POTRIES S’ADHERIX A LA XARXDA DE POBLES ACOLLIDORS
L’Ajuntament acorda donar suport a la creació d’un Comissió d’Ajuda al Refugiat en
l’àmbit local, amb participació del veïnat.
La moció presentada per l’Alcaldessa, Assumpta Domínguez, al plenari de hui dijous
davant la crisi humanitària del poble Siri, que vivim en aquests temps, ha estat aprovada
per la unanimitat del tots els grups municipal (Compromís. PSOE i PP).
L’Ajuntament ha convocat una Assemblea veïnal per la a constitució de la comissió de
treball, demà divendres 25 de setembre, a les 19 hores, a la Casa de la Cultura.
TEXT ÍNTEGRE DE LA DECLARACIÓ:
Durant tota la història de la humanitat les persones hem migrat cap a aquells llocs que
ens permeteren tindre una vida millor, una vida digna. En les últimes dècades assistim a
grans desigualtats imposades per un model econòmic i social que repercutix en tot el
planeta. Les guerres, la pobresa, els interessos macroeconòmics, l´espoli de recursos
naturals i la vulneració dels Drets Humans són les causes per les quals les persones es
veuen forçades a fugir dels seus països per vies que, moltes vegades, atempten inclús
contra la vida. Els països de recepció, com ara Espanya, hauríem de reflexionar sobre
com repercutixen la participació, la implicació o la coresponsabilitat en estes causes als
països d'origen.
Des de 1939, milers de persones van haver de fugir del nostre país a altres països
d'Europa i llatinoamèrica a causa de la Guerra Civil i la imposició de la dictadura. Hui en
dia, la joventut busca oportunitats laborals a Europa principalment. Açò ens demostra
que continuem migrant i que ho farem sempre que hi haja una mínima possibilitat de
viure dignament en un altre lloc.
La defensa dels Drets Humans i la justícia social han de regir qualsevol acció de govern.
La ciutadania europea i espanyola està dient a les seues administracions que no és
possible mirar cap a un altre costat davant d'esta greu crisi i, per això, l'Ajuntament de
Potries, com administració més pròxima a les persones i com a canal de comunicació
entre administracions, ha de respondre a este gran moviment ciutadà que exigix
solidaritat i justícia pels pobles del món declarant Potries poble acollidor.
Si be el marc competencial dels municipis és en aquest sentit és molt limitat, la intenció
del govern municipal és cooperar amb totes les mesures al seu abast, tant amb les
diferents administracions públiques com amb la societat civil, particularment amb les
organitzacions especialitzades en l'atenció d'aquest col·lectiu.
Potries te una llarga tradició de cooperació internacional que s’ha traduit en l’acolliment
de persones amb necessitats , especialment de xiquets. No en va des de fa anys han
aplegat al nostre poble per passar l’estiu menors procedents de Txernòbil, i dels camps
de refugiats saharauis de Tinduf, a Argèlia. A més en els últims temps també hem acollit
famílies amb problemes econòmics que s’han instal·lat en règim de lloguer social a les

vivendes propietat dels bancs, les necessitats dels quals també s’estan atenent des de
l’administració local i des de la ciutadania

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent proposta
d'acord:

Primer.- Declarar Potries poble acollidor perquè siga un municipi de protecció, igualtat i
reconeixement de drets, que garantisca la vida, la llibertat i el benestar de totes les
persones. A més de treballar per a canalitzar les dades de les persones que desitgen
facilitar a la Xarxa de Municipis Acollidors creat per la Conselleria d’Inclusió Social de la
Generalitat Valenciana , tant la disposició d’habitatges com els acolliments en la propia
familia així com voluntariat per a atendre els refugiats
Segon.- Destinar una aportació econòmica de 1.000 euros a l’organització humanitària
Metges sense Fronteres que atén els milers de refugiats procedents de Síria sobre el
terreny tant al països d’origen com a Europa
Tercer.- Donar suport i participar en la constitució d’una Comissió d’Ajuda al Refugiat en
l’àmbit local, integrat per veïns i entitats, per tal de determinar i coordinar les accions a
seguir.
Quart.- Sol·licitar a totes les administracions públiques què desenvolupen una campanya
de sensibilització a la població sobre la necessitat de comptar amb una política d'asil com
a part essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat humana i als drets humans, i
que així mateix procure previndre l'aparició d'actituds racistes o xenòfobes.
Cinquè. Instar a la Unió Europea i al Govern d’Espanya a:
 Seguir impulsant una veritable política europea, comuna i integral,
d'immigració i asil amb recursos financers suficients.
 Reforçar la capacitat de resposta de la Unió Europea davant situacions
d'emergència, com la que estem vivint.
 Impulsar la dotació de fons europeus per reforçar i concentrar els esforços
de cooperació als països d'origen.
 Donar prioritat al diàleg i la cooperació amb els països d'origen i trànsit, així
com amb els països limítrofs de les zones de conflicte en l'acolliment de
refugiats.
 Lluitar contra les màfies que es beneficien amb aquesta tragèdia humana.
 Treballar per a aconseguir la pau i l'estabilitat en els llocs d'origen dels
refugiats.
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