En aquest darrer decenni i des de l’estiu de 2015, Europa assisteix a una greu crisi humanitària
com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen
de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans i de la societat civil han
mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
competències d’asil, i han dedicat recursos a les campanyes d’emergència de suport a les
persones que cerquen refugi a Europa i que es troben en ruta o en camps de refugiats, i de
sensibilització sobre la situació en què viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
La ciutat de Girona al llarg dels anys ha demostrat el seu compromís amb les persones
refugiades i el seu treball de suport, així com la seva voluntat de ser ciutat acollidora, la guerra
de Bòsnia o el cas Sahrauí son dos gran exemples d’aquest suport per part tant dels seus veïns i
veïnes com del mateix Ajuntament. En aquest sentit, l’Ajuntament de Girona, a proposta del
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, va aprovar l’any 2013 un primer ajut
d’emergència per donar suport a la població afectada per la guerra civil a Síria dels camps de
refugiats del Líban. Posteriorment, el 2105, amb l’agreujament de la situació es va aprovar un
segon ajut com a resposta a la urgència humanitària de les persones que es trobaven en ruta i
en els camps de refugiats, provinents de diferents conflictes bèl·lics com els de Síria, l’Iraq o
l’Afganistan. També des del Consell i el mateix Ajuntament s’han dut a terme diferents accions
de sensibilització per donar a conèixer aquesta greu crisi humanitària així com l’aprovació de
diferents mocions per part del Ple de l’Ajuntament amb el mateix objectiu.
En la mateixa línia, el teixit associatiu de la ciutat un cop més ha mostrat el seu compromís i
solidaritat, organitzant-se i duent a terme diferents campanyes de sensibilització i incidència,
donant a conèixer les causes que motiven una persona a migrar i cercar refugi, així com les
conseqüències d’aquesta situació.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la
Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, alhora que la societat civil
catalana continuava mostrant la seva solidaritat activa i es mobilitzava per demanar a les
institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “Volem acollir”.
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona, espai de debat i consulta sobre els
temes de solidaritat i cooperació de la ciutat de Girona:
- Mostra i reforça el seu compromís actiu amb la solidaritat internacional sumant-se a la
campanya Casa Nostra Casa Vostra.
- Convoca la ciutadania a mobilitzar-se i assistir a la convocatòria de manifestació de la
campanya Casa Nostra Casa Vostra del proper 18 de febrer a Barcelona.
- Fa arribar aquest acord a la campanya Casa Nostra Casa Vostra, així com al teixit
associatiu del municipi.
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