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Àrquies 

BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 
Any 2014, Nº 16. Abril 2014, Barcelona 
 
Àrquies prové del discurs de Ciceró en “Defensa del poeta Àrquies” dirigit a vindicar la igualtat de drets 
per totes les persones que comparteixen un mateix entorn polític i civil.  
 
 

Editorial  

 

 

 
Obrir la porta als refugiats sirians  

Miguel Pajares, President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 

 

 

Cada dia fugen de Síria cinc mil 
persones. Aquesta, almenys, ha 
sigut la mitjana que s’ha produït al 
llarg de 2013. Ja són 2.400.000 
els refugiats sirians que hi ha 
fora del país. Fugen dels 
bombardejos, de les matances 
indiscriminades, de les violacions 
(les dones i les nenes), de 
l’absoluta mancança d’aliments, de 
medicines i, fins i tot, d’aigua 
potable, de la manca de 
combustible per a suportar el fred 
intens que s’està produint a Síria 
aquest hivern.  
Fugen de la guerra, en definitiva. 
Fugen d’una causa que el món 
occidental té perfectament 
definida com a motiu d’asil i, 
per la qual tots els països 
democràtics haurien de tenir 
plenament obertes les seves 
fronteres per a donar refugi a 
aquestes persones. Tanmateix, 
¿on són els refugiats sirians? 
¿Quants n’hi ha als països de la 
Unió Europea? ¿Hi ha més refugiats 
sirians als països amb majors 
recursos per a acollir-los o a 
l’inrevés? 
 

 
El 97% dels refugiats sirians està 
concentrat en cinc països i no són 
precisament els països més rics 
del món occidental. Al Líban n’hi 
ha 850.000; a Jordània, 575.000 
(el campament de Zaatari acull a 
125.000 persones, la qual cosa el 
converteix en la quarta ciutat 
jordana per nombre d’habitants); 
a l’Iraq, 210.000; a Turquia, 
600.000 i a Egipte, 130.000. En 
els 28 països de la Unió 
Europea hi ha un total de 70.786 
sol·licitants d’asil sirians (xifra de 
desembre de 2013), és a dir, 
menys del 3% del total de 
refugiats que han fugit de Síria. 
¿A què es deu aquesta xifra 
tan raquítica? 
 
Europa té un problema de 
xenofòbia. En les darreres 
dècades, i encara més durant la 
crisi actual, els Estats europeus 
han desenvolupat unes polítiques 
d’immigració i d’asil centrades en 
l’obsessió per allò que han 
anomenat “lluita contra la 
immigració il·legal”. El discurs 
anti-immigració que va començar 
difonent l’extrema dreta ha calat 
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en la societat i ha contaminat a 
bona part dels partits polítics que 
tracten de competir amb els 
extremistes assumint el seu 
discurs. “Si el discurs radical contra 
la immigració aporta vots, ningú no 
ens guanyarà a radicalitat”, 
semblen dir. Així, governs de 
diferents colors, com el britànic, el 
francès, l’holandès i molts d’altres, 
es llancen a prendre mesures que 
no tenen una altra utilitat pràctica 
que la de mostrar la seva disposició 
per a maltractar als immigrants, 
com les que s’han pres contra els 
romanesos i búlgars al Regne Unit 
o contra els gitanos romanesos a 
França. Mentrestant, l’extrema 
dreta segueix recollint èxits 
electorals, recolzada per aquests 
altres partits que, en lloc de 
combatre el discurs xenòfob, el que 
fan és alimentar-lo, fins al punt que 
hi ha tres països centrals de la 
Unió Europea: França, Regne 
Unit i Holanda, als quals ja pot 
produir-se el sorpasso i 
l’extrema dreta quedar com a 
primer partit en unes pròximes 
eleccions.  
 
Aquest ambient anti-immigració es 
tradueix en unes polítiques de 
fronteres que s’allunyen cada 
vegada més dels estàndards de 
drets humans que es suposava que 
teníem a Europa. Tots els esforços 
se centren a evitar que els 
estrangers (pobres) arribin a les 
nostres fronteres. Milers de 
persones moren intentant 
arribar a les costes europees en 
viatges perillosos, perquè els 
trajectes no perillosos estan 
bloquejats; creixen les màfies 
que es beneficien d’aquestes 
restriccions; gastem grans 
quantitats de diners en centres 
d’internament, expulsions, 
serveis del FRONTEX... Però tot 

això, a més, està tocant de mort al 
dret d’asil, perquè aquestes 
mesures preses contra “la 
immigració il·legal” són 
igualment eficients per a evitar 
que les persones que fugen de 
la guerra puguin arribar a 
territori d’asil. La xenofòbia, i no 
una altra, és la raó per la qual a 
l’UE tan sols hi ha un 3% dels 
refugiats sirians.  
 
