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Àrquies 
BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 
Any 2013, Nº 13. Juny 2013, 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 
 

 

Nou informe de CEAR sobre la situació de les 
persones refugiades a Espanya. 

Miguel Pajares: President de la CCAR 
 

 
 
Al mes de juny, com és habitual, 
CEAR presenta el seu informe 
anual i, en el d’aquest any 
destaquen alguns aspectes que 
volem comentar. En 2012, les 
sol�licituds d’asil es van reduir 
notablement en tots els països del 
sud d’Europa, mentre 
augmentaven en tota la resta. 
Aquest fet tan sols es pot explicar 
per les creixents dificultats que 
tenen els sol�licitants d’asil per a 
arribar als països europeus de 
l’àrea mediterrània. Les mesures 
adoptades contra la immigració 
irregular estan impedint que 
arribin també aquelles persones 
que podrien ser mereixedores de 
protecció internacional. Aquest 
tipus de mesures inclouen allò que  
denominem “externalització de les 
fronteres”, ja que els països 
europeus han aconseguit que 
molts països veïns col�laboren en 
aquesta lluita contra la immigració 
irregular (il�legal, diuen els 
governs) impedint que aquelles 
persones que podrien sol�licitar  
 
 

 
 
asil s’apropin a les nostres 
fronteres. Aquesta situació és 
expressiva de la mesquinesa amb 
la qual els països europeus 
afronten el compliment dels seus 
compromisos en matèria d’asil i 
refugi, doncs s’ha de tenir en 
compte una altra de les 
informacions que aporta l’informe 
de CEAR, que les 4/5 parts de la 
població mundial refugiada està 
acollida en països de baixos 
ingressos (els anomenats països 
en desenvolupament).  
A Espanya, l’any 2012 va aportar 
la dada més baixa de les últimes 
dècades en nombre de sol�licitants 
d’asil. Es van rebre 2.565 
sol�licituds, dada que pot 
comparar-se amb la d’Alemanya 
(77.540) o amb la de França 
(60.560), països en què va 
augmentar el nombre de 
sol�licitants respecte a l’any 
anterior. Però a més a més, a 
Espanya es va produir un descens 
quant a resolucions favorables de 
les sol�licituds realitzades: el 
20,19% dada que, d’altra banda, 
queda per sota de la mitjana 
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europea que és del 26,65% 
(13,87% concessions d’asil, 
10,39% de protecció subsidiària i 
2,38% per raons humanitàries). 
Cal denunciar de forma especial 
les resolucions desfavorables que 
es van produir a moltes sol�licituds 
presentades per nacionals de 
Costa d’Ivori, malgrat que les 
recomanacions de l’ACNUR (així 
com la jurisprudència de la 
Audiència Nacional al respecte) 
anaven en sentit contrari.  
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Reflexions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mali ha passat del setè al sisè lloc, 
començant pel final, de l’Índex de  
Desenvolupament Humà1, i tots els 
indicadors mostren una caiguda de 
posicions de la qualitat de vida 
dels seus ciutadans: Almenys el 
77% dels malians viuen per sota 
del nivell de pobresa, la major part 
d’ells no tenen accés a l’aigua 
potable, ni a serveis sanitaris de 
cap índole. Alhora, impera una alta 
taxa de mortalitat d’infants i dones 
embarassades2, una classe política 
altament corrupta3 i una societat 
que tolera àmpliament la mutilació 
genial femenina4 i que afavoreix 
als homes en cas de separació. A 
tot això cal afegir-hi la inestabilitat 
política incessant, fortament 
marcada per conflictes ètnics 
latents i aspiracions d’autogovern  
 
 

                                                 
1 PNUD Índex Desenvolupament Humà, 2012  
2 S/2013/189 Report of the Secretary-General 
on the Situation in Mali (26/03/2013) 
3 USDOS - US Department of State: Country 
Report on Human Rights Practices for Mali 

2011 (24/05/2012) 
4 OFPRA Office Français de Protection des 
Refugies et Apatrides, Rapport les Mutilations 
Génitales Féminiles au Mali (18/11/2008)  

 
 
 
dels tuaregs del nord, resultat 
d’una configuració de fronteres 
com a mínim qüestionable. 
 
Part de l’exèrcit, liderada pel 
capità Amadou Sanogo i gens 
satisfeta amb els esforços 
governamentals pel control dels 
rebels del nord, va protagonitzar 
un Cop d’Estat el 22 de març de 
2012 sota el nom de Comissió 
Nacional per a la Restauració de la 
Democràcia i de l’Estat,  i va 
deposar al llavors president 
Amadou Toumani Touré. L’abril 
següent, el Moviment Nacional 
d’Alliberació de l’Azawad (MNAA), 
amb el suport dels grups Ansar 
Dine, el Moviment per la Unitat i la 
Jihad a l’Àfrica Occidental (MUJAO) 
i Al-Qaeda del Magreb Islamic 
(AQMI), va proclamar la declaració 
unilateral d’independència del nord 
del país. 
Els grups aliats, poc a poc, es van 
anar distanciant del MNAA, mentre 
que expandien l’ús de la sharia a 
les ciutats del nord. Les tensions 
internes de la coalició han arribat 
al seu trencament quan els grups 

 

El conflicte de Mali: Informe de la     
situació 

Per Oriol Vallès Freixas  –  Àrea Servei Jurídic i Àrea 
d’Incidència 
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aliats al MNAA van decidir avançar 
en direcció al sud  per estendre la 
Llei Islàmica a tot el país. 
 
Arribats a aquest punt, l’exèrcit 
nacional, amb el suport del MNAA 
que va rebaixar les seves 
reivindicacions, va intentar frenar 
l’avanç dels rebels, però l’ofensiva 
a la ciutat de Konna va fracassar i 
les tropes es van retirar. Pocs dies 
després les autoritats van 
demanar l’ajuda de França per 
restaurar la sobirania nacional del 
país; i França, preocupada pels 
seus interessos postcolonicals, 
econòmics i geoestratègics de la 
regió, i en concret, per les 
reserves mineres del país, va 
respondre amb fermesa 5.   

A finals de gener, gràcies a la 
coordinació entre d’ambdós 
exèrcits i l’ECOWAS es va poder 
restablir el control de la major part 
de les ciutats del nord controlades 
pels rebels, com ara Diabaly, 
Douentza, Konna i Tombuktu. Com 
a resultat d’aquesta intervenció, 
els grups islamistes radicals es van 
dispersar a regions inhabitades del 
nord i països fronterers, però la 
situació segueix sent volàtil. Els 
tres grups islamistes radicals 
s’organitzen en guerrilles i han 
contraatacat a les ciutats de Gao, 
Tombuctu i Kidal, entre d’altres. 

                                                 
5 Només cal recordar l’atac protagonitzat per 
salafistes al complex gasístic d’amenas al sud 
d’Argelia (veure: Le monde diplomatique en 
español, ¿Qué hace Francia en Mali? nº 208, 
Febrer 2013. Pàgs. 1 -2) 

 
  Font: Wikimèdia. 
http://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Northern_Mali_conflict.svg 
 

En conjunt, la situació de 
crisi humanitària és molt greu. Al 
2012, més de 4,3 milions de 
malians necessitaven assistència 
degut a la crisi alimentaria, 
aproximadament 747 mil persones 
necessitaven menjar de forma 
immediata i 1,3 milions estaven en 
situació d’inseguretat alimentària6.  
Actualment, la situació de crisi 
humanitària al Nord és encara més 
crítica. Afloren noves necessitats 
com la prevenció i el suport de les 
víctimes d’agressions de tot tipus, 
mutilacions, agressions sexuals, 
de violència de gènere, 
d’assistència a nens, etc. 
 
