
APROXIMACIÓ A LA CRISI DELS 
REFUGIATS A EUROPA 

Context general i resposta des dels 
municipis 
Fonts utilitzades: BBC; CEAR (decàleg per a la Solidaritat amb 
persones refugiades i 15 preguntes clau per entendre 
l’emergència dels refugiats a Europa); Beristain (1999) i pròpies 
FCCD 







Què és el dret d’asil? 

 És un dret humà inclòs en la Declaració 
Universal dels DDHH de 1948, desenvolupat 
per la convenció de Ginebra (1951) i el 
Protocol de Nova York (1967) i altres tractats 
internacionals i regionals com la Carta 
Europea de Drets Fonamentals.  

 L’Estat espanyol el reconeix en la seva 
Constitució i el regula a través de la Llei d’Asil 
12/2009 



Per què les persones refugiades es 
veuen obligades a fugir? 

 
 Perquè les seves vides corren un greu perill i 

necessiten protecció. Actualment hi ha més de 
60 milions de persones que pateixen aquesta 
situació 

 No és una situació d’emergència puntual  

 Cal abordar les causes dels desplaçaments 
forçats: l’origen és la guerra 



D’on fugen les persones refugiades? 

 



On estan reclamant asil? 



On estan arribant les persones que fugen?  
Europa està molt lluny de ser el principal destí 





Registered Syrian Refugees 
4,052,011 Source - UNHCR, Government of Turkey 

 

Male (49.7%) Age 
(50.3%)  
Female 

8.9% 0 - 4 8.4% 

10.8% 5 - 11 10.2% 

6.6% 12 - 17 6.2% 

22.2% 18 - 59 23.8% 

1.3% 60 + 1.7% 



Camp de refugiats Zaatari a Jordània 



Camps de refugiats a Turquia 



La majoria de les persones que estan 
arribant a Europa són refugiades? 

 La majoria que estan arribant a països 
frontera exterior de la UE provenen de països 
en conflicte com Siria, Eritrea i Afganistan 

 Al llarg del 2015 han arribat més de 430.000 
persones migrants a través de la ruta de la 
mediterrània, 80% dels quals refugiats 
potencials. 



Camp de Refugiats Palestins de Yarmuk a Damasc, Síria 





Quines són les principals rutes? 



El risc a morir és molt alt 



El trànsit vers l’espai Schengen  



El trànsit vers l’espai Shengen: frontera 
Sèrbia- Hongria (Roszke) i Sèrbia- Croàcia 
(Tovarnik) Font: Reuters i Getty images 



Quin és el rol de les màfies i la raó del 
seu enfortiment? 

Condicions existents en el context de fugida: 

 La inexistència de vies legals segures per obtenir 
protecció provoca que les persones arrisquin les 
seves vides a mans de les màfies 

 Frontex informa que les principals xarxes de tràfic de 
persones operen a Turquia. Els preus fluctuen entre 
els 3.000 i els 5.000€. No hi ha prou dades. 

 El sistema d’enfortiment de les fronteres europees i 
les polítiques de contenció contribueixen a recórrer a 
les màfies. 

 



Què són les quotes d’acollida? 

La UE en resposta a la crisi humanitària ha 
elaborat una proposta de quotes: 

 De reubicació: s’apliquen a persones refugiades 
que han aconseguit arribar a països Shengen 

  De reassentament: persones que estan als 
camps de refugiats a països d’origen, de primera 
acollida i fronterers amb l’espai Shengen  



L’acord de quotes 

 Dimarts  22/09  els ministres de la UE, varen 
aprovar distribuir 120,000 refugiats entre els 
països membres.  

 S’hi oposen Hongria, Eslovàquia, República 
Txeca i Romania. 

 S’ha acordat la distribució de 66.000 
persones, restant-ne pendents 54.000. 



Quina és la resposta de la UE? Les quotes 



Quines necessitats té una persona 
refugiada? 

 Les persones refugiades es troben en una situació de 
vulnerabilitat extrema 

 La migració forçada pot durar mesos o anys. El 
trànsit per diversos països fins arribar a lloc, 
demanda de manera urgent cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació, allotjament, serveis de salut, 
roba. 

 Necessitats d’atenció psicològica 

 Necessitats d’assistència jurídica 

 Inserció: mecanismes per a la integració: aspectes 
laborals, educatius, lingüístics, socials, etc. 



