
 

Moció institucional per fer efectiu el compromís de rebre persones 

refugiades a Sant Cugat 

 

1. Atès que el 21 de setembre 2015 el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar 

una moció institucional de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels 

conflictes armats on, entre d’altres, es va acordar planificar i gestionar l’acollida 

de persones refugiades, treballar amb entitats catalanes que treballen l’acollida i 

el servei a les persones sol·licitants d’asil i declarar Sant Cugat ciutat refugi i 

coordinar-se amb altres cuitats refugi per portar a terme l’acollida. 

2. Atès que el ple del mes de juny de 2016, l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar 

una nova moció d’ajuda a les persones refugiades a proposta de l’Assemblea de 

Voluntaris i Voluntàries per a les persones refugiades de Sant Cugat en la que 

s’aprovava la donació de 108.000 euros a les ONG Acció Solidària i Logística, 

Proactiva Open Arms i Acnur. 

3. Atès que el Ple de 23 de gener de 2017 va aprovar la moció d’adhesió a la 

Campanya Casa Nostra Casa Vostra en la que s’acordava reafirmar  el  compromís  

del nostre ajuntament d’oferir 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. 

4. Atesa la reiterada demanda de la societat civil perquè es doni resposta a la 

situació de les persones refugiades. 

5. Atès que Sant Cugat té problemes per oferir habitatge a les persones refugiades 

però, en canvi, hi ha nombroses persones del nostre municipi que s’han ofert per 

acollir persones refugiades a casa seva i que encara no s’ha pogut materialitzar 

aquesta solidaritat. 

6. Atès que les persones sol·licitants d’asil reben una ajuda per lloguer de l’Estat, 

però tenen molts problemes per llogar un habitatge. Aquesta ajuda al lloguer es 

pot utilitzar també per llogar una habitació. 

 

7. Atès que l’última reunió de la Comissió operativa per la crisi de les persones 

refugiades es va celebrar fa un any. Aquesta reunió va estar presidida per 



 

l’alcaldessa, que acabava d’arribar de viatge a Grècia on havia visitat diferents 

camps de refugiats i des de llavors no s’ha tornat a reunir. 

8. Atès que el compromís de l’ajuntament de Sant Cugat amb les persones 

refugiades és ferm com o mostren les accions que des de l’any 2016 portem a 

terme tals com: 

Per a l’any 2016: 

108.000€ moció de suport a persones refugiades en ruta: Proactiva Open Arms, 

ACNUR i Acció logística i solidària. 

13.000€ Samaritan’s Purse està treballant a Grècia i Croàcia proporcionat 

aixopluc, aigua, menjar, abric i productes d’higiene a les persones refugiades. 

2.218 € Proactiva Open Arms que duen a terme tasques de salvament marítim 

per tal de poder socórrer a les persones que creuen el mediterrani des de les 

costes de  Turquia cap a l’illa de Lesbos, fugint de la guerra de Síria. PROJECTE 

TEAMING 

6.600€ Dia de les persones refugiades: xerrada, documental, contacontes, 

espectacle Pallassos sense Fronteres, exposició a la biblioteca Volpalleres, 

difusió... 

1076€ exposició: refugiats per què ? aquesta exposició ha estat a 8 

escoles/instituts, 3 biblioteques, 5 altres espais (Claustró Monestir, Ateneu, 

UNIPAU, Espai d’Arreu, Plaça Octavià) 

1.500€ dia de les persones refugiades al Casino de la Floresta i presentació 

del documental Astral 

1.500€ d’exposició els desigs migrants en el marc del programa Benestart 

1.920€ tallers a les escoles i IES 

Per a l’any 2017 

6.000€ Welcommon center d’Atenes, disposa de 66 habitacions que donen 

cabuda a 190 persones. Suport a les activitats formatives, de capacitació, 

apoderament i emprenedoria. 

14.000€: 2 projectes d’emergències pendents de decidir   

630€ difusió manifestació Casa nostra, casa vostra. 

1.749€ tallers a les escoles i IES 

2.450€ Dia de les persones refugiades: xerrada, documental, teatre, difusió... 



 

2.056€ exposició de Creu Roja: Protegir la Humanitat. Acabar amb la 

indiferència. 

Per a l’any 2018 

Les accions previstes fins al moment són: possible subvenció a la Creu Roja, 

adequació pis Santa Isabel i conveni pel manteniment, tallers a les escoles i IES 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Convocar, abans d’un mes, una reunió extraordinària de la Comissió 

operativa per la crisi de les persones refugiades, en la que hi puguin assistir els 

membres de l’oposició municipal i en la que es doni compte de com s’està treballant 

des de l’ajuntament el tema de l’allotjament de persones refugiades i d’inserció 

laboral d’aquestes persones; com es coordina la solidaritat mostrada per la ciutadania 

amb les necessitats reals d’acolliment de les persones demandants d’asil; i com s’ha 

gestionat el pressupost del 2017 destinat a fer efectiu l’acolliment, així com les 

accions que des de l’ajuntament de Sant Cugat s’han portat a terme fins al moment. 

SEGON.- Posar-se novament en contacte amb les entitats que treballen a Catalunya 

amb l’acollida i integració de persones refugiades per informar-los del circuit 

d’acollida que té l’ajuntament i per valorar la col·laboració de l’ajuntament amb 

alguna d’aquestes entitats per facilitar la fase d’acollida de persones refugiades que 

ja han arribat a Catalunya i també per cercar fórmules per facilitar que les persones 

que ja estan en la segona fase (fase d’integració) puguin trobar allotjament a la 

ciutat.  

TERCER.- Seguir treballant proactivament, amb l’acompanyament de la Generalitat 

de Catalunya, mitjançant convenis amb les entitats que fan de pont entre les 

persones refugiades en tràmit d’asil i les famílies i persones del nostre municipi que 

vulguin acollir i ofereixin habitacions en lloguer. Aquest fet permetria que les 

persones demandants d’asil poguessin mantenir l’ajuda estatal en habitatge i es 

podria fer efectiu l’acolliment de persones refugiades. 

QUART.- Fer arribar aquests acords al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 

de Municipis i al Govern de la Generalitat. 

Sant Cugat del Vallès, 15 de gener de 2018 


