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Esperança! 

Tornarem a començar. 
Som un riu que sempre avança. 

De la guerra en farem dansa. Del Mar Negre a Gibraltar va 

bullint l'esperança. Que tremoli el nostre mar!  

Txarango 

 

 



Compendi 

La crisi dels refugiats és actualment un dels problemes que afronten els 

diferents països. És un problema a nivell mundial, però sense una resposta a 

nivell global. 

Organitzacions com Open Arms, “Medecins Sans Fronteries”  o ACNUR són 

qui estan solucionant aquest greu problema, amb mitjans precaris, davant la 

inacció dels governs. 

En aquest treball tractarem aquesta greu crisi davant la manca d’informació que 

rep la societat. 

Començarem estudiant, a nivell teòric, les lleis europees dins del marc de la 

legalitat, les seves variants i el camí que han de recórrer els refugiats fins 

establir-se a un país europeu. 

A nivell pràctic, presentarem diferents entrevistes a associacions i refugiats que 

han viscut una experiència d’aquest tipus.  

Per acabar, analitzarem el pensament de la societat a través d’una enquesta 

totalment objectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Refugee crisis is one of the actual problems the different countries are facing. It 

is a global problem without a global answer. 

Organizations like Open Arms, “Medecins Sans Fronteries” or ACNUR are the 

ones solving this serious problem, with precarious media, in front of 

governments’ inaction. 

In this project we will treat this serious crisis in the absence of information that 

society receives. 

We will start by studying, theoretically, the European laws within the framework 

of legality, their variants and the way refugees should follow until they can 

establish themselves in an European country. 

At a practical level, we will present different interviews with associations and 

refugees who have lived an experience of this type. 

Finally, we will analyse society’s thinking using a totally objective poll. 
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Introducció   

Una persona refugiada és una persona com totes les altres i es mereix tot el 

respecte, perquè aquest “títol” de refugiat no vol dir que sigui menys, 

simplement vol dir que ha lluitat potser més que tu . 

 Jo no hauria d’estar fent aquest treball perquè la crisi dels refugiats no hauria 

d’existir, però el faig simplement per donar a conèixer la realitat, una realitat 

que, de vegades, s’amaga per tal que la gent no la conegui.  

He triat aquest tema per aprendre, per saber més coses d’una problemàtica 

que sembla que va a més  i també per  poder entendre per què les persones 

decideixen deixar-ho tot i pujar en una “barca” per arribar a Europa.  

Un dels objectius principals del meu treball és fer obrir els ulls a les persones 

que potser els volen tenir tancats i fer veure que no tot és tan fàcil. La vida és 

dura i, encara més, si has de decidir entre viure o morir. 

En aquest treball explicarem les diferències entre els conceptes més bàsics 

d’aquest tema : refugiat, migrant i desplaçat intern.  

També veurem la funció de la Unió Europea respecte aquest tema i tres crisis 

migratòries que estan passant en aquests moments. De totes elles s’explicarà 

l’origen i l’actualitat. 

Observarem les rutes “mortals” que existeixen per poder arribar a Europa i les 

ONG’S que en molts casos els salven la vida. Pel contrari, analitzarem les 

organitzacions que estan en contra de les persones refugiades i en veurem el 

perquè. 

En la part pràctica, analitzarem els resultats de l’enquesta i veurem les 

entrevistes que s’han fet.  
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1.Conceptes: Refugiat, Migrant o Desplaçat intern? 

 

La paraula migració fa referència a aquells moviments que fan les persones 

que es desplacen dins o fora del seu país per diferents causes. Els trets que 

diferencien aquests desplaçaments fa que puguem denominar diferents tipus 

de desplaçats. Vegem-ho:  

 1.1 Refugiat: Segons el departament de l’ONU dirigit als refugiats, 

ACNUR1, el terme refugiat fa referència a aquella persona que s’ha vist 

obligada a abandonar el seu país a causa de la guerra, la violència o la 

violació dels drets humans.  

 1.2 Migrant: Les persones migrants són aquelles que abandonen casa 

seva per intentar millorar les seves condicions de vida. Trobar millor 

feina, intentar guanyar un salari, l’existència d’una bona educació i salut, 

etc.  

 1.3 Desplaçats interns: Les seves característiques són molt iguals a 

les dels refugiats. Existeixen poques diferències, una d’elles és que els 

desplaçats interns no creuen cap tipus de frontera, sinó que es queden 

dins del seu propi país. Fugen per les mateixes causes que els refugiats, 

però ells tenen la protecció del mateix govern del país.  

S’ha d’intentar no posar al mateix sac refugiats i migrants; cada grup té unes 

normes específiques i confondre’ls pot perjudicar-los en referència a la 

protecció legal de cada un d’ells.  

Tenint en compte cadascuna d’aquestes definicions, podem fer-nos una idea 

de la quantitat de persones refugiades i migrants que hi ha arreu del món. 

Gràcies al gràfic d’ ACNUR ens en podem fer la idea.  

Segons dades de l’ONU, comptant només desplaçats i refugiats la xifra puja 

fins el nombre de 52,9M de persones, la xifra més alta des de la 2a Guerra 

Mundial. A més, si comptem a totes les persones que han marxat del seu país 

per millorar la seva vida, ja parlem d’una xifra de 232 milions de persones. 

                                                           
1
 ACNUR: Veure a la pàgina 42 
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2.Lleis i drets dels refugiats en els diferents òrgans europeus 
 

Els diferents òrgans europeus que existeixen actualment tracten o tenen en el 

seu dia a dia, representacions que s’encarreguen de la immigració i dels 

refugiats. A Europa existeixen diferents institucions que s’ocupen de tots els 

afers europeus, de les quals en tractaré tres: 

 2.1 Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) : El TEDH és un 

òrgan judicial que es troba present a Estrasburg2. En aquest espai 

democràtic es poden consultar i presentar diferents violacions dels drets 

que estan establerts  en la Convenció Europea de Drets Humans.   

 

Data de l’any 1959, exactament, el 20 d’abril 

de 1959. El nou tribunal ( l’actual ) no es va 

poder veure en funcionament fins l’any 1998. 

La presidència d’aquest tribunal cau sobre 

Guido Raimondi, el qual ocupa aquesta 

posició des del 2012.  

 

                                                           
2
 Estrasburg : Veure al glossari 

Guido Raimondi / Font: eldiario.es 
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La Convenció Europea de Drets Humans té aprovats els següents 

articles en el TEDH3: 

 Article II : Dret a la vida 

“El dret de tota persona a la vida està protegit per la Llei. Ningú podrà 

estar privat de la seva vida intencionadament, menys en una execució 

d’una condemna que s’imposi pena dictada pel tribunal a l’acusat d’un 

delicte en què la llei estableixi aquesta pena.”.  

 

 Article XIV : Dret General a la Igualtat i a la No-Discriminació 

“El goig dels drets i llibertats reconeguts en el present Conveni ha de ser 

assegurat sense cap distinció, especialment per raons de sexe, raça, 

color, llengua, religió, opinions polítiques o altres, origen nacional o 

social, pertinença a una minoria nacional, fortuna, naixement o 

qualsevol altra situació.”   

 

 Article XVIII : Dret a l’Asil         

“Es garanteix el dret d’asil dins del respecte de les normes de la    

Convenció de Ginebra de 19514 i del Protocol de 31 de gener de 

19675 sobre l’Estatut dels Refugiats i de conformitat amb la Constitució.” 

 

.   

 

    

  

                                                           
3
 https://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm 

4
 Convenció de Ginebra de 1951: Veure al glossari  

5
 Protocol de 31 de gener de 1967: Veure al glossari  

Tribunal Europeu dels Drets Humans / Font: elconfilegal.com 

https://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm
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 2.2 Comissió Europea: La Comissió Europea és una institució 

encarregada de defensar els drets i interessos de la Unió Europea. Un 

dels seus objectius és aplicar les decisions del Parlament Europeu.  

 

Data de l’any 1958, exactament, l’1 de gener de 1958. El seu president 

és Jean- Claude Juncker, des de l’any 2014. Aquesta seu europea es 

troba a l’Edifici Berlaymont a Brussel·les, Bèlgica.   

 

 

 

Les lleis i drets establerts en la Comissió Europea són els següents: 

1. Dret d’Asil6: Document 62011CJ0179 / Sentència del Tribunal de 

Justícia (Sala Quarta) de 27 de setembre de 2012.7 
 

“Sol·licituds d'asil - Directiva 2003/9 / CE - Normes mínimes per a l'acollida dels 

sol·licitants d'asil en els Estats membres - Reglament (CE) nº 343/2003 - 

Obligació de garantir les condicions mínimes d'acollida als sol·licitants d'asil 

durant el procediment d'assumpció de responsabilitat o readmissió per l'Estat 

membre responsable - Determinació de l'Estat membre que té l'obligació 

d'assumir la càrrega econòmica de les condicions mínimes. 

Assumpte C-179/11.” 

 

                                                           
6
 Dret d’asil: Veure al glossari  

7
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1562090413614&uri=CELEX:62011CJ0179 

 

Juncker, president de la Comissió / 

Font: es.wikipedia.org 
Comissió Europea a Brussel·les / Font: 

viaempresa.cat 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1562090413614&uri=CELEX:62011CJ0179
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2. Decisió (UE) 2018/8 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 

desembre de 2017, relativa a la mobilització de l'Instrument de 

Flexibilitat per finançar mesures pressupostàries immediates per 

fer front als actuals reptes de la migració, l'afluència de refugiats i 

les amenaces a la seguretat8. 

 

“En el marc del pressupost general de la Unió per a l'exercici 2018, es 

mobilitzarà l'Instrument de Flexibilitat per a consignar en la rúbrica 3 

(Seguretat i ciutadania) l'import de 837.241.199 EUR en crèdits de 

compromís. 

