
Lloret manifesta la seva preocupació per la crisi 
humanitària arran de l’èxode massiu de refugiats 
cap a Europa degut a la guerra civil a Síria i a 
d’altres conflictes internacionals.

Milers de persones estan fugint de la violència 
i la persecució i demanen refugi davant la difícil 
situació que estan vivint els seus països. 

Segons les dades de l’ACNUR, unes 322.000 
persones han creuat la Mediterrània al llarg de 
2015 i es preveu que el nombre d’arribades continuï 
augmentant.

Lloret ha estat sempre un municipi acollidor i 
obert. Al llarg de la història, el nostre municipi 
s’ha caracteritzat per la seva hospitalitat. I a poc 
a poc s’ha anat formant una ciutat summament 
diversa que és i vol ser un indret respectuós i un 
exemple de convivència. És per això que la nostra 
vila ha respost d’una manera solidària a la situació 
d’emergència que estem vivint adherint-se a la 
xarxa de municipis acollidors.

Per una banda, i com a primera acció ha respost 
donant suport a l’assistència en les rutes de fugida 
de refugiats en necessitats bàsiques a través del 
Fons Català de Cooperació. Per altra banda s’ha 
compromès a acollir persones refugiades, i a 
facilitar i col·laborar en el seu procés d’integració 
en el municipi.

Lloretciutat d’acollida



“Ningú posa al seu fill/a en un  
vaixell llevat que l’aigua sigui  
més segura que la terra” 

Warsan Shire,  
escriptora i poeta somalí

Què és el dret d’asil?
És un dret humà inclòs en la Declaració Universal 
dels DDHH de 1948, desenvolupat per la Convenció 
de Ginebra (1951) i el protocol de Nova York (1967) i 
altres tractats internacionals i regionals com la Carta 
Europea de Drets Fonamentals. 

A l’Estat espanyol aquest dret també està reconegut 
dins de la Constitució i el regula la Llei d’Asil 12/2009.

Les persones que sol·liciten asil fugen de la violència 
i la persecució, ja sigui per motius de raça, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques o per pertinença a un 
determinat grup social. Per tant, les seves vides corren 
un greu perill i necessiten protecció.

Per què les persones 
sol.liciten asil?



L’Ajuntament de Lloret de Mar articularà la coordina-
ció de l’acollida al municipi, en col·laboració amb les 
entitats socials. En aquests moments estem analitzant 
els recursos de què podrem disposar.

Els municipis són els espais de govern més proper a 
la ciutadania i, juntament amb la xarxa social i civil, 
tenen un rol fonamental en l’atenció integral de les 
persones que arriben i en el seu procés d’integració.

Per als ciutadans i ciutadanes de Lloret que vulguin 
participar en l’acollida, a nivell particular, l’Ajuntament 
s’ofereix com a eina per canalitzar les col·laboracions. 
Per tant, posem a disposició de la ciutadania del 
nostre municipi un formulari per poder formalitzar les 
col·laboracions solidàries.

El formulari de col·laboració pretén recollir totes 
aquelles col·laboracions tant d’entitats com de 
persones particulars i el podeu trobar a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar www.lloret.cat.

També es pot col·laborar econòmicament en la 
campanya d’emergència d’assistència en les rutes 
de fugida de refugiats, que dóna cobertura a les 
necessitats bàsiques, i que es canalitzarà a través dels 
Fons Català de Cooperació.

Com pots col·laborar?

Per què les persones 
sol.liciten asil?
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Fundase
Vicente Ferrer

No més noma. Fundació Campaner
Agermanament sense fronteres

Solidaris pel món
Amigos de SMSS. Amics d’Odisha

Plataforma per la Pau
Càritas 

Creu Roja

Entitats col·laboradores:
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