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Volem acollir
Estem a cinc mesos del venciment del 
compromís dels països de la Unió Europea 
i de les 160.000 persones a què s’havien 
compromès, però només s’ha acomplert amb 
la reubicació de 16.340 persones provinents 
de Grècia i Itàlia i 15.492 de reassentaments de 
Turquia. En el cas de l’Estat espanyol aquestes 
xifres sumen 1.331 persones, malgrat que el 
compromís total era de 16.000.

I, mentrestant, la violència a l’Amèrica central, 
la creixent inestabilitat i inseguretat a l’Àfrica 
subsahariana, els conflictes armats de llarga 
durada a Eritrea, Somàlia, Afganistan, Iraq, 
entre d’altres, els conflictes silenciats com 
el d’Ucraïna, fan que el nombre de persones 
forçades a fugir dels seus països no pari de 
créixer. Una mostra n’és l’increment d’arribades 
per Ceuta, Melilla i pel mar: 14.094 persones el 
2016, un 70% més que l’any anterior.

No acollir mata

Sí, sona dur, però cal dir-ho: no acollir mata.

No exercir el deure de protegir els drets humans 
a partir del refugi té víctimes en els trajectes de 
fugida perquè aquests esdevenen més insegurs 
per a les persones i més lucratius per als 
traficants. La venda de refugiats com a esclaus 
a Líbia, la vergonyant situació a Ceuta i Melilla 
o l’extrema vulnerabilitat a Turquia, Líban o 

Jordània són conseqüències directes de tenir les 
fronteres tancades als drets humans.

I la conseqüència més vergonyosa: la mar 
Mediterrània ha pulveritzat cada any un nou 
rècord fatídic en nombre de morts conegudes: el 
2016 es va arribar a l’horror de 5.096 persones 
mortes o desaparegudes al mar, 77 de les quals 
intentant arribar a l’Estat espanyol.

Complicar més les coses o 
buscar solucions

I, a sobre, el discurs de la por, el tancament, 
la xenofòbia, a molts punts d’Europa. És 
tant cert que els seus resultats han estat per 
sota de les expectatives creades a Holanda, 
Suïssa o Àustria com que ha contaminat 
el posicionament de molts candidats 
suposadament compromesos amb la 
democràcia.

La mateixa UE, creada per ser un espai 
de seguretat i drets humans, va fer una 
contaminada declaració el passat 2 de març 
per “reforçar els retorns”, on es va proposar 
l’expulsió d’un milió de persones i l’increment 
dels períodes de privació de llibertat a persones 
que no han comès cap delicte. Era un pla de 
treball que es pensa executar o només era per 
tranquil·litzar les feres? 

No acollir provoca mort i patiment en els països 
de trànsit. Fer aquestes declaracions només 
pot agreujar aquesta situació. Com més terrible 
sigui la situació a les portes d’Europa, més por 
es genera i més es tanca Europa amb pany i 
forrellat. Quina solució és, doncs, la insolidaritat 
i la xenofòbia? Cap. Només consisteix en 
agreujar els problemes perquè guanyin suport 
els qui volen els problemes agreujats per així 
seguir-los agreujant.

Primer, les solucions

Avançar cap a solucions duradores és cooperar 
per crear condicions de vida més sostenibles, 
és rebutjar la venda d’armament, especialment 
als països implicats en conflictes bèl·lics, és 
aïllar i rebutjar les dictadures. És establir vies 
segures en els països de trànsit i afavorir la 
normalització de les vides dels refugiats en els 
d’acollida.

És, ara i aquí, seguir plantejant casos i mesures 
concretes en els que l’acollida és possible. És 
documentar casos de persones vulnerables amb 
vincles a Catalunya, és prioritzar l’arribada 
d’infants malalts i les seves famílies. És fer 
reassentaments o aplicar l’article 27 del tractat 
de Schengen (38 a la llei 14/2009). És establir 
corredors humanitaris com han fet Itàlia i 
França amb la comunitat de Sant Egidi, és 
donar visats d’estudi per joves universitaris, 

1. Pròleg
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acollir menors no acompanyats o reforçar la 
cooperació conjunta de totes les institucions 
catalanes al Líban. Tot això es pot fer, i en part ja 
fem, des d’ara i des d’aquí.

Però els obstacles són molts, són massa: la 
manca de voluntat política de l’Estat, per 
una banda; un sistema hipercentralitzat 
d’acollida, de l’altra. Malgrat la bona feina 
que fan les entitats gestores, el sistema estatal 
d’acollida està a punt d’arribar al col·lapse 
abans que es compleixi ni la desena part 
dels compromisos adquirits per la manca de 
previsió, per la burocràcia, per la inexistència 
de cap finançament cap a les administracions 
que haurem de solucionar l’habitatge concret, 
els serveis públics concrets, la inserció laboral 
concreta.

Aprofitar les oportunitats

Cal dir, també, que hi ha moltes persones 
que estan trobant en les nostres entitats una 
acollida digna, una feina ben feta i un procés 
cap a la plena autonomia. Però la gestió 
absolutament centralitzada està fent perdre 
moltes oportunitats i agreujant dificultats.

L’oportunitat de sumar sinèrgies amb la feina 
que des la Generalitat i el món local es va fa en 
l’acollida del conjunt de la població immigrada. 
L’oportunitat d’implicar una ciutadania que 
una vegada i una altra ha expressat la seva 
voluntat d’acollir. L’oportunitat de treballar 

amb economies d’escala raonables, sumant i 
racionalitzant recursos per a ser més eficients.

I, amb tot, tenim el deure 
d’acollir, volem acollir i 
acollirem

Catalunya, el país que ha tingut la 
transformació demogràfica més important 
d’Europa al segle XXI, ha estat també el país 
que més s’ha mobilitzat a favor del dret al 
refugi. I això és extraordinari i un gran missatge 
d’esperança per a Europa. És un desmentiment 
categòric a aquelles veus que diuen que més 
percentatge d’immigració és igual a més 
conflicte.

Hem de seguir tenint la plena ciutadania com a 
horitzó; hem de seguir buscant el consens entre 
institucions, partits, entitats, agents econòmics 
i socials; hem de seguir defensant un model de 
convivència basat en principis democràtics i en 
la vivència positiva de la diversitat.

I prendre partit per exercir el deure democràtic 
de garantir el dret al refugi, el dret a viure amb 
drets humans.

Per això reiterem el nostre oferiment per acollir. 
Per això volem seguir col·laborant i treballant 
conjuntament amb les entitats que gestionen el 
programa estatal d’acollida, encara que aquest 
programa no ens agradi.

Per això hem de seguir intentant totes les 
vies al nostre abast per a fer arribar persones 
refugiades de forma segura.

Per això, el 2017 ha de servir per engegar 
una política pròpia d’acollida de persones 
refugiades, amb el Programa Català de Refugi. 
Un programa en el que el Govern pren el 
compromís de garantir les necessitats bàsiques 
a les persones refugiades, s’implementa amb 
l’administració més propera al ciutadà, el 
món local, amb el treball i suport de desenes 
d’entitats i amb una característica molt especial: 
el centre del programa és la relació entre 
les persones refugiades, que han d’avançar 
cap a la seva autonomia, i la ciutadania que 
voluntàriament (i massivament) s’ha apuntat a 
fer de mentors. Persones compromeses a donar 
una part del seu temps per acompanyar en 
l’aprenentatge de la llengua, la recerca de feina, 
la participació i relació en la nostra societat de 
les persones refugiades.