L’ACNUR està intentant corregir 
l’enorme desproporció que hi ha 
entre els refugiats acollits als 
països pobres i els acollits als 
països rics, i han posat en marxa 
una política de reassentament per 
a traslladar refugiats d’uns països 
a d’altres. Doncs bé, després de 
moltes negociacions, el conjunt de 
països de la Unió Europea va 
acceptar que entre 2013 i 2014 es 
reassentessin al seu territori 
14.284 refugiats sirians (dels 2,4 
milions que hi ha en països de 
baixos ingressos!). Espanya en va 
acceptar 100. Aquestes xifres han 
sigut qualificades de vergonyoses 
per Amnistia Internacional i, 
certament, ho son. A la CCAR i la 
CEAR hem posat en marxa una 
campanya anomenada “Abre 
tus puertas a Siria”. 
 
(http://www.cear.es/abretuspu
ertasasiria/).  
 
Esperem que serveixi perquè la 
nostra societat reaccioni contra el 
virus de la xenofòbia que ens està 
deixant postrats en la lluita pels 
drets humans.  
 

Segueix la CCAR a :  

Twitter CCAR 

Facebook CCAR 

Youtube CCAR
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Reflexions  
 
 

 
Aquest any commemorem el 30 
aniversari de la primera llei d’asil 
espanyola1: la 5/1984, reguladora 
del dret d’asil i la condició de 
refugiat, va desenvolupar els 
articles 13 i 149 de la Constitució 
que atribueixen a l’Estat les 
competències sobre immigració, 
estrangeria i dret d’asil.  
 
El reconeixement del dret d’asil al 
nostre territori s’ha anat 
modificant a poc a poc amb el pas 
del temps i ha anat acumulant 
virtuts i també mancances. 
Aprofitem aquest aniversari per fer 
un salt al passat i analitzar com ha 
evolucionat el nostre sistema de 
garanties de protecció 
internacional al llarg de l’últim terç 
de segle. 
 
Els primers passos els trobem 
en la Constitució de 1978 que 
va significar un pas decisiu en el 
reconeixement del dret d’asil. La 
ratificació de la Convenció sobre 
l’Estatut dels Refugiats de 1951 i 
el seu Protocol de 1967 són només 
alguns exemples d’aquest avenç. 
Amb la publicació de la 5/1984, va 
culminar aquest procés i es va 
desenvolupar totalment el 
procediment i les vies per a fer 
efectiu aquest dret. 
 

                                                 
1  Ens referim a la primera llei en el 
marc constitucional, sinó ens hem de 
remuntar al 1855. 

 

 
La llei que avui ens porta aquí va 
significar un gir generós i va 
marcar un alt estàndard de 
protecció a les persones 
refugiades. Per exemple, a 
diferència del que passa avui dia, 
aquesta llei estipulava que la 
presentació d’una sol·licitud 
permetia a les persones 
sol·licitants establir-se a l’Estat 
espanyol fins a rebre una resolució 
denegatòria definitiva sobre el 
fons de la qüestió. Així, no calia 
superar l’obstacle sobre l’admissió 
a tràmit o no del procediment per 
a obtenir el dret a l’estudi de la 
sol·licitud i, en conseqüència, 
s’obtenia el permís de residència 
temporal dins de les nostres 
fronteres mentre s’estudiava la 
petició de la persona sol·licitant. 
 
No obstant, cal assenyalar que la 
llei de 1984 estava redactada de 
forma ambigua i confusa perquè 
distingia entre asil i refugi. 
D’aquesta manera, es definia el 
refugi com el dret a tramitar la 
sol·licitud per a obtenir l’Estatut 
d’asil, mentre que l’asil era una 
protecció graciable i, com a tal, 
discrecional, decidida 
sobiranament per l’Estat 
Espanyol2. Així, la falta de claredat 

                                                 
2  Pablo SANTOLAYA MACHETTI. 
Seminario Las reformas legales en los 
ámbitos de extranjería y asilo, Febrero 
2010. Centro Euro-Americano de Estudios 
Jurídicos. Universidad de Alcalá.  

 30 anys de la primera llei d’asil espanyola  

Oriol Vallès Freixas, Àrea Servei Jurídic i Àrea d’Incidència.  
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dels termes portava a la majoria 
d’advocats a sol·licitar de forma 
simultània l’asil i el refugi de cada 
persona sol·licitant. 
 
Deu anys després, la primera llei 
d’asil va patir les seves primeres 
modificacions. La Llei 9/1994, tot i 
tractar-se només d’una modificació 
de la llei anterior va representar 
un veritable canvi de model: més 
enllà d’equiparar els conceptes 
d’asil i refugi, va suposar l’entrada 
al procés de comunitarització de 
l’asil en el context de Schengen. 
Aquesta modificació, com veurem, 
va ser l’embrió d’un lent procés 
d’harmonització a la Unió Europea. 
 