La vulneració de DDHH segueix 
sent una de les majors 
preocupacions del país on regna la 
impunitat: arrestos il�legals, 
execucions extrajudicials i 
desaparicions forçoses; centenars 

                                                 
6 S/2013/189 Report of the Secretary-General 
on the Situation in Mali (26/03/2013) 
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de reclutaments de nens per 
exercir de soldat, violacions, 
matrimonis forçats, destrucció i 
saqueig de propietats; atacs a 
hospitals i escoles, atacs contra 
periodistes i mitjans de 
comunicació, destrucció de 
mausoleus i manuscrits, etc. A 
més a més, la inestabilitat també 
ha augmentat amb l’aparició de 
nous models de violència 
executada per l’exèrcit malià 
contra les comunitats àrab i 
tuareg, així com contra altres 
comunitats que són percebudes 
com a possibles associats o 
cooperants amb els grups rebels7.  
 
Així mateix, la paralització de la 
cooperació al desenvolupament, la 
pujada dels preus fruit de 
l’escassetat i l’abandó dels 
principals projectes d’inversió 
estan produint un efecte molt 
negatiu per la falta de treball del 
país i la manca d’accés a l’ajuda 
humanitària8, que només suma el 
20% de la quantitat requerida 
inicialment9. 
 
En conseqüència, el nombre de 
desplaçats interns i de refugiats ha 
seguit augmentant en els darrers 
mesos. Des de l’abril de 2012, 
més de 470.000 persones han 
fugit del nord de Mali, dels quals 
65.000 ho han fet des del mes de 
gener. La situació al nord ha 
produït 177.637 refugiats, la 
                                                 
7 HRW – Human Rights Watch: Mali: Coup 
Leaders Must Respect Rights (23/03/2012) 
8 UNHCR , Priority Actions and analysis of 
humanitarian needs following the escalation of 

the conflict in January 2013 in central and 

northern Mali (11/03/2013) 
9 S/2013/189 Report of the Secretary-General on 
the Situation in Mali (26/03/2013) 

majoria repartits entre Mauritània, 
Níger i Burkina Faso10; i un total 
de 292.648 desplaçats interns, 
dels quals el 60% es troba al sud i 
al centre del país. Segons 
l’Organització Internacional de les 
Migracions, el 90% no ha retornat 
encara als seus pobles.  
Tal es la inestabilitat que l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides 
per als Refugiats manté la seva 
recomanació de maig de 2012 de 
no retornar cap nacional de Mali al 
seu país d’origen. 
 
Actualment, dins del quadre 
polític, els esforços del President 
interí, Dioncounda Traoré, es 
centren en aconseguir el 
cessament de l’ús de les armes 
per poder celebrar unes eleccions 
justes i lliures, legislatives i 
presidencials, previstes per a finals 
de juliol, on l’actual equip de 
govern no serà elegible. 
Correspondrà al nou president 
electe la recerca d’una 
reconciliació de sastre entre 
Bamako i els diferents grups del 
nord. 
 

Des de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat instem al 
Govern espanyol a reconèixer la 
situació de vulnerabilitat dels 
nacionals de Mali al territori 
Espanyol i a que, en aquest sentit, 
actuï amb escrupolosa diligència 
d’acord amb les recomanacions 
internacionals de les que disposem 
fins a dia d’avui. 

 
 

                                                 
10 Op. Cit. 
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                                  Testimoni

 
 
“El 85 % de les dones a Mali 
son víctimes de la mutilació 
genital femenina”1 

 
Clitoridectomia, ablació, 
amputació, extirpació, infibulació, 
o també eufemísticament mal 
anomenada circumcisió femenina. 
 La Mutilació Genital Femenina 
(MGF) és una pràctica no tan sols 
vexatòria sinó inhumana, que 
sotmet la dona en forma de 
tortura, limitant-ne la seva 
llibertat sexual i condemnant-la a 
patir un trauma psicològic i uns 
dolors que l’acompanyaran la resta 
de la seva vida: hemorràgies 
internes greus, problemes urinaris, 
quists, infeccions, infertilitat, 
complicacions al part, augment del 
risc de mort del nadó i, en alguns 
casos, la impossibilitat de 
mantenir relacions sexuals o, fins i 
tot, la mort per infecció. 
 
A Mali, el 85 % de les dones són 
víctimes d’aquesta pràctica. A 
l’Awa li van practicar als 13 anys, 
un any abans d’obligar-la a casar-
se. Avui ens acompanya amb la 
seva actual parella, en Bouba, 
també nacional de Mali i sol�licitant 
d’asil. 
L’Awa i en Bouba esperen una 
nena i no volen que passi pel 

mateix que el 98% de les dones 
de la seva ètnia, Malinké, o que el 
92’6% de les dones de la seva 
regió, Bamako.11 
 

1. Com era el vostre dia a dia a 
Mali? 
Bouba: Treballava de vuit del matí 
fins les quatre de la tarda. Després 
veia els amics i tornava a casa 
amb la meva companya. Feia de 
publicista amb l’ordinador, amb 
l’Illustrator i el Fotoshop,  però la 
meva dona no treballava i jo 
cobrava molt poc.  
Awa: A mi la meva mare em va 
programar un matrimoni amb el 
fill d’una amiga seva quan jo tenia 
14 anys, ell era més gran que jo. 
Em passava tot el dia treballant 
amb la meva mare, teníem una 
parada on veníem cremes 
corporals i menjar preparat. 
M’emportava cada dia a les meves 
filles amb nosaltres per cuidar-les.  
 

2. Per què vau decidir marxar? 
Awa: Jo vaig marxar d’allà perquè 
em van obligar a casar-me amb 
algú a qui jo no estimava. El meu 
exmarit em va forçar i picar 

                                                 
11 D’entre la població de 15 i 49 anys. Fonts: 
Enquête Démographique et de la Santé au Mali 

2006 (EDSM-IV) ;  OFPRA Rapport les 
Mutilations Génitales Féminiles au Mali 
(18/11/2008) 

Testimoni : la Mutilació Genital a Mali 
Per Oriol Vallès Freixas  –  Servei Jurídic i Àrea d’Incidència 
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moltes vegades, vaig arribar a 
perdre un fill per culpa de les 
seves pallisses.  A més, bevia 
molt, mai estava a casa, i cada nit 
sortia a la discoteca i de vegades 
portava altres dones. Si m’hagués 
quedat allà, la meva família 
m’hauria forçat a tornar amb ell, i 
algun dia m’hauria fet molt de 
mal. 
Coneixia un noi de Mali que vivia a 
Europa. Estava a Bamako de 
vacances, i em va ajudar a 
aconseguir el vol i el visat per 
poder arribar fins allà. 
Bouba: El meu patró em va enviar 
a França a fer un curs de formació 
per utilitzar una maquinaria nova. 
Em va prometre que a partir de 
llavors em començaria m’apujaria 
el salari. Vaig començar a treballar 
més hores i no hem pagava ni tan 
sols la nòmina. Fart que el meu 
patró m’explotés, vaig anar de 
vacances a França, amb avió, i 
vaig decidir no tornar per poder-
me guanyar millor la vida. 
 