Perquè no hi ha ningú millor per reconstruir 
els vincles ciutadans que la pròpia ciutadania. 
Perquè som un país d’acollida. • 
 

 
 
Oriol Amorós i March 
Secretari general d’Igualtat, Migracions  
i Ciutadania

2. Introducció

Fem ficció! Imaginem un país que  
no vol acollir persones refugiades
És complicat, però imaginem un país amb 
un govern que no volgués acollir persones 
refugiades. Aquest estat formaria part d’un 
club exclusiu de països rics. Imaginem, a més, 
que els dos principals diaris de l’estat fessin 
seguidisme informatiu acrític sobre la situació 
de les persones refugiades i sobre la política 
comunicativa governamental. Els podem 
anomenar, per exemple, El Mundo i El País. Ep! 
és ficció i difícil d’imaginar, però intentem-ho.

Una trama tan inversemblant necessita un 
bon guió, ho sabem. Anem per feina.

És important generar suspens en l’audiència, 
espantar-la, descolocar-la i que s’enganxi. 
Podem començar creant ambient però sense 
mostrar massa. És moment de parlar de xifres, 
de quantitats massives volent arribar a casa 
nostra. Això sí, deixant clar que voldríem… però 
no podem. És un caos, no tenim els recursos. 
Volem, de veritat, però no podem! Són massa, 
no compartim costums, no parlen la nostra 
llengua, tenen una altra religió... Un desastre 
per a la cuna de la civilització!

Les portades dels dos diaris s’omplirien 
d’eternes discussions sobre la quantitat de 
persones que podem o no podem acollir. Hem 
de generar una sensació versemblant d’allau, 

d’invasió… Imaginem titulars, per exemple, “La 
UE proposa que a Espanya que acollir el 9% 
de Refugiats”; “Els països europeus es neguen 
a acollir 40.000 Refugiats”; “Espanya ha de 
preparar-se per acollir 15.000 Refugiats més”; 
“Acord a la UE sobre les quotes de refugiats”...

Per fer-ho més real, de tant en tant, els diaris 
mostraran les opinions d’organitzacions de 
drets humans i persones expertes criticant 
aquestes mesures per inhumanes i bla, bla, bla. 
Algú dirà que aquestes xifres són ridícules entre 
els 500 milions de persones vivint en aquest 
superclub de països. Tindran presència justa 
per mantenir l’interès de la trama.

Parlar només de xifres pot avorrir i cal iniciar 
una presentació caòtica de les persones 
refugiades. Els mitjans han de mostrar caos, 
molt de caos. Caos als titulars: “Escenes de caos 
i desesperació a la frontera de l’Est d’Europa”; 
“Milers d’immigrants forcen la frontera de 
Macedònia”. I també espectacularitat en les 
imatges, que agrada molt! Les imatges han de 
mostrar caos a les fronteres i a les estacions 
de tren i han de mostrar morts al mar: “La 
immigració desborda els Governs a la Unió 
Europea”, és un desafiament, un perill que s’ha 
d’aturar. STOP immigració!
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2. Introducció 3. La crisi dels refugiats, en xifres

En aquests capítols de la nostra ficció, 
les persones refugiades de les primeres 
informacions s’han transformat en persones 
migrants. Sembla el mateix, però no ho és. La 
retòrica fa desaparèixer el dret a la protecció 
que avala internacionalment les persones 
refugiades. Si són migrants és una altra cosa... 
podem oblidar els seus drets. I si els anomenem 
immigrants o migrants econòmics… ni aigua!

La sèrie va molt bé d’audiència! La gent se 
la creu, segueix la trama. Els discursos i 
les imatges contra les persones refugiades 
funcionen però hem de complicar la trama 
per evitar que decaigui. Pensem! Un nen de 
tres anys apareix mort en una platja. I la foto 
és trending topic a les xarxes i ara tothom 
s’escandalitza davant l’horror. Una mirada 
humanitària inunda la societat.

La nostra política comunicativa sembla patir 
un daltabaix. Els mitjans s’omplen d’històries 
de vida, misèria i patiment de refugiats. Homes, 
millor homes. Les dones no interessen com a 
protagonistes, no venen. Potser alguna mare, 
històries de nens nascuts a l’odissea del viatge... 
Emoció i espectacle. La petem, sens dubte! La 
trama pot allargar-se i podem pensar en una 
segona temporada.

Passa el temps. Hem utilitzat altres fotos de 
nens morts a les platges i ja no causen tanta 
emoció i espectacularitat. A més, hem de 
recuperar la idea original: són una amenaça. 
Caldrà endurir el discurs. Potser podem 

utilitzar la imatge d’un home passant un bebè a 
una altra persona per sobre de la tanca-frontera 
i col·locar un gran titular a sota que digui, per 
exemple, “Cau una xarxa de jihaidistas que 
planejava un atemptat a Espanya”. És arriscat 
però podem aconseguir vincular refugiats i 
jihaidistas.

Aquesta vinculació permet justificar el 
tancament de fronteres i l’incompliment amb 
els drets humans i la Convenció de Ginebra i 
totes aquestes propostes “bonistes”. Els mitjans 
s’omplirien de referències del tipus: “Espanya 
no permet l’entrada de refugiats fins descartar 
possibles vincles jihaidistas”; “Els jihaidistas 
‘roben’ dades dels refugiats per colar-se en cases 
d’acollida”; o “Europa envia policies per buscar 
jihaidistas entre els refugiats”. I confirmada 
així la terrible realitat conforme tota persona 
refugiada pot ser una terrorrista jihaidista... 
qui defensarà l’acollida de refugiats?

I fins aquí la ficció!

Sabem quantes persones van ser relocalitzades 
en territori espanyol en 2015? 
19 persones. No comments!* •

Raúl Martínez Corcuera 
Professor de la UVic i membre del grup de 
recerca LMI 
 
Anaitze Agirre Larreta  
Membre del grup de recerca LMI i SOS Racismo 
Gipuzkoa

*L’article pren com a referència l’estudi que els dos 

investigadors van publicar a l’Informe Anual de SOS 

Racisme 2016. L’anàlisi dels discursos als mitjans 

de comunicació es va realitzar durant el 2015. Per 

aquest motiu, les xifres que se citen són les oficials 

d’aquell any. 

SOS Racisme. Crisis de las políticas de la UE para 

la acogida de personas refugiadas en los medios: de 

la visión humanitaria a la criminalización. Dins de: 

Informe Anual de SOS Racisme 2016, p. 100.

Quan la guerra provoca  
una catàstrofe cada dia

Al món hi ha més de 65,3 milions de persones 
desplaçades a la força. La xifra que recollia 
el darrer informe que va elaborar ACNUR, 
l’agència de Nacions Unides per als refugiats, és 
esgarrifosa: és la més elevada des de la Segona 
Guerra Mundial i significa que cada minut 24 
persones han de fugir de casa seva, ja sigui per 
conflictes bèl·lics, per violència generalitzada 
o per algun desastre natural. Al dia, en sumen 
més de 34.000.

Però no totes aquestes persones són 
considerades refugiades. Una gran majoria, 40,8 
milions, són desplaçades dins les fronteres del 
mateix país. A més, com apunten els experts, 
la línia que separa una persona migrant i una 
refugiada és fina, però precisa: la primera ho 
fa voluntàriament, l’altra ho fa obligada. De 
persones refugiades hi havia el 2015 al món 
21,3 milions. El conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà 
no ha fet més que augmentar aquesta xifra.

La resposta dels estats davant d’aquesta 
crisi humanitària sense precedents no ha 
deixat indiferents les ONG i la ciutadania. 