Un dels canvis més importants, 
cabdal en la configuració del nou 
model, va ser la introducció de 
la inadmissió a tràmit de la 
sol·licitud. Això ha significat una 
reducció notable dels estàndards 
de protecció per dos motius. El 
primer, és que a algunes persones 
sol·licitants se’ls denega l’examen 
sobre el fons de la sol·licitud i es 
procedeix a repatriar-los o a 
rebutjar-los a la frontera. El 
segon, és que s’està produint una 
greu vulneració del dret a la 
igualtat: mentre el 95% de les 
sol·licituds presentades al territori 
espanyol són admeses a tràmit, 
només s’admeten el 44% de les 
presentades a la frontera o els 
Centres d’Internament 
d’Estrangers (CIE)3. Això significa 
que l’accés a la protecció es veu 
determinat pel lloc on es presenta 
la sol·licitud i no pel fons o el 
contingut de la mateixa. 
 
Després de l’entrada als tractats 
d’Amsterdam i de Lisboa, 
l’aprovació de noves directives 

                                                 
3  Totes les dades estadístiques 
d’aquest document provenen de l’Informe 
CEAR 2013 sobre l’anàlisi de l’any 2012. 

europees sobre el reconeixement i 
els procediments en la garantia del 
dret d’asil4 i, en conjunt, el 
compromís d’establir una política 
comú d’immigració i asil, es va 
redactar la nova llei d’asil i de 
protecció subsidiària. Així, la 
12/2009 va introduir la figura de 
la protecció subsidiària, de la qual 
se’n fa un ús com a mínim 
discutible, i va reconèixer sobre el 
paper la persecució per motius de 
gènere i orientació sexual com a 
fonaments per a obtenir la 
condició de refugiat. 
 
Tot i que alguns albiraven un 
relatiu euro-optimisme arran 
d’aquesta modificació, l’anàlisi 
global que se’n desprèn avui és 
molt negatiu i evidencia una visió 
entossudida a mantenir les 
persones immigrants, i les 
persones refugiades, sota una 
òptica d’enemics. Només cal 
observar la realitat. La llei 
comença afirmant que vol erigir-se 
com “un instrument eficaç per 
garantir la protecció internacional 
de les persones” però el dia a dia 
ens demostra el contrari: “No 
aconsegueix l’asil qui està en 
situació de por a ser perseguit per 
motius de raça, religió... sinó qui 
té la sort de sortejar tots els 
obstacles i complir tots els 
requisits que imposa la llei”5.  
 
Les dades il·lustren aquesta 
injustícia: el 2012 va ser l’any 
amb un menor nombre de 
concessions d’asil, protecció 
subsidiària i raons humanitàries 
des de l’aprovació de la llei actual. 
El mateix any es va rebre el 
nombre més baix de sol·licituds 

                                                 
4  Directiva 2004/83/CE i 
Directiva 2005/85/CE. 
5
  Julia Mª DÍAZ CALVARRO, Anuario 
de la Facultad de Derecho, vol. XXIX, 
2011, p. 126 
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d’asil dels darrers 25 anys: mentre 
al conjunt de la UE el nombre de 
sol·licituds van augmentar un 
10%, a Espanya hi va haver una 
reducció del 25%.  
 
Tenint en compte la posició 
geopolítica d’Espanya, costa de 
creure que el volum de sol·licituds 
rebudes i concedides sigui tan baix 
en relació a la mitjana 
comunitària: rebem anualment 55 
peticions d’asil per cada milió 
d’habitants, a Europa la mitjana és 
de 660. Som els segons per la 
cua. 
 
I és que a part de complicar i 
endurir el procediment, i l’accés al 
procediment, la 12/2009 també va 
reprendre el blindatge a les 
fronteres, va anular la possibilitat 
de presentar sol·licituds a les 
delegacions diplomàtiques a 
l’estranger i va introduir el 
concepte de “país segur”, fet que 
suposà la inadmissió automàtica 
de les sol·licituds presentades pels 
nacionals procedents d’aquests 
països.  
També va augmentar el període 
d’internament de les persones 
sol·licitants d’asil a la frontera, va 
limitar el paper de l’ACNUR, i va 
abolir el re-examen, que permetia 
revisar la resolució denegatòria 
quan s’obtenien noves proves que 
ho permetessin. 
 
Aquestes són només algunes de 
les raons que expliquen la 
davallada del nombre de 
sol·licituds que arriben al nostre 
país, però n’hi ha d’altres com la 
retallada de recursos, FRONTEX, 
EUROSUR, etc.. però analitzar-les 
s’allunya del tema que ens ha 
portat aquí avui. 
 
Celebrem 30 anys de la 
primera llei d’asil a Espanya, 
però sens dubte celebrem 

sobretot la lluita de les entitats 
socials en la garantia real i 
efectiva dels drets de les 
persones sol·licitants de 
protecció internacional. I 
celebrem també el paper 
integrador de la societat catalana i 
la seva trajectòria en la defensa 
dels Drets Humans.  
 
