El conflicte armat entre Rússia i Ucraïna, està provocant un èxode massiu de la població
civil ucraïnesa a països veïns. Davant la previsible arribada de persones que fugen de la
guerra, a curt, mitjà i llarg termini caldrà activar mesures de contingència per poder
donar resposta a aquesta crisi humanitària.
Segons l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), a
7 de març almenys 1.700.000 persones ja havien creuat als països veïns (Polònia,
Hongria, Romania, Moldàvia i altres) fugint de la violència generada per la guerra.
Des del món local volem contribuir a facilitar una resposta humanitària eficaç i oportuna
a les zones afectades, i fem una crida als municipis catalans a respondre de manera
solidària a aquesta emergència. Les entitats municipalistes (FMC, ACM, MdC i Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament) sempre ens hem caracteritzat per ajudar en
moments difícils i respondre de manera coordinada.
En primer lloc, volem agrair-vos la tasca duta a terme fins al moment per part de tots
els municipis. Tant les entitats com la societat civil s’han organitzat per ajudar les
famílies ucraïneses, ara bé, no totes les accions són útils i resolutives, i per aquest motiu
es fa imprescindible la coordinació entre tots els agents implicats per donar suport des
de Catalunya a les víctimes d’aquesta crisi humanitària.
L’atenció de les institucions i les organitzacions no governamentals catalanes a l’acollida
de les persones ucraïneses es coordina a través del Comitè per a l’Acollida de les
Persones Refugiades (CAPR), òrgan coordinat des de la Direcció General de Migracions,
Refugi i Antiracisme del departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat.
Conseqüentment, per afers vinculats amb aquesta matèria, els ens locals us podeu
adreçar a la xarxa territorial del Departament d’Igualtat i Feminismes i als i les
professionals agents d’acollida presents als municipis de més de 20.000 habitants i els
Consells Comarcals, persones expertes que estan treballant arreu del territori.
A més, per tal de facilitar una comunicació i atenció directa per als ajuntaments i
consells comarcals, de mutu acord amb la Generalitat de Catalunya, les entitats
municipalistes han posat a disposició un punt d’informació unificat per als municipis
catalans.
a. En el cas de consultes a títol personal, mitjançant el telèfon 012 (que també pot
atendre en ucraïnès).
b. En el cas de consultes de les persones electes i tècniques amb responsabilitat en
la gestió de l’acollida dels ajuntaments i consells comarcals, mitjançant el
telèfon 694 452 640 i mitjançant el correu info.ucraina@fonscatala.org

D’altra banda i pel que fa a l’ajut humanitari, cal recordar que la millor manera
d'assegurar-se que els recursos que arriben a destí són convertits en ajuda real és
vehicular-los a través d'organitzacions que treballen a terreny.
Per això, d’acord amb el Govern de la Generalitat, proposem:
1. Comunicar a la ciutadania el missatge de NO fer enviaments d'aliments, roba o
medicaments. Podeu trobar vies alternatives d’ajuda a la Infografia que s’adjunta al
correu.
2. Comunicar a la ciutadania el missatge que NO és aconsellable el trasllat de persones
des de frontera, com iniciativa particular. Cal tenir present la responsabilitat que
s’assumeix en transportar altres persones en un vehicle particular en qualsevol part
del món. En situacions bèl·liques és difícil garantir la seguretat de les persones
implicades per diversos motius, que van des de l’alteració dels circuits d’acollida, fins
a situacions susceptibles de tràfic d’éssers humans. Hi ha entitats amb expertesa en
l’acolliment de persones refugiades, que garanteixen la seva atenció especialitzada,
al llarg del circuit i fins a la tramitació administrativa regular al país d’acollida.
3. Posar a disposició, si s'escau, allotjaments d'acollida comunitaris, per si cal allotjar
els refugiats ucraïnesos en un futur proper. En aquest sentit, i atès que des de la
Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya
s’estan recopilant les dades, us demanem que vehiculeu la resposta al formulari que
s’adjunta al correu omplint les dades de la petició de la Secretaria de Estado de
Migraciones i el feu arribar al correu Info.ucraina@fonscatala.org que en
centralitzarà les aportacions i les canalitzarà al Comitè d’Acollida a les persones
refugiades.
4. Posar en coneixement del Comitè d’Acollida a les persones refugiades, mitjançant
les responsables territorials d’acollida dels consells comarcals i dels municipis de més
de 20.000 habitants o la bústia del Departament d’Igualtat i Feminismes
comiteacollida.igualtat@gencat.cat, si coneixem el cas de població ucraïnesa
arribada als nostres municipis, per tal de poder-los facilitar accés a assessorament
jurídic, psicològic, escolarització d’infants i accés a la sanitat pública.
5. En el cas d’arribada d’infants i adolescents d’Ucraïna sense tutors legals, ho heu de
comunicar al Departament de Drets Socials al telèfon 116 111 o al correu
dgaia.dso@gencat.cat, per activar el protocol de protecció dels menors.
Esperem que aquesta informació ajudi a la coordinació de les mesures previstes des dels
municipis per ajudar a les famílies ucraïneses.