3. En què consisteix el ritual 
l’ablació?  
Awa: Depèn de la família. Hi ha 
famílies que ho fan quan la nena 
té un mes o dos. D’altres un any o 
dos, i altres que els ho fan als 
dotze o tretze anys. Depèn de la 
teva ètnia o del lloc on vius, però 
és sempre la família, els avis, els 
tiets, qui decideixen el moment. 
Els pares biològics no tenen un 
pes especial. 
En el meu cas, tenia 13 anys i 
érem 15 noies. Jo en coneixia a 
quatre del meu barri. Un dia ens 
van organitzar una excursió. Ens 
van dir que anàvem a conèixer el 
nostre poble d’origen i vam anar-

hi amb una dona de la nostra 
família cada una.  Cap de 
nosaltres sabia el que ens anaven 
a fer. Vam anar fins al poble amb 
una gran furgoneta i en total vam 
estar-hi una setmana.  
Noumú és la ètnia que s’encarrega 
de fer l’escissió, són ells qui 
coneixen com s’ha de fer. Ens van 
fer l’excisió amb un ganivet, sense 
cap calmant. Recordo que quatre 
persones ajudaven a la noumú, 
cada una m’aguantava d’una 
extremitat mentre la dona ens 
tallava amb el ganivet. És molt 
dolorós, i la única medicació que 
ens donen després són unes flors 
bullides amb aigua per netejar-nos 
la zona. 
Després vam tornar al poble, on 
ens esperaven per fer la 
celebració. 
 

4. I després? Quines 
repercussions té al llarg de la 
vida? 
Awa: La família ens explica que 
ens fan l’escissió per no patir dels 
homes, ens diuen que així els 
sentiments ens baixen perquè les 
relacions sexuals no són el mateix. 
Si l’escissió està mal feta i et 
tallen malament o massa, cada 
vegada que tens relacions sexuals 
perds sang. Si el que t’ho fa no en 
sap prou pots tenir molts 
problemes.  
Hi ha moltes noies que cada 
vegada que pixen o passen mol 
malament, o moltes d’altres tenen 
dificultats per mantenir relacions 
sexuals, pel que després les 
maltracta el seu marit. Algunes 
dones experimenten també canvis 
en el cicle menstrual. 
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Jo, personalment, em vaig enfadar 
molt amb la meva família. Recordo 
que després que se’m practiqués 
no podia pràcticament caminar, ni 
fer pipi. Va ser molt dur. Mai els 
ho perdonaré. Si faig l’amor jo no 
tinc cap sentiment, per mi és com 
si no passes res, i això no és vida 
(sospir). No sé com explicar-t’ho...   
 

5. I a la teva filla, Bouba, també li 
van practicar? Vas fer alguna 
cosa per evitar-ho? 
Bouba:  Jo no n’estava al 
corrent... En aquell moment la 
meva filla tenia tres anys. La meva 
mare, que cuidava d’ella moltes 
vegades, la va agafar i va portar-
la amb la noumú a que li ho 
fessin. Els noumú no han estudiat, 
no han anat mai a l’escola per 
aprendre res sobre la medicina, 
tot el que saben ho  han après 
dels seus avantpassats.  
Recordo que a la meva filla li feia 
molt de mal al pixar. Al principi no 
entenia perquè ja que ella no m’ho 
explicava, però les vaig sentir 
parlar i va ser així com, 
posteriorment, me’n vaig adonar.  
Va ser així com ho vaig saber. 
 

6. Si les dones saben el dolor que 
produeix i els efectes 
secundaris tan terribles que té, 
per què permeten que se 
segueixi fent?  
Bouba: No totes les persones a 
Mali són conscients de les 
conseqüències que té l’ablació. El 
que si que tothom pensa és que si 
no se li practica farà l’amor amb 
molts homes. Han fet entrar això 
al cap de la gent d’allà. 
Per posar-te un exemple, si has 
viscut tota la vida en un lloc on 

tothom camina només amb el peu 
esquerra tu acabaràs fent el 
mateix. 
Awa: Si, totalment d’acord. De 
cada 500 dones a Mali, a 499 els 
han practicat l’ablació. És una 
tradició impossible de canviar. A 
dia d’avui encara se segueix 
practicant. Tinc un germà gran 
que junt amb la seva dona li van 
practicar a la seva filla ara fa 
només dos mesos. 
Molt rarament una persona es 
casarà amb tu si no t’has fet 
l’escissió. Els pares estan obligats 
d’alguna manera a fer l’escissió als 
fills, i si ells no ho volen, no 
importa. La família pot decidir per 
ells sense cap tipus de limitació.  
Recordo un dia que en un 
programa de televisió feien un 
debat sobre l’ablació. Les dones 
grans deien ‘si ho han fet els meus 
avis i els meus besavis, per què no 
ho haurien de fer els meus nets?’. 
És una forma de pensar molt 
arrelada i cal molta educació. 
 

7. Actualment, què passaria si 
tornéssiu a Mali?  
Awa: Si tornéssim a Mali  ens 
agafarien la filla i tant bon punt 
ens despistéssim se l’emportarien i 
li farien l’escissió. Aquí a Europa hi 
ha fills que s’atreveixen a portar 
els pares o a la família a la policia, 
a la justícia. A Àfrica no és així. Si 
el teu pare o la teva mare, o 
qualsevol membre de la teva 
família et fa alguna cosa, no tens 
res a fer-hi. Què has de dir? Si vas 
a la policia com a molt et 
retornarà a casa dels teus pares i 
els dirà que no tenen un bon fill. A 
Àfrica no podríem protegir-la. 
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Bouba: D’altra banda, si tornéssim 
a África la seva família la 
pressionaria perquè tornés amb el 
seu exmarit, que la maltractava, i 
les filles biològiques de l’Awa 
seguirien en possessió de la 
família d’ell perquè, segons el 
sistema patriarcal d’allà, 
pertanyen a la família de l’home. 
De la mateixa manera, la meva 
filla amb la meva excompanya 
vindria a viure amb nosaltres.  
Amés, les condicions del país han 
anat empitjorant els darrers anys. 
La inseguretat, la guerra, la falta 
d’aliments, de feina... no volem 
tornar allà, no volem criar la 
nostra filla en un lloc així. 
 

8. Imaginant que aconseguiu 
l’estatut de refugiat, com veieu 
el vostre futur aquí? 
Bouba: Treballar, guanyar-me la 
vida com a informàtic, publicista, 
disseny gràfic.. que és el que 
porto fent molts anys. Voldria 

portar la meva filla, i que ens 
visitessin les nostres famílies.  
Awa: Ara estic molt més 
tranquil�la que a Àfrica. Allà vaig 
patir molt, moltíssim, tot eren 
problemes i ansietat. Ara l’únic 
que necessito és treballar.  Desitjo 
portar les meves filles i evitar que 
els practiquin l’escissió amb elles 
també. Em pregunten sempre per 
telèfon ‘quan tornaràs a Mali?’ i jo 
els hi dic que ara no tinc l’estatut 
de refugiada encara, però que 
quan pugui la portaré aquí amb 
mi. Aquest és el meu desig Uri, 
que ens podem quedar junts aquí. 
 

9. Com diríeu que us ha acollit 
Catalunya? 
Awa i Bouba: Francament estem 
molt bé aquí. Tenim amics de 
Catalunya i sempre ens truquem i 
fem coses junts. Estem còmodes, 
ens agrada i ens sentim a gust, 
però ens falta el treball solament. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Àrquies 

www.ccar.cat 
 

 
 

                                     Espais interculturals  
 
 

Sant Jordi.  

 

 
Per segon any consecutiu, la 
CCAR va a participar a la festa de 
Sant Jordi el 23 de Abril. Els 
usuaris, treballadors i voluntaris 
van a col�laborar en la venda de 
roses solidaries a favor de las 
persones refugiades. Este any la 
CCAR va a tenir parades en 

Barcelona al carrer Passeig de 
Gràcia ,19 i a Sabadell a la 
paradeta número 10 a la Plaça del 
Mercat, de les 9 del matí a les 21. 
Gracies a tothom per la seva 
col�laboració! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Usuaris, treballadors i voluntaris a Sant Jordi 
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                         Activitats de la CCAR
 

 
 

 

20 de Juny: Dia Mundial de les Persones Refugiades.  
Pascale Coissard – Àrea d’Incidencia 

 
La CCAR  ha organitzat i  
participat en diversos actes en 
motiu del dia mundial de les 
persones refugiades del 10 al 
27 de juny, a Barcelona, Lleida, 
Tarragona, i Sant Vicenç dels 
Horts. Us hi esperem. 
 