La Convenció de Ginebra, redactada el 1951 
per auxiliar els milions de damnificats per la 
Segona Guerra Mundial, obliga a donar resposta 
immediata a tota aquella persona refugiada. 
També força els estats a atendre totes aquelles 
que sol·licitin el dret d’asil. Al món n’hi ha més 
de 3,2 milions. Però la realitat és que cap país 
europeu es troba entre els deu primers que 
més acullen al món. Tampoc entre els que més 
sol·licituds d’asil concedeixen.

De fet, el 86% de les persones que fugen acaben 
vivint en els països limítrofs als seus. Per això, 
Pakistan, Líban, Iran, Etiòpia i Jordània són els 
principals països d’acollida. Per davant de tots 
ells s’hi troba Turquia. I no té poca importància 
que sigui així. Aquest març passat es va complir 
un any des que la Unió Europea va pactar, per 
unanimitat i en contra dels pactes de Ginebra, 
que fins a 72.000 persones refugiades fossin 
retornades a territori turc. A canvi, Turquia rep 
milions d’euros per fer-se’n càrrec. Tanmateix, 
segons ACNUR, només el 9% dels 2,7 milions de 
refugiats que resideixen allí viu en campaments 
amb les necessitats físiques cobertes.

Al món hi ha més de 
65,3 milions de persones 
desplaçades a la força, 21,3 
de les quals són refugiades

La línia que separa una 
persona migrant i una 
refugiada és fina, però 
precisa: la primera ho fa 
voluntàriament, l’altra ho fa 
obligada.

Cada minut 24 persones han 
de fugir de casa seva.

http://www.sosracismomadrid.es/web/wp-content/uploads/2016/09/2016-Informe-Anual-2016-definitivo.pdf
http://www.sosracismomadrid.es/web/wp-content/uploads/2016/09/2016-Informe-Anual-2016-definitivo.pdf


3. La crisi dels refugiats, en xifres

Des d’inici d’any ja han mort o 
desaparegut 1.092 persones a 
la Mediterrània

Davant la manca d’interès dels estats 
occidentals per complir amb el dret d’asil, el 
reassentament s’ha convertit en una eina clau 
perquè assumeixin la seva responsabilitat amb 
les persones refugiades. En paraules d’ACNUR, 
mentre que el dret d’asil és una obligació, el 
reassentament “és una mostra de generositat”. 
Arran de la crisi humanitària a la Mediterrània, 
l’organització de Nacions Unides va proposar 
als seus estats membres que reassentessin fins 
a 134.044 el 2016. A la Unió Europea, només ho 
han fet una mica més de 15.000 persones.

El país que va acceptar-ne un major nombre el 
2015 va ser Estats Units, amb 82.491 persones. 
Després l’hi seguia el Canadà, amb 22.886 
persones. A certa distància, hi era Austràlia, 
amb 9.321 persones. Molt més avall s’hi 
trobaven Noruega, amb 3.806 persones; i Regne 
Unit, amb 3.622 persones. La gran majoria dels 
que hi van arribar van ser ciutadans sirians, 
seguits pels de República Democràtica del 
Congo, Iraq, Somàlia i Myanmar.

També la Unió Europea va decidir impulsar 
un programa de reubicacions des dels camps 
de refugiats de Grècia i Itàlia, en què s’establia 
un sistema de repartiment de més de 160.000 
persones. Tanmateix, la reubicació no està 

funcionant. Només se n’han reubicat 16.340. 
Alemanya, Noruega, Finlàndia i Països Baixos 
són els països que millor han complert els 
seus compromisos. L’Estat espanyol es va 
comprometre a acollir més de 16.000 persones, 
però només n’han arribat 886 —més de 1.300 
si s’hi afegeixen els reassentaments. Aquest 
fracàs se suma al pacte amb Turquia per retenir 
les persones refugiades lluny de les fronteres 
europees.

Malgrat tot, han arribat a Europa, segons 
l’Organització Internacional per les Migracions 
(OMI), 355.728 persones des del gener del 2016. 
Més de 44.000 ho han fet per mar. Les ONG 
que treballen sobre el terreny, com Activa 
Open Arms, denuncien que treballen sense 
ajuts de les institucions europees i estatals pel 
salvament d’aquestes persones, que arriben en 
barques que són abandonades davant de les 
costes d’Itàlia o Grècia. De fet, aquest abril han 
aconseguit pagar amb l’ajut de més d’un miler 
de donants els fons suficients per remodelar el 
seu buc insígnia. Per fer aquest llarg camí, les 
famílies paguen milers d’euros. En total, des del 
gener del 2016, han mort o desaparegut més de 
5.000 persones a la Mediterrània. Només en el 
que portem d’any, ho han fet 1.092. 

L’Estat espanyol bloqueja 
l’acollida i incompleix el seu 
compromís

La ciutadania de Catalunya, que ha estat 
històricament terra d’acollida i país d’exiliats no 
fa més de trenta anys, ha vist amb preocupació 
la manca de voluntat de l’Estat espanyol i 
de la Unió Europea per donar suport a les 
persones refugiades. El passat 18 de febrer va 
protagonitzar la manifestació més massiva que 
ha vist Europa en favor de l’acollida.

La realitat és que, segons dades de la Creu Roja, 
han arribat a Catalunya només 1.604 persones 
refugiades i que només unes 900 segueixen el 
pla estatal d’acollida. El 2015 només n’eren 28. 
L’Estat espanyol no ha complert ni amb el 8% 
dels seus compromisos. També està Espanya a 
la cua en acceptacions de sol·licituds d’asil. Tal 
com denuncien des de les entitats que gestionen 
l’acollida estatal, com la Comissió Catalana 
d’Acollida del Refugiat (CCAR), el 2015 es van 
denegar el 69% de les peticions d’asil.

En part, això ha provocat, tal com ha denunciat 
el Govern, que les sol·licituds de reagrupament 
caiguessin un 5,7% del 2015 al 2016; i que també 
ho fessin les peticions per tenir el permís de 
nacionalitat. I, tanmateix, segons el darrer 
informe elaborat pel Govern, el 70% de les 
persones estrangeres que hi ha a Catalunya 
porten ja sis anys o més al país. També ha 
augmentat aquest any el nombre de persones 
estrangeres que hi resideixen, segons l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE). •
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4. Una infància vulnerable

El 2015 van arribar a 
Europa 270.000 menors, 
segons Save the Children, 
26.000 dels quals ho van 
fer sense les famílies

En un context de crisi migratòria sense 
precedents, la infància és el col·lectiu més 
vulnerable. Segons Save the Children el 2015 
van arribar a Europa 26.000 menors sense 
acompanyament. En total, van creuar la 
frontera 270.000 menors i, segons estimacions 
de l’Europol, hi ha 10.000 nens refugiats que 
haurien desaparegut només arribar a Europa. El 
2015, ACNUR ja va mostrar la seva preocupació 
pels testimonis que recollien i que asseguraven 
que infants i dones patien violència i explotació 
sexual durant el llarg camí d’arribada i 
integració a Europa.

“S’han produït casos de menors que han hagut 
de recórrer al sexe per sobreviure i poder pagar 
traficants per seguir el seu viatge, bé perquè 
s’han quedat sense diners bé perquè han estat 
atracats”, assegurava l’ONG en un comunicat. 
També constatava ACNUR que els menors 
no acompanyats són molt més vulnerables i 
que, en alguns països, podien ser internats en 
centres de detenció amb adults, el que suposa 
un alt risc per a ells. 

