
           

 

 

Projecte 3172 
ASSISTÈNCIA URGENT A POBLACIÓ REFUGIADA DESPLAÇADA PER LA GUERRA A SÍRIA 

 
RESUM: 

 
La proposta presentada està emmarcada en la situació de crisi aguda 
extrema que es continua vivint a Síria. La violència que sacseja aquest 
país s'ha intensificat en els darreres mesos, especialment a la ciutat de 
Guta on prop de 400.000 persones continuen atrapades. L'ACNUR treballa 
activament per continuar enviant ajuda humanitària a Síria i als països 
veïns, però encara són molts els nens i nenes que busquen un refugi 
segur, en el marc de suport als programes d'emergència per atendre la 
població civil. 
 
D'ençà de l'inici del conflicte, el març del 2011, s'han vist obligades a 
abandonar el país més de 5 milions persones i l'ACNUR estima que hi ha 
més de 6 milions de desplaçats interns que encara depenen de l'ajuda que 
els fem arribar. Moltes famílies es traslladen de poble en poble buscant un 
lloc segur, refugiant-se en escoles, allà on poden, fugint dels bombardejos 
i el foc creuat. S'ha disparat la xifra de morts i la població civil busca 
desesperadament una sortida, atrapada enmig d'una lluita acarnissada. 
 
És necessari sumar tots els esforços possibles per garantir que l'ajuda 
humanitària pugui arribar a la població desplaçada, en la seva majoria 
dones i infants, i cobrir les seves necessitats bàsiques de subsistència: 
aixopluc, aigua, aliments, medicines, ajut a les estructures sanitàries 
bàsiques. 
 
Amb els recursos que es recaptin del Concert Solidari del Cor de  Gospel 
Sant Cugat, es proposa desplegar les següents accions depenent dels 
recursos que es rebin, en un seguit d'accions, amb la lògica que amb molt 
poc és possible ajudar moltes persones afectades pel desplaçament 
forçat. 
 
- Amb 10.000 euros distribuirem 75 tendes de campanya unifamiliars per 
aixoplugar 525 persones. 
- Amb   5.000 euros rehabilitarem un espai d'esbarjo i aprenentatge per als 
nens i nenes refugiats/des. 
- Amb   1.500 euros podrem distribuir 40 bosses d'emergència unifamiliars 
amb utensilis domèstics i de refugi bàsics perquè els refugiats cobreixin les 
seves necessitats essencials. 
- Amb  1.000 euros subministrarem tractament d'alimentació terapèutica 
contra la desnutrició a 25 infants durant 6 mesos.  

 

Sector: 

NFI- Necessitats bàsiques 
 
País / regió:  

Síria. Diverses regions 

 

Durada: 
6 mesos 
 
Entitat que presenta:  

Comitè Català per als Refugiats, 
Catalunya amb ACNUR 
 
Entitat que executa:  

UNHCR-ACNUR 
 
Titulars de drets:  

400.000 persones refugiades 
 
Pressupost 
 
Import total: 7.272,73 € 
Import aprovat: 7.272,73 € 
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Vista del camp de Domiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


