MANIFEST SEGARRA 2016
#BellsRingingForPeace
La comarca de la Segarra mostra el seu rebuig davant els lents moviments que les
administracions competents estan fent per donar solució al gran moviment migratori que, a
causa de la guerra, pateixen els habitants de Síria, que fugen de la por, la pobresa i la guerra.
Les xifres en nombre de persones són esgarrifoses i augmenten dia a dia. Aquesta lentitud ha
facilitat que al voltant d’aquesta dramàtica situació de fugida, xarxes il·legals de tràfic de
persones, per exemple, hagin vist en aquest conflicte una nova oportunitat de fer negoci,
vulnerant un cop més les persones més febles i atemorides.
Les institucions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de
Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament van fer un manifest conjunt
instant els governs espanyol i català a prendre mesures de suport per a l’acollida de part
d’aquestes persones. Però, malauradament, ha servit de poc, per no dir de res.
A la Segarra ens hem proposat fer sentir la nostra veu de manera unànime. Hem recollit l’anhel
de la societat civil de la comarca i volem fer-lo arribar al més lluny possible, per la qual cosa
volem manifestar:
1- Transmetem a totes les institucions l’exigència de desbloquejar el sistema per poder
iniciar l’acollida als diferents municipis de Catalunya que s’ofereixin voluntaris.
2- Com a país amb llarga experiència en associacionisme i unió davant situacions
extremes, fem un pas endavant demanant a cada municipi de Catalunya que s’ofereixi
voluntàriament a la Generalitat per acollir una família. El total de municipis de
Catalunya representarien 948 famílies acollides i evitaria que un gran nombre de
persones continués vivint el drama actual causat per la guerra.
3- Que els ajuntaments puguin comptar amb la complicitat de persones que
voluntàriament vulguin participar en l’acollida d’un nucli familiar, evitant tanta
burocràcia absurda.
4- Exigim a les màximes autoritats polítiques internacionals que realitzin, amb caràcter de
màxima urgència, tots els esforços necessaris per acabar amb la guerra a Síria i
aconseguir un acord de pau.
5- Instem la resta de comarques de Catalunya que facin un toc per la pau des dels seus
campanars i que comparteixin la preocupació a les xarxes socials a través de l’etiqueta

#BellsRingingForPeace.

6- We invite all the international authorities to share our action in order to find a solution
for the refugees drama. We encourage you to play your bells for peace in order to
spread this message: #BellsRingingForPeace.
7- Demanar a l’AMI que transmeti aquests valors que tenim com a país a l’ens que
correspongui per defensar aquesta proposta; més, com a país nou capdavanter en
accions de protecció de les persones.
8- Transmetre la voluntat de la Segarra al Govern de la Generalitat perquè ho traslladi
allà on consideri, comunicant que amb les accions de les institucions espanyoles i
europees no ens sentim identificats/des i que ens sentim en l’obligació moral
d’atendre aquest col·lectiu que fuig a causa de la guerra.
9- Fer arribar l’acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya, a tots als partits polítics representats al Parlament de Catalunya, al Govern
de l’Estat Espanyol i al Parlament Europeu.

Tenim unes entitats municipalistes molt dignes que poden entomar la coordinació d’aquesta
acció i des de la Segarra els donarem el suport que convingui per poder dur a terme aquesta
acció.
Fem junts un #TocdeCampanesperlaPau per difondre el nostre missatge!
Hagamos juntos un #ToquedeCampanasporlaPaz para difundir nuestro mensaje!
Let do together a #BellsRingingForPeace to spread our message!
Faisons sonner les #ClochesPourlaPaix pour diffuser notre message!
Vamos fazer juntos um #ToquedesinosPerlaPaz para espalhar a nossa mensagem!
Lasser wir die #GlockenfürdenFriedenläuten um die Nachricht zu verbreiten!
Facciamo suonare le #CampanePerLaPace per diffondere il nostro messaggio!
Hèm amassa un #SondeCampanesEntaraPatz entà difóner eth nòstre messatge!

Wspólnie #dzwońmywimiępokoju by szerzyć nasze przesłanie!

Campanar de Cervera, 18 de març de 2016