La resposta del Fons Català: 
Campanya emergència: destí dels 
recursos 

1. Assistència en les rutes de fugida. Cobertura de 
necessitats bàsiques: alimentació, salut, higiene, 
atenció psicosocial i salvament marítim, a tres 
àmbits:  
 Països de primera acollida: Líban, Jordània, Turquia... 
 Països dins l’espai Schengen: Grècia, Hongria, Itàlia... 
 Països frontera amb Schengen: Macedònia, Sèrbia... 

  
Objectius:  
Assegurar condicions més dignes durant el trànsit+ 
Protecció+denúncia 

 



Campanya emergència: destí dels 
recursos 

2. Una part dels recursos es destinaran al suport 
a municipis afectats en ruta, en un 
enfocament de cooperació de municipi a 
municipi i de diplomàcia de ciutats. 

 

3. Una part dels recursos es destinaran a 
desplegar l’eix de Sensibilització i Educació 
pel Desenvolupament. 

 



Campanya d’Emergència: funcionament 

 Totes les aportacions rebudes formaran part 
d’un fons comú. Els recursos es destinaran a 
accions concretes que el Fons Català 
identifiqui, d’acord amb les necessitats 
identificades i peticions realitzades, a través 
dels projectes presentats per les entitats 
humanitàries i als municipis implicats a les 
fronteres afectades per la crisi. 

 



Destí de les aportacions recollides 

Àmbit País Nº 

Països de primera acollida i origen LIBAN 3 

SÍRIA 2 

IRAK- Kurdistan 1 

Països europeus fora de l’espai Shengen SÈRBIA 2 

SÈRBIA-MACEDÒNIA-
CROÀCIA 

1 

Països europeus dins de l’espai Shengen GRÈCIA 2 

ITÀLIA 1 



SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A 
LA MEDITERRÀNIA. LÍNIA 1 – PROJECTES PRESENTATS (quadre actualitzat 07/10) 
 Núm. Títol País Presentat  Import total  Aportació 

sol·licitada 

1 Atenció medicosocial a la població refugiada 

víctima de la crisi a Síria i comunitats d’acollida 

al districte de Saida, Beirut 

Líban Creu Roja Catalunya 282.245,13 40.000,00 

2 Intervenció d’emergència per a l’assistència 

sociosanitària i l’assessorament a les persones 

refugiades en trànsit a Sèrbia 

Sèrbia-Hongria Farmamundi 25.000,00 25.000,00 

3 Millora de l’accés a serveis de protecció i 

d’educació en emergències per a nens i nenes 

afectats pel conflicte en la governació d’Al-

Hasekeh 

Síria Save the Children 213.653,00 24.986,00 

4 Suport a Grècia en la resposta humanitària a la 

crisi dels refugiats 

Grècia Save the Children 5.324.605,00 25.000,00 

5 Crisi persones refugiades a Europa: tramesa de 

material humanitari a Sèrbia 

Sèrbia Creu Roja Catalunya 21.400,00 21.400,00 

6 Contribució a l’establiment d’unes condicions de 

vida adequades i a l’accés a necessitats 

bàsiques de les poblacions molt vulnerables 

sirianes refugiades al Líban 

Líban Fundación Acción 

contra el Hambre 

60.704,74 60.704,74 

7 Assistència urgent a la població siriana  

refugiada a l’Irak 

Irak- Kurdistán ACNUR- Comitè 

Català 

90.000,00 90.000,00 

8 Atenció primària en salut i suport psicosocial per 

a persones refugiades i migrants a Grècia 

Grècia Metges del Món 29.950,00 29.950,00 

9 Accés a la salut sexual i reproductiva incloent 

les víctimes de violència sexual i de gènere per 

a persones refugiades i migrants a Itàlia 

Itàlia Metges del Món 29.600,00 29.600,00 

10 Garantint condicions mínimes de salubritat en 

emplaçaments crítics per a la població desplaçada 

pel conflicte de Síria 

Síria Asociación Comité 

Español de la UNRWA 

100.000,00 30.000,00 

11 Lliurament d’Ajut en Efectiu per Cobrir Necessitats 

Bàsiques de les Famílies Sirianes Vulnerables 

Refugiades al Líban. 

Líban Fundació World Vision 

International 

45.969,39  30.000,00 

12 Suport a població refugiada de diferents orígens que 

arriben cercant asil a Europa pel corredor dels 

Balcans, mitjançant les arts escèniques i la comicitat 

Macedònia 

Sèrbia 

Croàcia 

Pallasos Sense 

Fronteres 

102.235,00 25.000,00 

  L 

total 431.640,74 



Tenir en compte la força de la gent 

 Les persones damnificades no són víctimes 
passives i permanents. En els moments més 
crítics les persones poden desenvolupar 
alguns mecanismes per afrontar la situació. 

