
  

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ EN ATENCIÓ A LES PERSONES REFUGIADES 

L’Ajuntament de Lleida, vol respondre a l’actual situació d’emergència humanitària que 
afecta a persones refugiades amb la seriositat i el rigor que es mereix. 

La proposta d’actuació inclou 3 tipus d’accions diferenciades: 
 

A. A. Aprovació pel ple de la corporació d’una moció conjunta elaborada pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament amb la participació de les entitats 
municipalistes, que insti a l’Estat Espanyol a posar en funcionament un dispositiu 
especial per atendre aquesta situació i als Estats Europeus a impulsar les accions 
necessàries per resoldre el conflicte 
 
B. Atenció a les necessitats prèvies a l’arribada a Lleida, donant suport a les 
entitats que treballen a les zones diana 
 

1. Activar el Protocol d’Emergència i Acció Humanitària de l’Ajuntament de Lleida 
 

2. Activació del compte corrent del fons solidari del Comitè d’Emergència i Acció 
Humanitària per a recollir aportacions econòmiques de la ciutadania 
 

Compte Corrent Fons Solidari Comitè d’Emergència I Acció Humanitària 
                              ES402100 0203 7702 00812600 

 
3. Obrir la convocatòria de projectes per a finançar accions d’emergència 

desenvolupades per entitats que treballen en els camps de refugiats i/o en 
l’atenció als refugiats en ruta 
 

C. Accions encaminades a l’acollida a Lleida de persones refugiades 
 

1. Activar a la pàgina web de la Paeria, un formulari per a que la ciutadania pugui 
fer arribar les seves propostes de col·laboració 

 
2. Constituir una xarxa local d’administracions i entitats per identificar els recursos 

necessaris i coordinar la disponibilitat i l’ús eficient dels mateixos. 
 

3. Posar els habitatges necessaris a disposició de les famílies acollides, en 
col·laboració amb altres administracions competents 

 
4. Reforçar els equips professionals dels serveis municipals que hauran d’atendre 

les persones a acollir, per a garantir la qualitat i eficàcia de les actuacions, tot 
assegurant que aquestes no interfereixin en les actuacions ordinàries de cada 
servei. 

 
 

5. Incrementar les partides econòmiques destinades a la cobertura de les 
necessitats més bàsiques (alimentació i allotjament) per atendre les necessitats 

tel:2100%200203%207702%200081


  

d’aquestes persones. 
 

6. Impulsar una xarxa de “famílies amigues” que puguin oferir a les persones que 
arribin a la nostra ciutat, l’acompanyament necessari per a una millor integració: 
coneixement de la ciutat i els seus recursos, compartir temps d’oci, relació amb 
infants,… 

 
7. Normalitzar la vida dels infants el més aviat possible facilitant els seu accés als 

serveis municipals d’atenció a la infància (escoles bressol, servei materno 
infantil, ludoteques, centres oberts i ciberaules, activitats esportives, comissió 
d’escolarització...) i ampliant, si cal, les places disponibles i la dotació dels 
recursos humans adients 

 
8. Posar a l’abast de les persones acollides, els serveis necessaris de suport 

psicosocial, assessorament jurídic, cursos de llengua i orientació i formació per 
a l’ocupació 
 

9. Incorporar a la població siriana resident a Lleida al procés d’acollida. 
 

10. Facilitar el retorn al seu país de les persones acollides, si així ho volen, quan la 
situació ho permeti. 
 

11. Realitzar accions de sensibilització ciutadana com a mesura per evitar possibles 
reaccions xenòfobes. 
 
 
 

Lleida, 9 de setembre de 2015 

 


