
 

L 'Ajuntament de Massamagrell compromes amb les persones, també ho està amb 

aquelles que són desplaçades dels seus països per situacions de guerra o violencia i es 

converteixen en refugiades que volem i tenim l'obligació legal, segons el Dret 

internacional, d'acollir. 

 

L'equip de govern (PSPV-PSOE i Compromís) fan una proposta per tal que l' 

Ajuntament actue, en la mesura de les seues possibilitats, per tal de facilitar l'acollida 

d'aquestes persones o, almenys, per tal de mostrar la predisposició ciutadana a fer-ho i 

la solidaritat del poble de Massamagrell amb elles. 

 

La situació actual de milers de persones, en situació de greu crisi humanitaria, per haver 

hagut de fugir del seu país en guerra. Totes elles,persones refugiades i desplaclades, 

estàn en una situació límit que moltes voltes acaba en una mort. 

 

Una mort que ens horroritza per evitable. Col·lectivament ens ha colpejat especialmente 

la foto d'Aylan, xiquet de tres anys que va perdre la vida junta sa mare i el seu germa 

intentant sobreviure a l'horror de la guerra que assota el seu país. 

 

Davant la molt deficient resposta que les institucions estatals i supraestatals europees 

han donat fins al moment a la l'afluencia massiva de persones que fugen de la situación 

de guerra i crisi humanitaria que pateixen de diversos estats de l'Orient Mitja 

(principalment, Síria). 

 

Per tot acò, proposem al plenari de l'ajuntament de Massamagrell 

 

els següents acords: 

 

1. La declaración per part de l'Ajuntament de Massamagrell com a "poble refugi". 

2. L' Ajuntament de Massamagrell es compromet a fer una crida a la ciutadania per fer 

un registre de families acollidores. 

3. L'Ajuntament de Massamagrell es compromet també a trasladar aquesta iniciativa a 

les ONGs que están treballant en camps de refugiats o zones d'arribada de refugiats per 

gestionar la posible acollida. 

4. Així mateix l'Ajuntament de Massamagrell es compromet a demanar al Govern 

d'Espanya i a totes les administracions públiques que pose per davant els drets humans i 

acullen com es mereixen a les persones que fugen de la miseria i/ o la guerra i que 

apliquen la política per intervindre en l'origen del problema i no per afegir sofiment a 

les victimes. 

 
 
                                   MASSAMAGRELL 9 de setembre de 2015 
 
 
APROVADA PER UNANIMITAT 

MOCIÓ PER LA CRISI MIGRATÒRIA I POBLE REFUGI 


