
 

Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents  
 
Un total de tretze entitats i partits polítics de Gavà han constituït una plataforma de 
coordinació per treballar en favor de la recepció i acolliment dels refugiats que 
estan arribant a Europa des de zones en conflicte o amb greus problemes 
econòmics. 
 
A una proposta anterior que vam elevar al govern, es va desestimar la idea 
d’habilitar algun local o espai de Gavà per a l’acollida de refugiats. Per contra, es 
va indicar que l’atenció als refugiats es canalitzaria a través del Fons Català de 
Cooperació, amb qui coopera l’Ajuntament, i a qui s’ha incrementat la dotació. 
 
La creació d’aquesta plataforma d’entitats i partits evidencia també el desig i la 
inquietud de molts gavanencs i gavanenques per ajudar aquestes persones que 
s’han vist obligades a deixar casa seva, sense distinció de cap tipus (gènere, raça, 
religió, orientació sexual, etc). 
 
Creiem que cal canalitzar aquesta voluntat solidària, ja que per atendre els 
refugiats aquest hivern als camps on es troben de forma momentània fins que no 
se’ls acull de forma definitiva, caldran tendes de campanya, mantes, roba d’abric i 
aliments. 
 
Per aquest motiu formulem el següent  
 
Prec: 
 

a) Que els responsables municipals de cooperació al desenvolupament que 
tenen al seu càrrec l’ajuda als refugiats, convoquin les entitats i partits que 
formem la plataforma que s’ha constituït fa poc a Gavà a una reunió per 
treballar coordinadament. 

 
b) Que, de forma participada, s’articuli una campanya solidària en pro dels 

refugiats, a fi de proporcionar-los el que calgui per fer front a l’hivern. 
 

Gavà, 23 de novembre de 2015 
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