
 

   
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA PER L'ADMISSIÓ 
HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS 
 

 
  

La nostra mar mediterrània ha sigut testimoni de l'arribada de més de 260,000 persones 
refugiades des de gener. Nacions Unides ha definit aquest flux com el més important des de 
la segona Guerra Mundial i alerta que, si el conflicte en els països d'origen persisteix, es 
batran tots els rècords d'arribada de desplaçats a Europa. 
 
Durant els darrers dies les imatges de persones arribant a les nostres costes procedents de 
països com Síria, Eritrea o Afganistan han esglaiat la població europea. Famílies senceres 
malviuen a campaments improvisats o moren fugint de la guerra, la fam, les malalties o els 
fonamentalistes religiosos. 
 
Al món més de 50 milions de persones són refugiades, és a dir, han hagut de fugir de les 
seves cases per causa de conflictes armats o greus situacions de perill. Segons la 
Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951 els refugiats no han de ser expulsats o 
retornats a situacions en les que la seva vida i llibertat estigui en perill i els estats són els 
encarregats de garantir aquesta protecció. 
 
La Unió Europea no pot donar l’esquena a aquesta situació i ha de liderar la resposta global 
i solidària que la ciutadania europea desitja. De les institucions s'ha d'esperar que estiguin a 
l'altura d'aquesta crisi de refugiats i que treballin per solucionar els problemes humanitaris 
urgents, combinant aquestes decisions amb mesures a mitjà i llarg termini. Les 
administracions locals poden col·laborar amb la seva disposició a acollir persones de forma 
temporal, en funció de les possibilitats d'Espanya.  
 
Per tot això, els grups polítics presents al plenari de l'Ajuntament d'Eivissa acorden el 
següent: 
 

ACORDS 
 
1.- L'Ajuntament d'Eivissa sol·licita al govern d'Espanya que engegui totes les mesures en el 
si de la Unió Europea per solucionar de manera urgent la crisi de les persones refugiades. 
 



 
2.- L'Ajuntament d'Eivissa es posarà a disposició del govern d'Espanya per l'acolliment 
temporal d'algunes d'aquestes persones, segons les capacitats del nostre municipi. 
 
3.- L'Ajuntament d'Eivissa obrirà un cens de persones o empreses que vulguin oferir un lloc 
d'acollida temporal als refugiats. 
 
4.- L'Ajuntament d'Eivissa convida a la resta d'institucions de l'illa a redactar de forma 
conjunta una proposta concreta sobre l'acollida de refugiats i enviar-la al govern espanyol. 
 
5.- Portar la present declaració al proper plenari de l’Ajuntament d’Eivissa per tal que sigui 
aprovada unànimement per tots els regidors i regidores. 
 
 
 
 
 
 
 

 


