
RECONEIXEMENT PÚBLIC A LA TASCA DEL GRUP DE JOVES DE SANTA EULÀLIA PER 
LA SOLIDARITAT AMB ELS REFUGIATS

La situació d’urgència humanitària que estem vivint per la crisi de la Guerra a Síria i dels refugiats, fa que des de totes 
les parts del planeta la resposta de la població i de la societat civil sigui immediata. Una resposta que es tradueix en 
diverses iniciatives i propostes que permeten i conviden a la reflexió col·lectiva i a la vegada a la implicació de la gent.

En concret, a Berga, el Grup de Joves de Santa Eulàlia a través d’un esdeveniment a Facebook i d’una cadena de 
WhatsApps, el passat mes de setembre, va organitzar una recollida de roba per enviar-la als camps de refugiats de 
Kos i Lesvos, convidant a tota la població a participar-hi. En poques hores el missatge va arribar a totes les llars 
berguedanes i va fer que aquestes es bolquessin en la iniciativa, no només persones a títol individual sinó també 
diverses entitats i associacions s’hi van involucrar.

Durant els 8 dies es van recollir 900 caixes, l’equivalent a un volum 108m3, i va fer que es mobilitzes una gran part de 
la població berguedana, molta d’ella jove, que o bé portava una bossa de roba o bé ajudava en la logística per poder 
preparar les caixes que posteriorment s’han enviat a Grècia.

Atès que es tracta d’una iniciativa promoguda pel jovent del barri de Santa Eulàlia que ha promogut el voluntarietat, 
actuant amb sensibilitat a les mancances i les necessitats de la societat.

Atès que el grup de joves de Santa Eulàlia amb el seu entusiasme ens ha donat una lliçó de solidaritat, humanitat i 
compromís col·lectiu.

Atès que es tracta d’un fet que ens omple d’orgull, que quedarà gravat per sempre a la història de la ciutat i que és 
mereixedor de reconeixement públic.

Elevem en el Ple de l’Ajuntament de Berga els següents:

ACORDS

1.   Atorgar el Premi Fet Solidari al Grup de Joves de Santa Eulàlia dins de la Setmana  
 de la Solidaritat com a reconeixement de la ciutat per la seva tasca amb els refugiats  
 i la seva implicació en la protesta contra la Guerra a Síria.

2.  Donar suport per part de l’Ajuntament de Berga amb tot allò que sigui possible per  
 visualitzar la causa amb els refugiats.

3.  Fer arribar els acords al grup de joves de Santa Eulàlia.

No obstant això, el Ple resoldrà. 

Berga, 3 de novembre de 2015. 


