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ACTA DE LA REUNIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  

PER TRACTAR LA CRISI HUMANITÀRIA EN MATÈRIA DE REFUGI CELEBRADA 

EL 4 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
Barcelona, divendres 4 de setembre de 2015 
 
Meritxell Budó, presidenta del Fons Català fa l’obertura de la reunió, tot donant la benvinguda 
als assistents i agraint-los la participació a la reunió. Explica que s’ha hagut de canviar la sala 
de reunió per l’èxit de la convocatòria: hi ha representants de més de 80 ajuntaments (càrrecs 
electes i tècnics de Cooperació), de la Direcció General d’Immigració, la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, de les entitats municipalistes 
(ACM i FMC) i ONG. Indica que la reunió ha estat precipitada, ja que inicialment es volia 
convocar la Comissió de Pau del Fons Català per veure com s’havia de reaccionar davant de la 
crisi humanitària de refugiats, però l’interès dels municipis catalans ha fet que es convoqués 
aquesta reunió informativa i genèrica.  
 
Des del Fons Català fa temps que s’està treballant en la qüestió Síria. A continuació explica 
què és el Fons Català: una xarxa municipalista formada per ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions i entitats municipalistes, que treballa a partir de les quotes dels socis, que fa 
l’acompanyament dels projectes dels socis i que obre campanyes d’emergència per fer una 
crida als socis a treballar en situacions d’emergència i especialment en la fase de 
reconstrucció.  
 
En aquest sentit, l’ any 2013 es va obrir una campanya de suport a la població afectada per la 
guerra civil a Síria i des de llavors, durant l’any 2014 i 2015 s’ha continuat treballant al respecte. 
Es van recollir 130.000 euros i bona part d’aquests recursos, 85.000 eurs, es van destinar a un 
projecte de suport a l’assistència obstètrica i ginecològica de dones síries al Líban. La 
campanya continua oberta i fa una crida als ajuntaments perquè continuïn fent-hi aportacions. A 
dia d’avui hi ha disponibles uns 44.000 euros i si hi sumem uns 45.000 euros extres, la quantitat 
disponible per futurs projectes és de prop de 90.000 euros. Fa 15 dies que s’està treballant des 
de la Comissió de Pau en la identificació de necessitats.  
 
Pel que fa als objectius de la reunió són:  
 

 Assegurar que hi hagi coordinació des del territori per no crear falses expectatives 
sobre l’acollida de refugiats. 

 Reclamar a l’Estat espanyol que faci un dispositiu jurídic per refugiats. Actualment 
triguen tres mesos a donar hora als refugiats per ser atesos mentre que a Bèlgica 
triguen tres hores.  

 Constatar que els alcaldes hem de treballar per ajudar a fer entendre a la ciutadania 
que aquestes accions reclamen un temps. Primer de tot, els refugiats han d’arribar a 
Catalunya i és per aquest motiu que inicialment s’han d’atendre les seves necessitats 
en ruta. No és una situació equiparable a la d’acollida de nens sahrauís que vénen per 
un temps. D’altra banda, assenyala que tant el rol de l’Estat, com el de la Generalitat de 
Catalunya i el dels municipis catalans és molt important i que, per tant, s’ha de treballar 
coordinadament i que l’Estat ha de posar les eines per tal de poder solucionar aquesta 
situació.  

 Avisar els municipis s’han de preparar pel que vindrà. El treball que fan des dels 
municipis ha de ser també en coordinació amb les entitats, però primer han de ser 
coneixedors de les necessitats que han identificat.  
 

A continuació intervé Josep Sagarra, secretari del Fons Català. Explica que des de 2013 molts 
dels presents col·laboren amb els refugiats de Síria per donar-los suport, però que aquest estiu 
la situació ha canviat. L’augment de la fugida de refugiats ha fet que el Fons Català comencés 
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a treballar i és fruit d’aquesta situació que es va decidir convocar la Comissió de Pau, de la qual 
és responsable el polític, però s’ha acabat convertint en una assemblea per l’èxit d’assistència. 
Indica als presents que se’ls tornarà a convocar des de l’àmbit tècnic, però que ja poden activar 
recursos des dels seus municipis.  
 