El risc d’una infància destruïda

Segons el darrer informe publicat el 2015 per 
l’organisme internacional que depèn de Nacions 
Unides, aquell any al voltant de 98.4000 
sol·licituds d’asil que es van presentar en 78 
països corresponien a menors no acompanyats 
o separats. En la majoria dels casos, aquests 
menors eren provinents d’Afganistan i Eritrea, 
Síria i Somàlia. Aquesta és la xifra més elevada 
que ACNUR ha registrat des que va començar a 
recopilar les dades el 2006. A més, alerta que el 
51% de les persones desplaçades, ja fos dins del 
mateix país o fora, són menors.

La situació extrema dels infants 
als camps de refugiats

“Des que vinc aquí, gaudeixo molt del temps 
que passo amb el personal. Em van ensenyar a 
tocar la guitarra. Si et veuen assegut sol, venen 
i parlen amb tu. M’agrada molt parlar i passar el 
temps amb ells”, diu Nabil, de 15 anys, que va ser 
separat de la seva família a Turquia.

L’atenció a la infància refugiada és un dels 
objectius de les ONG que treballen sobre el 
terreny, des dels camps de refugiats o des de les 
zones en conflicte. De fet, aquest darrer any ha 
estat el més dramàtic. Més de 5.000 persones 
han perdut la vida o han desaparegut intentant 
creuar la mar Mediterrània i, com avisa Save 
the Children, un de cada tres és un infant. 

Segons estimacions de 
l’Europol, hi ha 10.000 
nens refugiats que haurien 
desaparegut només arribar  
a Europa.

El 51% de les persones 
desplaçades al món  
són menors.
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en presència de personal expert que els dona 
suport en temes de nutrició i necessitats 
sanitàries. 

Save the Children també ofereix refugis per 
a nens i nenes no acompanyats, on troben 
allotjament i se’ls proporciona l’assistència 
bàsica. A més, docents, treballadors socials, 
psicòlegs i advocats també ofereixen als 
nens reforç educatiu, orientació psicològica i 
assistència i informació legal. Per promoure 
la integració dels nens i nenes dels refugis 
en la societat grega, es promouen activitats 
recreatives de forma regular, que inclouen 
excursions a ciutats properes i a llocs culturals i 
històrics de Grècia.

Gairebé un 30% dels refugiats 
que arriben a Catalunya són 
menors

Segons va afirmar el secretari general d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, la 
major part dels menors que arriben des de 
les reubicacions o reassentaments ho fan 
acompanyats de les seves famílies. Representen, 
segons dades de la conselleria, un 30% del total 
de persones refugiades. Aquesta xifra, de fet, 
coincideix amb les dades globals de persones 
refugiades que ACNUR recopila periòdicament 

i que constaten que un 25,8% dels menors 
arribats a Europa per Grècia o Itàlia són infants. 

Ara bé, alguns d’aquests menors arriben sols. 
Les ONG constaten que, en aquests casos, és 
difícil que els menors, la major part del Marroc 
o l’Àfrica Subsahariana, sol·licitin el permís 
d’asil o la targeta vermella que els considera 
persona refugiada. Per això, molts d’ells acaben 
en centres residencials d’acció educativa (CRAE) 
sota la tutela de la Generalitat. 

Per aquest motiu, Save the Children ha 
presentat una proposta d’argumentari per 
promoure una iniciativa parlamentària en 
favor de la infància refugiada sense referents 
familiars. Expliquen en la proposta que de les 
1.300 persones que l’Estat espanyol ha acollit, 
només 19 eren menors no acompanyats. En 
aquest sentit, el Parlament insta el Govern a 
articular una resposta efectiva per facilitar 
l’acollida en el sistema de protecció de la 
infància refugiada sense referents familiars. 
Així, demanen a l’Estat Espanyol que compleixi 
els seus compromisos en matèria de reubicació 
i reassentament de persones refugiades i, de 
manera especial, de la infància sense referents 
familiars. D’altra banda, demanen que es 
posin a disposició dels menors refugiats no 
acompanyats places dels centres residencials de 
protecció a la infància. • 

L’exemple de Pallassos sense Fronteres o de Save 
the Children permet saber en quines condicions 
viuen els infants en aquests camps de refugiats. 
A Burkina Faso, l’organització Pallassos sense 
Fronteres té un programa nutricional específic 
per a infants. “Volem donar suport i estimulació 
sensorial a la infància que pateix malnutrició 
a través de jocs, espectacles i tallers. També 
sensibilitzem els adults de la importància de 
tractar la malnutrició dels seus petits”, diuen 
des de l’entitat.

El darrer informe de Save the Children posa 
de relleu l’empitjorament de la situació de la 
infància refugiada a les illes gregues, realitat 
que fa encara més urgent la necessitat d’actuar 
al respecte. Per aquest motiu, l’organització 
compta amb amplis programes a tota Grècia 
que ajuden directament a nens i nenes, mares i 
famílies. 

Aquests programes inclouen des d’espais per a 
la Infància, on nens i joves poden implicar-se 
en activitats psicosocials i d’educació no formal 
en un entorn segur i estable, i en presència 
de professionals capacitats. A Europa i des del 
2016, hi ha segons Save the Children, 23.000 
menors que fa dos anys que no van a l’escola. 
També han habilitat zones per a mares i nadons 
on les dones embarassades o lactants poden 
tenir cura dels seus fills i alletar amb privacitat, 
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El desig d’acollir topa amb un marc 
estatal insuficient
Unes 900 persones refugiades segueixen el pla estatal 
arreu del territori i uns 2.000 mentors es preparen per 
ajudar-los dins del programa català

“Són 900 les persones refugiades que a dia 
d’avui segueixen el pla estatal d’acollida. Unes 
560 ho fan en la primera fase i unes 400 en 
la segona”, va explicar el secretari general 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol 
Amorós. El 2015, només n’eren 28. I, malgrat 
tot, la xifra encara és lluny de complir amb el 
compromís que l’Estat espanyol va assolir amb 
la Unió Europea. També de les 4.500 persones 
que Catalunya podria arribar a acollir.  El 
sistema d’acollida i asil, a més, encara és en 
mans de l’Estat, malgrat que, com recorda 
Amorós, hi ha catorze resolucions judicials que 
donen la raó a les comunitats autònomes: la 
gestió de les sol·licituds d’asil i de les persones 
refugiades hauria de recaure en les comunitats 
autònomes. 

Així les coses, avui dia, per a totes les persones 
que arriben a Catalunya i que volen sol·licitar 
protecció i la targeta vermella que les reconeix 
com a persones refugiades només hi ha l’opció 
de seguir els tràmits segons el pla estatal. 
A Catalunya, són diverses les entitats que 
s’encarreguen de gestionar aquesta tasca, entre 

elles la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR) o la Creu Roja, així com altres entitats 
agrupades a la xarxa Asil.cat. 

La primera acció que realitzen aquestes 
persones en arribar és sol·licitar el dret d’asil. 
Tanmateix, com expliquen des del CCAR, només 
el 2015 l’Estat va denegar el 69% d’aquestes 
sol·licituds. Aquesta resolució acostuma a 
arribar un any i mig després, quan la persona 
refugiada ja ha seguit tot el procés d’integració 
i implica que en 15 dies la persona ha de ser 
deportada al seu país. Per aquest motiu, moltes 
persones decideixen ni tan sols reclamar aquest 
dret ni acollir-se al pla estatal. És així com el 
nombre de persones refugiades que hi ha a 
Catalunya es desconeix exactament, ja que 
només es tenen en compte aquelles que estan 
dins del programa d’acollida. 

