Programa d’activitats realitzades durant el curs 2017-2018.
Associació Girona Acull

1. Reunions de la Coordinadora Obrim Fronteres i la Coordinadora d’ONGs
Solidàries de comarques gironines
L’associació Girona Acull és una de les impulsores de la Coordinadora Obrim
Fronteres, que té com a principal objectiu coordinar les diferents entitats, associacions
i plataformes d’arreu de Catalunya que treballen en favor del dret a la lliure circulació.
Aquestes reunions són amb una periodicitat mensual. En aquest marc hem participat i
coorganitzat esdeveniments conjunts, com la campanya “Casa nostra, Casa Vostra”.
També som membres actius de la Coordinadora d’ONGs Solidàries de comarques
gironines.
2, 3 i 4: Xerrades i parades informatives, cassolades de denúncia dels
incompliments dels DDHH i actes de sensibilització.
Són les actuacions principals que realitzem, ja que tenim com objectiu principal, tal i
com es recull en els estatuts de l’associació: "el desenvolupament d’accions de
sensibilització i incidència política entorn a la crisi de les persones refugiades i per la
defensa dels Drets Humans de les persones migrades i refugiades".
Principals activitats realitzades:
- Cassolades davant la subdelegació del govern espanyol i a la plaça
Independència per denunciar l’incompliment de la quota d’acollida de refugiats
marcada per la Unió Europea.
- Actes en commemoració del 20J (juny 2017 i 2018), “Dia mundial de les
persones refugiades”: concentracions, projecció del documental “La flor del
desierto” dins el cicle de Cinema i Solidaritat organitzat per l’ajuntament de
Girona, i participació en la taula rodona “Víctimes de l’exili i les fronteres (19392016), organitzat pel Museu Memorial de l’exili.
- Concentracions de rebuig a la presència de l’exèrcit en l’ExpoJove 2017 i 2018.
Coorganitzat amb la Coordinadora d’ONGs Solidàries i la Xarxa pels Drets
Socials de Girona i Salt.
- Parades informatives a places i mercats i durant dates com Sant Jordi (2017 i
2018).
- Jornada solidària Fem Refugi (maig 2018).
- Acte de rebuda de la Caravana Obrim Fronteres 2018 (juliol 2018)
5. Assemblees ordinàries i reunions de les comissions.
El funcionament de l’associació és assembleari, mitjançant diferents espais de treball i
comissions. Tal i com es recull en els Estatuts presentats al Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya, l’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació. Aquest
òrgan es reuneix cada 15 dies, habitualment els dilluns al vespre al Centre Cívic del
Barri Vell de Girona.
Alhora funcionem a través de comissions: Comissió d’organització, Comissió
d’incidència política i denúncia, Comissió de sensibilització i formació, i Comissió de
Suport Social. Aquestes es reuneixen amb una periodicitat no establerta, decidida en
funció de les necessitats.
6. Projecte educatiu epistolar entre escoles
Des de Girona Acull hem promogut el projecte d’un intercanvi de cartes, pel
coneixement de les realitats diàries, amb el propòsit de crear llaços de fraternitat i
solidaritat, trencant possibles falsos estereotips entre els joves de Girona i els refugiats
que viuen en els camps de refugiats a Grècia.
Aquesta acció es va poder concretar un cop encetat el curs 2017-2018, amb un grup
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d’alumnes de secundària de l’escola Cor de Maria d’Olot i un grup
de joves que viuen en el camp de refugiats de Eleonas, a Atenes. Aquesta prova pilot
es pretén que s’ampliï a escoles de la ciutat de Girona en el proper curs escolar 20182019.
7. Formació de l’entitat
Per poder seguir fent incidència política i sensibilització, la base de l'associació, cal
formació constant dels seus membres en les problemàtiques que es van detectant. En
aquest darrer curs hem fet formacions internes de les següents temàtiques o
problemàtiques socials: MENAs, programa català de refugi, i aspectes legals en
estrangeria i migracions. Aquestes formacions tenen una periodicitat normalment
trimestral, i es realitzen a les antigues escoles de Sant Daniel.
8. Reunions amb administracions públiques, seguiment programes i polítiques
públiques.
Durant tot el curs s’han produït reunions periòdiques amb la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania, i l’àrea d’Infància i Adolescència dels serveis territorials de la
Generalitat de Catalunya. També amb la regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Habitatge
de l’Ajuntament de Girona i els tècnics responsables de Serveis Socials.
9. Recollida de fons per a ONGs i entitats solidàries.
Des de la Plataforma Girona Acull entenem que s’ha de prioritzar el treball en xarxa i
de manera col·laborativa entre les entitats i plataformes que treballem amb i pels drets
de les persones refugiades i migrants i per la defensa dels Drets Humans.
Són moltes les associacions i ONGs amb les que hem treballat des de la nostra
creació, en el darrer any les principals amb les que hem col·laborat fent difusió de la
seva activitat, fent cerca de voluntaris i sobretot recollint fons, són: Open Cultural
Center, No Name Kitchen, Asociación Elín,
10. Actuacions d’acollida
A comarques gironines ja hi havia moltes persones en cerca de refugi i migrades que
consideràvem que no estaven sent acollides de manera digna i, per tant, calia dedicar
també esforços a fer acompanyaments i a pressionar políticament a les institucions
municipals i catalanes per tal d’assegurar-ne unes condicions de vida dignes i una
acollida realment efectiva. En aquest sentit hem incidit sobretot en el col·lectiu de joves
MENA i persones migrades en situació administrativa irregular.