10-20 de juny 
Espot vídeo en el transport públic 
de Barcelona: “20 de juny, dia 
mundial de les persones 
refugiades” 
Barcelona, metro i bus 
 
 
12 de juny 
La situació de les persones 
refugiades a Espanya: com els 
canvis en el Mediterrani han 
influenciat la població de 
sol�licitants d’asil. Testimoniatge 
d’una persona refugiada del 
Sahara Occidental. 
Pascale Coissard, responsable 
d’incidència política i social de la 
CCAR, i N. Welda, refugiat sahrauí 
Tarragona, Espai Jove Kesse 
C/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14 
 
14 de juny 
Cap a una nova regulació de l’asil 
a Europa. 
La CCAR participa en el vídeo 
projectat als eurodiputats, el 
president de CEAR és ponent de la 
jornada. http://www.ccar.cat/wp-
content/uploads/2013/05/2-
pe.forumasil-cast.pdf 
9.30-14.00 
 

 
Barcelona, Aula Europa, Seu de les 
institucions europees a Barcelona 
 
Passeig de Gràcia, 90, 1er pis 
 
19 de juny 
 
Roda de premsa i presentació de 
l’informe 2013 sobre la situació de 
les persones refugiades a 
Espanya; testimoniatge d’una 
persona refugiada 
A càrrec de Estel�la Pareja, 
directora de la CCAR i 
testimoniatge d’una persona 
refugiada 
11.00 
Barcelona, seu de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat 
c/ Junta de comerç, 26 
 
20 de juny 
 
 Exposició “Diaris Il�lustrats de 
Persones Refugiades” i bucle del 
documental “Les Dones També 
som refugiades” 
10.00-19.00 
Barcelona 
Espai Metro Mundet 
 
20 de juny 
 
Participació en l’acte unitari de 
l’ajuntament de Barcelona pel Dia 
Mundial de les Persones 
Refugiades 
Participen ACATHI, ACCEM, 
ACSAR, BPI, CCOO Barcelonès, 
Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, Comitè Català de 
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l’ACNUR, Creu Roja, Exil, Il�lustre 
Col�legi d’Advocats, Pen Català, 
Respect Refugiados, Fundació 
Casa del Tibet. 
18.00 
Barcelona 
Biblioteca Jaume Fuster, Plaça de 
Lesseps, 20-22 
 
20 de juny 
 
Situació de les persones 
refugiades a Catalunya: Un cas 
particular, els Amazics algerians, 
llengua, cultura, repressió i 
persecució. 
Estel�la Pareja, directora de la 
CCAR i Kaissa Oul Braham, 
refugiada amazic algeriana 
Hora: 20:00 
19.00 
Sant Vicenç dels Horts 
Sala Ca Comamala, c/ Jacint 
Verdaguer, 105 
 
20 de juny 
 
Taula Rodona “Les dimensions de 
la Situació a Colòmbia: Drets 
humans i desplaçament forçat en 
el marc del procés de pau” 
Participen Comitè Català de 
l’ACNUR, CCAR (Pascale Coissard: 
l’evolució de la població refugiada 
colombiana a Espanya, 2001-
2013), Amnistia internacional 
Barcelona, Ajuntament de Lleida, 

Associació Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, Garrigues 
Cooperació, Pagesos Solidaris. 
20.00 
Lleida 
Cafè de l’Escorxador, c/ Roca 
Labrador, 4 bis. 
 
27 de juny 
 
La Situació de les persones 
refugiades a Espanya, xifres 2012. 
L’Associació Catalana per la Pau 
convida a la CCAR a participar a 
una taula rodona sobre refugiats 
palestins al Líban després de la 
presentació del documental 
“Trencant Abús” 
19.00 (per confirmar) 
Barcelona 
Associació Catalana per la Pau, C/ 
Aribau, 137, entresol 1a 
 
  
 
I el dimarts 16 de juliol: 
 
Compareixença de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat al 
parlament de Catalunya en la 
Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per tal d’exposar la 
situació actual de les persones 
refugiades. 
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Activitats de la CCAR

 

 
 

 

Programa: Compromesos amb els Refugiats. 
Per: Pascale Coissard 

 

 
 
Compromesos amb els 
refugiats és un programa que 
duem a terme al municipi de 
Sabadell des de l’any 2008. 
Consisteix en presentar qui són les 
persones refugiades a escoles i 
instituts de Sabadell.  
 
Aquest any, ja hem fet dues 
activitats dins d’aquest programa, 
el 25 de gener al col•legi Sant 
Joan Bosco i el 08 de febrer al 
col•legi Jaume Viladoms. Al 
col•legi Sant Joan Bosco, 55 
alumnes de tercer d’ESO van 
poder aprendre’n més sobre la  

situació de Palestina i escoltar el 
testimoni del Khaled, sol•licitant 
d’asil de Cisjordània. Les 
preguntes no van faltar! Al centre 
Jaume Viladoms, 28 alumnes de 
primer d’ESO van escoltar el 
testimoni del Suleiman, refugiat de 
l’Irak. Com estava previst vam 
visitar l’Escola Xalest.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Mesa Europea de Pau a Colòmbia, Barcelona 23 I 24 d e 
Maig 

Per:Neus Bonnín. 
 

 
 
El 23 de maig tingué lloc a 
Barcelona la Mesa Europea de Pau 
a Colòmbia organitzada per la 
Taula Colòmbia, que engloba 
diverses entitats i de la qual en 
participa la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat. L’objectiu de 
la Mesa ha estat el d’impulsar la 
participació de la diàspora 
colombiana a l’exterior en el 
procés de construcció de pau 
iniciat el 2012 entre el govern 
colombià i les FARC a l’Havana. De 
forma paral�lela, durant el mes de 

maig es van celebrar Taules de 
Pau a Londres, París i Brussel�les 
emmarcades dins un ampli procés 
de Taules Regionals de Pau a tota 
Colòmbia. Finalment, les 
organitzacions convocants 
realitzaren una síntesi dels diàlegs 
i propostes  dels grups de treball 
en una relatoria que va ser 
presentada en públic i entregada a 
la delegació de les Comissions de 
Pau del Congrés de Colòmbia en 
un acte que acollí el Parlament de 
Catalunya el passat 24 de maig.  
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Activitats de la CCAR
 

 
 

Voluntariat i Xarxes Socials. 
Per: Raquel Fabregat. 

 

 
 
Des de la CCA(R) es contínua 
treballant per impulsar la tasca 
iniciada l’any passat amb el  
“Programa de Voluntariat i Xarxes 
Socials”. 
 
Malgrat el poc temps que porta el 
programa en funcionament, 
aquest està tenint una bona 
acollida en el territori i ja s’han 
incorporat al programa més de 15 
persones voluntàries amb perfil 
sènior. Es tracta de persones amb 
el següent perfil professional: 
treballadors socials, psicòlegs, 
advocats, educadors socials, 
empresaris, pedagogs i 
comercials. 
 
Durant el mes de març s’ha 
treballat per reforçar el procés de 
difusió del programa, tenint en 
compte els diferents mitjans de 
comunicació i les xarxes socials 
prioritàries del territori i per la 
captació de voluntaris i 
col�laboradors. 
 