En concret, tal com expliquen des de la Creu 
Roja, el programa consta de tres fases d’acollida 
durant les quals la persona refugiada i la seva 
família reben suport i assessorament. En la 
primera, que s’allarga fins a sis mesos, “se’ls 

5. La integració a Catalunya

proporciona un habitatge provisional”, ja sigui 
en edificis de protecció oficial, com la Casa Bloc 
de Barcelona, o en centres residencials, i se’ls 
comença a ensenyar l’idioma. 

En la segona fase, que també dura uns sis 
mesos, se’ls demana que trobin un pis de lloguer 
i que comencin buscar feina. Per fer-ho, reben 
l’assessorament d’un tècnic laboral i un ajut 
que, tal com han denunciat algunes persones 
refugiades i les entitats, no és suficient en el 
context immobiliari actual. Per aquest motiu, 
expliquen els refugiats, moltes vegades no 
els queda altre remei que marxar a altres 
municipis, on les entitats tenen convenis 
amb llogaters, on han de començar de nou 
la integració. A més, sovint la cerca de pis 
comença molt abans que hagin començat a 
trobar feina, una altra tasca més que difícil si 
volen assolir l’autonomia en la darrera fase del 
procés, la tercera.

El Pla Català de Refugi i l’ajut 
dels mentors

Per tot plegat, per a molts el procés d’acollida 
es fa curt. Per això, el Govern va decidir crear 
el Pla Català de Refugi, que complementarà a 
partir de l’estiu el programa estatal. Així, totes 
les persones refugiades que vulguin podran 

sol·licitar un any més de pla d’integració. En fer-
ho, rebran, d’una banda, una renda garantida 
d’uns 650 euros al mes a canvi de seguir un 
pla d’inserció laboral; de l’altra, tindran accés 
a un dels 1.400 habitatges que la Generalitat 
ha aplegat arreu del territori, principalment a 
l’àrea metropolitana.

La iniciativa, a més, s’acompanya d’un 
programa de mentoria, en què qualsevol 
ciutadà català pot ajudar a la integració social 
d’aquestes persones refugiades. A l’inici, el 
Govern va anunciar que necessitaria més de 
500 mentors. Actualment, hi ha apuntats més 
de 2.600 i 400 ja han fet la formació prèvia. En 
grups d’entre tres i quatre persones, els mentors 
donaran suport a cada persona refugiada. 

Tal com relata la presidenta de l’associació 
Ambdrets, Àgata Sol, el Govern ha pres la idea 
que l’entitat va tenir fa anys. “Vam proposar 
que els programes de mentoria podrien afavorir 
l’acollida. Entomant aquesta idea, la Generalitat 
de Catalunya ha iniciat el Pla Català de Refugi”, 
explica. És per això que se’ls ha encarregat 
elaborar tot el material de formació per als 
mentors, que tot just a partir de l’estiu podran 
començar a assessorar les persones refugiades 
que s’acullin al pla català. 

Hi ha catorze resolucions 
judicials que donen la raó  
a les comunitats autònomes: 
la gestió de les sol·licituds 
d’asil i de les persones 
refugiades hauria de recaure 
en aquestes.

Àgata Sol: “Vam proposar  
que els programes de 
mentoria podrien afavorir 
l’acollida. Entomant aquesta 
idea, la Generalitat de 
Catalunya ha iniciat el Pla 
Català de Refugi”.
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5. La integració a Catalunya

El programa ‘Escoltem els 
refugiats’ d’ACNUR treballa 
l’empatia amb els alumnes 
dels instituts catalans

Tot i que el comitè català d’ACNUR no fa 
programes específics d’acollida de refugiats en 
el territori català, si que du a terme programes 
de sensibilització des de l’àmbit formal i no 
formal per a l’ajuda de les persones refugiades. 
Segons ha explicat el director d’aquesta entitat, 
Joan Reventós, el Comitè realitza, des de l’any 
2011, dos programes de sensibilització destinats 
a l’educació primària i secundària. 

Jo em dic brisa, i tu? és el programa pensat 
per als alumnes de primària, “que busca 
conscienciar els infants sobre què implica 
deixar el teu país, fugir”, ha dit Reventós. Per 
preparar aquest curs subministren recursos 
educatius per als professors i es fa un taller amb 
els infants d’entre 6 i 8 anys. “Els monitors els 
pregunten què triarien si haguessin de marxar 
corrent de casa seva i llavors treballen amb la 
resposta i l’analitzen”.

Segons explica Reventós, “les respostes són 
molt variades, algunes amb caire materialista 
i d’altres molt sentimentals. Hi ha infants que 
trien el seu gos, la seva mare o la seva pilota”. A 

La sensibilització des de les escoles, 
el primer pas cap a una bona acollida

més, es compta amb la presència d’un testimoni 
refugiat que explica la seva historia com si fos 
un conte. “A vegades els hi muntem un set de 
filmació dins l’aula”, diu Reventós.

Escoltar el relat dels refugiats, 
un exercici de sensibilització

Sota el lema Escoltem els refugiats es treballa 
l’empatia amb els alumnes de secundària. 
La manera de fer-ho, també és per mitjà del 
testimoniatge. Amb aquests alumnes la tasca de 
sensibilització és més directa, tot i que, segons 
Reventós, “no només volem posar-los imatges 
impactants i grans xifres sinó que els expliquem 
i desgranem, en la part introductòria, una 
sèrie de conceptes: dret d’asil, la lluita contra la 
xenofòbia”.

Un total de 20 persones refugiades han passat 
per les aules d’algunes escoles catalanes i han 
estat entre 30 i 40 minuts explicant la seva 
història en tres grans parts: d’on venen, qui són 
i perquè van haver de fugir.

En la segona fase, el testimoni explica quin és el 
seu trànsit migratori, com han arribat fins aquí. 
Per últim, explica com ha estat la seva acollida a 
Catalunya. “Els refugiats coincideixen a dir que 
arriben a la seguretat, que ja no pateixen per les 

seves famílies. Però estan encara vulnerables 
perquè senten, moltes vegades, que es troben 
amb el rebuig de la societat”.

Amb tot, no només s’utilitza el relat de 
testimonis reals perquè no seria suficient. 
També promouen activitats fora de les aules. Per 
exemple, organitzant curses solidàries o obres 
de teatre per recaptar fons per a les persones 
refugiades.

Espectacles per reduir l’estrès 
post-traumàtic

L’entitat Pallassos sense Fronteres tot just acaba 
d’iniciar un projecte juntament amb la Unitat 
de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona 
inscrita dins la Facultat de Psicologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Una 
col·laboració que té per l’objectiu reduir l’estrès 
post-traumàtic de la infància refugiada al 
Líban amb la doble intervenció i seguiment de 
psicòlegs i  pallassos. “També aprofitarem per 
dur a terme una avaluació de l’impacte de les 
nostres accions”, han dit des de l’organització. 
En el territori català, Pallassos sense Fronteres 
també realitza espectacles diversos per a 
centres d’acollida de refugiats. •

A Catalunya, la Creu Roja, més enllà de 
gestionar el programa estatal d’acollida, és 
l’única entitat que gestiona la fase prèvia, 
tot just quan les persones refugiades arriben 
a Catalunya. Durant un mes, se’ls fa un 
diagnòstic del seu cas concret i se les assessora 
sobre els primers tràmits que cal seguir per fer 
la sol·licitud d’asil. Després se les deriva cap a 
la resta d’organitzacions que gestionen el pla 
estatal, inclosa la mateixa Creu Roja.