Aprofitem aquesta ocasió per fer 
una crida a la societat i als poders 
públics per afrontar junts els 
reptes als quals ens enfrontem: el 
repatriament sistemàtic a les 
fronteres, la falta d’intèrprets, 
d’agents policials formats i 
d’assistència jurídica 
especialitzada, el baix nombre de 
concessions de protecció que es 
concedeixen, els CIE... I, avui molt 
especialment, el tracte inhumà 
rebut per les persones immigrants 
i les persones refugiades que 
arriben a les fronteres de Ceuta i 
Melilla. 
 
Actualment, amb quatre anys de 
retard, s’està elaborant 
l’esborrany del reglament6 de 
la darrera llei d’asil. Hem de 
treballar junts per la garantia 
d’aquest dret i no oblidar que 
Espanya és el segon país més 
restrictiu d’Europa, amb 55 
peticions per cada milió 
d’habitants. Avui més que mai 
hem de ser forts i recordar que 
ens queda encara molt de camí 
per recórrer. 

                                                 
6  El podem consultar al següent 
enllaç. 
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Testimoni

 
Entrevista a AK, refugiat sirià: L’altra cara de la  guerra 

de Síria  
Entrevista feta per: Rosa Añó, Àrea d’Incidència  

Als 46 anys i després de 3 anys de 
guerra civil, s’ha vist obligat a 
fugir de Damasc amb la seva dona 
i 3 fills. Amb la recrudescència de 
la guerra, el passat juliol va 
decidir finalment emprendre el 
camí i fugir direcció Barcelona. 
 
Com s’ha vist afectada la teva 
vida amb el començament de 
la guerra? 
Abans de la revolució tot anava 
bé, però la revolució es va 
convertir en una guerra i al cap de 
7 mesos tot va canviar. El règim 
va començar a respondre d’una 
manera criminal i a perseguir 
principalment als sunnites. Tinc 
molts amics que estan a la presó. 
Els qui controlen el poder i tot el 
país són els alauites, i eliminen 
d’una manera o d’una altra tot 
aquell que estigui en contra de les 
seves polítiques. Al principi 
acomiadaven o arrestaven a la 
gent, després ja van passar a 
tècniques més criminals. Tot i que 
mai no hem manifestat 
públicament que estem en contra 
del règim, saben perfectament qui 
pensa què. Tot aquell que no dóna 
suport al règim està en contra 
d’ell, fins i tot si romans en silenci.  
 
Pel que fa al meu cas, jo a Damasc 
ho tenia tot, una bona feina, una 
bona casa, bàsicament tenia una 
bona vida. Però amb la guerra 
vaig començar a perdre les meves 
propietats excepte la casa i 
finalment vaig perdre també la 

feina. No pots treballar en 
aquestes circumstàncies i ara 
mateix no hi ha cap esperança. 
 
Veus un final proper a la 
guerra? 
La comunitat internacional ha 
actuat massa tard amb el règim. 
Però jo crec que aquest any serà 
crític per al règim de Bashar al-
Assad. De totes maneres, encara 
que aquest any finalment 
s’enderroqui el règim, el país 
necessitarà almenys 5 anys més 
per a començar a recuperar-se. 
S’han de reconstruir escoles, 
hospitals, carreteres...  
 
Què opines de Ginebra II? 
Tant els ministres del govern que 
hi participen com els membres de 
la revolució no tenen cap autoritat 
ni poder. Qui controla realment 
aquestes negociacions són els 
Estats Units i els països del Golf, 
d’una banda i Rússia i Iran, de 
l’altra. Per tant, s’arribarà a una 
solució quan Rússia i els Estats 
Units arribin a un acord.  
 
Però al cap i a la fi, l’única solució 
que acceptarà el poble sirià és la 
caiguda del règim i que els 
responsables siguin jutjats per la 
Cort Penal Internacional. No hi ha 
cap família a Síria que no hagi 
perdut alguna persona o alguna 
cosa. Jo he perdut les meves 
botigues, la meva oficina, molta 
gent ha perdut les seves 
fàbriques, clíniques, tot el món ha 
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perdut alguna cosa, però res 
comparat amb el nombre de 
víctimes. No sabem el nombre 
real, però probablement és el 
doble de les xifres oficials que 
presenta l’ONU. A més, el règim 
no entén l’idioma de les 
negociacions, l’únic que entén són 
les regles del poder, per tant, no 
es subjugarà a les negociacions de 
Ginebra II, aguantarà fins l’últim 
moment.  
 