 

L'import a què es refereix el paràgraf primer s'utilitzarà per finançar mesures 

que facin front als desafiaments de la migració, l'afluència de refugiats i les 

amenaces a la seguretat 

 

A partir del perfil de pagaments previst, la distribució dels crèdits de 

pagament corresponents a la mobilització de l'Instrument de Flexibilitat 

s'estimarà de la manera: 

 

a) 464.039.631 EUR en 2018; 

b) 212.683.883 EUR en 2019; 

c) 126.354.910 EUR en 2020; 

d) 34.162.775 EUR en 2021. 

 

Els imports concrets dels crèdits de pagament per a cada exercici financer 

s'autoritzaran d'acord amb el procediment pressupostari anual.” 

 

 

 
 

                                                           

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1562090734859&uri=CELEX:32018D0008 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1562090734859&uri=CELEX:32018D0008
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 2.3 Parlament Europeu : És la institució parlamentària de la Unió 

Europea elegida per sufragi directe9. El parlament està compost per 

751 eurodiputats que representen el 2n lloc democràtic més gran del 

món. 

 
L’actual president del Parlament Europeu és Antonio Tajani, des de 

l’any 2017. Aquest Parlament opera des de 3 grans ciutats europees, 

Brussel·les, Estrasburg i Luxemburg.  

 

  

 

 

Tot el conjunt de llibertats, normes i els diferents drets es troben recollits en 

els diferents documents que he citat anteriorment. El Parlament Europeu és 

un òrgan més dels que existeixen i comparteix els mateixos criteris judicials 

i normatius que la Comissió Europea i el Consell Europeu.  

 

 2.4 Conclusió  

 

La Unió Europea ha  d’establir una sèrie de normes i drets per mantenir la 

convivència dins, però també fora d’ella. Com he dit, és important que 

existeixin, però encara ho és més que es compleixin.  

 

La Unió Europea s’ha de conscienciar dels problema dels refugiats, com 

més aviat millor; a molta gent li  pot semblar que aquest problema és un afer 

                                                           
9
 Sufragi directe: Veure al glossari 

Seu del Parlament a Estrasburg / Font: 

elpuntavui.cat   

Antonio Tajani / Font: ara.cat 
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exterior que no els ha d’afectar en cap moment, però tard o d’hora els pot 

acabar afectant.  

 

3.Causes de les diferents immigracions al món 

 
Actualment, al món, hi ha més de 52 milions de refugiats que marxen del 

seu país per causa de la guerra o la violència i més de 232 milions de 

persones migrants que decideixen abandonar casa seva intentant trobar un 

lloc millor. En tota la història de la humanitat, desgraciadament, hi ha hagut 

centenars de crisis migratòries i, actualment, encara en trobem moltes.  

 

Les tres grans crisis migratòries que estan passant en aquests moments i 

que sembla que no tinguin aturador són les següents: 

 

 3.1 Guerra Civil Siriana : Crisi Migratòria a Síria  

 

Síria és un estat situat a l’Orient Mitjà que es troba al sud de Turquia. Té 

una població d’uns 19 milions d’habitants, la majoria de parla àrab. En 

aquests moments, el seu president és Baixar al-Àssad i tenen una forma 

de govern basada en un República parlamentària  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandera de Síria / Font: 

ca.wikipedia.org 

Baixar al-Àssad, president de 

Síria / Font : ca.wikipedia.org 
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* I per què està en guerra?  

 
L’any 2011 van començar les protestes contra el règim sirià; eren 

manifestacions pacífiques i antirègim10. Tres mesos més tard, amb la 

coneguda Primavera Àrab11, els moviments van començar a agafar un caire 

més revolucionari. Tots aquests moviments van ser reprimits per les forces 

sirianes, això va fer que es produís un conflicte armat entre els dos grups i on al 

mig s’hi trobava la població civil, la més afectada, amb 70.000 persones 

mortes. Veient la força de les forces sirianes, diferents ciutadans i desertors 

van constituir  l’Exèrcit Lliure de Síria ( ESL)12.  

 
Les forces sirianes van rebre el suport de Rússia i Xina, mentre que l’ESL va 

tenir cada cop més suport de Turquia i Qatar, que a més de fer-li costat, va 

administrar-los armes. Lentament, a l’ESL, s’hi van anar afegint diferents grups 

gihadistes13, aquest fet va fer que la revolta es convertís en un moviment 

potencialment perillós. A partir d’aquí, els gihadistes agafen el poder i l’ESL 

perd terreny.   

 
Com he dit citat abans, la població civil és la que resulta més afectada. Segons 

l’ONU, més de 4 milions de refugiats es troben en països veïns, mentre que 7,6 

milions de persones estan desplaçades dins del propi país. L’onada més forta 

de refugiats es va produir als anys 2013 i 2014. Posteriorment, es va 

estabilitzar però ara ha tornat a augmentar després de la victòria de Baixar al-

Àssad.  

 

 
 

 
 

 

 

                                                           
10

 Antirègim : En contra del teu Estat 
11

 Primavera Àrab: Veure al glossari  
12

 Exèrcit Lliure Sirià : Veure al glossari 
13

 Gihadistes : Veure al glossari  

 Vermell : Forces governamentals 

 Groc : Forces kurdes 

 Verd : Rebels 

 Gris : Estat Islàmic 
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Només al 2018, 1.106 nenes i nens van morir a causa d’aquest conflicte. Els 

atacs contra centres de salut i educació també van registrar el nombre més 

gran que s’havia vist mai: 262 morts.  

Segons les últimes informacions d’UNICEF, la guerra a Síria mostra unes 

afectacions terribles als infants: 

 3 de cada 5 nens necessita ajuda humanitària 

 3 de cada 5 nens no tenen accés a aigua potable 

 1 de cada 4 nens es troben desplaçats a causa de la guerra 

  

 

 

 
.  

 
 

 
 

 

  

 

Actualment, de Síria, han marxat al voltant de cinc milions i mig de 

persones, que es troben en altres països a causa de la guerra.  

 

Nen sent curat després d’un atac en una escola / 

Font : Unicef Nena de poc més de 2 anys en un camp de refugiats a prop 

de Síria/ Font: Unicef 

Nen sirià mira a la càmera situat dins del que pot ser casa seva / 

Font: Unicef 
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La consulta feta el dia 3 de juliol de 2019, a les 15:38h de la tarda, mostra 

que fa 8 anys i 109 dies que Síria està envoltada per una guerra.  

Veient això, moltes persones decideixen posar rumb cap a un altre país, i, així, 

esdevenir refugiats. Com veurem a l’apartat 6 ,a l’hora de decidir marxar de 

Síria poden triar entre diferents trajectes o rutes, totes elles mortals.  

 3.2 Guerra Civil Sud-Sudanesa: Crisi Migratòria a Sudan del 

Sud 

 

Sudan del Sud està situat al centre del continent Africà, exactament amb 

frontera amb Etiòpia, Kènia, Uganda, la República Democràtica del 

Congo, la República Centreafricana i Sudan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudan del Sud va aconseguir la independència el 9 de juliol del 2011, amb un 

98,83% a favor d’ella. La seva capital és Juba, al sud del país. Té una població 

de 12,5 milions de persones i el seu actual president és Salva Kiir Mayardit .  

Font : Google Maps  
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* I per què està en guerra? 

 

La Guerra Civil Sud-Sudanesa va començar el 14 de desembre de 2013 quan 

els partidaris de Salva Kiir, president, i Riek Machar, vicepresident, es van 

enfrontar. Aquest dia l’ Exèrcit d’ Alliberació del Poble de Sudan14 va intentar 

efectuar un cop d’Estat, que finalment va acabar sent fallit.  

A partir d’aquest cop d’Estat fallit, la guerra s’ha apoderat del territori dividint-lo 

de la manera següent:  

                                                           
14

 L’ Exèrcit d’ Alliberació del Poble de Sudan : Veure al glossari 

Bandera de Sudan del Sud / Font: 

ca.wikipedia.org 

 

Salva Kiir Mayardit en una roda de 

premsa a l'ONU, Nova York / Font: 

ca.wikipedia.org  

Riek Machar, vicepresident de 

Sudan del Sud / Font: 

ca.wikipedia.org  
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Com a totes les guerres, la població civil és la que s’ha vist més afectada. Les 

dades proporcionades per UNICEF esgarrifen: 

 382.900 persones mortes des de 2013 

 2,3 milions persones han abandonat casa seva 

 El 65% són menors 

 Només el 15% de la població té disponibilitat de les necessitats bàsiques 

A tot això s’uneix la gran quantitat de malalties que es poden contraure a la 

zona, des del xarampió15 fins a la malària16. Segons l’ONU, el 72% de les 

dones que arriben als camps de refugiats són violades.  

 

 

 

 

                                                           
15

 Xarampió : Veure al glossari   
16

 Malària :  Veure al glossari. 

Vermell : Forces del Govern ( Salva Kiir) 

Verd : Moviment d’Alliberació ( Machar) 

193.000 persones han mort de fam durant 

aquests anys / Font: Unicef 

Els nens són els que es veuen més afectats per la 

desnutrició  / Font: Unicef 
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 3.3 Crisi Migratòria del Marroc 

Marroc es troba al Nord d’Àfrica, al costat d’Algèria. La seva capital és Rabat i 

el seu rei i dirigent és Mohammed VI. A tot el Marroc hi viuen aproximadament 

34 milions de persones, en diferents nivells socials i econòmics.  

 

 

 

 

 

 

 

Segons l’Imad, migrant procedent del Marroc i a qui s’ha entrevistat en aquest 

treball,  al país s’hi pot viure molt bé, perquè realment és la cinquena economia 

Hi han més de 15.000 nenes i nens 

desapareguts sense poder trobar la seva 

família / Font: Unicef  

Bandera del país/ 

Font: viquipèdia.org 

Mohammed VI, actual rei del 

Marroc / Font: viquipèdia.org  
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més gran d’Àfrica, amb un PIB17 de 109 bilions de dòlars americans (2017). El 

problema real és la falta d’oportunitats pels joves a l’hora de treballar.  

