Anit finalitzava l'operatiu Esperanza Mediterrània, pel qual 630 persones, procedents de 31 països (la
majoria africans com Sudan, Algèria, Eritrea, Nigèria, i una representació menor de països asiàtics com
Afganistan i Pakistan).
Van ser 11 hores d'un operatiu coordinat entre les tres administracions i les organitzacions d'acció
humanitària, amb Creu Roja al capdavant del dispositiu. A més ,aquesta operació va comptar amb un
gran nombre de personal voluntari de la societat valenciana, una ciutadania compromesa que va mostrar
tota la seua solidaritat i suport. Donem les gràcies a cadascuna d'aquestes persones voluntàries que van
donar mostra de la millor cara de la nostra ciutat.
Ara, aquestes 630 persones es troben en diferents recursos de la Comunitat Valenciana, en funció de la
seua necessitat. En els pròxims dies s'anirà treballant, entre les tres administracions, la fase d'acolliment i
inclusió i podrem donar una major informació. Mentre, des de l'Ajuntament de València seguim treballant
en l'acolliment i inclusió de les persones que viuen en la nostra ciutat.
Al marge d'aquesta especial i sagnant situació d'emergència, des del Servei de Primer Acolliment a
l'Immigrant, dependent de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració , tots els dies
s'atenen a persones que també són refugiades o desplaçades per diferents causes i que han arribat a la
nostra ciutat per altres vies, mancant d'allotjament pels seus propis mitjans. Com es pot observar en la
següent gràfica, cada any són més les persones que són allotjades des d'aquest recurs municipal, oferintlos a més l'accés als diferents recursos comunitaris i un itinerari d'inserció individualitzat.

El nostre Ajuntament va aprovar, en sessió ordinària del Ple del passat 25 de setembre de 2015, la
declaració de València com a Ciutat Refugie, per a recolzar a les persones que intenten arribar als països
de la Unió Europea fugint de la gravíssima crisi humanitària (per motius polítics, econòmics, bèl·lics i de
privació dels drets humans), que estan patint en l'actualitat en diferents països.
Moción Valencia Ciutat Refugi de 25 de septiembre de 2015

