. 
Afegeix que a la campanya electoral última, eleccions estatals del juny, se n'ha parlat poc del tema 
refugiats.

Mar Barbany diu que cal no distingir entre refugiats polítics i refugiats econòmics, perquè són el 
mateix.



Jordi Mayol diu que s'ha d'instar els estats a aturar la guerra, a denunciar la hipocresia -com estar en 
contra de DAESH i no estar en contra d'El Assad-. Afegeix que no sabia, i ho ha descobert amb 
l'esborrany del protocol, que Granollers també va acollir refugiats durant la Guerra Civil.

Mar Barbany (Càritas Diocesana) diu que a nivell de carrer s'han fet poques coses, comparat amb 
altres municipis. Per exemple, en el dia del refugiat, 20 de juny, no es va fer cap activitat.

Joan Carles Cusell recorda que durant la programació Vila Oberta a la Pau, dins la qual hi havia 
activitats amb centres escolars, que va tenir lloc durant el mes de maig, es van fer activitats entorn 
dels refugiats i, abans, se n'han fet, o a Can Jonch o a la ciutat.

Bernat Escudero (Sindicalistes Solidaris) diu que a nivell de carrer, com que els governs han parat 
l'acollida de persones refugiades, també ha baixat l'entusiasme que hi havia fa uns mesos.

Jordi Mayol diu que ha passar un any des que va haver-hi la crisi, però que la mobilització d'Stop Mare
Mortum, el dia internacional de les persones refugiades, ha sigut un èxit de participació. Afegeix que 
cal fer coses per sumar. Per exemple, Càritas a Cardedeu, recull diners.

Bernat Escudero i Lourdes Òdena expressen que quan arribin els refugiats s'haurà de fer 
sensibilització.

Silvia Rodríguez diu que si hi ha algunes qüestions més, que es vulguin afegir al protocol, demana 
que es facin arribar. La idea és portar l'expedient a informativa el dia 12 de juliol. Posteriorment haurà 
de passar per Ple.

Mar Barbany s'excusa perquè ha de marxar.

(...)

5.  ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ REALITZADES

5.1. Xerrades i conferències a realitzades Can Jonch

–→ Divendres, 2 d'octubre de 2015, a les 19.30 h, a Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau (carrer
del  Rec,  19),  Reunió  informativa  amb totes  les  persones  i  entitats  interessades en  l'ajuda  a  les
persones refugiades que puguin venir a Granollers. Amb Manel Vila, promotor de la Fundació Districte
11 City to City, de Barcelona, i Nati Bautista, coordinadora de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja
Granollers.

--→ Dijous, 22 d'octubre de 2015, a les 19 h, Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau (C/ Rec, 19).
Xerrada informativa sobre la crisi dels refugiats sirians. A càrrec de Miguel Pajares, president de la
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR)

–→ Dijous 25 de febrer de 2016, a les 19 h. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Xerrada: «El 
conflicte del Proper Orient, la guerra a Síria i el drama de les persones refugiades». Amb GHASAN 
SALIVA, responsable de Món Àrab, migracions i solidaritat de CCOO, i QUIM FORNÉS, responsable 
de la Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Vormaros. 



5.2. Activitats realitzades per les entitats

–→ Divendres 23 d'octubre, de 17 h a 21 h, a la Plaça de la Corona. "Les persones abans que les 
fronteres. Frontera Sud d'Europa-Espanya/Marroc. ACTUA!" . Amnistia Internacional denuncia 
violacions dels Drets Humans a les fronteres d'Europa. Convidem als ciutadans de Granollers a signar
dues cartes. Una dirigida al Ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz exigint que acabin amb les 
pràctiques d'expulsions il·legals i apliquin la legislació de la llei d'estrangeria i les normes 
internacionals i que  garanteixin el dret d'asil. La segona carta va dirigida als Estats d'Europa 
demanant-los una resposta coordinada davant l'emergència de milers de refugiats que procedeixen de
zones devastades per la guerra a Síria, l'Afganistan i l'Iraq; i una reforma a fons del defectuós sistema 
d'asil de la UE. Us esperem. La vostra signatura és important! 

Organitza: Grup local de Granollers d'Amnistia Internacional     
Col·labora: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

--→  Dimarts,  3 de novembre de 2015,  a  les 20 h,  el  Cine Club de l'Associació  Cultural,  amb la
col·laboració d'Amnistia Internacional, fa la projecció de «Syria Self Portrait». L'activitat és a benefici
d'ACNUR i Metges sense Fronteres. 