La majoria d’ells decideixen abandonar casa seva per trobar un lloc millor per 

poder-hi treballar. Segons les dades, gairebé 200.000 persones van marxar del 

Marroc l’any 2018. Per descomptat i malauradament, també hi ha gent que 

marxa del Marroc per temes i problemes econòmics.  

Espanya i Marroc mantenen contacte habitual per tal de frenar aquesta 

immigració sigui com sigui, ja que Espanya és la principal via d’accés. 

 
 

4. Crisi migratòria al Món  

 

Segons el resum del 2018 sobre el refugiats d’ACNUR, a final d’any 70,8 

milions de persones en tot el món s’han vist obligades a desplaçar-se de casa 

seva a causa de la guerra o la violència.  

 

 

 

 

 

 

Però això no és tot, l’any 2018 quasi 37.000 persones marxen cada dia del seu 

lloc d’origen, per tant, de cada 1000 persones, 9  han de marxar de casa seva.  
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Al llarg de l'última dècada, la població global de desplaçats forçosos va  créixer 

substancialment de 43,3 milions, el 2009 , a 70,8 milions, el 2018, una xifra 

rècord. La major part d'aquest augment es va donar entre 2012 i 2015, 

provocat sobre tot pel conflicte sirià.  

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

En aquest gràfic podem observar l’augment progressiu des de l’any 2009 fins el 

2018, d’aquests grups de població: desplaçat intern, refugiats d’ACNUR, 

refugiat d’UNRWA18 i els sol·licitants d’asil.  
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 UNRWA : Veure al glossari 
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Quan es parla de desplaçat intern, es fa referència a persones que deixen casa 

seva i es desplacen dins del seu país, sense travessar cap tipus de frontera. 

Vegem el gràfics de la població mundial considerada desplaçada interna.  

 
 

Pel que fa a sol·licitants d’asil, es van poder diferenciar dos tipus de sol·licitud. 

Hi va haver les que es van fer a través dels Estats i les que es van tramitar a 

través d’ACNUR.  

 

En molts països, ACNUR podria dur a terme la determinació de la condició de 

refugiat. En aquests, les oficines de l’ ACNUR van registrar 227.800 sol·licituds 

en 2018, de les quals 12.200 eren en apel·lació o repetides 

 

El principal país receptor de sol·licituds d’asil va ser EE.UU a causa de la forta 

onada de migració d’Amèrica del Sud, sobretot Veneçuela. A Europa, 
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Alemanya, respecte el 2017, va disminuir el nombre de sol·licituds; la majoria 

d’elles provenien de refugiats sirians.  

 

 

 
 

5. D’on provenen els refugiats que arriben a EUROPA? 
 

En conjunt, els refugiats de 10 països van sumar el 82% del total de refugiats 

(16,6 milions) el 2018, dades similars al 2017; de la mateixa manera dues 

terceres parts del total provenen de només 5 països: Síria, Afganistan, Sudan 

del Sud, Myanmar i Somàlia. 
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Això no vol dir que tots els refugiats del món vinguin a Europa o siguin 

acceptats per Europa. Realment, quins països europeus accepten i acullen més 

refugiats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podeu veure en el gràfic, facilitat per ACNUR, només un país europeu 

està en els 10 principals països d’acollida de refugiats:  Alemanya. 

La població refugiada a Alemanya va continuar creixent i va sumar 1.063.800 

persones a finals de 2018. Més de la meitat d'ella provenia de Síria (532.100), 

i altres grans grups de l'Iraq (136.500), Afganistan (126.000), Eritrea (55.300), 

la República Islàmica de l'Iran (41.200), Turquia (24.000), Somàlia (23.600), 

Sèrbia i Kosovo  (9.200), la Federació Russa (8.100), el Pakistan (7.500) i 

Nigèria (6.400).  

 

*I doncs, què han fet els altres països europeus?  

La Unió Europea es va comprometre a acollir entre tots els països que la 

formen, un nombre de refugiats cadascun. Tots els refugiats que van arribar a 

les costes de Grècia i Itàlia havien de ser traslladats als països que els 

pertocava. Però, els països van complir aquest tracte?  
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Percentatge de refugiats acollits per cada país sobre les places compromeses en 

els acords de reubicació des de Grècia i Itàlia ( 160.000 persones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

Pel que fa a aquest tema, el Govern Espanyol és considerat un dels països 

amb menor índex de compliment de la quota de reubicació establerta entre tots 

els països europeus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanya només acull un 14% 

del total de refugiats 

procedents de Grècia i Itàlia 

que es va comprometre a 

acollir  
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En el centre de la imatge, encerclat, es veu la xifra de persones refugiades que 

el Govern Espanyol es va comprometre a acollir. La quantitat de 1.910 

persones és realment les que ha acollit el Govern Espanyol durant tots aquests 

anys. No ha acollit ni una quarta part dels refugiats, ni tan sols ha arribat al 

15%.  

Catalunya, l’any 2018, va duplicar la xifra de refugiats que havia d’acollir. Van 

ser 2.240 persones les que van entrar a Catalunya com a refugiades. L’any 

2015, Catalunya només va acollir l’1% de tots els refugiats (28 persones) 

pertanyents a l’Estat Espanyol; el 2018 representava ja el 26 % del total (2.240 

persones).   

Les persones refugiades que arriben a Espanya són majoritàriament de 3 

països diferents:  

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les sol·licituds d’asil a Espanya, s’han rebut  54.065  durant l’últim 

any.  D’aquestes només es van resoldre 11.875 i d’elles tres de cada quatre es 

van desestimar. A part d’aquestes, 78.710 estaven pendents a finals d’any de 

saber si s’acceptaven o no, resolució de la que depenia la seva vida.  
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6. Quines rutes existeixen per poder arribar a Europa? 

A partir del gràfic següent, es poden veure les diferents rutes. 
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Existeixen tres principals vies d’accés a Europa. Podem trobar la via del 

Mediterrani Occidental , amb accés a través del continent africà. Aquesta ruta 

acaba amb l’entrada al territori espanyol a Ceuta i Melilla, per després  

travessar l’Estret de Gibraltar i accedir a la Península. És, però un accés 

perillós i complicat:  

 

 

La gent que vol intentar refer la seva vida de nou i poder entrar a Europa es 

troba amb aquest gegantesc mur compost per 2 tanques de 6 metres cada una. 

Molts el denominen el mur de la vergonya.  
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Durant l’any 2018, unes 23.000 persones van escollir aquesta ruta per arribar a 

territori europeu.  

 

 

 

En total, 1500 persones van morir a l’intentar entrar a Europa a través de 

Espanya.  

 

 

                      1 de cada 42 refugiats moren en aquest trajecte 
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També hi trobem la ruta del Mediterrani Central, actualment una de les més 

utilitzades, però a la vegada una de les més perilloses. Els refugiats 

s’embarquen al Nord d’Àfrica fins arribar a Europa.  

 

 

 

El fet que els governs intentin aturar aquest èxode de migrants, posant tanques 

a tot arreu perquè no puguin passar, fa que la gent enlloc d’anar a peu opti per 

embarcar-se i fer la ruta travessant el mar.  També l’acord entre Macedònia, 

Sèrbia, Croàcia i Eslovènia de tancar definitivament la ruta dels Balcans fa 

que la gent hagi d’arribar a Europa a través del Mediterrani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona embarassada rescatada pel vaixell Open Arms a 

les costes líbies / Font: openarms 

Mare amb els seus 2 fills, rescatats per Open Arms. 

Malta els hi ofereix port, però Open Arms no els 

pot portar per motius polítics 

Mare i fill moren al ser abandonats pels guardacostes  

libis. Open Arms no va poder arribar a temps. / Font: 

openarms 

  1 de cada 19 refugiats moren en aquest trajecte  
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Tot i aquestes dificultats, hi ha històries que tenen un bon final. Judith i 

Kingsley, mare i fill, van ser rescatats per Open Arms l’any 2018 quan fugien  

de la por. Avui, viuen a França i estan molt feliços.   

Honorée Betcha, també rescatat per Open Arms, va arribar a Catalunya. Ara 

viu a Vinyols i hi treballa com a monitor d’hípica 

 

Aquesta segona ruta és també aprofitada per molts habitants de Líbia. El 

flux de persones que arriben a les seves costes per poder arribar a Europa 

travessant el mar, fa que apareguin màfies que se n’aprofitin, que  trafiquin amb 

elles i que els prometin coses que no podran tenir mai. Les dones són les que 

surten més malparades, moltes d’elles pateixen violacions diàries.  
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Finalment, trobem la ruta del Mediterrani Oriental, entre Turquia i Grècia. 

Últimament, amb el tancament de la ruta dels Balcans, la gent només té l’opció 

d’arribar a Europa a través d’aquesta via. A la següent imatge s’hi veu una de 

les conseqüències més terribles d’aquesta ruta, la mort d’un infant. 

  

Alan Kurdi, el petit de 2 anys, va morir ofegat davant les costes turques. 

Viatjava des de Síria amb els seus pares i el seu germà. Només va sobreviure 

el pare. Aquesta foto va donar la volta al món i es va convertir en un símbol de 

la crisi dels refugiats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A les següents imatges s’hi pot observar el patiment de molts nens. 

Segons ACNUR, cada dia moren ofegats dos nens. 