Durant el mes d’abril s’ha 
gestionat la implementació i 
seguiment de les persones 
voluntàries, realitzant les 
entrevistes inicials per determinar 
si el seu perfil i interessos 
s’adeqüen a les del projecte. 
Posteriorment, amb les persones 
seleccionades, el dia 11 d’abril, es 
va realitzar la formació específica 
“Curs de formació inicial” amb 
l’entrega del material necessari. 
 

Per la correcta incorporació de les 
persones voluntàries, es varen 
realitzar diverses reunions on es 
va determinar el pla de treball, 
l’assignació de tasques i els 
indicadors d’avaluació de la 
col�laboració inicial. 
 
Durant el mes de maig s’ha 
continuat treballant per la captació 
i incorporació de noves persones 
voluntàries i es va realitzar el 
seguiment inicial de la 
col�laboració amb les persones que 
ja es varen incorporar durant els 
mesos anteriors.  
 
Paral�lelament, durant aquests 
mesos també s’ha continuat amb 
la tasca d’apropament al sector 
comercial i empresarial del territori 
i s’estan estudiant i treballant 
diferents convenis de col�laboració 
amb empreses i organitzacions, 
com son: SECOT (Voluntariat 
Sènior en Assessorament 
Empresarial), VAE (Voluntaris en 
Assessoria Empresarial), Fundació 
PIMEC (Patronal de petita i 
mitjana empresa de Catalunya) i 
l’Associació de Voluntaris “la 
Caixa” del Barcelonès i del Vallès 
Occidental i TMB (Transport 
Metropolità de Barcelona) 
 
També s’han començat a treballar 
la gestió de diferents accions i 
activitats, com són: la organització 
d’una trobada entre 
empresaris/àries i demandants 
d’ocupació i una Jornada sobre 



Àrquies 

www.ccar.cat 
 

“Voluntariat i Acció Social 
Empresarial”. 
 
Aquestes iniciatives s’estan 
gestionant conjuntament amb les 
empreses i agrupacions amb les 
que estem establint col�laboració, 

ja que l’objectiu d’aquestes 
activitats es enfortir els llaços 
d’unió amb el sector empresarial i 
generar noves oportunitats. 
 
 

 

 
 

INTEGRA: 
programa terapèutic integral i especialitzat per 

víctimes de tortura que pateixen un trauma complex i 
acumulatiu en risc d´ exclusió social 

Per: Emma Sanchez  i Gisela Cardús 
 

 
 
INTEGRA es un programa 
terapèutic integral i especialitzat 
per víctimes de tortura que 
pateixen un trauma complex i 
acumulatiu en risc d´exclusió 
social que la Comissió Catalana d´ 
Ajuda al Refugiat duu a terme 
conjuntament amb el Centre EXIL. 
 
El programa té com a objectiu 
millorar la integració de les 
víctimes de tortura i els seus 
familiars a través d´una 
intervenció integral (psicològica, 
psiquiàtrica, jurídica, social i 
econòmica). 
 
Es treballa amb els participants la 
seva integració social i laboral, 
participant en cursos de formació i 
optant a itineraris personalitzats 
d´ inserció laboral.  
 
 
 
 
 
 

Així mateix, s’avalua la seva 
situació administrativa per iniciar 
els tràmits legals oportuns. 
 
A nivell psicològic es beneficien 
tant de sessions terapèutiques i 
psicoeducatives individualitzades 
com de sessions grupals i de 
teràpies alternatives. 
 
La majoria dels beneficiaris del 
programa son persones que han 
sol�licitat protecció internacional i 
han estat denegades. Persones 
que han patit tortura al seu país 
d´ origen o en el seu procés 
migratori i el Govern Espanyol no 
ha  reconegut la seva situació.  
 
INTEGRA es va iniciar el passat 
mes d´ abril i a data d´ avui ja 
s´han atès 25 persones. La seva 
durada es de 18 mesos i està 
finançat per la Comissió Europea. 
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Sortides Interculturals

Des del departament de 
Participació Social s’ han 
organitzat varies sortides amb 
usuaris de la CCAR i totes han 
estat gratuïtes pels qui han 
participat. El veure com gaudeixen 
els usuaris és un estímul per a 
nosaltres per continuar organitzant 
aquests tipus d’ activitats. 
 
Dissabte 2 març. Sopar de 
voluntaris. Assistents: 4 persones. 
 
Diumenge. Cosmo Caixa. 
Planetari. Museu de la Ciencia. 
Visitem l ‘exposició permanent “La 
historia más bella del Cosmos” i a 
continuació entrem al Planetari, 
experiencia que ens ajuda a 
entendre l’ origen i com està 
format l’ univers. Després ens 
quedem visitant les instal.lacions 
del Caixa Forum. Assistents: 15-
20 persones 
 
Divendres 1 març. Concert 
Carlos Torijano a l’ Ateneu de 
Noubarris. Gran descobriment d’ 
aquest quartet de jazz amb 
matissos flamencs en un ambient 
íntim. De totes les taules que hi 
havia, la nostra era la més 
animada i la única que ballava, 
encara que fos sobre les cadires. 
Assistents: 6-7 persones.   
 
Dissabte 9 març. Museu d’ 
Història de la Immigració de 
Catalunya. Assistents unes 15-18 
persones. L’ entranyable i 
apassionat guia, ens fa un 
recorregut (la major part a l’ 
exposició permanent al jardí) per 
la història de les migracions, des 
de l’ Origen de l’ home a Africa 

fins a les actuals… Els usuaris s’ hi 
senten identificats en molts 
moments, sobretot dins del vagó 
de tren “El Sevillano”,  escenari de 
les migracions interiors del siglo 
XX a Catalunya.  
 
Dissabte 13 abril. Anem al 
Museu del Barça, on veiem tots els 
trofeos de la institució i després 
anem a l’ estadi, els vestuaris i 
totes les instal.lacions. Assistents: 
20 persones. 
 
2 setmanes prèvies a Sant Jordi s’ 
organitzen 4 tallers de 3 hores a la 
tarda, 2 per setmana, per 
manufacturar fermalls per vendre 
a Sant Jordi amb usuaris, 
voluntaris i tècnics. El nombre d’ 
assistents varia en funció del dia i 
va de 5 a 12 aproximadament.  
 
23 abril. Sant Jordi. Muntem 
paradeta al Passeig de Gràcia. 
(també a Sabadell). Voluntaris, 
tècnics i usuaris fan torns a la 
parada per vendre roses, els 
fermalls elaborats als tallers i 
llibres. Al final s’ acaben venent 
totes del roses. 
A la tarda, unes 6-7 persones, que 
es van alternant. 
 
 
Diumenge 12 de maig. CAIXA 
FORUM.  
Visita exposició temporal Geòrges 
Méliès, el cèlebre director de l’ inici 
de cine de màgia. A continuació 
assistim al Concert de la formació 
Mamut cinema, que acompanya 
amb les seves peces musicals les 
projeccions de fragments de 
pel.lícules de l’ esmenat director. 
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Assistents: 22 persones.  
 
 
Dimarts 21 Maig. Museu Marítim 
de Barcelona 
Visita a l’ exposició temporal 
“Viatge Mar Enllà”. La voluntària 
Claudia, en pràctiques, ens 
amenitza la visita amb les seves 
explicacions. 
Després ens dirigim al Pailbot 
Santa Eulàlia, on hi passem una 
bona estona, sobretot a coberta, 
gaudint del bon temps i de la bona 
conversa entre tots. 
Assistents: 15 persones. 
 