Seguidament exposa els quatre paquets de treball d’acord amb les necessitats identificades, si 
bé assenyala que aquesta identificació no està acabada.  
 
Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bàsiques: alimentació, salut i 
higiene així com seguretat marítima.  En aquest sentit, assenyala que ja hi ha entitats que 
treballen l’assistència bàsica en ruta. El Fons Català ha identificat ONG i agències 
consolidades, verificables i amb prestigi que duen a terme aquestes tasques en ruta com 
ACNUR, Metges sense Fronteres o Metges del Món Grècia. La primera acció a dur a terme 
seria, doncs, injectar recursos econòmics a aquestes entitats allà on manquin perquè hi ha 
rutes que ja estan cobertes i en canvi n’hi ha d’altres que no. L’objectiu és garantir que els 
refugiats arribin allà on han d’arribar. 
 
Suport als municipis de la ruta. Al llarg de la ruta que emprenen els refugiats, hi ha llocs no 
poblats i d’altres de poblats. Pel que fa a aquests últims, els municipis estan tenint un rol molt 
actiu a acollir els refugiats que arriben als seus pavellons, escoles etc... perquè descansin, es 
rentin i puguin continuar el camí. Alguns d’aquests municipis es troben en països que estan 
vivint una situació complicada, com és el cas de Grècia. És per aquest motiu que els municipis 
catalans han de donar suport a aquests pobles i citutats, ja que s’estan quedant sense 
recursos. D’altra banda, es poden crear canals de contacte de municipi català a municipi de la 
ruta i aprofitar en aquest sentit les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com 
és el cas del CGLU (Ciutats i Governs Locals Units). Aquesta línia de treball es la segona en 
urgència.  
 
Planificació i gestió de l’acollida. S’ha de tenir en compte que l’acollida no és ni breu ni 
limitada en el temps i que el refugiat està un temps sense tenir accés a drets. Planificació de la 
gestió vol dir tenir en compte que alguns dels refugiats no tenen recursos econòmics, ni 
capacitat habitacional o recursos jurídics però que s’ha d’analitzar cas per cas, ja que aquestes 
necessitats poden variar. S’ha de poder donar resposta a les necessitats logístiques i de 
serveis dels refugiats per poder-los acollir. Atenent diferents criteris com els de la logística, i el 
de la integració, aquests dos poden estar oposats i hem de considerar en primer lloc la prioritat 
d’integració. En un termini mitjà s’ha d’abordar la qüestió de la integració dels refugiats i ha 
d’haver-hi un criteri de territorialització que la permeti. Durant molt de temps caldrà desplaçar al 
llarg del territori serveis jurídics i socials perquè els que arriben tenen necessitats especials i 
per aquest motiu cal que els consells comarcals planifiquin la territorialització. D’aquí a 4-5 
mesos arribaran molts refugiats i cal organitzar-se i coordinar-se i que hi hagi un dispositiu 
jurídic especial de tramitació de l’acollida del Govern central adequat, ja que des de Catalunya 
no es pot fer.   
 
Acollida a Catalunya. Hem de tenir en compte com es farà la tramitació de l’acollida i la 
distribució en el territori, la qual ja haurà d’estar preparada, igual com s’haurà d’haver previst 
quines són les necessitats dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, necessitats jurídiques etc... i 
haver preparat un dossier d’aquestes necessitats. Pel que fa al càlcul del nombre de refugiats 
que vindran, no cal fer-ne, sinó que cal pensar a planificar bé l’acollida donant-los una vida 
digna d’acord a les capacitats dels municipis, sense deixar de banda la qüestió de la integració. 
Per fer-ho, cal tenir implantat un dispositiu especial del Ministeri que permeti resoldre en hores 
les gestions administratives de demanda d’asil. 
 