 

 

 

 

Un guàrdia costaner grec ajuda a un menor refugiat a 

desembarcar al port de Mytilene 

Voluntària sosté en braços a un infant totalment 

desprotegit / Font : UNICEF 
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Des del  juny d’aquest any a tot el mar Mediterrani han mort19: 

 

 

 

El conegut com a MARE NOSTRUM s’està convertint en un 

cementiri, amb persones de nacionalitats molt distintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada ruta, hi ha nacionalitats diferents. En color verd podem veure la 

ruta occidental, on la majoria de migrants provenen del Marroc. Al mig, la 

ruta oriental (Grècia- Líbia) on la majoria venen de Síria o de l’Europa de 

l’Est. I finalment, la vermella on majoritàriament són de Tunísia.  

De les tres rutes, la més perillosa i que ocasiona més morts és la del 

Mediterrani Central.  

                                                           
19

 https://www.elespanol.com/mundo/20190719/oim-cifra-muertes-mediterraneo-alerta-aumento-
espana/414959167_0.html 
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7.Qui hi ha darrere de les morts al mar? Les máfies 

 

Líbia s’ha convertit en la principal porta de sortida d’Àfrica per arribar a Europa, 

però també s’ha convertit en un infern. Les màfies fan pagar milers d’euros 

perquè els refugiats es puguin embarcar en una de les precàries embarcacions 

que els deixen. Abans d’aquest pas, els refugiats viuen situacions molt difícils. 

Molts d’ells són segrestats pel tràfic de persones. Els fan treballar al màxim per 

així aconseguir els diners per poder escapar de l’infern. Els refugiats treballen i 

moltes vegades no reben cap tipus de remuneració. De vegades, són venuts 

com a esclaus i castigats.  

Segons fonts d’ONG’s els guardacostes libis, finançats per la Unió Europea,  

estan alerta de si veuen una “barcassa” plena de refugiats intentant trobar un 

futur millor. Si és així, els intercepten i els tornen a les presons líbies on les 

condicions són de misèria pura. Molts d’ells decideixen abans morir ofegats al 

mar, que tornar a Líbia. Com diu Òscar Camps, fundador d’Open Arms, “si 

la gent decideix posar en risc la seva vida al mar, és perquè la seva terra 

és un infern”.  
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8. Organitzacions i ONG’S a favor dels refugiats 
 

 8.1 Proactiva Open Arms 

Open Arms és una ONG catalana que es dedica a salvar i rescatar a totes 

aquelles persones que decideixen arribar a Europa a través del mar 

Mediterrani. Fundada al 2015 per Òscar Camps, socorrista de professió, ha 

salvat des de la seva fundació més de 58.000 vides.  

  

 

El seu origen ve del món del socorrisme. Òscar Camps treballava com a equip 

de salvament a les costes catalanes. Després de veure totes aquelles imatges 

de gent morint al mar, es va adonar que ell hi havia d’anar a ajudar amb el que 

fos. Ell i tres amics més van viatjar fins a Lesbos, Grècia, per ajudar. Van veure 

que sense cap ajuda econòmica no podien anar enlloc.  

Al juny del 2016, l’ONG va adquirir el seu primer vaixell de salvament, 

l’ASTRAL, un veler de luxe, donat  pel seu propietari, un empresari italià.  A 

finals del 2016, es va comprar un segon vaixell, el GOLFO AZZURRO, un 

pesquer de 43m d’eslora amb capacitat per transportar 400 refugiats.  

A mitjans de 2017, es va adquirir el seu tercer vaixell, a causa del gran flux de 

refugiats que hi havia al mar, dotat amb el nom d’ OPEN ARMS, un remolcador 

d’altura de 37m d’eslora.  

Logo Open Arms / 

Font: Twitter  

 

 

Òscar Camps / Font: 
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 8.2 Sea Watch  

És una organització no governamental d’origen alemany, amb l’objectiu de 

salvar vides al mar. Fundada per Harald Höppner l’any 2015, ha salvat milers 

de vides de l’infern del mar.  

  

 

 

 

 

Astral, el seu primer vaixell. / Font: 

Reuters 

 

 

Golfo Azzurro , segona adquisició d’Open Arms / Font: 

Twitter.com  

Open Arms, 3er vaixell destinat al salvament de refugiats / 

Font: lasexta 

Logo del Sea – Watch / Font: 

seawatch  

 Harald Höppner / Font: Weld.de 
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Van començar amb només un vaixell, i a hores d’ara en tenen tres. El primer és 

un vaixell que data del 1917. El segon va ser una incorporació de l’any 2016 i 

ofereix assistència mèdica a bord i una millor acomodació pels refugiats. I 

finalment, l’últim té una longitud de 55m, és molt més eficaç i eficient a l’hora de 

salvar a la gent. Del novembre del 2017 al gener del 2018, aquest vaixell va 

salvar més de 1500 persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.3 Metges Sense Fronteres (  Medecins Sans Fronteries ) 

És una organització no governamental amb origen a França, que va ser creada 

per un grup de metges l’any 1971. Té l’objectiu d’oferir el dret d’una correcte 

assistència mèdica per a tothom.  

Sea-Watch 1 / Font: seawatch.org Sea-Watch 2 atracat al port / Font: seawatch.org 

Sea – Watch 3 en plena operació  de rescat / Font : seawatch.org 
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És l’organització d’ajuda humanitària més gran del món, té un pressupost de 

1.500 milions d’euros i un total de 6,1 milions de donants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.4 Casa Nostra, Casa Vostra ( Volem Acollir ) 

És una entitat catalana destinada a oferir Catalunya com a lloc d’acollida. El 

seu impulsor és Ruben Wagensberg Ramon, activista i polític entre d’altres 

coses. Gràcies a ell, es va portar a terme la gran manifestació celebrada el 18 

de febrer de 2017 a Barcelona, que va aplegar més de 500.000 persones.  

Logo de Metges Sense Fronteres / 
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Membres de Metges Sense Fronteres rescaten un grup de 

refugiats al davant de les costes de Líbia / Font: Ricard Garcia 

Vilanova   

Nadó nigerià de tres mesos a bord d’un vaixell de Metges 

sense Fronteres després d’un rescat 
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La majoria del seu pressupost ve de la venda de marxandatge; també l’any 

2017 van poder obtenir molts ingressos a través de la venda d’entrades del 

concert dedicat a la Benvinguda dels refugiats.  

 

 

 

 

 

 

 

Ruben Wagensberg / Font: 

wikipedia.org 
18 de febrer 2017, manifestació Volem Acollir / 
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Concert al Palau Sant Jordi on es van vendre més de 15.000 

entrades / Font: wikipedia.org  
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 8.5 ACNUR ( Alt Comissionat de les Nacions Unides pels 

Refugiats)  

ACNUR és l’organisme de les Nacions Unides, encarregat de protegir els 

refugiats i intentar  donar solucions a tots els conflictes. La seva creació data de 

l’any 1950 i té la seu principal a Ginebra.  

Es va crear per intentar ajudar a tots aquells refugiats que fugien o havien fugit 

de la 2a Guerra Mundial. Ara mateix, treballa en molts llocs diferents.  
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Com s’ha dit anteriorment, ACNUR fa una feina molt important que, a vegades, 

ajuda a obrir els ulls i saber el que passa a l’altre costat. A la seva pàgina web 

certifiquen el nombre de refugiats totals de les crisis, citat anteriorment i 

exposats en els següents dos quadres. 

SÍRIA   

5,625,871 de Refugiats a Síria  
Last updated 04 Jul 2019 

 

SUDAN DEL SUD 

2,309,031 de Refugiats a Sudan del Sud 
Last updated 30 Jun 2019 

 

9. Organitzacions en contra dels refugiats  
 

 9.1 VOX  

Vox és un partit polític fundat l’any 2013 per Santiago Abascal. Està classificat 

com a grup d’extrema dreta. En les últimes eleccions del dia 28 d’abril, va 

aconseguir entrar al Congrés amb 24 escons20.  
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*Però qui és realment VOX?  

Vox és el conjunt de la població que ha decidit votar-lo i permetre que un grup 

classificat per especialistes com a extrema dreta21 entri al Congrés. Però quin 

programa polític han votat? Les propostes destinades als refugiats, que es 

troben en el seu últim programa electoral, representen el pensament d’aquest 

grup polític22 .  

Parlen des de suspendre que els refugiats puguin renovar els seus permisos de 

residència, continuar la cooperació amb Marroc per fer més efectiva la tanca i 

altres mecanismes per impedir l’arribada de migrants o refugiats, o no donar-los  

la nacionalitat espanyola, entre moltes d’altres coses.  

 2.677.173 persones els van votar en les últimes eleccions generals d’Espanya.  

 

 9.2 Liga Norte  

La Liga Norte és un partit polític italià reconegut com extrema dreta. Va ser 

fundat l’any 1991 per Umberto Rossi i té com a primer secretari Matteo Salvini, 

polític conegut per la seva actuació en diferents problemes referents als 

refugiats. Un dels últims va ser la detenció de la capitana del vaixell humanitari  

Sea-Watch, Carola Rackete. 
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22 https://www.voxespana.es/wp-content/uploads/2015/12/Programa-electoral-VOX-26-J.pdf 
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El que té clar Salvini, és que cap tipus de refugiat posarà els peus a Itàlia. 

Afirma que no vol que el seu país es converteixi en un camp de refugiats. Tots 

els vaixells que arriben a costes italianes són amenaçats perquè marxin a un 

altre lloc. En el seu programa23 té alguns punts sobre els refugiats:  

 “Immigració: "Cal superar el reglament de Dublín" que, entre altres 

coses, estableix que el país que s'ha de fer càrrec d'una petició d'asil és 

aquell en el qual el demandant va trepitjar per primera vegada territori 

comunitari i demanen la "reubicació obligatòria i automàtica en base a 

paràmetres objectius i quantificables ". 

 

 “ Qualsevol delicte comès d'una persona en espera de l'estat de refugiat 

suposi la seva expulsió immediata i preveuen "seus de permanència 

temporal d'immigrants destinats a la repatriació". 