En quin punt vas decidir fugir 
de Síria?  
Vaig fugir aquest passat juliol. A la 
zona de Damasc on visc tot estava 
bastant en calma fins al gener de 
2013. A partir d’aquell moment les 
coses van començar a empitjorar: 
check-points, segrests cada 
vegada més freqüents, els veïns 
van començar a marxar, tres 
amics meus estan desapareguts i 
encara no en sabem res, van 
començar a inspeccionar els 
autobusos escolars buscant 
bombes a les bosses dels meus 
fills, més d’una vegada no vaig 
poder tornar a casa a la nit perquè 
havien tancat les carreteres que 
van cap a la zona on visc deixant 
la meva família a soles...  
 
Un dia ens van parar amb el cotxe 
i els militars van demanar que 
baixés la finestra del darrere on 
eren els nens i a una de les meves 
filles li van preguntar: “A qui 
estimes més?” Jo vaig contestar 
que naturalment estimava a tots 
per igual, al pare, la mare, al 
germà. Vaig mirar a través de 
l’espill a la meva filla i vaig veure 
que estava completament glaçada. 
Per sort no ens va passar res, però 
ja era una alerta. Van començar a 
amenaçar a les persones de la 
meva zona i vam començar a 
sentir que estàvem en perill, 
especialment després d’arrestar al 
meu germà al febrer. Tres mesos 

més tard quan el vaig veure als 
tribunals no el vaig reconèixer, 
durant una bona estona vaig estar 
mirant-lo fins que vaig veure que 
era ell. En veure l’estat en què 
l’havien deixat vaig veure molt clar 
que en aquell moment havíem de 
fugir. A Síria les represàlies no 
afecten només a una persona si no 
que tota la seva família està en 
perill. Per això, vaig trucar al meu 
germà que viu a Barcelona perquè 
m’enviés una carta d’invitació.   
 
Com vas arribar a Barcelona? 
L’aeroport de Damasc ara mateix 
és una zona militar, per tant, vam 
haver d’anar fins al Líban i d’allí 
agafar un avió cap a Barcelona.  
 
Quins han sigut els moments 
més difícils als quals has hagut 
de fer front aquí? 
En general tot ha sigut bastant 
fàcil. Bé, a l’aeroport de Frankfurt 
sí que em van retenir durant 40 
minuts preguntant-me si tenia la 
intenció de sol·licitar l’asil a 
Alemanya i els vaig respondre que 
no. Però a l’arribada a Barcelona 
no vam tenir cap problema, tot va 
anar molt tranquil·lament. El meu 
germà també ens ha facilitat molt 
les coses.  
 
Tot i així destacaria tres 
problemes. El primer és l’idioma. 
Hem d’aprendre dos idiomes nous 
a la vegada, castellà i català. Les 
meves filles les han après de 
seguida, però jo ja tinc 46 anys i 
tinc més dificultats. En segon lloc, 
tot és nou per a nosaltres. Pateixo 
per les meves filles. Em fa 
respecte que creixin en uns valors 
que xoquen i en alguns casos 
contradiuen la meva manera de 
pensar o les meves creences. I, 
per últim i més important, és el 
factor econòmic. Fins ara hem 
anat tirant gràcies als estalvis que 
vaig portar de Síria i a les ajudes 
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de la CEAR. Però d’aquí dos mesos 
se’ns acabaran els estalvis i és 
impossible viure únicament de les 
ajudes. A més a més, la situació 
està molt complicada per trobar 
feina. Les nostres possibilitats de 
trobar una bona feina són molt 
poques. Sóc enginyer de professió 
i a Damasc, tenia 12 persones a 
càrrec meu, per això se’m fa difícil 
imaginar-me treballant en un bar, 
per exemple.  
 
Com ha sigut el procés per a 
sol·licitar l’estatut de refugiat? 
Als 10 dies d’arribar a Barcelona 
vaig acudir a l’oficina del 
Departament d’Interior on em van 
fer una entrevista a mi i a la meva 
família. Al cap d’un temps ens van 
donar la targeta vermella7 que 
se’ns ha caducat fa dos dies i, en 
principi divendres ens n’han de 
donar de noves. 
 
Però, legalment, no sóc un 
refugiat perquè encara no m’han 
donat una resposta positiva a la 
meva sol·licitud, sóc demandant 
d’asil. D’acord amb les lleis 
europees, als 6 mesos m’han de 
donar una resposta, és el meu 
dret, però ja han passat i encara 
no l’he rebuda. El problema és que 
si passa un any i encara no tinc la 
resposta, perdo el meu dret a 
demanar l’asil a Alemanya que és 
per on vaig entrar a Europa8. Per 
tant, esperaré però no un any. 
Prefereixo quedar-me aquí perquè 
els meus nens van a l’escola, ja 
han après a parlar català i 
traslladar-nos a Alemanya 
                                                 
7  La targeta vermella és la targeta 
com a sol·licitants d’asil. Amb aquesta 
targeta es pot estar de manera legal al 
país però no es pot ni treballar ni sortir 
fora del país, ja que el sol·licitant d’asil 
entrega el seu passaport perquè li donin la 
targeta vermella. Caduca als 6 mesos, i en 
renovar-se els poden concedir un permís 
de treball. 
8 Vegi’s nota 9 

suposaria molts canvis per a tots i 
haver de començar de nou. Però 
tampoc no vull perdre el meu dret 
de sol·licitar l’asil a Alemanya9.  
 