Per definir com dur a terme totes aquestes accions, durant els propers dies el Fons Català es 
continuarà reunint amb les entitats i convocarà els tècnics dels ajuntaments. El Fons Català ha 
de tenir un rol important en aquesta tasca, però ha de treballar amb les entitats i la Generalitat 
de Catalunya.  
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A continuació intervé Joan Reventós, director del Comitè Català de l’ACNUR (Alt Comissionat 
de Nacions Unides pels Refugiats). Comença la seva intervenció tot assenyalant que tant la 
ciutadania com les administracions han demostrat preocupació per la situació dels refugiats i 
voluntat de contribuir com puguin. Ve en representació de la xarxa Asil.cat.  
 
Aquesta crisi a Europa es veia venir i ara trobem els refugiats a les portes d’Europa. L’any 2009 
hi havia 39 milions de refugiats i l’any 2014 la xifra ja era de 60 milions. Vol transmetre un 
missatge de preocupació per la situació, d’agraïment per la reacció dels diferents actors i de la 
importància d’actuar amb seny per abordar la crisi de refugiats actual. En aquest sentit, 
assenyala que el pas de la Generalitat de Catalunya per reunir els diferents actors li sembla un 
bon pas per resoldre els problema que ja tenim.  
 
Hi ha persones que arriben a Barcelona que es troben en una situació que s’ha de resoldre. En 
aquest sentit, s’han de tenir en compte els plans de contingència per actuar de forma ràpida. La 
competència d’asil és de l’Estat, que serà qui haurà de decidir quants refugiats s’accepten i 
com es distribueixen. És molt important que Catalunya se signifiqui com a societat d’acollida 
però s’ha de fer amb seny i coordinadament.  
 
Una part de les persones que arriben són potencials refugiats i altres són immigrants 
econòmics però, en tot cas, tots són persones, no hi ha ciutadans de primera i de segona ni es 
tracta d’una invasió sinó de desbordament de conflictes. És per aquest motiu que és molt 
important treballar en la sensibilització de la ciutadania global. Gairebé la meitat dels refugiats 
fugen als països del voltant dels seus països d’origen per poder tornar a casa quan la situació 
millori: Líban, Turquia, Jordània... Fa 5 anys que avisen sobre la guerra a Síria i de la situació 
dels refugiats. Hi ha més crisis latents però n’hi ha que surten a la premsa més que d’altres. 
Com que no hi ha solucions polítiques, es plantegen solucions humanitàries i les entitats 
treballen amb pocs recursos. A escala local, és molt important la coordinació entre tots com a 
societat catalana per reclamar a l’Estat, és a dir, fer plegats una tasca d’advocacy. Gràcies a 
aquesta pressió l’Estat està canviant la seva política. D’altra banda, és important reforçar els 
dispositius que ja tenim les entitats i les administracions.  
 
Les entitats estan col·lapsades i el missatge que vol transmetre és que les iniciatives han de 
ser tan coordinades com sigui possible i s’han de treballar en el marc de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Intervé la tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Castelldefels, Lourdes Carreras. Sol·licita 
que es treballi conjuntament una moció per demanar a l’Estat que actuï davant la crisi 
humanitària dels refugiats i que des del Fons Català s’enviï als ajuntaments la documentació 
referent al projecte que s’està finançant a Síria. La presidenta afirma que es treballarà en 
l’elaboració d’una moció conjunta i que es farà arribar la documentació requerida. El secretari 
indica que cal dir a la ciutadania que ara la necessitat més urgent és la ruta, mentre es prepara 
l’acollida i que la ciutadania el que vol és que els seus representants polítics els responguin ja 
sobre les accions que s’estan duent a terme.   
 
