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Drets de les Persones

L’alcalde de Lleida i els representants dels grups municipals van presentar les mesures per acollir els refugiats. © Paeria

Pla d’ajut municipal als refugiats
•L’Ajuntament posarà en marxa 14 mesures immediates per acollir famílies a la ciutat
Davant la crisi dels refugiats sirians i per respondre a la situació d’emergència humanitària, la Paeria posarà en marxa 14 mesures
immediates per preveure i coordinar l’acolliment de famílies a la ciutat. Es tracta d’una
proposta que ha aplegat un ampli consens
de les forces polítiques amb presència a la
Paeria i que mostra, segons va explicar el
paer en cap, Àngel Ros, “el nivell de responsabilitat i valors humans que tenim tots”.

quota de solidaritat
El paer en cap va explicar que “s’assumirà
la quota de solidaritat que ens correspon-

accions d’emergència desenvolupades
gui d’acord amb l’estimació del govern i
per les entitats que treballen en els
l’Estat”. Dins del conjunt de mesures, el
camps de refugiats i/o en l’atenprimer que durà a terme la Paeria,
ció. A més, ja s’ha obert un
en la línia de les recomanacicompte corrent (ES40 2100
ons del Fons Català de CooObert un compte
peració, és donar suport a
corrent per recollir 0203 7702 0081 2600) del
fons solidari del Comitè
l’atenció a les necessitats
diners dirigits a
d’Emergència i Acció Huprèvies a l’arribada, per
ACNUR i la Creu
manitària per recollir apormitjà de les entitats que
Roja
tacions econòmiques dels
treballen en les zones diaciutadans dirigides a ACNUR i
na. Així, s’activarà el Protocol
la Creu Roja, ONG’s que estan tred’Emergència i Acció Humanitària
ballant sobre el terreny.
de l’Ajuntament de Lleida i s’obrirà una
convocatòria de projectes per finançar

SEGONA FASE
En una segona fase, l’Ajuntament de
Lleida ja ha previst una sèrie d’accions que
inclouen, entre d’altres, posar a disposició
de les famílies acollides els habitatges necessaris en col·laboració amb les administracions competents, reforçar els equips
professionals dels serveis municipals, incrementar les partides econòmiques destinades a la cobertura de les necessitats
més bàsiques (alimentació i allotjament) o
normalitzar la vida dels infants. •••

El tinent d’alcalde Joan Gómez va participar en la reunió del Fons Català de Cooperació. © Paeria

Més informació:
Drets de les Persones.
Rambla de Ferran, 13,
2n. Tel. 973 70 03 06

Ajuntament de Lleida • La Paeria

3