 

 L’important rol de la societat catalana durant 
la guerra dels Balcans pel que fa a l’atenció de 
persones refugiades 

 

 

 



Focus en la situació, no en la 
condició 

 
 Cal un enfocament que parteixi de la situació 

viscuda per la gent, del context de la crisi i no 
de la condició com a grup o persona.  

 Això converteix el problema en quelcom 
individual, malgrat que la causa sigui social, i 
els canvis recauen sobre les persones i no en 
la societat.  

 Les persones damnificades “són persones 
normals en condicions anormals” (Beristain 1999). 

 



Comprendre l’experiència de la gent i la 
seva cultura 

 Cal comprendre com les persones afectades 
viuen, interpreten i reaccionen davant la crisi. 
La resposta a la situació d’emergència té a 
veure amb la seva cultura i la seva història.  

 



Mitjans de comunicació 
 
 Durant la fase de primera emergència els 

mitjans són un altre actor de la situació de 
catàstrofe.  

 La seva acció té un paper ambivalent ja que 
per un cantó ajuden a conèixer la situació i 
convocar l’ajut, però per l’altre poden generar 
informacions contradictòries i magnificar o 
ignorar determinats problemes. 



La primera necessitat: la 
dignitat 

  
 Cal treballar des de l’enfocament de drets, 

orientat a la promoció i protecció dels drets 
humans 

 L’enfocament de DDHH situa les “víctimes” 
com a titulars de drets i identifica tot allò al 
que tenen dret i les administracions i entitats 
com a titulars de deures, i identifica les 
obligacions que els hi pertoca complir. 

 

 



 

PRINCIPIS BÀSICS A TENIR EN 
COMPTE 

 



Principis bàsics a tenir en compte 

 Les persones refugiades fugen de la violència 
i la persecució i tenen dret a rebre una 
adequada protecció i una acollida digna. La 
compassió no és suficient.  

 Cal actuar exigint als responsables polítics 
que compleixin las seves obligacions 
d’acollida i protecció de les persones 
refugiades. 

  Cal exigir espais de diàleg entre les 
administracions públiques competents i les 
organitzacions socials  especialitzades. 



Principis bàsics a tenir en compte 

 Cal enfortir la xarxa d’acollida existent i 
possibilitar que la societat civil s’impliqui 
sumant esforços i evitant que es generin 
accions paral·leles. 

 Cal fugir de l’assistencialisme i articular 
respostes conjuntes des de les 
administracions, les entitats i la ciutadania 
compromesa 

 L’estratègia d’acollida va més enllà de dotar 
de sostre i manutenció a les persones 
refugiades. Cal una atenció integral. 



Principis bàsics a tenir en compte 

 L’acollida ha d’incorporar un eix de treball en 
matèria de sensibilització i EpD transversal a 
tot el procés d’acollida  i conjunt entre 
administracions públiques i entitats. 

 

 Les mostres de solidaritat cal adreçar-les vers 
l’acompanyament de les persones refugiades 
i la cooperació en els seus processos 
d’incorporació a la vida social quotidiana 



 

ARTICULACIÓ DELS DIFERENTS 
ACTORS EN L’ ACOLLIDA DE 

REFUGIATS 



L’ acollida de refugiats:  xifres 

 160.000 (120.000 reubicats i 40.000 
reassentats) refugiats es distribuiran per 
països europeus  

 Més 500.000 ja han arribat a UE 

 Es calcula que a Espanya arribaran 15.000 en 2 
anys i de forma progressiva 

 La GC estima que pot ser que el 20% arribin a 
Catalunya: 3.000 persones en 2 anys 

 La UE destinarà 6.000 €/pax/any (fins a 2 anys) 
via Ministeri de l’Interior i gestionat a través de 
Creu Roja, CEAR-CCAR, ACCEM 

 



 
El posicionament de l’Estat espanyol 

 L’asil és una competència estatal (Ministeri de 
l’Interior). Fins el setembre de 2015 el Govern 
espanyol s’ha mostrat reticent a assumir les 
quotes de reubicació proposades per la CE.  