Intervé Alba Martínez, tinent d’alcalde de Ciutat Educadora de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. En primer lloc agraeix la reunió ja que considera que era molt necessària. Els 
municipis estan desbordats i la ciutadania els demana que es posicionin. Comparteix el 
missatge transmès per les entitats de la necessitat d’actuar amb seny i aplaudeix el compromís 
dels municipis catalans, que han d’assumir la seva part de responsabilitat però que ho han de 
fer totes les administracions. No s’ha d’oblidar la necessitat de fer incidència política i de ser 
responsables i no crear falses expectatives. Per últim, pel que fa a la moció conjunta, desitja 
que aquesta pugui ser aprovada pels plenaris dels ajuntaments i que hi hagi una única veu. 
Meritxell respon que la moció es treballarà perquè s’hi sumi el màxim de partits polítics. Que les 
entitats supramunicipals (AMC, FCM i Fons Català), estan convocades a la reunió del proper 
dilluns 7 de setembre amb la Generalitat de Catalunya. Que no tots els municipis són socis de 
les tres entitats i que la moció pot anar més enllà dels ajuntaments socis del Fons Català.  
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Intervé Nicolás Cortés, Comissionat de Cooperació de l’Ajuntament de  l’Hospitalet. En primer 
lloc assenyala que com a Fons Català i com a ajuntaments s’han de felicitar per l’èxit de la 
reunió però que és trist que els ajuntaments cada vegada estiguin més retallats per dur a terme 
accions en cooperació, com ha succeït per la LRSAL. Vol transmetre un missatge de prudència 
pel que ell anonema “efecte tsunami”: quan els mitjans de comunicació deixen d’informar sobre 
els conflictes s’obliden. A l’abril varen aprovar una moció i ara se n’ha d’aprovar una de 
conjunta. D’altra banda, és molt important que tots els ajuntaments presents comprometin 
recursos econòmics per la crisis de refugiats. Per últim, la reunió amb la Generalitat de 
Catalunya és molt important per coordinar-se i urgent tenint en compte el silenci de l’Estat.  
 
Intervé Irene Capdevila, regidora d’ERC de l’Ajuntament de Barcelona. Agraeix als assistents la 
convocatòria de la reunió, explica que l’Ajuntament de Barcelona ha estat declarat ciutat refugi. 
Considera que s’ha de fer una única moció, que és important que cada ajuntament dediqui un 
pressupost a aquesta crisis i que s’ha de treballar en col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Intervé Sílvia Terol, tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
Proposa que es faci publicitat als mitjans sobre les accions que es duran a terme i que es faciliti 
un telèfon a la ciutadania per donar informació. La presidenta explica que la premsa és present 
a la reunió i que l’objectiu és no crear falses expectatives i traslladar informació als veïns i 
veïnes dels municipis. Hi ha ciutadans que volen acollir refugiats i potser s’hauran de coordinar 
trobades per explicar-los com actuar. Està d’acord a fer publicitat. Finalment, Josep Sagarra 
indica que s’hauria de coordinar un paquet de comunicació.  
 
Intervé el regidor d’Acció Social de l’Ajuntament de Tordera, Àngel Pous. Fa un agraïment per 
la convocatòria de la reunió. Explica que molts ciutadans demanen poder acollir refugiats i que 
alhora la població demana ajuda a través de l’assistència social. Proposa, tenint en compte que 
primer ens hem de centrar en la fase de ruta, dur a terme una activitat tipus la campanya 
“Mulla’t per l’esclerosi múltiple” de TV3. Meritxell Budó agraeix la proposta, la qual serà 
estudiada.  
 
Intervé David Minoves, president del CIEMEN i membre de la Plataforma Stop Mare Mortum. 
Explica que la plataforma va ser creada arran de la crisi de refugiats morts a la Mediterrània i 
que han elaborat una proposta de moció pels municipis tancada amb la xarxa asil.cat avui 
mateix. Des de la plataforma entenen que cal una resposta com a país, que s’ha de treballar 
perquè no hi hagi reaccions adverses, és a dir, xenofòbia, i que s’ha de mantenir el suport 
ciutadà, que no desaparegui de l’actualitat aquesta crisi de refugiats.  
 
Intervé Alex Mañas, regidor de l’Ajuntament de Badalona. Sol·licita que a la reunió amb la 
Generalitat de Catalunya es creï una taula d’acollida permanent i que Catalunya disposi d’un  
protocol propi. Proposa que durant els pròxims quatre anys es treballi específicament la 
sensibilització de la ciutadania des dels municipis.  
 