 
Dissabte 25 maig. Dinar 
multicultural al Parc Ciutadella.  
Assistentes: 15 aproximadament, 
comptant voluntaris, tècnics i 
usuaris. 
Els usuaris venen, gairebé tots, 
amb plats cuinats al seu país, 
elaborats amb molta cura i amor… 

En Lasana, de Malí, porta un llibre 
que parla del seu país… L’ ambient 
és molt agradable i distés i s’ 
allarga fins les 19h 
aproximadament… Uns ballen, 
altres juguen a futbol, altres 
disfruten tumbats a la gesta… Hi 
ha molta integració entre tots, 
tothom es troba molt a gust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Visita Museu Marítim de Barcelona 
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                             Dinar multicultural al Parc Ciutadella. 
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Denunciem
 

 

Dublín II: Deu anys de retrocés 
                    Per Manuel Quispe Blanco – Àrea d’ Incidència. 

 

  
 
* Aquest article va ser escrit abans del 12 de juliol de 2013, data en què s’adopta el 
nou Reglament conegut com Dublín III. 
 
 

El darrer 18 de febrer es van 

complir deu anys de la 

implementació del Reglament (CE) 

343/2003 del Consell,  també 

conegut com  Dublín II a la Unió 

Europea. Aquest  Reglament ha 

suposat un gran canvi cap a un 

Sistema Comú d’Asil en el si de la 

UE ja que en aquest reglament 

s’estableixen els criteris i 

mecanismes de determinació 

sobre quin estat es farà 

responsable de l’examen que es 

duu a terme en la sol�licitud d’asil 

que es presenta en un dels 

estats12 per un nacional d’un 

tercer país. 

En resum, el Reglament defineix 

quin estat analitzarà i resoldrà una  

sol�licitud d’asil presentada en la 

UE. El reglament s’ha pensat per 

tal d’evitar, en primer lloc, el que  

                                                 
12 També hi participen Estats de l’ Espai 
Econòmic Europeu, és a dir, Suïssa, 
Liechtenstein, Islàndia i Noruega.  

es denomina com a “refugees 

orbit”, és a dir, el fet que cap estat 

admeti o tramiti una sol�licitud 

perquè consideri que existeix un 

primer país d’asil. En segon lloc, 

una altra de les pràctiques que vol 

evitar és  l’ “asylum shopping”, 

expressió que es refereix a la 

pràctica consistent en la 

presentació de diverses o 

múltiples sol�licituds d’asil en 

diferents països que formen part 

de la Unió Europea. 

Ara que es compleixen deu anys 

de la posada en marxa d’aquest 

reglament, es pot apreciar que la 

recerca de l’ harmonització a 

través d’una política d’asil comuna 

dins de la Unió Europea està molt 

lluny d’acomplir-se i en molts 

casos es pot dir que ha significat 

un retrocés de drets per a les 

persones que busquen asil.  

A través de la implementació de 

Dublín II podem trobar casos 



Àrquies 

www.ccar.cat 
 

alarmants13 com el d’ un ciutadà 

txetxè  que va ser separat del 

seu fill recent nascut per les 

autoritats austríaques. Mentre el 

seu fill recent nascut obtenia 

l’estatut de refugiat a Àustria, ell 

va ser enviat a Polònia seguint els 

criteris de Dublín II. Un cop a 

Polònia, va sol�licitar la reunificació 

familiar que va ser rebutjada per 

les autoritats austríaques, és a dir, 

que l’aplicació del reglament de 

Dublín II va comportar que aquest 

pare fos separat del seu fill i la 

seva esposa tot seguint els criteris 

d’aplicació d’aquest reglament. 

Si analitzem el informe Dublin II 

Regulation: Lives On Hold,14 

presentat per l’ European Council 

on Refugees and Exilies, podem 

extreure que la implementació del 

Reglament comporta importants 

dificultats a totes aquelles 

persones que busquen asil en la 

UE, a més a més d’una gradual 

vulneració de la Convenció de 

Ginebra15. 

                                                 
13 Dublin Transnational Project 
<<http://www.dublin-project.eu/dublin/Dublin-
news/Press-release-Little-to-celebrate-on-
Dublin-s-10th-anniversary-New-research-
shows-that-the-system-continues-to-violate-the-
rights-of-refugees>> 
14 European Council on Refugees and Exiles 
<http://www.ecre.org/> 
15 Segons la Convenció de Ginebra, un refugiat 
és tot aquell "qui degut a fundats temors de ser 
perseguit per motiu de raça, religió, nacionalitat, 

L’informe evidencia la utilització de 

l’ Eurodac16 com a principal criteri 

emprat per diferents països de la 

UE a l’hora de determinar a quin 

estat se li assigna  l’examen d’una 

sol�licitud d’asil. El principal 

inconvenient a l’hora d’utilitzar l’ 

Eurodac com a criteri central és 

que els estats estan deixant de 

banda les principals clàusules que 

en principi haurien de ser les 

garants d’un efectiu compliment 

de la Convenció de Ginebra. Els 

estats,  a través d’aquestes 

clàusules, gaudeixen d’un ampli 

marge de discrecionalitat a l’hora 

de determinar l’examen d’una 

sol�licitud tot i que el Reglament 

atorgui aquesta facultat a un altre 

estat. Aquestes clàusules són la 

clàusula humanitària i la clàusula 

de sobirania. 

La clàusula humanitària17 permet 

que un estat es faci càrrec d’una 

demanda d’asil tenint en compte 

els criteris de reagrupació familiar, 

vulnerabilitat o dependència, per 
                                                                  
pertinença a determinat grup social o opinions 
polítiques, es trobi fora del país de la seva 
nacionalitat i no pugui o, a causa d'aquests 
temors, no vulgui acollir-se a la protecció 
d'aquell país; o que, mancant de nacionalitat i 
trobant-se, a conseqüència d'aquells 
esdeveniments, fora del país on abans tingués la 
seva residència habitual, no pugui o, a causa 
d'aquests temors, no vulgui regressar a ell”. 
16 Sistema digital on consten les petjades 
dactilars dels sol·licitants d’asil i d’estrangers 
amb situació administrativa irregular.  
17 Capítol IV del Reglament. 
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tant, aquests criteris haurien de 

prevaler a l’hora de determinar 

quin estat ha d’encarregar-se 

d’una sol�licitud d’asil. Pel que fa a 

la clàusula de sobirania18, aquesta 

permet que qualsevol estat es 

pugui fer càrrec d’una demanda 

d’asil, encara que un altre estat 

sigui responsable d’aquesta 

sol�licitud segons els criteris de 

Dublín II. 

La importància d’aquestes dues 

clàusules és que la seva utilització 

atorga flexibilitat al sistema de 

Dublín II, permetent d’aquesta 

manera que siguin els estats els 

garants finals del compliment de la 

convenció de Ginebra. 

Lamentablement, la utilització 

d’aquestes dues clàusules es dóna 

en casos comptats. 

Una altra de les mancances del 

sistema que es veu reflectida a 

l’informe és que els estats no 

ofereixen una efectiva garantia 

processal per als sol�licitants d’asil. 

Aquestes garanties varien de 

manera alarmant segons el país 

on es presenti la sol�licitud.  Els 

principals problemes als que han 

de fer front els sol�licitants d’asil 

són, entre d’altres,  la disparitat a 

l’hora d’informar en què consisteix 

                                                 
18 Capítol II, article 3,2 del Reglament. 

el reglament de Dublín II, les 

deficiències tècniques lligades a l’ 

idioma, la terminologia, la  

interpretació , la  traducció i la 

informació que se’ls dóna. 

D’altra banda, molts dels 

sol�licitants d’asil no són informats 

a l’hora del seu trasllat a un altre 

país  o bé no poden presentar el 

recurs corresponent per les 

dificultats amb les que es troben a 

l’hora de rebre assistència lletrada. 