Consistirà en 3 parts: una presentació del film i tota la situació que viuen els refugiats; una segona
part,  que consistirà en la projecció de la pel·lícula,  un colpidor testimoni  fílmic sobre el  que està
passant a Síria rodat per cineastes sirians, que mostra exactament les causes que ha originat aquest
drama que només ha fet que començar; a tercera part serà un cinefòrum amb els assistents a la
projecció,  dinamitzat  per  l'expert  que  farà  la  presentació.

5. 3. Joc dels Ciutadans Lliures o No Lliures

–→ Dissabte, 30 de gener de 2016. Plaça de la Porxada. De 10 a 13 h. Activitat de sensibilització.
JOC DELS CIUTADANS LLIURES I  NO LLIURES.  Organitza:  Consell  Municipal  de Cooperació  i
Solidaritat.

5. 4. Granollers Vila Oberta a la Pau 2016 (extracte)

La programació de Granollers Vila Oberta a la Pau 2016 ha estat centrada en les persones refugiades.

GRANOLLERS VILA OBERTA A LA PAU 2016
Amb pas ferm per un món sense fronteres

• Dimecres 13 abril

11 h Teatre Auditori de Granollers 

–-→ Acte alumnes de 2n de Batxillerat. Presentació del musical premiat amb la Beca Maria Gaja 
2014, a càrrec de la comissió “Bombardeig de pau” d’alumnes i ex alumnes de l’Escola Pia.

• Dimecres 18 de maig 

19.30 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.



–-→ Xerrada inaugural entorn a l’exposició Síria la paraula de l’exili, a càrrec de Joan Reventós, 
director Comité Català de l’ACNUR.

• Diumenge 22 de maig 

–-→ 11 h Itinerari “Granollers, ciutat bombardejada”. Visita guiada a alguns dels indrets 
bombardejats de la ciutat. Entrada al refugi de la pl. Maluquer i Salvador i itinerari guiat fins a Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Inici del recorregut: Museu de Granollers

Preu: 4 € per persona. Places limitades. Cal fer reserva prèvia al Museu 

Més informació: museu@ajuntament.granollers.cat Tel. 938426841

• Dijous 26 de maig

20 h Pati de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

–-→ Concert amb Triosatz, compost per Marisa Badia (traverso), Laia Saperas (traverso), Marion 
Peyrol (violoncel) 
 

• Diumenge 29 de maig 

–-→ Caminada al Bosc de la Pau 

11 h Sortida: Can Jonch. Centre de cultura per la Pau

11.30h Trobada al Bosc de la Pau

Col·labora: Ateneu de Granollers

• Dimarts 31 de maig

De 9 a 19.30 h Plaça de la Porxada

–-→ AMB PAS FERM PER UN MÓN SENSE BARRERES, activitat amb centres educatius de 
Granollers. 

Organitza: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

De 9.30 a 19.30 h Plaça de l’Església

–-→ Exposició “Ser Refugiat. Compartint vivències”. Instal·lació on es podrà veure una tenda 
d’ajuda humanitària amb tot el material que inclou

Col·labora: ACNUR Catalunya

• Dimarts 31 de maig 

9 h Cementiri de Granollers

–-→ Acte Memorial del 78è aniversari del bombardeig de Granollers i d’homenatge a les víctimes. 
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• Diumenge 5 de juny 

18 h Església de Sant Esteve de Granollers. Concert d’orgue

–-→ SIC TRANSIT. El Rèquiem de Joan Brudieu. S. XVI. In Memoriam Granollers 1938

Orfeó Laudate (BCN) - Jonatan Carbé, orgue – David Malet, direcció.

Organitza: Fundació Pro Música Sacra

Col·labora: Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

• Dijous 9 de juny 

18 h Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
–-→ Presentació del projecte "31 de maig de 1938, relats d'un bombardeig", de l'Arxiu Municipal de
Granollers. Incorporació de documents i testimonis a l'Arxiu Digital.

Organitza: Arxiu Municipal de Granollers

PORTES OBERTES ALS REFUGIS

–-→ Refugi de la plaça Maluquer i Salvador
Dissabte 28 de maig: d’11 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge 29 de maig: d’11 a 13 h
Dimarts 31 de maig: de 17 a 20 h
 
–-→ Refugi de l’Ajuntament
Dissabte 28 de maig: d’11 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge 29 de maig: d’11 a 13 h
 

EXPOSICIÓ

–-→ Síria la paraula de l’exili

Del 18 de maig al 16 de juny a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

Col·labora: Ajuntament de Tarragona

 

Organitza         Amb el suport de 

Ajuntament de Granollers        Diputació de Barcelona

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau

«




