
REINICIEM
CANALS

A L’AJUNTAMENT DE CANALS

Vicent Tornero Soriano, com a portaveu del grup municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació per part del plenari, la següent MOCIÓ:

Atés que des del març de 2011 unes 200.000 persones han perdut la vida com a conseqüència del conflicte 
armat a Síria, moltes d'elles civils, i milers romanen detingudes, segrestades o desaparegudes i són 
objecte de tortura o altres maltractaments o malviuen a ciutats sota setge. 

Atés que aquesta població civil s'està veient obligada a fugir d'aquesta guerra i del que l'estat de guerra 
comporta: fam, misèria, por... (Es calcula que més de 4 milions de sirians han hagut de deixar el país, més 
de 3.000 perdent les seues vides en fer-ho, i més de 8 milions han hagut de deixar els seus pobles i ciutats 
convertint-se en refugiats interns.)

Atés que és una obligació per part de la resta d’estats protegir aquesta població civil i previndre que es 
cometen més crims de dret internacional i no fer-ho implica vulnerar els principis de la Convenció de 
Ginebra, segons la qual cal facilitar refugi i donar protecció jurídica a les persones que fugen de països en 
guerra.

Entenem que no podem mirar cap a un altre costat i romandre aliens a la problemàtica actual siriana.

Entenem, i així volem que siga, que Canals és un poble compromés amb la defensa dels drets humans i la 
solidaritat. 

Per això el grup municipal Reiniciem Canals proposa que el Plenari Municipal de Canals adopte els 
següents acords: 

Primer.- Integrar-se en la xarxa de Ciutats Refugi, coordinant-se amb les entitats del tercer sector que 
treballen per donar resposta a la crisi de refugiats.

Segon.- Estudiar totes les possibilitats del municipi i dels seus veïns i veïnes de col·laborar amb les 
iniciatives de la xarxa de ciutats refugi i les entitats socials.