 

 

Liga Norte està al Govern Italià ara mateix, amb altres grups d’extrema dreta. 

En les últimes eleccions del país, 9.175.208 persones van votar aquest partit, 

que va ser el més votat.  

 

 9.3  Rassemblent National 

Amb la seva presidenta Marie Le Pen, és un partit francès considerat també 

d’extrema dreta. En les últimes eleccions presidencials del 2017, Le Pen va 

aconseguir més de 7,5 milions de vots (21,3%).  

  

 

 

 

                                                           
23 https://drive.google.com/file/d/1IOpXUZe5ItvW-xRMpFyiqQUoEKYkxI11/view 
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En el seu programa electoral també parla de la immigració i dels refugiats, però 

no en parla massa bé... 

 IMMIGRACIÓ ( es troba dins del seu programa electoral )24 

 
“Es restabliran les fronteres nacionals i França deixarà l'espai Schengen; els 

estrangers en situació il·legal no podran ser regularitzats, se simplificaran els 

procediments d'expulsió, es reduirà la immigració legal a un saldo anual de 

10.000 persones i se suprimirà la doble nacionalitat extra europea.” 

 

 

 9.4 Què vota la gent?  

Els partits polítics són com són, defensen unes idees que pertanyen a un perfil 

polític diferent. Clarament, ells són els que pensen d’aquesta manera i que 

volen implementar propostes del S.XV, però penso que el millor seria poder 

conscienciar a la població de qui realment voten.  

Aquests partits no existirien ni tindrien representació a cap òrgan parlamentari, 

si la gent no els votés. La gent és qui decideix posar al seu sobre electoral 

aquest partit o un altre i ,per descomptat,  cadascú és lliure de fer el que vulgui, 

però realment existeix tanta gent al món o a Europa que pensa així? 

A Espanya hem vist que VOX ha augmentat un 10% el seus vots i que ha 

entrat per la porta gran al Congrés i al Parlament Europeu.  

A Itàlia, Salvini ha guanyat les eleccions per majoria devastadora. 

A França, Le Pen obté els seus millors resultats, tan a les eleccions 

presidencials  com a les europees.  

  

Per millorar de mica en mica el món cal començar per aquí:  votar a favor de la 

llibertat i dels drets humans, votar a partits que estiguin a favor de l’acollida i 

                                                           
24 https://gaceta.es/noticias/le-pen-presenta-programa-francia-libre-segura-prospera-04022017-1649/ 

https://gaceta.es/noticias/le-pen-presenta-programa-francia-libre-segura-prospera-04022017-1649/
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sentir-se orgullós d’això. Al món existeixen moltíssimes persones diferents, 

però és que la diversitat és el millor. Durant aquesta part he vist diferents 

programes electorals parlant de races inferiors i esgarrifa. 

 

10. Què passa al món?  

La premsa i les xarxes socials són la millor eina per difondre l’actualitat i que 

aquesta arribi al nombre màxim de gent. Tot seguit, es presenta un recull de 

premsa sobre tots els temes tractats. De totes les notícies s’ha fet un resum  i 

un comentari personal. 

 

10 de març 2016, NacióDigital
25

 

 

Els països dels Balcans – Eslovènia, Croàcia i Sèrbia – han firmat un 

acord per tancar una de les rutes més massificades pels refugiats que fan 

el trajecte a peu. Aquest acord ha fet que la majoria de refugiats hagin de 

fer la ruta a través del mar per les rutes del Mediterrani, molt més 

perilloses.  
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https://www.naciodigital.cat/noticia/104755/tancament/fronteres/balcans/atrapa/40000/refugiats/gr
ecia 

https://www.naciodigital.cat/noticia/104755/tancament/fronteres/balcans/atrapa/40000/refugiats/grecia
https://www.naciodigital.cat/noticia/104755/tancament/fronteres/balcans/atrapa/40000/refugiats/grecia
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El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha afirmat que s’ha acabat 

la immigració il·legal. Turquia, país que està dins dels acords, diu que no 

deixarà entrar ni acollirà cap immigrant.  

Espanya tampoc està tranquil·la; ara li preocupa que totes aquestes persones 

facin la ruta per Espanya i que la immigració es pugui massificar allà.  

En lloc de negociar com poder ajudar-los, negocien com intentar matar-los. Les 

rutes del Mediterrani, que he explicat anteriorment, en mengen la vida de milers 

de persones i són de les més perilloses. Potser arribarà un dia en el qual 

Europa se senti al banc dels acusats per crims contra els DRETS HUMANS.  

 

16 febrer de 2018, AquíBerguedà 
26

 

 

El 2016, Creu Roja conjuntament amb l’Ajuntament van oferir Berga com a 

ciutat acollidora per a totes aquelles persones que fugien de la guerra o la 

misèria. 150 persones van arribar durant l’any i molts d’ells s’hi han 

quedat a viure. D’altres han marxat a Mataró, Manresa o Granollers entre 

d’altres poblacions.  

                                                           
26

 https://www.aquibergueda.cat/2018/02/16/una-desena-de-refugiats-a-berga-durant-el-2017-han-
decidit-quedar-se-a-viure-a-la-ciutat/ 

https://www.aquibergueda.cat/2018/02/16/una-desena-de-refugiats-a-berga-durant-el-2017-han-decidit-quedar-se-a-viure-a-la-ciutat/
https://www.aquibergueda.cat/2018/02/16/una-desena-de-refugiats-a-berga-durant-el-2017-han-decidit-quedar-se-a-viure-a-la-ciutat/
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Estic content que Berga hagi fet aquest pas; segur que ha costat , però 

finalment s’ha fet i espero que es continuï fent.  

 

19 març de 2018 , NacióDigital
27

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itàlia ha dit prou. Òscar Camps denuncia que Itàlia els ha immobilitzat el 

vaixell per “fomentar la immigració irregular”.  

Quin desastre! Ara en lloc “d’immobilitzar” corruptes es multa la defensa dels 

drets humans. Trobo inadmissible aquesta decisió com també d’altres més 

properes a ara que són iguals. Sense aquesta gent al mar, la gent es moriria. 

Gràcies a ells, podem dir que la humanitat va una mica millor.  
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https://www.naciodigital.cat/noticia/150758/italia/immobilitza/vaixell/open/arms/fomentar/immigra
cio/irregular 

https://www.naciodigital.cat/noticia/150758/italia/immobilitza/vaixell/open/arms/fomentar/immigracio/irregular
https://www.naciodigital.cat/noticia/150758/italia/immobilitza/vaixell/open/arms/fomentar/immigracio/irregular
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11 juliol de 2018 , NacióDigital
28

 

 

Després dels diferents incompliments per part del Govern Espanyol sobre 

les acollides dels refugiats, el Suprem accepta la demanda feta contra el 

Govern per part de diferents associacions. 

El Govern Espanyol es va comprometre a acceptar gairebé 20.000 sol·licituds 

d’asil procedents de Grècia i Itàlia. Finalment, només es van acceptar el 13%, 

és a dir, unes 4000 persones.  

Sé que el Suprem està manat pel Govern i per aixó no els passarà res, però de 

vegades va bé un toc d’atenció. 
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https://www.naciodigital.cat/noticia/159124/suprem/condemna/espanya/incomplir/quota/refugiats/f
ixada/ue 

https://www.naciodigital.cat/noticia/159124/suprem/condemna/espanya/incomplir/quota/refugiats/fixada/ue
https://www.naciodigital.cat/noticia/159124/suprem/condemna/espanya/incomplir/quota/refugiats/fixada/ue
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4 gener de 2019 , NacióDigital
29

  

 

 

Proactiva Open Arms va fer una crida a la ciutadania per intentar fer 

arribar a la gent que recollien al mar, mantes per mantenir la calor. La 

societat els va sorprendre gratament després de recollir 3000 mantes en 

poques hores. 

Aquí es veu que la societat no som els governs i que a nosaltres sí que ens 

importa aquest tema. Els governs en realitat només miren pel seu bé i tanquen 

els ulls davant d’injustícies com aquesta, només els importa si amb això 

guanyaran o perdran diners. El que faran és perdre la credibilitat i fer sentir 

vergonya a la població. A mi aquests governs NO em representen.  
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https://www.naciodigital.cat/noticia/170223/solidaritat/desborda/open/arms/amb/mes/3000/mante
s/persones/rescatades 

https://www.naciodigital.cat/noticia/170223/solidaritat/desborda/open/arms/amb/mes/3000/mantes/persones/rescatades
https://www.naciodigital.cat/noticia/170223/solidaritat/desborda/open/arms/amb/mes/3000/mantes/persones/rescatades
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5 febrer de 2019 , ElNacional.Cat 
30

 

 

Catalunya reconeguda com a port segur. Alfred Bosch, conseller 

d’Exteriors, ha afirmat que totes aquelles embarcacions de salvament 

puguin entrar sense problemes a port català.  

Realment és una molt bona notícia, després de veure com governs tanquen els 

seus ports i no deixen desembarcar refugiats perquè puguin estar segurs a 

terra: Catalunya ha dit que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 juny de 2019 , ElPeriódico
31

  

                                                           
30

 https://www.elnacional.cat/ca/politica/govern-catalunya-port-segur-refugiats_351507_102.html 
31

 https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20190629/la-capitana-del-sea-watch-detinguda-
despres-datracar-sense-permis-a-lampedusa-7528108 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/govern-catalunya-port-segur-refugiats_351507_102.html
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20190629/la-capitana-del-sea-watch-detinguda-despres-datracar-sense-permis-a-lampedusa-7528108
https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20190629/la-capitana-del-sea-watch-detinguda-despres-datracar-sense-permis-a-lampedusa-7528108
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La capitana del vaixell Sea-Watch ha estat detinguda per entrar al port de 

Lampedusa a deixar a terra els 43 immigrants que feia 17 dies que 

estaven al mar. Carola Rackete ha desestimat la prohibició de Salvini de 

no entrar a Itàlia amb refugiats a bord.  

