Petició de la Federació d’associacions de Veïns de Sant Boi a l’Ajuntament, en el Ple
municipal del dia 26 de maig del 2016, sobre els refugiats de la guerra de Síria.

Benvolguda alcaldessa i regidors del consistori, representants de tots els ciutadans de
Sant Boi,
Davant de la crisi humanitària que s’ha creat en Europa, pel problema dels refugiats a
causa de la guerra de Síria i pel tracte inhumà que se’ls està donant des de la mateixa
Unió Europea, i molt especialment des d’Espanya; Els representants de les associacions
veïnals del nostre poble, agrupats en la Federació de veïns de Sant Boi, hem decidit, per
unanimitat, demanar a aquest ajuntament les següents qüestions:
1a. Que l’Ajuntament de Sant Boi faci una petició formal als responsables de la caserna
militar perquè cedeixin les instal·lacions i els edificis interiors, que abans allotjaven els
soldats i que, actualment estan totalment infrautilitzats (per no dir abandonats). Que els
cedeixin encara que sigui provisionalment perquè, com a mínim, un centenar de
famílies sirianes hi puguin viure, d’una forma digna, fins que es trobi una solució
definitiva al problema esmentat. Un problema que ens hauria d’avergonyir a tots els
ciutadans europeus i especialment als pobles que, com el nostre, tenint instal·lacions que
podrien servir de gran ajut per a minimitzar aquest problema humà i que no fem res per
ajudar-lo a resoldre.
2n. Que en el supòsit que els reposables de la caserna, de l'exèrcit, o del ministeri de
«defensa», facin cas omís a les peticions de l'Ajuntament, promogudes per les
organitzacions veïnals, l’Ajuntament es posi al capdavant de totes les entitats locals (de
qualsevol indole), que vulguin adherir-se a la petició i que, en tot cas, recolzi a les
mateixes perquè es pugui fer una campanya de sensibilització, amb recollida de
signatures, i amb les manifestacions necessàries per aconseguir l’objectiu proposat.
3r. Que en cas de que el ministeri i els seus responsables es tanquessin en banda a les
reivindicacions justes i humanitàries del nostre poble, l’ajuntament, junt amb els partits
polítics, i les associacions santboianes promoguin obrir un debat i unes reflexions
públiques sobre de què ens serveix, al nostre poble, i al nostre país, tenir unes
instal·lacions militars absoltes que no serveixen, ni tan sols en moments d’emergència,
per resoldre greus problemes humanitaris, cosa de la qual tant presumeix l'exèrcit
espanyol quan diuen que van a fer-ho en altres països llunyans.
Esperant, doncs, que les nostres peticions siguin ateses i contestades, degut a la urgència
del cas, com més aviat millor, ens acomiadem de tots vostès, amb una cordial salutació.
Federació d’Associacions de Veïns de Sant Boi de Llobregat.
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Petició aprovada ( el dia 11 d’abril del 2016) per unanimitat de les associacions veïnals de
Sant Boi:
AV Molí Nou-Cooperativa – AV El Poblet-Marianao – AV Vinyets-Molí Vell – AV La Unió del
Barri Centre – AV de Casablanca – AV de Caps Blancs.