En aquesta fase prèvia, la Creu Roja va atendre 
1.640 persones refugiades durant el 2016 a 
Catalunya, però no totes van seguir el programa 
estatal. D’entre aquestes, prop de 250 van 
acabar-ne tot l’itinerari, de les quals el 10% són 
infants. Entre els ajuts que la Creu Roja explica 
que dona als adults i, sobretot, els infants són 
l’atenció psicològica, sanitària, educativa, a 
més de l’aprenentatge de la llengua. Tot i així, 
tal com explica la presidenta de l’associació 
Ambdrets, Àgata Sol, no hi ha cap mesura oficial 
concreta per atendre els infants refugiats.

“Es fa un acompanyament perquè puguin 
empadronar-se i accedir als serveis públics, 
per exemple, a l’escola, assessorant-los 
sobre com inscriure els seus fills al sistema 

educatiu català”, detallen des de l’ONG. Alhora, 
expliquen, també han realitzat algunes 
iniciatives específiques per a la infància. 
“Durant les passades festes de Nadal es van 
poder repartir joguines per als infants refugiats 
atesos per la Creu Roja”, relaten. •

La Creu Roja va atendre  
1.640 persones refugiades 
durant el 2016 a Catalunya, 
però no totes van seguir  
el pla estatal.

El 10% dels refugiats que acaben el programa estatal  
amb la Creu Roja són menors
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6. El recorregut de l’acollida

El procés de sol·licitud de  
Protecció Internacional a Catalunya

CONFLICTE  

AL PAÍS 

D’ORIGEN  

(fugida per motius  

polítics, religiosos,  

ètnics, socials,  

gènere  

orientació sexual)

SOL·LICITUD 
D’ASIL 
al país 

on es vol tramitar,  

frontera  

o territori

1 

Presentar la sol·licitud 
personalment  

el dia de l’arribada  
o en 30 dies màxim

2 

Entrevista  
i valoració

3 
Targeta blanca

4  
Informació  

de drets  
i obligacions

ADMISSIÓ 

a tràmit

Oficina d’asil i refugi  
Ministeri Interior

Comissió Interministerial  
d’Asil i refugi

Procediment ordinari  
(6 mesos) o urgent (3 mesos)

Targeta vermella

RESOLUCIÓ  
(3 o 6 mesos)

ESTATUT 

DE PROTECCIÓ

Permís de treball i residència

Expedició documentació identitat

Accés serveis públics:  

educació, sanitat, etc.

Reagrupament familiar

DENEGACIÓ

Immigració irregular

Sortida en 15 dies

Possible via Llei Estrangeria

NO  

ADMISSIÓ 

a tràmit

Falta competència: 

Tractat de Dublin

Incompliment de requisits

Expulsió en 15 dies

Quan una persona refugiada arriba a l’Estat espanyol 
té dret a presentar una sol·licitud de protecció 
internacional a la frontera o dins el territori, de forma 
personal i abans de 30 dies de l’arribada. 

El tràmit de la sol·licitud implica una entrevista i 
la valoració del cas. Com a sol·licitant de protecció 
internacional es tenen els drets d’assistència sanitària, 
assistència jurídica gratuïta i intèrpret, comunicació a 
ACNUR, documentació (Targeta Blanca) i prestacions 
socials.

També es tenen les obligacions de col·laboració amb les 
autoritats i informació, i de no sortir del territori.

Si la sol·licitud no s’admet a tràmit per incompliment 
dels requisits o per falta de competència, la persona 
ha de retornar al seu país en un màxim de 15 dies. 
Per contra, si la sol·licitud s’admet a tràmit (Targeta 
Vermella), es determina un procediment de resolució 
ordinari (de 6 mesos) o urgent (de 3 mesos). L’Oficina 
espanyola d’Asil i Refugi és l’òrgan de tramitació i 
instrucció de l’expedient; la Comissió Interministerial 
d’Asil i Refugi ho estudia i eleva la proposta al Ministre 
de l’Interior, que resol.

Si han transcorregut més de 6 mesos des de l’admissió 
de la sol·licitud i no s’ha resolt, s’autoritza a la persona 
a treballar per compte propi o aliè, sense limitació 
territorial ni de sector d’activitat. 

Ara bé, si la resolució s’emet es concedeix a la persona 
la condició de refugiat o el reconeixement de la 
protecció subsidiària que atorga un estatus jurídic 
similar al dels nacionals, amb una autorització de 
residència permanent renovable cada 5 anys, la lliure 
circulació (excepte tornar al seu país d’origen) i el dret al 
reagrupament familiar. En canvi, si es denega, s’obliga a 
la persona a sortir del país en un màxim de 15 dies. •
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«Als països europeus el 80% de les 
sol·licituds d’asil són rebutjades»
Àgata Sol i Enrique Santiago  |  Antropòloga experta en l’acollida de persones refugiades i advocat expert  
en drets humans. Tots dos membres de l’associació Ambdrets.

Des de fa uns quants anys Europa està vivint 
una greu crisi humanitària. Milers de persones 
fugen dia rere dia dels seus països en guerra 
per acollir-se a la protecció internacional i 
aconseguir una “vida segura”. Ara bé, el trajecte 
no és gens fàcil.

Àgata Sol i Enrique Santiago són membres 
de l’associació Ambdrets, una entitat sense 
ànim de lucre que lluita per garantir els drets 
de les persones migrants. Ella és antropòloga 
i treballadora social, membre de la Junta 
directiva de la Confavc i té més de 20 anys 
d’experiència en l’àmbit de les migracions i el 
refugi. L’Enrique és advocat expert en drets 
humans. Fins al novembre de 2006 va ser 
secretari general de la CEAR.

El Social.cat els ha reunit per parlar dels drets 
que tenen les persones que busquen un refugi, 
emmarcats en la Convenció de Ginebra de 1951, 
i veure com aquests es compleixen a l’hora de la 
veritat.

Què ens diu la Convenció de Ginebra 
(1951) sobre els drets de les persones 
refugiades? 
E: La Convenció de Ginebra estableix el marc de 

protecció a les persones que pateixen un fundat 
temor de persecució, les quals es coneixen com 
a “refugiades”. Aquest temor pot ser per causes 
religioses, ètniques, polítiques o de nacionalitat, 
així com per pertinença a determinats grups 
socials. Quan l’estat d’acollida té acreditada la 
persecució, s’atorga un estatut de protecció, que 
és l’estatut de refugiat.

A: Aquesta Convenció protegeix els drets 
civils i polítics de les persones, però no fa cap 
referència a tots els altres drets que tenim les 
persones.

Quines opcions té aquesta persona quan 
arriba a un nou país? 
A: Se suposa que si va a parar a un nou país 
adherit a la Convenció de Ginebra, aquell 
estat té la obligació d’oferir-li protecció; i si 
li reconeix que és una persona refugiada ha 
d’oferir-li protecció tant jurídica com social. 
Ha de tenir un programa que afavoreixi el seu 
procés d’integració social al mateix temps que 
una documentació que li doni una estabilitat 
i que garanteixi el principi de no devolució, 
que significa que no se la pot retornar, sota 
cap concepte, al seu país d’origen perquè allà 
podrien patir tortures o un tracte denigrant.

7. Entrevista a Àgata Sol i Enrique Santiago

E: Les polítiques d’asil de refugi, però, són 
molt restrictives. A la dificultat de poder 
abandonar el lloc de la persecució se li sumen 
les polítiques de tancament de fronteres que es 
practiquen a la majoria de països democràtics, 
rics o “del primer món”. Per tant, se li neguen 
les previsions que estableix la convenció als 
sol·licitants d’asil quan arriben a una frontera 
de donar-los un tractament especial diferenciat 
del que pugui tenir un immigrant econòmic.