Intervé Lourdes Borrell, regidora de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament Sant Feliu de 
Llobregat. Subratlla que ara cal paciència i que s’han sumat a la iniciativa de l’Ajuntament de 
Barcelona de ciutats refugi. S’ha de donar resposta a la ciutadania, ja que els membres de 
l’Ajuntament estan rebent missatges i trucades de ciutadans. Suggereix que s’habiliti un 
número de compte des de les pàgines webs dels ajuntaments perquè la ciutadania pugui fer 
donacions. Demana que les entitats actuïn a través dels consells de cooperació dels 
ajuntaments. Per últim, demana que per unificar el redactat de la moció aquesta es tanqui a la 
reunió del proper dilluns amb la Generalitat de Catalunya.  
 
Intervé Beatriz B. Trasserra, regidora de Benestar de l’Ajuntament de Creixell. Demana que es 
traslladi la informació de la reunió als ajuntaments que no han participat perquè s’hi adhereixin, 
ja que cal sumar forces perquè no es tracta d’emergències puntuals. Explica que la realitat 
actual és que el percentatge d’expedients de sol·licitants de refugi és molt baix,  cosa que fa 
que la situació en què romanen els refugiats en el territori sigui molt precària.  
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Intervé Gabriel Fernández, responsable d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell. Assenyala 
que s’han d’enfortir les estructures que ja existeixen per fer front a la situació actual i que ja 
estant tenint dificultats per atendre els refugiats que tenen a la ciutat.  
 
Intervé Felip Roca, director de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona. Si bé els tres primers paquets de treball es tracten d’ intervencions relacionades 
amb la Cooperació Internacional, l’última té més a veure amb Immigració. Per això considera 
que cal incloure els companys d’Immigració (tant de la Direcció General com dels ajuntaments)  
en aquesta tasca. És un moment d’oportunitat  perquè hi hagi un eix cooperació/immigració. 
D’altra banda, la sensibilització és molt important.  
 
Intervé Rodrigo Araneda, representant de l’entitat ACATHI. Explica que als refugiats se’ls  
reconeixen els drets en el moment que s’empadronen en un municipi. Destaca que és important 
també posar el focus en els refugiats que ja són aquí, que els refugiats han d’esperar tres 
mesos per poder fer sol·licitud de refugi i el problema és què fan durant aquest temps. No 
només hi ha refugiats sirians sinó que n’hi ha molts d’ucraïnesos, del col·lectiu LGBT, etc... 
 
Intervé Xavier Bosch, director general d’Immigració de la Generalitat. Informa els assistents que 
el proper dimarts 8 de setembre l’han convocat a la Conferència Sectorial d’Immigració a 
Madrid, des d’on li han dit que la situació es desborda i que s’han de coordinar. La Llei d’asil de 
2009 diu que entitats, comunitats autònomes i Estat s’han de coordinar, però per part del darrer 
no hi ha hagut aquesta voluntat. La competència en matèria d’asil és de l’Estat. La Generalitat 
de Catalunya va aprovar el Pla de Protecció Internacional i fa un any que treballen amb les 
entitats en aquest marc. També explica que a la reunió del proper dilluns amb la Generalitat de 
Catalunya hi participaran tres consellers, entitats supramunicipals, entre les quals el Fons 
Català, l’alcaldessa de Barcelona, cinc entitats d’asil i la Taula del Tercer Sector i que es 
tractarà també el tema de la targeta sanitària i els habitatges per acollir refugiats. Tots aquests 
actors són necessaris per arribar a acords i no crear frustracions. És important fer un triangle de 
col·laboració Generalitat de Catalunya/entitats/món local. Qui ha de definir de què disposem 
són els ajuntaments: pisos particulars, pisos dels ajuntaments, cases de colònies, convents, 
monestirs... Pel que fa a les quotes de repartiment de refugiats de la UE, l’Estat espanyol 
potser acull 15.000 persones, segons que l’han informat, que es repartirien per comunitats 
autònomes segons el PIB, població... 
 
Conclou Meritxell Budó tot indicant que el territori, és a dir, els municipis, ha de ser determinant 
per abordar aquesta crisi ja que tenen l’expertesa i que la veu del món local s’ha de tenir ben 
present. 
 
Mentre reitera l’agraïment a tots els assistents, clou la reunió. 
 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Budó       Josep Sagarra 
Presidenta del Fons Català     Secretari del Fons Català 
Alcaldessa de la Garriga     Regidor de Vallromanes 
 