Què faràs si et deneguen la 
sol·licitud d’asil? 
No crec que me la deneguin. I si 
me la deneguen no me n’aniré fins 
que els nens acabin el curs 
escolar.  
 
Tens pensat tornar a Síria una 
vegada acabi la guerra? 
Si la calma torna evidentment que 
tornaré. Tinc la meva família, la 
meva mare i dos germans encara 
a Síria, la meva casa, el meu llit. 
Bàsicament la meva vida està a 
Síria. Primer trucaré al meu germà 
per saber com estan les coses. No 
hi tornaré fins que no tingui la 
certesa de que no perilla la meva 
vida ni la de la meva família.  
 
La setmana passada, el Govern els 
va renovar les targetes per 6 
mesos més, però encara no saben 
si la seva sol·licitud d’asil ha sigut 
acceptada o denegada. Tot i que 
l’Estat espanyol té l’obligació de 
donar una resposta al cap de sis 
mesos, a la pràctica tarda entre 1 i 
2 anys. A aquest retard es suma 
que, en els darrers anys la 
tendència de l’Estat ha sigut 
denegar el 90% de les sol·licituds 
d’asil10.  

                                                 
9  D’acord amb el Conveni de Dublín 
una sol·licitud d’asil tan sols pot ser 
examinada per un Estat membre de la UE. 
Per tant, com que ja ha sol·licitat l’asil a 
l’Estat espanyol, ha perdut el dret de 
sol·licitar-lo a Alemanya. 
10  CEAR (2013) Resumen Ejecutivo. 
Disponible en: http://cear.es/wp-
content/uploads/2013/06/Resumen-
ejecutivo-2013.pdf  
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Espais interculturals  

 
 

2n Taller de “El món on vivim” 
I.E.S. Vilassar de Dalt  

 

L'explotació de matèries primes i 
recursos sovint priva a les 
persones del seu mitjà de vida: és 
una de les causes que genera 
desplaçament forçat.  
Per tal de sensibilitzar a aquest 
fet, el passat 28 de gener, la CCAR 
va realitzar el segon taller del cicle 
“El mon on vivim” a l’I.E.S. 
Vilassar de Dalt. A través del 
documental “Voces contra la 
globalización Un mundo desigual”, 
els alumnes de 1r de la ESO van 
reflexionar sobre les desigualtats 
existents en aquest món. D’una 
banda es van analitzar diferents 
conceptes clau com la fam, la 
pobresa o la sobirania alimentària 
i de l’altra, es va debatre sobre 
temes com el rol de les 
farmacèutiques en la 
universalització dels medicaments, 
les conseqüències del deute extern 
en els països principalment 
africans o les repercussions del 
consumisme occidental en la gran 
majoria de la població mundial. 
Actualment vivim en un món 
escandalosament desigual on 
vaques europees reben quatre 
euros de subvenció al dia mentre 
un gran nombre de persones viuen 
en menys d’un euro al dia11. A 
través d’aquest taller es va 
analitzar com s’ha arribat a 
aquests nivells absurds de 
desigualtat en què més val ser una 
vaca europea que un ésser humà. 
Així mateix també es va intentar 

                                                 
11  Estévez, Carlos (2006) Voces 
contra la globalización. Un mundo 
desigual, Documental. 

conscienciar als joves que algunes 
de les nostres accions del dia a 
dia, especialment les vinculades 
amb el consumisme, tenen greus 
repercussions en la vida 
quotidiana de milers de persones 
que viuen lluny de nosaltres. Com 
a exemple pràctic es va comentar 
quines repercussions té l’ús 
habitual i el canvi constant de 
mòbil en països com el Congo, 
d’on s’extrau el coltan i on la 
guerra pels recursos està, d’una 
banda impedint el 
desenvolupament d’aquest país i, 
de l’altra, afectant a la qualitat de 
vida i la dignitat de les persones 
que hi viuen.  
Entendre les causes d’aquestes 
desigualtats i quines són les 
repercussions de les nostres 
accions quotidianes en altres 
països és el primer pas per a 
conscienciar-nos i prendre acció 
davant d’aquesta situació. És 
completament insostenible que el 
20% de la població consumeixi el 
80% dels recursos. Per això, tal i 
com diu Vittorio Agnoletto “no pot 
existir la salvació d’una part de la 
humanitat basada en la condemna 
de la majoria”12.  
 

