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ACORDEN:

Barcelona, 15 de març de 2016

Primer. Establir una relació d'amistat i cooperació entre l'Ajuntament de Barcelona i el
Municipi de Lesbos, sobre la base de la igualtat i el benefici mutu de conformitat amb la llei.
Europa s'enfronta actualment al desafiament més gran des de la Segona Guerra Mundial
amb l'administració d'una crisi humanitària a gran escala que necessita de la cooperació, la
sinergia i l'acció conjunta de tots els nivells de govern.

Segon. Promoure la cooperació i assistència tècnica entre Lesbos i Barcelona en sectors
com la protecció del medi ambient, el turisme, l'esport, la cultura, i qualsevol altre àmbit
considerat d'interès mutu per a les parts d'aquest Acord.

La resposta d’Europa i els seus estats membres no està a l’alçada del desafiaments
humanitaris al quals cal fer front. La resposta europea està consistint principalment en
tancar les fronteres, construir tanques i no respectar els tractats internacionals i els acords
intereuropeus signats.

Tercer. Promoure la cooperació conjunta per facilitar la incidència pública i l'intercanvi
d'informació al voltant de la crisi migratòria i de refugiats d'Europa.

Davant d'aquesta manca d'acció dels estats, els municipis s’han vist obligats a estar en
primera línia de la crisi, la majoria de les vegades sense cap tipus de compensació
econòmica ni política. Les ciutats han decidit que, davant aquesta manca de reacció dels
Estats, han d'unir esforços i crear llaços de solidaritat i xarxes polítiques per tal d'afrontar
aquest enorme desafiament. Aquestes iniciatives i els vincles de solidaritat i fraternitat
haurien de conduir a la creació d'una xarxa de Ciutat Refugi que donés veu a les demandes
locals.
REUNITS:

L'alcalde de Lesbos, Spyros Galinos i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau Ballano,
assistida per Jordi Cases i Pallarès, Secretari general de la corporació municipal de
Barcelona, de conformitat amb l'article 92.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de 1985, de la Llei
de Govern local, en endavant referits com les Parts,

Quart. Les dues parts exploraran la possibilitat de crear un mecanisme entre municipis
d’acords per a la reubicació dels refugiats, així com la viabilitat d'introduir visats humanitaris
per a la població de refugiats més vulnerable.
Cinquè. Les parts designaran interlocutors de cada institució que serà responsable de la
coordinació d'aquest Acord.
Sisè. Aquest Acord entrarà en vigor en la data de signatura i serà vàlid per quatre anys.
Aquest Acord serà signat per duplicat en grec i català. Ambdós textos tindran la mateixa
autenticitat.

Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona

MANIFESTEN:

En el seu desig d'enfortir les relacions entre el Municipi de Lesbos i la Ciutat de Barcelona i
després de consultes amistoses.

Jordi Cases i Pallarès
Secretari General Ajuntament de Barcelona

Spyros Galinos
Alcalde de Lesbos