Carola ha estat retinguda durant  7 miserables  hores i ara la justícia té la seva 

paraula. La capitana podria entrar a presó o ser expulsada del país. Aquesta 

decisió ha estat celebrada per Matteo Salvini , ministre d’Interior italià, que la 

qualifica com una persona que ha posat en risc la vida dels agents de la policia 

italiana.  

Aquesta és la foto de la vergonya: una defensora de les vides i dels drets 

humans sent detinguda per atracar el seu vaixell a un port. Impossible, oi? 

Doncs passa, a l’Europa del S.XXI.  

 

 

 

 

 

Carola Rackete detinguda / Font: Reuters  
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3 de juliol 2019, NacióDigital
32

   

Parlant de governs, el Govern Espanyol amenaça a Proactiva Open Arms 

amb multes de fins a 900.000 € si torna a salvar vides al mar. La cap de 

missió, Anabel Montes, afirma que és lamentable que hagin de triar entre 

ser còmplices de les morts al mar o pagar una multa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realment, què els fa por? Els drets humans, el salvament, la llibertat...? 

Sempre estan posant entrebancs a totes les idees d’ajuda humanitària. Aquest 

és un govern, com hem vist, que incompleix TOTES les afirmacions que tenen 

a veure amb l’acollida de refugiats, però que cobra els diners destinats a l’ajuda 

d’aquestes persones. I ara això! Si us plau, ja que no feu res des del poder, 

deixeu fer almenys a les persones del poble  que lluiten cada dia per la vida 

d’aquestes persones.  
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https://www.naciodigital.cat/noticia/183317/open/arms/denuncia/govern/espanyol/amenaca/amb/
multes/fins/900000/euros/si/fan/rescats  

https://www.naciodigital.cat/noticia/183317/open/arms/denuncia/govern/espanyol/amenaca/amb/multes/fins/900000/euros/si/fan/rescats
https://www.naciodigital.cat/noticia/183317/open/arms/denuncia/govern/espanyol/amenaca/amb/multes/fins/900000/euros/si/fan/rescats
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3 de juliol 2019, elPeriódico.Cat
33

 

 

 

El passat 3 de juliol, un bombardeig, encara sense saber-ne l’autor, va 

causar una quarantena de morts i centenars de ferits. Des de l’ONU, 

s’alerta que Líbia no és un país segur pels refugiats i que és urgent que 

es trobi un altre lloc.  

Com vaig dir, Líbia és un infern i aquí queda demostrat. La majoria de refugiats, 

abans d’embarcar-se en una “barca” , estan mesos i mesos tancats en centres 

d’immigrants com el de Líbia, un dels més importants.  

Els refugiats viuen en unes condicions inhumanes durant el temps que es 

passen a aquest país. Les persones que finalment marxen al mar tenen el perill 

de trobar-se amb guardacostes libis i que els tornin a terra. Molts d’ells 

prefereixen morir al mar que tornar a Líbia. Imagineu-vos la desesperació que 

senten! 

Segons ACNUR, unes 4.000 persones es troben retingudes a Líbia en 

condicions vergonyoses.  
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 https://www.elperiodico.cat/ca/internacional/20190703/deu-migrants-morts-atac-tripoli-7533628 
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25 de juliol 2019 , Regió7
34

  

 

ACNUR ha alertat que unes 150 persones han mort ofegades en un 

naufragi davant les costes líbies. Si es confirma aquesta dada de 

víctimes, seria la pèrdua de vides més gran del 2019.  

 

Recordem que darrere aquest nombre, 150, hi ha unes persones que tenien 

una família, somnis, il·lusions i que ara ja no hi són. És impossible imaginar-te 

per un moment el dolor que han patit i pateixen aquestes persones. Nosaltres 

estem al sofà, al bar o a la platja i ells estan lluitant per la seva vida. No dic que 

deixem de fer el que fem, ni molts menys,  sinó que comencem a fer coses 

que no hem fet mai. Hi ha tantes maneres d’ajudar!  
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 https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2019/07/25/nou-naufragi-pitjor-lany-
al/558775.html 

https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2019/07/25/nou-naufragi-pitjor-lany-al/558775.html
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10 de setembre 2019, CCMA
35

 

 

La cambra parlamentària ha guardonat el fundador de l’ONG catalana 

Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana de vaixell Sea-Watch, Carola 

Rackete. Han rebut el màxim reconeixement d’aquesta institució, la 

Medalla d’honor en categoria d’or.  

Dos grans símbols de la desobediència civil i pacífica han estat premiats per la 

seva dedicació i perseverança. Davant d’ells tenen uns governs que els 

amenacen contínuament per la feina que fan; tot i així, ells lluiten cada dia per 

fer la seva feina el millor possible. Salven cada dia milers de persones de  morir 

ofegades. Salven vides. I me n’alegro d’aquest reconeixement .  

És clar que un premi no farà frenar ni tampoc millorar les coses;  el que aniria 

bé per millorar aquesta greu situació seria la intervenció dels governs davant 

d’aquesta crisi humanitària.  
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 https://www.ccma.cat/324/guardiola-entrega-les-medalles-dhonor-del-parlament-a-oscar-camps-i-
carola-rackete/noticia/2946671/ 
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https://www.ccma.cat/324/guardiola-entrega-les-medalles-dhonor-del-parlament-a-oscar-camps-i-carola-rackete/noticia/2946671/


                                                                                                                                                  ESPERANÇA  

58 
 

Em fa ràbia perquè la majoria de premsa que he recollit i comentat en el meu 

treball són males notícies. És un tema difícil per trobar-ne de bones i 

d’agradables. Per a mi, totes elles comparteixen un tema i un sentiment: drama, 

impotència, tristesa... Poques són les que et generen un somriure a la cara.   

Gràcies a les xarxes socials rebem tots tipus d’informació que ens permet 

saber-ne una mica més del tema. Potser la gent quan veu que tot són notícies 

dolentes no hi para atenció perquè ja s’hi ha acostumat, perquè ens queda molt 

lluny o perquè “mai em passarà a mi”.  

En aquesta part, i en tot el treball, volia donar a conèixer la realitat del tema a 

través d’Internet i les xarxes socials, perquè ara mateix és la manera més 

actual i més àmplia de denunciar-ho. TOTHOM sap que allà s’hi viu malament i 

tothom sap que existeixen refugiats, però tothom en sap la veritat? Tothom 

coneix com és realment Europa? 

 
 

11. Entrevistes  

 

Durant aquesta part del treball he aprofitat per posar-me en contacte amb 

persones i organitzacions amb qui mai pensava que hi parlaria.  

Ha sigut una part molt interessant saber l’opinió de la periodista Mar Sabé i els 

refugiats, Imad i Ahmad, , que viuen en primera persona aquest gran problema.  

He contactat amb moltes persones durant aquests mesos de treball però no 

tots m’han pogut atendre. Tot i així, gràcies a tots per la feina que feu! 

 

 

 

 

 
Carola Rackete detinguda / Font: Reuters  
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 Entrevista a Mar Sabé. Periodista d’ Open Arms  

 
  

 

 

 

 

Bon dia, gràcies per ajudar-me en el meu treball. Comencem? 

 Gràcies a tu! Quan vulguis! 

 

D’on va sortir la idea? Com veu començar amb el projecte? Com ho veu 

fer per recollir tants voluntaris? 

 La idea, de la creació d’Open Arms, va sortir de la imatge de l’Alan 

Kurdi,  un nen que va aparèixer mort  a les platges turques al setembre 

del 2015, aquesta imatge va donar la volta al món i va remoure moltes 

consciències entre les quals hi havia les de l’Oscar Camps i Gerard 

Canals que son socorristes de formació i de professió que van decidir 

viatjar a Lesbos a veure si podien fer-hi alguna cosa. Al arribar a 

Lesbos es van adonar que el que es vivia allà era molt més bèstia del 

que es podien imaginar i del que es difonia pels mitjans de 

comunicació i que ells podien fer alguna cosa sent socorristes.  

 

Van veure que 2 persones tan sols sense cap tipus de recolzament 

material ni econòmic no n’hi havia prou i aquí va ser quan es va 

constituir l’organització per començar a rebre finançament i que més 

voluntaris i voluntàries també professionals del salvament poguessin 

seguir amb les missions a Lesbos. Gràcies a això vam poder constituir 

un equip d’unes 20 persones, entre les quals hi havien socorristes, 

patrons, metges i infermers i hem continuat fins a dia d’avui. Mai ens han 

Mar Sabé 

30 anys 

Sant Esteve de Palautordera 

Periodista 

Formo part del departament de comunicació d’Open Arms i 
sóc l’assistent de l’Oscar Camps des de fa 3 anys 
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faltat voluntaris ni voluntàries, tenim una gran sort. A més es va 

començar a publicar a les xarxes socials i també va ajudar moltíssim.  

 

Quanta gent forma part d’aquest projecte actualment? 

 De treballadors som unes 20 persones contant també les tripulacions 

dels vaixells, això unes 20-25 persones. I de voluntaris al voltant de 

300.  

 

Rebeu ajudes? D’Europa? De Catalunya? Altres llocs? 

 El que rebem son donatius. El 90% del nostre finançament és gràcies 

a donatius de persones i entitats que decideixen donar el seu gra de 

sorra i participar del nostre projecte perquè se’l fan seu. I llavors el 

10% restant és de subvencions, però subvencions d’aquella part  

d’administracions  que és més propera al ciutadà, és a dir , els 

ajuntaments i les diputacions.  

 

Com veu reaccionar en el moment en que us van prohibir fer la vostra 

feina?  

