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En Blai Josep Server Server, portaveu del grup municipal de COMPROMÍS a 

l’Ajuntament de Pedreguer, presenta al ple municipal per al seu debat i, si 

s’escau, aprovació la següent: 

MOCIÓ-RESOLUCIÓ DEL PLE PER A LA DECLARACIÓ DE 

PEDREGUER COM A “POBLE REFUGI” 

Atés el fet que milers de persones (inclosos molts xiquets i xiquetes), fugint de 

la situació de guerra i crisi humanitària que pateixen diversos estats de l’Orient 

Mitjà (particularment Síria), han tractat durant els últims mesos de trobar refugi i 

asil dins de les fronteres de la Unió Europea, i atesa la lamentable resposta 

donada a la situació per part de la major part de les institucions estatals o 

supraestatals de l’àmbit europeu, malgrat que la solidaritat constitueix un dels 

valors fundacionals de la Unió. 

Atés el fet que el d’asil és un dret bàsic reconegut en nombroses convencions 

internacionals. 

Atés també el fet que el poble valencià, i Pedreguer particularment, ha estat 

tradicionalment un poble solidari amb persones que han patit situacions 

semblants, com ara les evacuades i refugiades arran de la Guerra Civil 

espanyola o, més recentment, les guerres dels Balcans, o encara els xiquets i 

xiquetes sahrauís acollits en el marc del programa Vacances en Pau.  

Atés, alhora, que els valencians/es ens hem beneficiat històricament també de 

l’acollida que ens han brindat altres pobles, per exemple, amb motiu de l’exili 

provocat per la Guerra Civil i el franquisme. 

Proposem al ple de l’Ajuntament de Pedreguer l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Que l’Ajuntament declare Pedreguer “poble refugi”. 

Segon.- Que l’Ajuntament de Pedreguer faça una crida a la ciutadania per tal 

d’elaborar un cens de famílies d’acollida o que estiguen disposades a ajudar 

materialment les persones refugiades. 

Tercer.- Que l’Ajuntament sol·licite a bancs, empreses i altres entitats que 

contribuïsquen a la cessió d’habitatges i altres recursos per fer possible o 

facilitar l’esmentada acollida. 

Quart.- Que l’Ajuntament es comprometa a traslladar aquesta iniciativa a les 

ONGs que treballen en camps de refugiats o zones d’arribada d’aquests per tal 

de gestionar el procés. 
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Cinqué.- Que l’Ajuntament establisca els mecanismes de col·laboració 

necessaris a aquest efecte amb la Generalitat Valenciana, que ja s’ha 

manifestat favorable a la creació d’una xarxa municipal d’acollida.  

Sisé.- Que l’Ajuntament de Pedreguer demane formalment a l’Estat espanyol i 

a la Unió Europea que donen prioritat als Drets Humans i acullen com 

correspon les persones que fugen de la guerra i que no afegisquen sofriment a 

les víctimes desplaçades. 

 

 

Pedreguer, a 3 de setembre de 2015. 
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