
 

 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA PER A RECLAMAR AL GOVERN CENTRAL 

QUE S’AGILITZI EL TRASLLAT DE PERSONES REFUGIADES: A PALMA VOLEM ACOLLIR 

 
 
SESSIÓ DE DIA 23 DE FEBRER DE 2017 

 
Sovint, el drama de la població siriana s’ha reduït a la dura realitat de centenars de milers de refugiats 
vagant sense rumb ni destinació fins a les portes de la vella Europa. No obstant això, aquest drama 
humanitari no pot fer-nos oblidar els milions de sirians i sirianes que han hagut d’abandonar casa seva 
però han hagut de romandre en un país, el seu, on una guerra civil indiscriminada està acabant amb el 
seu present i embargant el seu futur. 
 
Als més de cinc milions de refugiats que han hagut de fugir de Síria, cal afegir-hi els més de 8 milions de 
desplaçats interns que avui es troben en una situació de bloqueig humanitari. En ple segle XXI ningú 
hauria de patir aquesta situació de desemparament i vulneració dels drets fonamentals.  
 
La població siriana refugiada i desplaçada sofreix avui dia una doble condemna: d’una banda, una 
guerra que la manté captiva en un país sense esperança i, de l’altra, una Europa que li nega el dret a 
fugir d’un conflicte armat que atempta contra la seva pròpia vida. La comunitat internacional no pot 
romandre impassible davant aquesta situació de desemparament.  
 
La solidaritat dels països limítrofs amb Síria: Turquia, el Líban, Jordània i l’Iraq, contrasta amb la 
deixadesa sense cap raó del bloqueig europeu. Una situació que du, fins i tot, al bloqueig de Grècia, que 
no disposa dels recursos necessaris per a atendre dignament els centenars de sirians que jugant-se la 
vida arriben a les seves costes. 
 
Al fracàs de les autoritats europees i els estats membres que la integren –que han fet cas omís a la crida 
de les Nacions Unides per l’acolliment de refugiats i l’incompliment de les seves pròpies decisions de 
rebre els 160.000 refugiats als diferents països de la Unió Europea– no se li pot unir la falta d’una acció 
humanitària que pal·liï les necessitats bàsiques d’una població assolada per una guerra que ja dura més 
de quatre anys.  
 
És necessari que paral·lelament a l’atenció digna dels refugiats la comunitat internacional i, 
especialment la Unió Europea, avancin en la pacificació de Síria i es comprometin a iniciar al més aviat 
possible la reconstrucció del país. Des de les diferents administracions públiques autonòmiques i 
municipals s’han engegat iniciatives que permetin accelerar el procediment d’acollida adoptat per la 
Comissió Europea, però la falta de coordinació i lentitud del Govern espanyol fa que la resolució 
d’aquest problema s’allargui més del que seria desitjable.  
 
Volem que la tasca dels ajuntaments sigui el reflex de la solidaritat del municipalisme. La ciutadania 
demana que les administracions públiques comprometin recursos per a atendre aquesta crisi 
humanitària. Així ho vàrem fer en altres desgràcies mundials, i així ho continuarem fent com a 
Ajuntament de Palma, una ciutat solidària que ha de planificar les condicions necessàries perquè els 
refugiats puguin sentir-se com a casa seva a la nostra ciutat. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Palma reclama al Govern central: 
 
- Que agilitzi de manera significativa el procés de trasllat de persones refugiades a Espanya mitjançant 
la seva reubicació i el seu reassentament. 
 



 

- Que accepti i permeti l’entrada de les 17.337 persones refugiades que es va comprometre a reubicar 
de manera urgent. 
  
- Que estableixi una línia prioritària d’ajuda humanitària i atenció a les persones que cerquen refugi en 
origen. 
 
- Que estableixi un pla d’acolliment i integració estatal en el qual participin totes les administracions 
autonòmiques i locals, que reculli mesures concretes tals com la revisió de la legislació i la pràctica en 
matèria d’asil. 
 
- Que desenvolupi una comunicació fluida i directa amb totes les administracions autonòmiques i locals 
a través de reunions periòdiques amb la comissió interministerial creada ad hoc per a donar resposta a 
la crisi. 
 
 
Palma, 23 de febrer de 2017 
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