Un altre aspecte que és important 

recalcar a través de l’informe és la 

manca que el reglament de Dublín 

II té pel que fa a un efectiu 

sistema de determinació de  

persones vulnerables (com per 

exemple les víctimes de tràfic de 

persones) o de les persones que 

requereixen unes necessitats 

específiques de protecció (com 

aquelles que necessiten una 

especial cura mèdica). 

També s’ha trobat una important 

disparitat pel que fa a l’ acollida i 

la detenció dels sol�licitants d’asil 

en els diferents països que 

conformen la Unió. 

Lamentablement,  moltes vegades 

els sol�licitants d’asil pateixen 

constants vulneracions dels seus 

drets. Un exemple d’això en són 

les detencions. Les detencions 
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poden durar des de 24 hores fins a 

arribar als 6 mesos o més i, en 

general, les detencions s’usen de 

manera sistemàtica a l’hora 

d’establir un procés de trasllat dels 

sol�licitants d’asil. 

Com es pot apreciar, els 

demandants d’asil s’enfronten a un 

règim molt dispar pel que fa a 

l’aplicació del reglament de Dublín 

II per part dels diferents països 

que l’apliquen. Això genera que els 

sol�licitants d’asil s’enfrontin a una 

mena de ruleta a l’hora de 

presentar les sol�licituds als països 

que formen part de la UE. Hem de 

precisar que tots i cadascun dels 

membres de la Unió Europea són 

signants de la Convenció de 

Ginebra i que,  per tant, tenen la 

obligació de respectar el seu 

compromís internacional de 

protecció de totes aquelles 

persones que el requereixin. Tot i 

així, en ocasions sembla que el 

conveni de Dublín II s’estigui 

utilitzant més aviat com una eina 

en mans dels Estats per tal de 

desvincular-se d’aquestes 

responsabilitats. 

Les deficiències del Reglament de 

Dublín II porten documentant-se 

des dels inicis de la seva 

implementació, tot i així, la tensió 

que existeix entre el Parlament 

Europeu ( que busca abordar el 

problema) i el Consell Europeu ha 

estat una constant que paralitza 

les diferents iniciatives a favor 

d’una autèntica reforma. 

Actualment el Consell i el 

Parlament s’estan reunint 

periòdicament en busca d’una 

solució, esperem que aquestes 

reunions no quedin en simples 

declaracions d’intencions. 
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    Entrevista a ZX: Una vida en desemparament 

producte del Dublín II 

                        Per: Manuel Quispe Blanco – Àrea de Incidencia. 
 

 
 
 
 
 

Afganistán19: “La població del 

país pot classificar-se fàcilment en 

categories ètniques: un 42% de la 

població paixtu , un 27% tadjik, 

un 9% hazara, un 9% uzbeka i  un 

13% d’altres. En total, uns 33 

milions de persones, el 99 % 

musulmans (generalment 

sunnites, a excepció dels hazares, 

xiïtes). Els Talibans 

(majoritàriament fonamentalistes 

sunnites d’ètnia paixtu, veuen als 

hazares (xiïtes en la seva majoria) 

com infidels.  Una dita talibana 

sobre els grups ètnics d’Afganistán 

diu que “Els  tadjiks a Tadjikistan, 

els uzbeks a Uzbekistan i els 

hazares al goristan”, el cementiri.” 

En ZX és un ciutadà afgà. Els seus 

trets mongols, típics de la ètnia 

Hazara a l’Afganistan, són 

                                                 
19Dossier número 31 de La Vanguardia “ 
Afganistan, l’ Irak d’ 
      Obama? ; 
NationalGeographic<http://ngm.nationalgeogra
phic.com/2008/02/afghanistan-hazara/phil-
zabriskie-text/2> 

fàcilment identificables a primera 

vista per la forma ovalada i 

allargada del seu rostre, els seus 

ulls ametllats i el seu nas xato i 

ample. Al llarg de la història 

d’Afganistan, els Hazares han sigut 

una minoria menyspreada i 

marginada, no només pel fet de 

ser una ètnia minoritària, sinó 

també, per la seva pràctica de la 

branca xiïta de l’ islam en un país 

majoritàriament sunnita.  

El context en què s’inicia la 

història que obligaria a ZX a 

abandonar el seu país s’esdevé 

l’any 2002, és a dir, un any 

després que els EUA i els seus 

aliats decideixin envair l’ 

Afganistan en l’operació que es 

coneix sota el nom de “Llibertat 

duradora”. En aquest moment, 

l’Afganistan es trobava a l’ inici 

d’una guerra incruenta i cruel 

entre les tropes internacionals i els 

talibans; en aquesta guerra ( que 
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dura encara ara), persones com en 

ZX en són les principals víctimes. 

El primer contacte que vaig tenir 

amb la història d’en ZX va ser a 

través del seu expedient. A través 

de les seves pàgines, s’anava 

descobrint un perfil acompanyat 

d’experiències difícils d’imaginar 

però també es constatava una 

fortalesa, una perseverança i un 

instint bàsic per la conservació de 

la vida i la supervivència. 

La violència generalitzada sota la 

que es trobava l’Afganistan i el 

perill imminent que el règim talibà 

significava per a en ZX, van ser les 

raons principals per les quals va 

decidir marxar del seu país tot i 

que només tenia tretze anys. 

El Pakistan va ser el primer país al 

qual va arribar, “ va ser molt 

difícil, no sabia on anar, no sabia l’ 

idioma, ni coneixia a ningú”, va 

ser en aquest país on va tenir el 

seu primer contacte amb els 

traficants. 

Lamentablement, els traficants 

són els principals intermediaris als 

quals moltes persones es veuen 

obligades a confiar per tal de 

trobar un lloc segur. Van ser els 

traficants els que el van portar a l’ 

Iran, “vam anar en un autobús, 

érem quaranta persones. A prop 

de la frontera vam baixar tots”. Un 

cop a l’ Iran, la següent parada 

seria Teheran. 

A Teheran, en ZX vivia amb el 

temor constant de ser retornat a 

l’Afganistan, “No podia sortir, ni 

passejar,  perquè quan el govern 

iranià veu a un afganès, l’envia 

cap al seu país”.  En ZX  m’explica 

que per evitar aquest perill tan 

sols es dedicava a treballar i a 

dormir amb la intenció de reunir 

els diners necessaris per a viatjar 

fins a Turquia. Després de mesos 

de treball i quan va tenir els diners 

suficients, es va posar en contacte 

de nou amb els traficants per tal 

de poder arribar fins al seu nou 

destí. A prop de la frontera entre 

Iran i Turquia, els traficants el van 

abandonar a ell i a més persones 

amb la promesa que tornarien, “a 

les nits no tenia res per menjar, 

feia molt de fred”. 

Una d’aquestes nits, mentre 

esperaven als traficants, la policia 

iraniana els va trobar però en  ZX 

va aconseguir escapar i amagar-se 

en un forat entre dues 

roques.“Estava sol, la nit era molt 

fosca, tenia por, recordo que tan 

sols duia una motxilla petita”. 
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L’endemà, en ZX va divisar a la 

muntanya un noi de Bangladesh, 

amb ell va passejar pels voltants 

fins que van trobar uns camperols, 

“ells parlaven una mica el meu 

idioma, ens van donar llet i 

menjar”.  Un cop més, els 

camperols els van posar en 

contacte amb uns traficants que 

els van dur de nou a la muntanya. 

Allà van haver d’esperar dos o tres 

dies fins que els traficants van 

aconseguir reunir més persones 

per tal de travessar la frontera i 

arribar a Turquia, “hi havia gent 

que no podia caminar, els 

traficants els pegaven amb les 

seves armes, he vist a gent 

quedar-se pel camí”.  