 Durant tota l’evolució d’Open Arms, que ara al setembre farà 4 anys, 

hem vist moltes coses, molts canvis i hem vist que ens han volgut 

silenciar molts cops, és a dir, ja no ens venia de nou perquè ja formava 

part d’una campanya molt en contra de les organitzacions. Primer ens 

havien parat el vaixell , no ens havien  donat els permisos necessaris, 

ens havien criminalitzat. Llavors tot això forma part d’una campanya 

que es va iniciar el 2016 amb el principal objectiu de fer desaparèixer 

del mar aquelles entitats que ens dediquem a protegir el dret a la vida. 

 

Evidentment, sempre que ens han posat un pal a la roda, el que hem fet 

és reaccionar i seguir amb la nostra promesa de no deixar cap vida a la 

deriva. I sempre que hem tingut el suport de les persones, doncs cada 
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vegada tenim més força i el que fem és lluitar per ser allà on se’ns 

necessita. 

 

La vostra feina és criticada? Quins grups la critiquen? 

 Sí, clar que sí, sobretot per polítics i mitjans de comunicació, que 

veuen en nosaltres una amenaça, en comptes de veure que som els 

únics que defensem els drets humans i seguim amb tots els convenis 

que tots els països de la Unió Europea han firmat. Per tant en comptes 

de protegir-nos que és el que haurien de fer, el que fan és acusar-nos 

amb l’únic objectiu de fer-nos desaparèixer , perquè pensen que si la 

nostra credibilitat és tocada, la gent deixarà de donar-nos diners i per 

tant deixarem de poder treballar. 

 

Bàsicament, els qui critiquen la nostra feina son grups d’extrema dreta, 

però ara ens n’hem adonat que no només l’extrema dreta, perquè el 

govern que ens ha aturat a nosaltres el vaixell aquí a Espanya és un 

govern socialista, per tant estem en una situació que ens pot criticar 

qualsevol tipus de persona i qualsevol tipus de forma política. Però, com 

et deia, tenim la sort de que moltíssima part de la societat que si que ens 

dona suport i ens quedem amb això.  

 

Quan per exemple veu fer la crida de mantes, com veu gestionar l’arribada 

de tan material en poques hores? 

 Va ser una mostra potent de que no estem sols. Per molt que ens 

critiquin les administracions, els governs o els mitjans de comunicació, 

nosaltres no estem sols, perquè quan fem una crida de recollida de 

mantes, en 2 hores vam aconseguir moltes més mantes de les que 

podíem assolir i la veritat és que vam haver de trucar de seguida, i dir 

sisplau que la gent deixi de portar mantes i inclús així en van portar 

moltíssimes, o sigui, vam aconseguir 10.000 mantes en hores, i això 

és espectacular i demostra que hi ha moltíssima gent que no respon 
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igual que els polítics i  que té ganes d’ajudar i participar de les nostres 

missions. 

Us influeix la situació CAT-ESP? O en quedeu al marge? 

 Nosaltres no entrem amb política, nosaltres som activistes i el que fem 

és defensar els drets humans, com és el dret a la vida, que han signat 

qualsevol país de la Unió Europea. Per tant, en aquest sentit, no ens 

influeix especialment, sinó que directament ens mantenim al marge.  

 

Cobreu per la vostra feina? Qui es fa càrrec de les despeses? 

 Jo cobro per la meva feina i som un equip que som una organització 

que si que cobrem per la nostra feina . També és veritat que sabem on 

estem i per tant hi ha moltes hores de la nostra feina que no les 

cobrem, que les fem voluntàriament. Però clarament, tots nosaltres el 

que necessitem és un sou per poder viure.  

 

Les despeses, com t’he dit abans, en un 90% a partir dels donatius i el 

10% restant les administracions més properes al ciutadà. 

 

Explica’m el moment més difícil que heu viscut, i el més gratificant. 

 La veritat és que hi han hagut molts moments difícils, però jo crec que 

el més difícil de tots va ser quan ens van segrestar el vaixell “Golf 

Azzurro” , ens el van segrestar en una missió en el que els 

guardacostes libis, o els mals anomenats guardacostes libis, ja que 

Líbia és un país que no té govern per tant no té un cos de 

guardacostes com a tal, era gent armada que el que van fer va ser 

amenaçar-nos i obligar-nos a posar rumb a la direcció que ells deien 

perquè sinó ens disparaven i ens mataven, i llavors evidentment  va 

ser una situació molt complicada, molt difícil.  
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Nosaltres estàvem aquí a Badalona , però teníem tota la tripulació i 

voluntaris al mig del mar  i clar va ser un moment de tensió molt greu, 

sort  que el cap d’un parell d’hores ho vam poder desencadenar i el 

vaixell va poder posar rumb cap al Nord  i vam poder sortir d’aquella 

situació, va ser un moment molt difícil per nosaltres.  

 

I el moment més gratificant, doncs cada vegada que rescates algú, 

lògicament, quan tu veus que realment aquestes persones els has tret 

de l’infern del que fugen doncs això gratifica molt i és el motiu pel qual 

ho fem tot.   

 

Quan veieu una embarcació que necessita ajuda, com reaccioneu? 

Seguiu un protocol?  

 Doncs quan veiem una embarcació que necessita ajuda, evidentment 

la rescatem, si que hi ha un protocol, hi ha un protocol de salvament 

que ens l’hem inventat nosaltres de fet, que som professionals del 

salvament i l’hem implementat. El protocol és, primer de tot, avisar a 

les autoritats, que en aquest cas serien els guardacostes italians, els hi 

dius quina és la posició, el que et disposes a fer, i lògicament el que 

fas és fer-ho tot per salvar al màxim de persones que estan en aquella 

embarcació. 

 

Primer, se’ls hi facilita armilles salvavides perquè en el cas de que algú 

caigués a l’aigua doncs com a mínim tingui una armilla salvavides que 

fés que no s’ofegui, i llavors el que fem és treure a les persones de 

l’aigua una per una, primer les dones i els nens, i les passem de 

l’embarcació a la que van, a la nostra. Sempre amb aquest ordre, primer 

les dones i els nens i després els homes. I un cop als tenim al nostre 

vaixell doncs els hi donem aigua, menjar, mirem si hi ha algun ferit , 

mirem quina és la seva situació i els hi donem una manta sobretot, i que 

descansin  perquè en molts casos fa molt de temps que no se senten 

segurs. 
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Les persones que rescateu quina edat tenen? Hi ha més dones que 

homes? Quan arriben que us demanen? De quin països provenen? 

 Les persones que rescatem majoritàriament son gent jove, de 20 a 30 

anys, tot i que hi ha de tot, hem rescat moltíssims infants, que venien 

en família però que també viatjaven sols. Normalment hi han més 

homes que dones, ja que les dones tenen el perill  també de ser 

torturades i fins i tot violades i son tractades com esclaves sexuals, per 

tant en molts casos ni tan sols aconsegueixen sortir de l’infern en el 

que viuen. Per tant només els que ho aconsegueixen són aquelles 

persones més fortes, normalment homes joves. 

 

Provenen de  molts països diferents, de Àfrica Subsahariana, molts 

venen de Marroc, Tunísia, Líbia, Argèlia, però també provenen de 

l’Europa de l’Est, com podria ser Síria, Iemen, inclús ens hem trobat amb 

afganesos, iraquís... La veritat és que hi ha de tot.   

 

És veritat que heu de parar durant temporades per la duresa de la 

feina? 

 Sí, les nostres missions tenen una durada de 15 dies i les persones 

que s’embarquen 15 dies, com a màxim poden fer 2 missions 

seguides, que seria 1 mes seguit, més d’un mes no es recomanable. 

Nosaltres tenim un equip de suport psicològic que fan un seguiment de 

tots els que ens embarquem i evidentment miren que la nostra salut 

mental estigui bé. I també tenim un acompanyament, perquè tot el que 

es viu durant un mes, són coses molt dures , molt dures i tots 

necessitem després una mica de parada. Els que treballem d’això el 

que fem és intentar cuidar-nos entre nosaltres i el moment que estàs 

una mica més crític t’agafes vacances, una setmana a desconnectar i 

així carregues piles , i després tornes.  
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Creieu que aquesta situació acabarà mai? Com penseu que acabarà?  

 Això no t’ho puc dir, tan de bo aquesta situació s’acabés ja perquè això 

voldria dir que ja no hi hauria ningú que veu perillar la seva vida al mig 

del mar. No sembla que sigui així, al contrari, amb la deriva xenòfoba 

que hi hagut a tot Europa, on molts partits d’extrema dreta que han 

assolit diferents governs europeus, sembla que la dinàmica és cada 

vegada pitjor, per exemple, el 2016 hi havia cap a 12 embarcacions 

diferents com les nostres  de salvament de diverses ONG’s  que es 

dedicaven a salvar  i a protegir  el dret a la vida al mar, ara no, ara 

només n’hi ha una i la nostra d’Open Arms que està punt de sortir, 

imagina’t hem passat de 12 a 1.  

 

Amb 12 embarcacions ja es  moria gent al mar, imagina’t amb una sola, 

sabem que s’està morint molta gent perquè nosaltres no hi som, però 

tampoc podem saber quanta gent s’està morint perquè no hi ha ningú 

que ho estigui veient , per tant no hi ha ningú que ho estigui denunciant. 

La veritat és que no en tinc ni idea de com s’acabarà i tampoc et podria 

quan.  

 

Com us sentiu sabent que feu una feina tan important? 

 A veure, evidentment, nosaltres sabem i en som conscients de que 

estem fent una missió, que estem amb un projecte, en el qual creien i 

n’estem involucrats des de el principi. Nosaltres som persones que 

defensem el dret a la vida i que creiem que ningú, ningú, ningú del 

món s’ha de veure llançat en aquestes circumstàncies i fem tot el que 

està en la nostra mà  per intentar-hi donar una resposta. Nosaltres, és 

la nostra feina, per tant sentim que estem fent la nostra feina i que 

l’hem de fer el millor possible.  

