ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
9 de setembre de 2015
Hora : 19.00
Lloc : Sala Pau Boada ( Ajuntament)
L’Ordre del dia de la sessió extraordinària de la Comissió preveu com a ùnic punt de l’ordre
del dia: La resposta de Vilafranca del Penedès (població, entitats, institucions) a la crisi
humanitària de les persones refugiades que emigren de les zones en conflicte (Síria, Líbia i
altres).
Nota: Per a aquesta sessió urgent i extraordinària, tal com preveu l’Article 3 del seu
Reglament de Funcionament, s’han convocat diverses entitats que no formen part de la
Comissió: associacions de veïns, entitats socials i Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Assisteixen:
Montse Arroyo
Mariona Gusi
Montse Domínguez
Marta Raventós
Dolors Tosas
Raquel Rivas
Pilar Sánchez
Vanesa Rafecas
Kamal Benbrahim
Montserrat Senserrich
Joan Parra
Tània Herrera
Mònica Sanahuja
Anna Espallargas
Pere Marcé
Jaume Canals
Francesc Beumala
Antoni Resta
Ahmed Benallall
Asma Harti
Toni Alsina
Albert Carrasco
Fernando de León
Roberto Labandera
Raimon Gusi
Miquel Aiguadé
Francisco Gea
Diego Teruel
Antoni Alsina
Josep Anton Esteban
Fina Milà

Presidenta de la Comissió
Representant del Grup Municipal Convergència i Unió
Representant del Grup Municipal PSC
Representant del Grup Municipal CUP
Representant del Grup Municipal ERC
Representant del Grup Municipal VeC
Representant del Grup Municipal PPC
ACAPS Wilaia Alt Penedès
Associació Alkantara
Amics de Puerto Cabezas
Amnistia Int. Penedès
Amnistia Int. Penedès
Creu Roja Alt Penedès
Creu Roja Alt Penedès
Grup 3r. Món - Mans Unides
Entrepobles Penedès
Entrepobles Penedès
EqualMón
La Llum del Nord
La Llum del Nord
Sindicalistes Solidaris
Suport Tibet
Ajuntament de Vilafranca – Secretari de la Comissió
Ajuntament de Vilafranca - Serveis Socials
Consell Comarcal de l’Alt Penedès - Cooperació
Càritas
Rebost Solidari
AAVV de la Barceloneta - Sant Magí
AAVV de l’Espirall
AAVV de Sant Julià
AAVV del Poble Nou

La Presidenta de la Comissió, Montse Arroyo, obre la sessió saludant a les persones presents i
agraint la seva assistència.
Es fa una roda de presentacions de les persones presents, tenint en compte, per una banda,
que es tracta de la primera convocatòria de la Comissió i per tant hi ha un bon nombre de
representants que assisteixen per primera vegada i, per altra banda, que han assistit
representants d’entitats que no participen habitualment de la Comissió.
Montse Arroyo explica que amb la convocatòria d’aquesta reunió s’atén la petició formulada
per les entitats a l’acte que va tenir lloc a la Plaça de la Vila el passat dijous 3 de setembre.
L’objectiu central de la reunió, és posar en marxa l’articulació d’una resposta del conjunt de
Vilafranca i l’Alt Penedès (administració pública, entitats i ciutadania)a la crisi migratòria
derivada de la fugida de milers de persones dels països en guerra o amb conflictes,
principalment Síria i altres. Aquesta resposta ha de ser consensuada, estructurada i planificada
a la crisi dels refugiats per tal de aprofitar al màxim esforços i recursos.
La regidora manifesta que aquesta és un crisi migratòria com no s’havia vist des de la segona
guerra mundial, davant la qual les respostes a Europa han anat de baix a dalt. Començant pels
propis ciutadans, seguint pels ajuntaments. Tot i així, ens trobem amb algunes dificultats per a
articular la resposta, donat que des de la Unió europea i des del govern central no s’acaben de
definir quotes de refugiats per estats, distribució d’aquests al territori, criteris d’acollida, etc.
En aquest context ens plantegem aprofitar els recursos, els mecanismes i els canals que
disposem, reforçant-los si cal.
Per una banda l’ajuntament de Vilafranca ha assistit a la convocatòria del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (FCCD), en la qual s’han fet diverses propostes. Per altra banda
Cal recordar que l’Ajuntament de Vilafranca té, des de fa uns anys convenis de cooperació amb
entitats com el Comitè Català de l’ACNUR 0 Farmamundi, que ja estan treballant amb els
refugiats en els llocs d’arribada, en el seu recorregut cap a Europa. Es reforçarà, per tant, el
suport a aquestes entitats.
Aquesta mateixa comissió esdevé un recurs important per a compartir informació i coordinar
actuacions per a donar suport a les persones refugiades intentant unificar la resposta de
Vilafranca des de la ciutadania, les entitats i les administracions públiques.
Fernando de León explica els diferents documents que s’han lliurat als assistents:
1. Informacions d’Acnur i Farmamundi sobre les seves accions actuals d’assistència
humanitària als refugiats.
2. El text de tres mocions sobre la crisi dels refugiats: del grup municipals de la CUP, del
Grup Municipal de Vilafranca en Comú i del FCCD amb l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