Si a més aconsegueix travessar la frontera i 
demanar asil dins el país, habitualment els 
estats són molt reticents. Un estat europeu 
no en té prou amb què es presenti un 
refugiat al·legant que patia una persecució 
sinó que demana que demostri que ell o ella 
personalment, en una determinada situació 
de violència, patia aquesta persecució, la qual 
cosa no ho exigeix ni la mateixa Convenció de 
Ginebra perquè no parla de “fets efectius de 
persecució”.

Com es demostra això? 
E: Això la majoria de vegades no es pot 
demostrar, perquè quan una persona pateix 
una persecució, quan ha estat torturada o quan 
serà empresonada, si aconsegueix escapar 
d’aquesta situació, òbviament no demana una 
certificació que diu que l’han estat perseguint. I 
moltes vegades no té documentació per fer-ho. 
Per això la Convenció de Ginebra estableix que 
la protecció ha de donar-se no només als que 
siguin perseguits sinó els que tinguin el “fundat 
temor” de ser perseguits, és a dir, aquells que 

al·leguen que hi ha una situació objectiva 
que acredita que estan en risc de persecució. 
Aquesta és la principal dificultat que posen els 
països receptors de refugiats.

Segons la Declaració Universal de Drets 
Humans de 1948 s’estableixen cinc drets 
que són fonamentals: polítics, civils, 
econòmics, socials i culturals. Per què no 
tots tenen la protecció internacional? 
A: Aquest és el gran debat. La declaració dels 
drets humans no fa una jerarquia de drets 
fonamentals, tots estan al mateix nivell: polítics, 
civils, econòmics, socials i culturals. A l’hora de 
la veritat, però, aquests drets es parteixen. Els 
polítics i civils tenen protecció internacional 
i els altres es queden sense protecció fins i tot 
al propi país. No hi ha una capacitat d’exercici 
d’aquests drets. A més, cal tenir en compte que 
la Convenció de Ginebra es va fer arran de la 
Segona Guerra Mundial pensada per protegir 
a les persones que fugien dels seus països en 
guerra.

Com se sol·licita el dret d’asil? És un 
procés llarg i complicat? 
A: En aquest país es pot sol·licitar a les 
fronteres, explicant que el motiu del seu viatge 
és per acollir-se a la protecció internacional, o 
bé un cop estàs dins el territori. Però tenint en 
compte que la frontera sud de l’Estat Espanyol 
és una tanca de sis metres d’alçada amb doble 
tanca, és evident que el dret d’asil es vulnera. A 
les persones no se’ls facilita l’accés al país per 
poder demanar asil.
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De fet, veiem que els pocs que aconsegueixen 
saltar la doble tanca se’ls retorna. Per tant, no 
hi ha ningú que els hi estigui preguntant quin 
és el motiu del viatge, ni si es volen acollir a la 
protecció internacional. El dret d’asil, doncs, es 
vulnera com a mínim a la frontera sud.

Perquè a algunes persones refugiades 
se’ls accepta el dret d’asil i a d’altres no? 
E: Habitualment als països europeus només 
s’accepta entre un 6% i un 8% anual de les 
sol·licituds d’asil que es presenten i un altre 5% 
de les sol·licituds són rebutjades però s’atorga 
un “estatut subsidiari de protecció” que, encara 
que no sigui un estatut de refugiat, se’ls permet 
romandre al país sota el règim d’estrangeria. Al 
final, el resultat és que entre un 80% i un 85% 
de les sol·licituds d’asil són rebutjades. L’única 
forma d’acreditar una persecució és quan la 
persona perseguida pot, o bé aportar notícies 
als mitjans de comunicació, o ja ha patit la 
persecució i al·lega que seguirà patint-la, o bé té 
signes de tortura, o pot acreditar que a causa de 
la seva condició és perseguit al seu país d’origen 
per condicions ètniques, religioses, polítiques, o 
d’orientació sexual. En general, però, els països 
receptors són molt reticents.

Què passa durant el camí a una “vida 
segura”? 
A: Als països occidentals estem permetent 
que en el camí de la recerca d’una vida segura 
les persones es trobin amb violacions dels 

drets humans. La cosa ja no és que has fugit 
del teu país perquè et perseguien sinó que en 
tot el trajecte et segueixen trepitjant els drets 
fonamentals. Resoldre això és molt fàcil: Es 
tracta de cercar vies perquè les persones puguin 
accedir a països per demanar la protecció 
internacional sense haver d’emprendre aquests 
viatges tan perillosos i tan bèsties. S’hauria de 
poder demanar asil a les ambaixades perquè 
les persones puguin arribar al nostre país 
d’una manera segura. És molt necessari que 
s’estableixin vies segures.

La diferència entre immigrants i refugiats 
és sovint molt estreta. Es pot donar el 
cas, i es dóna, de persones que marxen 
del seu país per la manca d’oportunitats, 
per exemple. Com s’estableix aquesta 
diferència? 
E: En teoria la diferència és que l’immigrant 
ha decidit voluntàriament iniciar aquesta 
itinerància d’un país a un altra, mentre que 
el refugiat no ho decideix voluntàriament 
sinó empès per les circumstàncies. Però això 
també es molt relatiu perquè quan es tracta 
de migracions, no per fer turisme o per 
estudiar o per voluntat, sinó per buscar feina, 
per exemple, el que s’està fent és fugir d’una 
persecució per causes socials, per pertànyer a 
un grup vulnerable. Per tant, aquesta frontera 
és molt difusa i la majoria dels governs ho 
aprofiten per qualificar a la immensa majoria 
dels sol·licitants d’asil d’immigrants econòmics 

i així, d’aquesta manera, evitar haver d’atorgar 
la protecció que estableix la convenció pels 
sol·licitants d’asil, els refugiats.

A: Per exemple, si tu ets agricultor i a causa 
de la desertització del teu país no pots seguir 
treballant, i el teu país no et dona cap altra 
alternativa, això és una emigració voluntària? 
O és una emigració forçosa? Són gent que ha 
hagut de fugir del seu país perquè no tenia 
oportunitats. O bé els que fugen per catàstrofes 
naturals. Fugen per gust o per necessitat? 
Moltes vegades la diferència no és així d’evident 
i es donen moltes causes que obliguen a la gent 
a buscar-se la vida. Aquestes persones també 
mereixen ser acollides.

Tenint en compte que és el govern 
espanyol qui té competències en matèria 
de refugiats, creieu que l’actuació 
d’aquesta administració és suficient? 
E: Les inversions en matèria de sol·licitants 
d’asil són molt escasses i desgraciadament 
moltes vegades les actuacions del govern estan 
pensades per dissuadir els sol·licitants d’asil, 
com ara el Sistema Frontex. Els governs només 
reaccionen quan ocorren crisis humanitàries 
i quan aquesta situació apareix als mitjans 
de comunicació. I ni així, moltes vegades. 
En el cas de la guerra de Síria, el govern 
espanyol es va comprometre a acollir més de 
16.000 refugiats, i a dia d’avui no arriben ni 
a 1.400. S’incompleixen sistemàticament els 
compromisos.

