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INTERVENCIÓ D’EMERGÈNCIA PER A L’ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA I 

L’ASSESSORAMENT A LES PERSONES REFUGIADES EN TRÀNSIT A SÈRBIA 
 
RESUM: 

 
Actualment, la principal ruta migratòria de les persones que arriben de 
Grècia, passa per Macedònia, Sèrbia i Hongria. La frontera 
serbohongaresa és el principal punt d'entrada de refugiats en la seva 
ruta cap a Europa Occidental. Només durant el mes d'agost de 2015, 
37.463 persones han sol·licitat asil a Sèrbia, tot superant en aquest mes 
la xifra de demandes d'asil registrades en tot l'any 2015.  
 
El principal focus d'entrada al país és Preshevo, al sud de Sèrbia i a la 
frontera amb Macedònia i Bulgària. Els refugiats creuen el país de sud a 
nord fins a la frontera amb Hongria, principal pas fronterer utilitzat per 
accedir a l'espai Schengen. L'increment d’afluència de persones 
refugiades que arriben a Preshevo, juntament amb el tancament de la 
frontera d’Hongria, on el govern ha construït una tanca de filat i 
concertines, fa que la població refugiada en trànsit es vegi obligada o bé 
a prolongar la seva estada a zones limítrofes a aquesta frontera (on els 
recursos d'acollida són insuficients i on la provisió de  subministraments 
bàsics i articles de primera necessitat és molt limitada)  mentre espera 
la reobertura del pas, o bé a canviar la ruta i continuar cap a altres 
passos fronterers (Romania o Croàcia).  
 
L'arribada de milers de persones a la frontera entre Sèrbia i Croàcia ha 
provocat el tancament d'aquest pas fronterer i el bloqueig de les 
persones refugiades a les proximitats per esperar de la reobertura. 
Aquests fets porten els refugiats a condicions d'extrema vulnerabilitat, 
se’ls esgoten els recursos i l'assistència rebuda és pràcticament 
inexistent. A això cal sumar-hi la presència de mines al llarg de la 
frontera serbocroata, que augmenten el risc dels refugiats.  
 
La intervenció proposada suposa una segona fase que en 
complementarà una primera d'assistència d'emergència a les 
necessitats bàsiques de les persones refugiades en trànsit, que 
actualment s’està executant a les localitats de Subotica i Kanjiza per 
IDC-Sèrbia i Farmamundi.  
 
A més, respon a la crida d'emergència d'ACNUR, que estima en 30,5 
milions de dòlars els fons necessaris per fer front a aquesta primera 
fase de resposta d'emergència i s'alinea amb el Pla inicial de resposta 
davant la Crisi de Refugiats a Europa juny 2015-desembre 2016.  
 
La segona fase intervindrà a les zones fronterers amb Hongria (àrea de 
Subotica i Sonbor) i Croàcia (Departament de Vojvodina: Sid i Odzaci) i 
consistirà en una intervenció modular que inclou dos eixos diferenciats:  
 

 D'una banda, articular un servei mòbil d'assistència 
sociosanitària i psicosocial, traducció i assessoria per a les persones refugiades en trànsit a les zones 
fronteres amb Hongria i Croàcia, amb especial atenció a les dones embarassades, lactants, nens i 
nenes i menors no acompanyats.  

 

 D'altra banda amb el suport del Fons Català es garantirà el proveïment d'articles de primera necessitat; 
shelter, abric, aliments i NFI, amb especial atenció a les necessitats bàsiques de dones i nens/nenes 
refugiats/des. Concretament, es distribuiran kits d'aliments no peribles i kits d'higiene bàsica i es 
distribuiran articles d'aixopluc i abric com tendes, mantes i roba impermeable, ja que l'actual conjuntura 
de bloqueig fa preveure una prolongació de l'estada de les persones refugiades a les zones frontereres, 
que amb la imminent arribada de l'hivern n’incrementarà la vulnerabilitat. Finalment, s'editaran fulletons 
en àrab amb informació bàsica per a la seva estada a Sèrbia.  

 

ENLLAÇ A L’INFORME FINAL 

Sector:  

Assistència sociosanitària 
Kits aliments+higiene+aixopluc 
 
País / regió:  
Sèrbia, frontera amb Hongria i 
frontera amb Croàcia 
 
Durada: 
5 mesos 
 
Entitat que presenta:  
Farmacèutics Mundi 
 
Entitat que executa:  
IDC-Initiative for Development 
and Cooperation 

 

Titulars de drets:  
3.000 persones refugiades 
(dones, infants i nadons 
principalment) 
 
Pressupost 
Import total: 25.000,00 euros 
Import aprovat: 25.000,00 euros 

 

 
 
Assistència mèdica mòbil 
 

http://www.fonscatala.org/upload/archivos/20160613_0142Projecte_2853-Farmamundi-Serbia.pdf