 La pressió de les organitzacions socials i els 
ajuntaments i l’opinió pública ha tingut un 
efecte determinant en el canvi de postura del 
govern que està activant el dispositiu 
d’acollida en coordinació amb les CCAA   



El govern de Catalunya 

 La Generalitat a través de la Direcció General 
d’Immigració ha activat un comitè operatiu multiactor per 
gestionar la crisi dels refugiats i planificar el pla d’ 
acollida, que inclou tres blocs: 
 
Bloc  municipalista:  FMC, AMC, Diputacions, Aj 

Barcelona, Fons Català 
Bloc del Govern de Catalunya: departaments de la 

Generalitat (Ensenyament, Salut, Empresa i Ocupació, 
Direcció Gral de Política Lingüística) 

Bloc de les entitats socials: 
 - Entitats  especialitzades amb competències amb 

matèria d’asil: 
        CEAR-CCAR, Creu Roja i ACCEM 
 - Altres Entitats: ACNUR, ACSAR, CARITAS, 

SICAR.CAT,  
        Plataforma MAREMORTUM  

 



El govern de Catalunya 

 

 

 S’han creat cinc grups operatius 
o Sensibilització i pedagogia 
o Inventari de recursos (habitatge, serveis, etc) 
o Acolliment 
o Ocupació  i ocupabilitat 
o Salut 

 
 

      
  



Grups de Treball 

Sensibilització:  

Guia de plans d’ acollida per refugiats 
i municipis 

Construcció de discurs crític  

Preparació de materials d’Educació 
per al Desenvolupament 

 

 

 



Grups de Treball 

 Inventari i recursos:  
Fitxa comuna informatitzada per 

administracions públiques, particulars i 
empreses per sistematitzar dades dels 
recursos materials i no materials 
disponibles.  

      

    Cada ajuntament rebrà la fitxa via 
Departament de Governació 

 



Grups de Treball 

Acollida 
1a fase) Acollida a Catalunya: 

Recepció: Arribada al Prat i trasllat a 3 punts del territori: 

 Casa Bloc- titularitat la Generalitat 

 Manresa- titularitat Ordre Hospitalari de Sant Joan de 
Déu 

 La Conreria, Tiana- titularitat Arquebisbat 

 

diagnòstic refugiats per part d’entitats, creuament 
d’aquesta informació amb recursos informatitzats per 
determinar on seran traslladats. La distribució territorial 
es farà d’acord a drets i necessitats dels refugiats 

 



Grups de Treball 

 Acollida 

2a fase) Integració 

 Ensenyament, integració socio-cultural,  
homologació de titulacions acadèmiques, 
aprenentatge de llengües oficials, salut, 
mentories i acompanyament a famílies… 

 



Grups de Treball 

 Ocupació i Ocupabilitat:  

       Les persones refugiades tenen permís de 
treball als 6 mesos d’haver sol.licitat asil 
desconeixement document identificatiu per 
part d’empresaris 

 

 

 

 



Els municipis 
 Els municipis són l’espai de govern més proper a la ciutadania. 

 Les competències de proveïment de serveis són crucials a l’hora 
d’implementar el pla d’ acollida 

 Tenen un rol fonamental en el procés d’integració de les persones 
nouvingudes 

 Tenen un rol crucial en la pressió i denúncia davant la passivitat i 
manca de voluntat política d’altres nivells de govern 

 Són un actor clau de la cooperació descentralitzada i la solidaritat 
entre els pobles 

 Poden articular vies per a la participació de la ciutadania de 
manera organitzada i coordinada 

 Ja sigui de manera directa o a través del Fons Català, poden 
destinar recursos per al suport de la població refugiada en trànsit. 

 



El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

  
 Reunió extraordinària el 04/09 on s’acorda 

donar una resposta des dels municipis a la 
crisi dels refugiats 

 

 S’obra Campanya d’Emergència de Suport a 
l’acollida de població refugiada en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània (p.2833) 

 

 



El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 

 Es defineixen 5 eixos d’intervenció: 

1. Rutes de Fugida 

2. Suport municipis de la ruta 

 3 i 4. Planificació i gestió de l’ Acollida 

5. Sensibilització 

 

 

 



XARXA ASIL.CAT 

 Agrupació d’entitats que tenen com a fita 
millorar les capacitats d’acollida i de 
reconeixement dels drets de les persones que 
han patit desplaçament forçat 

 

 Comunicat acollida refugiats (29/09/15) 

     Evitar xarxes paral.leles, garantir acollida 
professional, integral i especialitzada i els 
recursos per afavorir processos de plena inclusió, 
sensibilitzar a la ciutadania i desenvolupar una 
política catalana de protecció internacional 

 



Recomanacions  

 Es recomana als ajuntaments col·laborar amb les 
entitats ciutadanes que vulguin organitzar 
accions solidàries al municipi de suport als 
refugiats.  

 Es desaconsella les campanyes de recollida de 
materials de qualsevol tipus. Són més efectives 
les aportacions econòmiques perquè les entitats 
especialitzades puguin adquirir els materials 
necessaris adequats a cada circumstància 

 