3. El document explicatiu de l’estratègia proposada pel FCCD i la crida a la Campanya

d’emergència engegada per aquesta institució.
Manifesta també que la proposta de l’ajuntament és la d’articular una resposta coordinada
tenint en compte tres nivells: el de les administracions locals (Ajuntaments i Consell Comarcal),
el de les entitats i el de la ciutadania.
Per començar l’ajuntament s’adhereix a la proposta estratègica del FCCD que proposa
desenvolupar-la a partir de quatre eixos: 1. Assistència en les rutes de fugida. 2. Suport als
municipis de la ruta. 3. Planificació i gestió de l’acollida. 4. Acollida a Catalunya. (Es fa
referència al document que explica aquesta estratègia del FCCD). EL primer es desenvolupa a
nivell d’entitats que ja estan intervenint als llocs on transiten i on arriben els refugiats en
l’atenció de necessitats bàsiques. En el punt 2 s’intenta promoure la cooperació entre
municipis, amb aquells municipis de la ruta que estan abocant recursos propis, a vegades per
sobre de les seves necessitats. El FCCD està localitzant aquest municipis que necessiten suport i
cooperació. El tercer punt, parteix de la base que no s’espera una recepció de refugiats
immediata. El procés es mesura en termes de mesos. Aquests temps s’ha d’aprofitar per a
planificar de forma acurada, com la que volem fer des de l’Ajuntament de Vilafranca per a fer
una recepció en condicions. S’haurà de tenir en compte que aquesta acollida no serà de curta
durada i tindrà unes característiques molt específiques. Hi hauran refugiats fonamentalment de
Síria però també d’altres procedències.
Proposem per tant treballar coordinadament amb les altres entitats locals (Consell Comarcal i
ajuntaments de la comarca) i amb els nivells superiors de l’administració amb els quals tindrem
la representació mitjançant el FCCD amb les entitats municipalistes (FMC i ACM).
Es molt important el treball, l’intercanvi d’informació i coordinació amb i entre les entitats en
un sentit molt ampli.
Cal també des de les administracions i des de les entitats s’atengui la iniciativa solidària de la
ciutadania que ja està oferint recursos i aportacions per a donar suport als refugiats. En aquest
sentit, l’ajuntament està treballant per a obrir un registre que reculli els oferiments dels
ciutadans a nivells particular (acollida, suport material, econòmic, voluntariat, etc). Ja estem
rebent oferiments dels ciutadans i ara veurem la forma de difondre’l i sistematitzar la recepció.
S’expliquen les mocions presentades i lliurades als assistents.
La regidora Montse Arroyo obre un torn d’intervencions.
Raimon Gusi (Consell Comarcal), diu que assisteix en nom del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès. La col·laboració del Consell anirà inicialment per la vessant dels serveis socials. Explica

que presentarà propostes a la Junta de Govern del Consell Comarcal i posaran a disposició el
Consell d’Alcaldes per a difondre el tema als ajuntaments de la comarca.
Roberto Labandera EXPOSA QUE EN RELACIÓ AMB EL Serveis Socials s’ha demanat que
treballin conjuntament l’Ajuntament i el Consell Comarcal. Tot i que no es coneixen les xifres
definitives oficialment, es comenta que possiblement sigui un contingent entre 6 i 15 persones
però no s’ha confirmat. Ja estem treballant el Pla d’Acollida que ja disposem per a atendre als
immigrants i per tant s’hauran d’adaptar al cas específics de refugiat.
Marta Raventós (CUP) Pregunta qui assigna el nombre de persones.
Fernando de León: Respon que no ens podem confiar en les dades que circulen
extraoficialment. També amb la temporalització: no sabem quan arribaran. Es pensa que no
serà immediat. Per altra banda, cal tenir clar que la competència en matèria d’asil és del govern
central.
Jaume Canals (Entrepobles Penedès) Tenint en compte els oferiments que s’han anat
presentant, seria interessant treballar per a incorporar a l’oferiment altres col·lectius,
immigrants per exemple. Per altra banda, de cara a les persones que fan oferiments a títol
individual, caldria tenir clar i informar de les possibles implicacions jurídiques.
Marta Raventós (CUP) Pregunta si hi ha una partida al Pressupost Municipal per a l’atenció als
refugiats.
Fernando de León: Respon que la partida en conjunt que es deriva del històric 0,7%, es
distribueix, segons preveu el reglament municipal de solidaritat i cooperació, en 50% per al
suport a projectes de les ONGs; 30% per a la cooperació municipal directa; 10% per a difusió i
funcionament i un 10% per a emergències. Aquest 10% que entra més directament en el
concepte d’emergència, tenim un import entre 16.000,00 i 17.000,00 euros.
Jaume Canals (Entrepobles Penedès) També caldrà tenir en compte altres partides de
departaments com serveis socials, ensenyaments, etc.
Raimon Gusi (Consell Comarcal), S’haurà de tenir en compte aquest escenari de la crisi dels
refugiats una previsió als pressupostos municipals del 2016.
Fernando de León: Explica que la Diputació de Barcelona donarà suport econòmic, entre
d’altres als municipis receptors de refugiats i donarà suport a les activitats de sensibilització de
la ciutadania.

