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Benvolgut Alcalde: 
 
Com a Cardedeu Acull, grup de ciutadans i ciutadanes de Cardedeu amb voluntat de 
treballar a favor de les persones refugiades, ens dirigim a vostè per fer-li a mans el 
Manifest Indignació, ràbia, i impotència davant la greu crisi humanitària que afecta a 
centenars de milers de persones que cerquen refugi a Europa. Per un món més just i 
solidari. 
 
El Manifest va ser llegit per membres de Cardedeu Acull al Ple Municipal el passat 31 
de març, després de la Concentració que vàrem fer a la plaça de Sant Joan, en defensa 
dels drets de les persones refugiades que creuen la Mediterrània amb greu risc de les 
seves vides.  
 
Li fem entrega formal del Manifest,  juntament amb el plec de fulls d’adhesió al mateix 
amb les 536 signatures que hem anat recollint a la nostra Vila de Cardedeu dels 
ciutadans i ciutadanes que així ho han desitjat, com a signe de l´existència d´aquesta 
inquietud i de voluntat inequívoca de portar a terme els nostres objectius com a 
Cardedeu Acull. 
 
Per aquest motiu, li demanem que els faci arribar a les institucions competents en 
matèria de refugiats i immigració per tal que actuïn en defensa dels Drets Humans de 
totes les persones que  fugen del seu país per motius de fam i/o de guerra i facin  
pressió a aquells governs que no actuen de forma correcte. 
 
Fem explícit també que les signatures i dades de les persones que consten en els fulls 
d’adhesió a dit Manifest només es poden utilitzar per l’objectiu esmentat i que en cap 
cas se’n farà un altre ús, respectant sempre la llei de protecció de dades. 
 
 
MANIFEST  
 
1. En aquest Manifest un grup de ciutadans, veïns i veïnes de Cardedeu expressàvem 
la nostra indignació i rebuig al tracte que rebien i encara reben les persones refugiades 
provinents de la guerra de Síria  per part de la UE i dels governs dels països que en 
formen part. Criticàvem els lamentables acords de la UE i de Turquia i defensàvem la 
necessitat d´aturar la guerra, principal causa, al nostre parer, del conflicte dels 
refugiats. La situació no s’està resolent, no es prenen mesures adequades, mentre que 
els refugiats i desplaçats ja són milions. 



2. Criticàvem també al govern espanyol per la seva passivitat i manca de valentia 
política en buscar solucions a la crua i dramàtica situació que pateixen les persones 
refugiades i en el compliment dels compromisos establerts amb la UE. L´Estat actua 
com un coll d´ampolla que dificulta la tasca de la Generalitat i dels Ajuntaments. 
Generalitat i Ajuntaments no han de deixar de treballar amb decisió per tal d´aportar 
solucions a aquest problema. 
 
 
OBJECTIUS DE CARDEDEU ACULL 
 
Els nostres  objectius són el de sensibilitzar a la població, facilitar la informació 
necessària a través de les xarxes socials de les accions que es porten a terme a 
Cardedeu i municipis veïns en relació a aquest tema. I quan sigui necessari exigir i 
demanar de forma contundent a les nostres administracions i governs que actuin i si 
fes falta, tornar a sortir al carrer, com ho hem fet altres vegades, perquè es respectin 
els acords, convenis i tractats internacionals en defensa dels drets de les persones 
refugiades a causa de la guerra. 
 
Mentre la situació de les persones refugiades estigui lluny de solucionar-se, Cardedeu 
Acull continuarà mobilitzant-se i treballant pels objectius pels quals es va crear: 
Defensar els drets de les persones refugiades,  denunciar quan no es respectin i vetllar 
per la justícia social i els valors de la pau . 
 
En aquest sentit ens agradaria poder mantenir amb l´Ajuntament de Cardedeu una 
col·laboració estreta i permanent, com ho hem anat fent fins ara  amb la Regidoria de 
Serveis Socials i Immigració. 
 
Ens semblaria interessant poder participar en el Consell de Cooperació i Solidaritat a 
través de la Regidoria de Participació ja que s’hi tracten temes molt relacionats i 
vinculats amb el que nosaltres defensem. 
 
L´altra regidoria amb la que voldríem col·laborar seria la d´Ensenyament per tot el que 
fa referència a treballar els valors de la pau a les escoles i instituts del poble. Pel 
setembre ens interessaria poder valorar propostes concretes de treball i col·laboració 
amb l’esmentada regidoria. 
 
  
ACTIVITATS EN LES QUE HEM PARTICIPAT 
 

 Concentració 31 de març davant de l´Ajuntament de Cardedeu amb el Manifest 
i denunciant els acords entre la UE i Turquia. 

 Col·laboració en l’acte Obrim els ulls. Obrim les fronteres del dia 27 de maig a la 
Plaça Sant Corneli de Cardedeu en el que es recollien diners per portar als 
camps de refugiats. 

 Participació a la Festa de les Escoles de Cardedeu el dia 28 de maig en la qual, 
d’acord amb l’objectiu de sensibilització, vam llegir contes per la pau i es va fer 
l’arbre dels desitjos pels nens i nenes en relació a les persones refugiades. 



 Presentació del Documental “Viatge a Grècia” d´Antonio Velasco, organitzat 
juntament amb Procés Constituent, al Tarambana el dia 4 de juny. 

 Participació, coordinats amb Baix Montseny Acull,  a la Manifestació del dia 19 
de juny a Barcelona “Pels drets i la dignitat de les persones” i “Prou morts a la 
Mediterrània” organitzat a Barcelona per STOP MARE MORTUM i altres 
entitats. 

 Participació en l´acte del dia 20 “El dia mundial de les persones refugiades” 
organitzat per la regidoria de serveis socials i immigració del nostre Ajuntament 
amb la lectura d´uns poemes sobre la pau de Joana Raspall, Miquel Martí Pol i 
Pere Quart. Es van llegir alguns dels desitjos que havien escrit els nens i nenes a 
la festa de les escoles i  les darreres notícies de les tres persones joves que es 
van traslladar a Grècia per ajudar en els camps de refugiats. En aquest acte 
també es va donar a conèixer que l’artista Eva Arrizabalaga posava a disposició 
de l´organització unes litografies per vendre i que els diners que es recollirien  
serien per Stop Mare Mortum. 

 Respondre a entrevistes i comentaris en diferents mitjans de comunicació. En 
especial al 9Nou i Ràdio Televisió Cardedeu. 

 Participació a les reunions mensuals de la Coordinadora  Baix Montseny Acull 
per tal de coordinar accions. 

 Participació per donar a conèixer Cardedeu Acull i els nostres objectius a la 
Festa del Foc i a la Cercavila Rebrot. 

 Difusió del Concert de Grup de Gòspel a l´Església organitzat per Càritas 
Parroquial per tal de recaptar diners  en favor de les persones refugiades que 
arribin al nostre municipi. 

 
Amb esperit constructiu i ànims de col·laboració esperem que aquesta carta tingui una 
bona acollida i arribi a les institucions competents. Esperem continuar coneixent-nos  i  
treballar conjuntament, com ja ha estat fins ara. 
 

Atentament, Cardedeu Acull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