7. Entrevista a Àgata Sol i Enrique Santiago

Fixant-nos en el cas concret dels infants, 
segons el Govern la major part dels 
menors refugiats provinents de Grècia i 
l’Orient Mitjà arriben a l’Estat espanyol 
acompanyats de les seves famílies. Però, 
què passa amb els que arriben sols? 
A: Hi ha una peculiaritat, que jo crec que té a 
veure amb el sistema d’asil espanyol, que és 
que pràcticament no tenim menors sol·licitants 
d’asil no acompanyats, quan en realitat a tot 
Europa n’hi ha. A l’Estat espanyol havíem 
tingut el cas d’algun polissó que era sol·licitant 
d’asil no acompanyat i era menor… però no és 
habitual. A més, és cert que la legislació d’asil 
contempla aquests casos però no hi ha un 
protocol d’aplicació especial per a menors.

Però sí que arriben una bona quantitat de 
menors no acompanyats, encara que no 
siguin sol·licitants d’asil. De fet, el mateix 
Govern afirma que cada vegada n’arriben 
més. On van a parar aquests infants? 
A: Se suposa que aquests infants haurien d’anar 
a un CRAE i allà s’hauria de vetllar perquè 
tinguessin la documentació. El què no tinc tant 
clar és que a aquests infants se’ls documenti 
com a sol·licitants d’asil (almenys fins ara no 
ha passat), o se’ls informi que hi ha un tràmit 
específic per a gent que ha patit persecucions 

i que és la via que han de seguir aquestes 
persones.

Existeixen programes d’atenció i de 
seguiment psicològic específics per a 
infants que arriben sols? 
A: Si són víctimes de greus violacions de drets 
humans no tenen un programa específic de 
contenció, d’acompanyament i de suport amb 
aquesta peculiaritat com a víctima, sinó que 
van a un servei general. •

“No tinc clar que s’informi els menors no acompanyats 
que poden sol·licitar l’asil”
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Protecció internacional 
L’empara concedida amb la protecció 
internacional (terme que engloba tant el dret 
d’asil com la protecció subsidiària) consisteix 
en la no devolució ni expulsió de les persones 
a qui se’ls hagi reconegut aquest dret, així 
com en l’adopció de les mesures previstes en 
la normativa espanyola, la de la Unió Europea 
i en els convenis internacionals ratificats per 
Espanya mentre subsisteixin les circumstàncies 
en virtut de les quals se’ls concedeix el dret 
d’asil o de protecció subsidiària.

Dret d’asil 
El dret d’asil és la protecció dispensada per 
un Estat als estrangers no comunitaris o als 
apàtrides als quals se’ls reconegui la condició de 
persona refugiada.

Persona refugiada 
Es reconeix a tota persona que, a causa de 
fonamentats temors de ser perseguida per 
motius de raça/ètnia, religió, nacionalitat, 
opinions polítiques, pertinença a determinat 
grup social, de gènere o orientació sexual, es 
troba fora del seu país d’origen i no pot o, a 
causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la 
protecció del seu país, o a l’apàtrida què, no 
tenint nacionalitat i trobant-se fora del país on 
abans tingués la seva residència habitual, pels 

mateixos motius no pugui o, a causa d’aquests 
temors, no vulgui retornar-hi, i no estigui 
incurs en alguna de les causes d’exclusió o de 
les causes de denegació o revocació (art. 3 i 6 
L12/2009).

Protecció subsidiària 
El dret a la protecció subsidiària s’atorga a la 
persona que no reuneix els requisits per obtenir 
el dret d’asil però respecte de la qual es donen 
motius fonamentats per creure que, si retorna 
al seu país d’origen, en el cas dels nacionals, o al 
de la seva anterior residència habitual, en el cas 
dels apàtrides, s’enfronta a un risc real de patir 
algun dels danys greus dels previstos per la llei, 
i que, a causa d’aquest risc, no poden o no volen 
acollir-se a la protecció del país d’origen (art. 4 i 
10 L12/2009).

Desplaçament forçat 
Moviment de població fora del seu lloc d’origen 
o de residència habitual, de caràcter temporal 
o permanent, i en general a gran escala, que 
té un caràcter involuntari, és a dir, és motivat 
per la pressió o les amenaçades de factors 
externs actuant aïlladament o en conjunció. Els 
principals factors que causen el desplaçament 
forçat són els conflictes, la pobresa, les guerres, 
la persecució i les vulneracions dels drets 
humans.

8. El vocabulari del dret d’asil

11 conceptes per entendre  
l’acollida de refugiats Targeta blanca 

És el document entregat a la persona sol·licitant 
com a acreditació temporal de la presentació de 
la sol·licitud de protecció internacional.

Targeta vermella 
Si la sol·licitud s’admet a tràmit, la persona 
sol·licitant obté la targeta vermella. És un 
document temporal i s’obté de manera 
automàtica sense cap tràmit addicional. A 
partir dels sis mesos des de l’admissió de la 
sol·licitud de protecció internacional, s’autoritza 
a treballar a l’Estat espanyol per compte propi 
o per compte d’altri, en qualsevol sector i a 
qualsevol lloc de tot el territori.

Persones desplaçades internament 
Són aquells grups de persones o individus que 
han estat forçats a abandonar la seva llar o 
el seu lloc de residència com a resultat d’un 
conflicte armat, d’una situació generalitzada de 
violència, de violacions sistemàtiques dels drets 
humans o d’un desastre natural, i ho han hagut 
de fer dins de les fronteres del seu país.

Apàtrida 
La normativa internacional defineix les 
persones apàtrides com aquelles que no tenen 
cap nacionalitat atorgada per cap estat. La 
major part de països recullen en les seves 
estadístiques persones que veritablement 
s’acullen a aquesta condició, però de vegades 

també inclouen persones de les quals no s’ha 
pogut verificar la seva nacionalitat.

Centre d’internament per a estrangers 
(CIE) 
Segons la normativa espanyola, són 
“establiments públics de caràcters no 
penintenciari” on les persones estrangeres 
sotmesos a expedients d’expulsió són 
retingudes, “de manera cauterar i preventida”, 
abans de ser deportades als seus països d’origen. 

Convenció de Ginebra de 1951 
La Convenció de Ginebra de l’any 1951 defineix, 
d’entrada, qui és un refugiat i qui no. A més, 
determina que un refugiat no ha de ser retornat 
al país on tem ser perseguit. Finalment, descriu  
els drets humans fonamentals dels refugiats 
que són: la llibertat de religió i de moviment, 
el dret a l’educació, la possibilitat de treballar, 
reconeix l’abast internacional del problema 
dels refugiats, i la necessitat de la cooperació 
internacional per solucionar-ho. També obliga 
els estats signants a fer tot el possible per  
acollir. •
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9. Referències

El Social.cat és el mitjà de comunicació de referència del 
tercer sector social a Catalunya. Des de fa vuit anys omple 
un buit informatiu en aquesta matèria i potencia la interacció 
entre diferents agents del sector. El portal és una iniciativa 
de Xadica, una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 
2003 amb l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els 
sectors de la nostra societat.

El portal digital ha decidit impulsar un seguit de debats 
pel territori català, en col·laboració amb la seu de la UVic a 
Granollers, UGranollers. Sota l’epígraf ‘Socialitzant,  col·loquis 
de l’acció social a Catalunya’, la iniciativa pretén erigir-se 
com un pont entre entitats, universitats i habitants d’arreu 
de Catalunya i oferir reflexió i anàlisi entorn a temes socials 
d’actualitat.

El dossier s’emmarca en la quarta d’aquestes jornades que 
porta com a títol ‘Un llarg camí d’arribada: com acollim les 
famílies refugiades?’ i que es va celebrar el 4 de maig del 2017 
a Granollers. •

El Social.cat i les jornades Socialitzant

www.social.cat

www.social.cat/socialitzant

Organitza

Col·labora

Patrocina
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