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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ PER CONDEMNAR L'ACTUACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA I DEL GOVERN 
ESPANYOL PEL QUE FA A L'ACORD D'EXPULSIÓ DE REFUGIATS/DES DE GUERRA 
DE LA UE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els països que conformen la Unió Europea van adoptar la declaració universal dels DRETS 
HUMANS en el Conveni Europeu de 1950, tot comprometent-se, amb açò, a defensar-los. A 
més es van adherir a la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides, 
l'anomenada Convenció de Ginebra, que garanteix la SUPERVIVÈNCIA I REFUGI DE 
TOTES AQUELLES PERSONES QUE SOFREIXEN PERSECUCIONS POLÍTIQUES, QUE 
HAN HAGUT DE FUGIR DE PAÏSOS EN GUERRA O CONFLICTES ÈTNICS i els salva de 
la possible mort. 

Espanya es va adherir a la Convenció de Ginebra de 1951 sobre l'Estatut dels 
Refugiats els 22 de juliol de l'any 1978, tot quedant consagrat el dret d'asil en l'article 
13.4 de la Constitució espanyola d'eixe mateix any. La primera llei reguladora del dret 
d'asil i de la condició del refugiat a Espanya es va aprovar en maig de l'any 1984, tot sent 
modificada per la Llei 9/1994 i el Reial Decret 203/95 d'aplicació de la llei, i més recentment 
per la Llei 12/2009, de 30 d'octubre. 

La Unió Europea, a través de l'acord amb Turquia, i també Espanya en particular -en 
haver votat a favor d'aquest-, es troben ara en situació d'incompliment de llei, per 
estar desatenent el dret d'asil de les refugiades de guerra.

Aquest acord UE-Turquia suposa la devolució a Turquia de tots els immigrants irregulars i 
refugiats que arriben a partir d'ara a les illes gregues de l'Egeu. La UE tanca de cop les 
portes de les seues fronteres als sol·licitants d'asil, una mesura de dubtosa legalitat 
internacional. Aquesta actitud de la UE deixa clares les posicions dels estats membres que 
abandonen a milions de ciutadans sirians, iraquians, afganesos o eritreus que fugen dels 
seus països davant d'un risc imminent de mort en estar els seus estats en contínua guerra. 
No podran accedir a la llista d'espera per ser acceptats a Europa, quedant bloquejats en 
territori turc. Les seues condicions d'acollida, que ja s'havien endurit, es tanquen.
Això últim és inqüestionable: tant l'Iraq com l'Afganistan com Eritrea viuen en situacions de 
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conflictes bèl·lics, comparables als de Síria.

Per a la Unió Europea, però, és un maldecap menys: des de l’1 de gener, el 41% de les 
persones que han arribat a les platges europees (de Grècia fonamentalment) eren 
afganeses o iraquianes. El 2015, 300.000 persones provinents de tots dos països van 
sol·licitar asil en estats membres.

Des del grup municipal Reiniciem Canals es considera que aquest acord condemna a les 
persones refugiades a una situació sense eixida i a fugir dels seus països en condicions 
deplorables i inadmissibles al segle XXI que atempten contra els drets humans fonamentals. 
Els líders europeus “legalitzen” les devolucions en calent i treuen els colors a l’Europa de la 
solidaritat i dels pobles.  

Aquesta no és l'Europa que volem construir. No és l'Europa de solidaritat i la fraternitat a la 
qual la ciutadania aspirem, sinó que es converteix en una Europa xenòfoba, racista i cruel 
que condemna a persones que lluiten per la seua vida a viure a la intempèrie, a 
embarassades a donar llum en camps de refugiats i sense cap tipus d'atenció mèdica, a 
nounats a dormir en el fang, exposant-se a la malaltia i la mort.

El poble de Canals és un poble compromés amb els drets humans i la solidaritat i, així, és 
integrant des del mes de setembre de la Xarxa de Ciutats Refugi, una decisió que va ser 
presa amb la unanimitat de tota la corporació municipal. Així, conseqüentment, l'Ajuntament 
de Canals no pot més que estar en desacord amb la mísera actuació de la Unió Europea i de 
l'estat espanyol i així volem que es manifeste.

Per tot això, el grup municipal Reiniciem Canals proposa, per a la seua aprovació, els 
següents ACORDS:

PRIMER.- Condemnar públicament des de la pàgina web i xarxes socials de l'Ajuntament 
l'actuació de la Unió Europea i de l'estat espanyol.
SEGON.- Convocar, amb aquest motiu, una concentració prèviament difosa a través de 
cartells físics i a xarxes socials, el fons i lemes del qual seran consensuats pels grups 
municipals que donen suport a la moció.

Canals, 31 de març de 2016
Vicent Tornero- Portaveu del grup municipal Reiniciem Canals