                                                 
12  Ibid 
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Activitats de la CCAR
 
 

 

Mostra culinària intercultural, espectacle de dansa ... i 
molt més  

 
La CCAR ha organitzat tot un 
seguit d’activitats entre desembre 
de 2013 i aquest primer trimestre 
de 2014. Destaquen una mostra 
culinària intercultural el 21 de 
desembre, en la qual es van poder 
tastar diferents menjars d’arreu 
del món i intercanviar receptes, 
tot això amenitzat amb un 
espectacle de màgia.  
 
Es va inaugurar l’any amb una 
visita al zoo de Barcelona el 
dissabte 18 de gener. Al voltant de 
20 persones van compartir un 
matí al zoo, visitant els diferents 
animals. 
 
El 28 de febrer unes 26 persones 
van anar a veure l’obra Just a 
dancer a l’Espai Dansat. Amb 
aquesta obra, el coreògraf Thomas  
Noone mira d’explorar els camins 
de la dansa contemporània des de 
diferents perspectives.  
 
Per últim, el passat 1 de març es 
va visitar el Museu d’Història de 
la Immigració de Catalunya 
(MHIC) a Sant Adrià del Besòs. 
Aquest museu ubicat a la Masia de 
Can Serra, analitza la història dels 
processos migratoris relacionats 
amb Catalunya i al mateix temps,  

 
actua com a centre de recerca i 
difusió de la memòria migratòria 
de Catalunya. 
 
En aquest conjunt d’activitats tan 
variades han participat persones 
de diferent procedència, d’entre 
les quals destaquen l’Afganistan, 
el Pakistan, Mali, Paraguai, Etiòpia, 
Palestina, Costa Marfil, El Salvador 
o Níger. 
 

 
 
 
 
 

 
Una de les sortides de la CCAR 
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10 anys de la CCAR: Presenteu les vostres propostes  
als premis 2014 al compromís amb les persones 

refugiades! 
 

  

Estem d'aniversari! I per 
celebrar que portem 10 anys 
compromesos amb les persones 
refugiades, engeguem els Premis 
2014 al compromís amb les 
persones refugiades. Volem en 
una data tan especial per nosaltres 
reconèixer la tasca feta en favor 
de les persones refugiades a 
Catalunya per part d’institucions, 
empreses i mitjans de 
comunicació.  

Enguany, és un any molt especial 
per a la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat (CCAR). Celebrem 10 
anys de compromís amb les 
persones refugiades i immigrants 
vulnerables: defensant els seus 
drets, visibilitzant-les, evidenciant 
les aportacions que han realitzat a 
la terra que els ha acollit i 
treballant per afavorir els seus 
processos d’inclusió social a 
Catalunya. Aquesta tasca però no 
hauria estat possible, ni serà 
possible dur-la a terme, sense la 
complicitat, col·laboració i 
compromís d’amplis sectors del 
teixit social, empresarial i polític 
del país. És per això que, en un 
moment tan assenyalat per 
nosaltres, hem considerat 
important estimular i reconèixer 
públicament la tasca feta en favor 
de les persones refugiades a 
Catalunya a través de la concessió  

 

dels Premis al Compromís amb les 
Persones Refugiades 2014. Aquest 
reconeixement és donarà en 3 
categories; a la institució (tant 
públiques com entitats sense ànim 
de lucre), a l’empresa i al mitjà de 
comunicació (tant mitjans com 
programes concrets). Fins el 30 
d’abril, qualsevol persona física o 
jurídica que desenvolupi la seva 
activitat a Catalunya i que 
compleixi els requisits especificats 
a les bases, podrà presentar la 
seva candidatura als premis en 
nom propi o de tercers. La 
valoració de les candidatures es 
realitzarà durant el mes de maig i 
el veredicte es farà públic en el 
decurs de l’acte de lliurament dels 
premis. La data i el lloc de l’acte 
s’anunciaran durant el segon 
trimestre de l’any. 

Gràcies per 10 anys de 
compromís amb les persones 
refugiades! 

Bases Premis al Compromís amb 
les Persones Refugiades 2014 

Formulari de sol·licitud 
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Denunciem
 

 

I desprès de Sochi 2014... què?  
  

Ariadna Àvila, Àrea d’Incidència. 
 

Durant les setmanes prèvies a la 
celebració dels Jocs Olímpics 
d’Hivern Sochi 2014, Rússia va fer 
un “crit a la pau” o un rentat de 
cara, com es vulgui dir, per 
declarar treva entorn al conflicte 
armat de Síria durant els Jocs 
Olímpics i Paralímpics de Sochi 
que van començar el passat 7 de 
febrer. Putin va voler estabilitzar 
el terratrèmol bèl·lic que agita 
Síria amb algunes paraules 
portadores de pau. “El nostre crit 
està dirigit a totes les parts en el 
sagnant conflicte a Síria, que 
desestabilitza notablement la 
situació al país i a la regió en el 
seu conjunt” va dir el president de 
Rússia. 
 