Antoni Alsina (AAVV L’Espirall): Exposa que sense dades concretes no es podrà fer gran cosa.
Per altra banda s’està treballant per on estan passant els refugiats. Veiem que hi ha molta
confusió. Sense bases de informació no es podrà concretar cap actuació.
Montse Arroyo creu que sí es pot preveure i avançar en una planificació genèrica i en una
sensibilització de la ciutadania.
Fina Milà (AAVV Poble Nou): Manifesta també que cal tenir més dades i més informació per a
treballar. Proposa que es facin noves convocatòries i es mantingui la informació a les entitats.
Antoni Alsina (AAVV L’Espirall): Diu que també en algun moment es prendran mesures en els
països en conflicte que aturin la problemàtica.
Diego Teruel (AAVV Barceloneta St. Magí) Manifesta que caldrà proposar mesures contra les
mafias que s’aprofiten i posen en perill la vida de tants refugiats.
Albert Carrasco (Suport Tibet) Es important informar a la població com es poden canalitzar els
ajuts i aportacions de la ciutadania.
Asma Harti: (La Llum del Nord): Per l’experiència recorda que en el Pla d’Acollida s’ha de tenir
en compte el perfil de les persones que arribin perquè molts arribaran amb problemàtiques
psicològiques derivades de la situació de guerra de la que provenen. A més hi ha molts fronts
oberts i arribaran perfils molt diferents.
Ahmed Benallal (La Llum del Nord) Destaca la importància de treballar la sensibilització per a
preparar la població.
Montse Arroyo i Fernando de León: Presenten algunes propostes d’actuació:
• Que aquesta comissió es constitueixi com a espai de coordinació i es puguin crear les
sub comissions o grups de treball que siguin necessaris.
• Proposar mocions que tractin el tema de la crisi dels refugiats per al Ple de l’ajuntament.
Les 3 que es van presentar a la comissió es treballaran entre els grups municipals.
• L’ajuntament col·laborarà amb tres aportacions econòmiques
o Una de 5.000,00 euros a la Campanya del FCCD
o Una ampliació del conveni anual amb el Comitè Català de l’ACNUR per 1.500,00 €
o Una ampliació del conveni anual amb Farmamundi per 1.000,00€
• Es publicaran els comptes bancaris on els ciutadans poden aportar econòmicament a la
Campanya del FCCD
• S’està definint la difusió de les diferents possibilitats de col·laborar amb ONGs per part
de la ciutadania mitjançant un fulletó i la web municipal.
• Es participarà en els grup de treball que crearà el FCCD.

•
•
•
•

S’obrirà el Registre municipal dels oferiments solidaris per part dels ciutadans.
Esperem la proposta de la Diputació per a cpatar nous recursos.
S’actualitzarà i adaptarà el Pla d’Acollida.
Crear el grup de treball o sub comissió d’ACCIÓ SOCIAL que integraran Càritas, Creu
Roja, els Serveis Socials de l’Ajuntament i Consell Comarcal, Alkantara i La Llum del Nord
I altres entitats de caràcter social.

Joan Parra (Amnistia Internacional Penedès): Pregunta a la regidora sobre el paper actiu i
polític davant el fet que s'estava produint (i l'acció o inacció de la Unió Europea), i que tot
plegat venia del que es va llegir el dia 3 a la plaça de la Vila. També pregunta a la regidora si
s'havia coordinat amb els ajuntaments que s'havien reunit a Barcelona per a tractar el tema de
l'acollida de refugiats i ciutat acollidora. A més, des de l’entitat Amnistia Internacional Penedès
s’ofereix a tots els presents el Fòrum Obert, de caràcter formatiu, sobre refugiats que convoca
Amnistia Internacional Penedès el proper 24 d'octubre a Vilanova i la Geltrú.
Montse Arroyo: Respon que l’Ajuntament de Vilafranca no ha estat convocat a la reunió de
Barcelona que diu el Sr. Joan Parra. Vam participar, això si, en la trobada de divendres 4 de
setembre al FCCD i agraeix la invitació per al Fòrum Obert.
Albert Carrasco (Suport Tibet): Proposa centrar el programa Solidaritat 2015 i la Festa de la
Solidaritat d’enguany a la temàtica dels refugiats.
Montse Arroyo: Comenta que des de l’Ajuntament s’havia pensat en aquesta possibilitat i es
veu amb bons ulls i que s’haurà de definir des del Grup de Treball que prepara el programa i
per a la tasca de sensibilització sobre el tema de la crisi dels refugiats s’incorporin més entitats.

No havent més temes per a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:15 hores.

Signat:

Montse Arroyo i Ferrando
Presidenta de la Comissió

Vilafranca del Penedès, 9 de setembre de 2015

Fernando de León Colombo
Secretari de la Comissió