Un cop a Turquia i després de 

deambular entre pobles, en ZX va 

aconseguir arribar a Istanbul; 

“amb quatre persones afganes 

vam comprar un bot inflable i unes 

armilles  salvavides”. Novament 

un traficant els va dur a les costes 

turques on havien de partir a mar 

obert cap a les costes gregues 

acompanyats tan sols de la balsa 

inflable que havien comprat i uns 

rems artesanals. “Veuen aquelles 

llums – ens va preguntar el 

traficant- aquelles llums són 

Grècia”. 

Van navegar per alta mar més 

d’11 hores, lamentablement, quan 

ja divisaven les costes gregues, el 

bot es va trencar. “Jo i una altra 

persona sabíem nedar, els altres 

tres es van quedar al bot, no sé 

res d’ells”. Després de gairebé 

dues hores nedant, va aconseguir 

arribar a la costa“tenia molt de 

fred, pensava que m’havia mort, 

em vaig quedar a la costa durant 

hores, no podia caminar”. 

Un cop a Grècia i amb l’ últim 

bitllet de cinquanta euros que li 

quedava, va comprar un bitllet de 

vaixell direcció a Atenes. El bitllet 

li va costar trenta-sis euros, “A 

Atenes vaig estar al carrer fins que 

vaig trobar una feina de conreador 

d’olives, vaig estar uns sis mesos 

treballant al conreu”. 

La vida a Grècia tampoc  no els 

somreia i va sentir que hi havia 

camions que els transportaven fins 

a Itàlia. Un cop més, en ZX, en 

busca d’un futur millor, no s’ho va 

pensar dues vegades i es va 

amagar sota un camió per poder 

arribar fins a Itàlia. “Em van 

trobar tres policies, em van portar 

a un lavabo. Els policies em van 

pegar. Em feien preguntes però no 

entenia l’ idioma, tenia sang per 

tot arreu, no sabia on tenia les 
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ferides, ni tan sols podia parlar”. 

Després d’aquella salvatge pallissa 

els policies van abandonar en ZX 

al carrer.  

M’explica que l’única cosa que 

recordava era que la sal curava les 

ferides, “vaig passar tota la nit a 

l’aigua del mar, estava fred; vaig 

dormir al costat de l’aigua fins 

l’endemà, plorava, vaig plorar 

moltíssim”.  Tot i la pallissa de la 

que fou víctima (les autoritats 

gregues van quedar impunes), en 

ZX no va dubtar a seguir el seu 

camí i va tornar a provar 

d’esmunyir-se sota un camió per 

tal d’arribar a Itàlia. Després de 

diversos intents va aconseguir el 

seu objectiu. 

El viatge en vaixell va durar 

aproximadament unes 36 hores en 

les quals va romandre amagat 

aferrat al camió. Quan va arribar a 

Itàlia, el camió va arrancar però 

en ZX seguia aferrat a aquest per 

la por a ser descobert, “el 

conductor anava molt ràpid, jo 

cridava amb totes les meves 

forces però ell no em sentia”. 

Finalment, el camió va parar en 

una gasolinera i en ZX va 

aconseguir escapar. El seu 

següent pas va ser arribar a 

Roma, però les condicions en les 

quals es va trobar un cop va 

arribar a la ciutat, eren les 

mateixes i la possibilitat de trobar 

feina era nul�la. 

De Roma mitjançant una 

combinació de trens, va arribar 

fins a París i més tard a Bèlgica. 

Va ser allà on va presentar els 

papers pel refugi. “Una nit estava 

dormint al carrer, va venir un 

policia i li vaig explicar que era 

afganès, em va dur a la comissaria 

on els vaig explicar que tenia 

problemes al meu país”. En ZX va 

ser portat al centre d’acollida, on 

s’hi va estar durant un any i on va 

començar a estudiar l’idioma. Tot i 

la seva història, el govern belga va 

considerar que l’Afganistan era un 

país segur i, per tant, la seva 

sol�licitud va ser denegada. “Jo els 

vaig dir que no volia viure a 

l’Afganistan, que era perillós, 

recordo que en aquell moment van 

denegar la petició a molts 

afganesos”. 

Després de la negativa del govern 

belga de concedir-li la protecció 

internacional, en ZX i d’altres 

afganesos van anar a una església 

i van iniciar una vaga de fam. 

“Durant 40 dies no vam menjar 

res, cada dia venien ambulàncies”. 

Per evitar que el problema dels 
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afganesos es tornés mediàtic, el 

govern els va prometre un lloc on 

allotjar-se i a més a més, els va 

dir que els regularitzaria la seva 

situació. Però aquesta promesa no 

va ser res més que una maniobra 

política, ja que al cap de dos 

mesos, en ZX es trobava de nou al 

carrer i sense els seus papers en 

regla. “ Vaig anar a comissaria 

molts cops, no podia tornar a 

l’Afganistan. Vaig demanar asil 

més de cinc vegades però no me’l 

concedien, dormia en una cabina 

de telèfon, no tenia res per 

menjar, plorava i vaig decidir que 

no podia seguir així”. 

Un cop més la seva determinació 

el va dur a sortir de Bèlgica i 

dirigir-se de nou cap a París. Allà 

va rebre ajuda d’una església però 

seguia sense feina i dormint en un 

parc. Finalment, va decidir provar 

sort a Espanya fins arribar a 

Barcelona, ciutat on va arribar a 

finals del 2006. 

La vida aquí per en ZX ha estat 

una constant de problemes i 

penúries. Davant la impossibilitat 

de tenir papers i davant la por de 

ser retornat a Bèlgica i 

posteriorment deportat a 

Afganistan, en ZX s’ha anat 

adaptant a situacions plenes de 

dificultats en què molta gent sense 

escrúpols no ha dubtat d’aprofitar-

se de la seva situació de 

desemparament. Algunes 

empreses li han negat sous degut 

a la seva situació irregular, d’altres 

l’han enganyat amb contractes 

fraudulents o fins i tot ha arribat a 

treballar durant dos anys i mig en 

condicions que s’acosten a 

l’esclavitud. 

Recentment, en ZX ha rebut la 

negació de protecció per part del 

govern espanyol adduint que és 

Bèlgica qui ha d’encarregar-se de 

l’anàlisi de la seva sol�licitud 

seguint els criteris de Dublín II. 

Cal afirmar que, tot i que Bèlgica 

(país que ja li ha denegat la 

protecció i que podria deportar-lo 

a l’Afganistan) és el país assignat 

per examinar la seva sol�licitud, 

Espanya també compta amb la 

capacitat de maniobra per poder 

fer-se càrrec de la protecció d’en 

ZX, però com passa en tants altres 

casos, els països es desentenen de 

les seves responsabilitats i fan 

servir el reglament Dublín II per 

“legalitzar” unes decisions més 

que qüestionables i que deixen 

totalment desemparades persones 

com en ZX. 
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Al final de l’entrevista en ZX em 

diu:Porto més de sis anys a 

Espanya, suplico a les autoritats 

que m’arreglin els papers, vull 

tenir una vida normal, vull poder 

treballar com la resta de persones.  
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Col�labora amb nosaltres! 
La CCAR, més necessària que mai 

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat convida a participar en 
l'entitat a totes aquelles persones que comparteixen els nostres 
enfocaments i posicionaments envers els Drets Humans i en 
defensa del dret d’asil.  

 
La CCAR té un enfocament educatiu en clau de Drets Humans i en 
el foment d’un voluntariat crític i transformador, i podran ser socis 
i sòcies de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat totes aquelles 
persones físiques i jurídiques que voluntàriament s’impliquin a la 
realització del nostre objectiu.  
 

Truqueu-nos al 933012539, contacteu-nos a ccar@cear.es o vine a 
veure’ns al Carrer Junta de Comerç n.26, 08001 Barcelona. 

  