D’altra banda, encara que segons 
Putin el col·lectiu LGTBI no pateix 
cap tipus de discriminació a 
Rússia, el que sí es cert és que el 
mateix Kremlin patia per possibles 
manifestacions pro-LGTBI durant 
la celebració dels jocs degut a la 
llei signada al juny del passat 
2013 quan Vladimir Putin prohibia 
la promoció de la informació sobre 
la sexualitat "no tradicional". 
Aquesta llei viola clarament la 
Carta Olímpica, que estableix 
que "tota forma de 
discriminació per motius de 
raça, religió, política, sexe o 
d'un altre tipus és 
incompatible amb la 
pertinença al Moviment 
Olímpic" (6è Principi Fonamental 
de l'Olimpisme) i on la funció del 
COI és, entre altres funcions, 

"actuar contra qualsevol forma de 
discriminació que afecti al 
Moviment Olímpic" (article 2.6).13 
Sens dubte Putin compta amb una 
sèrie d’aliats que li permeten dur a 
terme les polítiques repressives 
del seu govern abans, durant i 
després de Sochi 2014. Un dels 
noms més sonats va ser Thomas 
Bach, el nou president del Comitè 
Olímpic Internacional (COI) que va 
lloar el desplegament de medis 
russos per a la celebració dels 
jocs.  
 
La situació dels drets humans “és 
molt problemàtica”, va assenyalar 
l'ONG Human Rights Watch14 en el 
seu informe anual presentat 
recentment, destacant l'escalada 
de la “violència homòfoba” des 
que va entrar en vigor la llei que 
estigmatitza als homosexuals. 
En la mateixa línia, Martina 
Navratilova va criticar la passivitat 
del COI pel que fa a la llei 
promulgada per Putin. La tenista 
Navratilova, lesbiana i militant de 
la causa homosexual, va retreure 
a l'organisme haver adoptat una 
postura acomodada i cega. 
A més, 16 esportistes nord-
americans i europeus van 
demanar en una carta al nou 

                                                 
13 Human Rights Watch: Russia’s 
olympian abuses 
http://www.hrw.org/russias-
olympian-abuses 
14  Informe mundial HRW 2014 
http://www.hrw.org/sites/default/files
/reports/wr2014sp_web.pdf 
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president del COI Thomas Bach 
que prengués una posició en 
aquesta qüestió, explicant que la 
llei russa “violava clarament” la 
carta olímpica, que prohibeix 
“qualsevol discriminació”. 
El COI ha contestat als atletes 
recordant que qualsevol publicitat 
o propaganda està prohibida i que 
existeix la possibilitat de ser 
desqualificat o exclòs dels Jocs. 
 
Si més no, encara que sense 
altercats violents per part dels 
manifestants en contra de la nova 
política del Kremlin, les protestes 
prèvies als jocs van ser pacífiques. 
Una de les reivindicacions més 
simbòliques i vistoses la va dur a 
terme l’equip germànic amb un 
uniforme esportiu amb els colors 
de la bandera de l’Arc de Sant 
Martí per tal de donar visibilitat a 
l’opressió que exerceix el govern 
rus als qui no duen a terme 
“pràctiques sexuals tradicionals”.  
 

 
Font: El Economista15  
 
Una vegada finalitzats els Jocs 
Olímpics de Sochi 2014, els més 
cars de la història superant els 
50.000 milions d’Euros, per cert, 

                                                 
15  El Economista, “Alemania 
boicotea a Rusia en Sochi con un uniforme 
arcoíris como la bandera gay”, 7 de 
febrero de 2014. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/depo
rtes/noticias/5522846/02/14/Alemani
a-boicotea-a-Rusia-en-Sochi-con-un-
uniforme-de-colores-como-la-
bandera-gay.html 

ens preguntem… I ara què? Putin 
sembla que ja no té la pressió 
internacional entorn a la seva llei 
homòfoba ja que la qüestió central 
gira al voltant d’Ucraïna i la 
situació pre-bèl·lica que viu el 
país. Degut a aquesta nova 
situació geopolítica els drets 
humans del col·lectiu LGBTI a 
Rússia deixen d’estar a l’ordre del 
dia i passen a un segon pla, la 
qual cosa significa l’abús constant 
per part de l’autoritat i mirar cap a 
un altre costat per part de la 
comunitat política internacional. 
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Col·labora amb nosaltres! 
La CCAR, més necessària que mai 

 
El compromís amb les persones refugiades és més necessari que mai. 
 
Gràcies a TU fa 10 anys que la CCAR defensa els drets de les persones 
refugiades i immigrades per la seva inclusió social a Catalunya. 
 
Amb la teva col·laboració conjuntament amb el suport de les institucions 
públiques i privades hem atès a més de 16.000 persones des de la nostra 
creació. 
 
Col·laborar amb la CCAR significa denunciar la vulneració dels drets humans i 
participar en els processos de la transformació social a fi d’aconseguir un 
món més just. 

COL·LABORA! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