 

També veiem que hi ha molta responsabilitat per part de la societat que 

aquesta situació es dugui a terme, per tant, també intentem convèncer a 

moltes persones de que això és culpa nostra també, nosaltres decidim a 
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qui votem, nosaltres decidim  a qui posem als escons, per tant, tenim 

responsabilitat també a l’hora d’escollir els nostres governants.  

 

Bàsicament, ens sentim que estem fent una bona feina , però 

evidentment, el més important seria que no l’haguéssim de fer perquè 

visquéssim en una societat on la gent no s’estigués morint en aquestes 

condicions.  

Fins aquí! Moltíssimes gràcies Mar! M’has ajudat molt! Gràcies per la 

feina que feu i una abraçada molt forta! 

 Moltes gràcies a tu! Que tinguis molta sort! Una abraçada!  

 

 

 

18 de juny del 2019  
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 Entrevista Imad Habib , refugiat marroquí   

 

 

 

 

 

 

Com vas arribar a territori espanyol? Vas tenir algun tipus de dificultat en 

el camí?  

 Vaig entrar per Melilla, vaig demanar l’asil i finalment me’l van acceptar. 

Després d’estar més d’un any en un centre de Melilla, vaig fer una 

parada a Sevilla. Més tard, ja em van portar aquí.  A Melilla vaig arribar 

en vaixell. 

Durant el trajecte em vaig trobar en molts problemes, sempre n’hi han. 

 

Quin va ser el trajecte que vas fer per arribar aquí? 

 Jo vaig entrar per Melilla, aquest fet va ser el que em va canviar per 

sempre. Vaig haver de fer entrevistes tant amb la Guàrdia Civil com la 

Policia Nacional. Després va ser quan em van portar al centre on hi 

havia a prop de 3000 persones de diferents llocs. Allà vaig esperar. Clar, 

de Nador a Melilla hi ha 5min de camí, després va ser fàcil. Nosaltres 

tenim el permís per entrar a Melilla legalment, Nador va estar en mans 

de ciutadans espanyols des de l’any 1909, sobretot de Andalusia i 

Múrcia.  

Amb qui vas venir? 

 Vaig venir sol, he deixat la meva família a Nador. 

 

Imad : Nom fals per raons d’intimitat i seguretat  

24 anys 

Viu a Berga des de fa 1 any  

És originari de Nador, Marroc 

Està fent un curset de cuina i treballa alguns dies de la setmana 

Té el BAT al Marroc 
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Per què vas marxar del teu país? 

 No m’agrada gaire parlar d’aquest tema, vaig marxar del meu país per 

problemes personals amb la religió, cultura, sexualitat… Problemes 

íntims. 

Trobes a faltar coses del teu país?  

 Doncs clar que sí, trobo a faltar a la meva mare, les festes amb tota la 

família. Allà es passen moments durs, però també de molt bons. Aquí 

estic sol, m’avorreixo, aquí és un altre món. La gent, de vegades et 

tracta malament o et diu alguna cosa que pot arribar a molestar… 

Quan vas arribar aquí, que va ser el primer que vas fer? 

 Va venir una noia que es deia Anabel, que ja no està aquí, ella va ser qui 

em va portar fins aquí a l’alberg. Jo vaig parlar amb la meva treballadora 

social, que jo volia anar a Barcelona, però ella em va dir que això no 

estava en les seves mans, que escriuria al Govern i serien ells els qui et 

donarien la resposta. 

Reps o has rebut ajudes del ajuntament o d’altres administracions? 

 He rebut ajudes de la Creu Roja. L’Ajuntament va ser qui ens va facilitar 

aquest alberg per la nostra estada aquí. 

 

 T’han discriminat alguna vegada per la raó de ser de fora? 

 Sí, molts cops. Al centre de refugiats hi havien baralles contínuament 

entre els refugiats. En canvi, aquí a Berga no, la gent és molt educada i 

ningú m’ha fet cap tipus de comentari pel carrer.  

 

Que va pensar la teva família quan vas decidir marxar? 

 La meva família no ho va acceptar, ja saps, família musulmana dintre de 

la religió, és difícil que ho acceptin. Jo no sóc practicant religiós, no crec 
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en cap religió, i pensar això dins d’una família totalment religiosa, com 

pots veure, és difícil. Perquè ha d’existir Déu si la gent d’Àfrica s’està 

morint de gana o la gent de Síria s’està morint per la guerra. Que fa 

Déu? 

En quina situació es troba Marroc? 

 Al Marroc hi pots viure bé, l’únic problema és el Govern, és un Govern 

corrupte i mafiós. Tothom ; policia, hospitals, educació... Per exemple, si 

tu entres malalt a un hospital, has de pagar a l’ infermera perquè puguis 

entrar el primer. Si tu tens una multa, si pagues a l’oficial, s’oblida de la 

multa. Els diners ho mouen tot.  

 

Marroc té molts diners, la corrupció és l’únic problema. Són criminals.  

Tu penses que la dona està discriminada? 

 Doncs sí, és considerada inferior per  ser dona. Per exemple, la dona ha 

d’estar verge fins el moment del casament , i l’home pot fer el que vulgui. 

Això no pot ser. La veritat, és que el fet de que la dona estigui 

discriminada, per sort, està millorant, la gent s’obre més de mentalitat. 

Coneixes alguna persona que hagi arribat aquí a través de alguna 

barqueta de plàstic? 

 Jo vaig arribar amb vaixell, normal, però aquí a l’alberg hi ha persones 

que si que hi han arribat, argelins, sud-africans... En aquelles barques 

estàs sempre en perill, sempre. Al meu país cada dia en surten 

d’aquestes barques, i més o menys, els hi pot arribar a costar 2.000-

3.000 € el viatge.  

Quan passeges per Berga, et sents lliure? 

 La veritat és que una mica sí, a vegades sento “moro”, i jo no em sento 

còmode, jo dic que això no hauria de ser, perquè la gent és diferent i no 

som perfectes, ningú. Però sí, em sento molt més còmode aquí que no 

pas al meu país.  
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Jo no m’arrapenteixo de haver marxat del meu país, de vegades, com he 

dit, trobo a faltar la meva mare. Però jo sé que està bé, perquè jo estic 

bé. 

Que esperes del teu futur? Hi veus esperança? 

 Tinc somnis, potser estranys per vosaltres, però jo vull continuar 

endavant , quedar-me aquí durant un temps  i més tard marxar a 

Londres o al Canadà.  

 

Gràcies per l’entrevista Imad!  
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 Entrevista Ahmad Alissa, refugiat sirià 

 

 

 

 

 

 

 

Hola Ahmad, moltes gràcies per acceptar l’entrevista. Comencem. Com és 

la teva història?  

 T’explico una mica la situació en què em trobava. La guerra de Síria va 

començar l’any 2011 i jo vivia a Alep. Va començar la revolució, 

suposada revolució, al sud de Síria i es va anar expenen per tot el país.  

Jo vivia amb la meva família a la ciutat d’Alep i llavors l’any 2012, va 

començar el setge d’Alep. La ciutat va estar sota el setge , era un infern , 

a un carrer hi havia un bàndol i a l’altre carrer un altre. La conseqüència, 

la societat civil patia moltíssim.  En aquell moment tenia 16 anys. Fart, 

l’any 2013, amb 17 anys,  vaig provar d’anar al Líban, ho vaig 

aconseguir i m’hi vaig quedar 6 mesos , el que passa és que al Líban, la 

situació és molt dolenta , ja tenen molts refugiats palestins. Els sirians no 

eren benvinguts i ho vaig passar molt malament, dormia al carrer . Em 

vaig cansar i vaig tornar casa, allà no hi havia possibilitats.  

 

Al tornar a Síria, la situació cada cop era més complicada. I al 2015, sol, 

vaig decidir marxar cap a Turquia. Vaig ser el que allà, va buscar una 

feina per poder mantenir la família en un futur i tenir un pis on poder 

dormir. Al cap d’uns mesos la meva família va venir. El pas de Síria a 

Turquia era molt difícil, ja que les fronteres estaven tancades, només 

podies travessar-les, pagant, pagant a  les màfies molts diners . 

Ahmad Alissa 

23 anys 

Viu a Berga des del setembre de 2017 

És originari d’Alep, Síria 

Treballa com a cambrer a un bar de la ciutat 

Té estudis primaris  



                                                                                                                                                  ESPERANÇA  

72 
 

La situació a Turquia es va anar convertint en una situació impossible 

per viure-hi. Discriminacions, racisme o violència t’ho trobaves en el dia 

a dia. Allà va ser quan vaig decidir, sense que ho sapigués la meva 

família, marxar a Europa. El 2015, em vaig atrevir, l’única via era la de 

Turquia cap a Grècia.  El primer cop, ens van enxampar els turcs, ens 

tornaven a terra i ens picaven, durant uns dies vam estar detinguts. El 

segon cop que ho vaig poder intentar feia molt mal temps, finalment el 

tercer ho vaig aconseguir. El trajecte era horrorós, es moria molta gent, 

vam estar a la deriva molts dies. Finalment, el salvament marítim grec 

ens van salvar.  

 

A Mitilene ( Grècia ) , hi havia un campament molt gran de refugiats , no 

podíem marxar d’allà fins no tenir un permís. Vaig tenir molta sort, i al 

cap de dos dies d’haver arribat ja tenia el paper. La majoria de la gent 

s’espera mesos i fins i tot anys per rebre’l, i molts d’ells dormen i viuen al 

carrer tirats com gossos, Després d’arribar a Atenes, només volia marxar 

cap al centre d’Europa, per fer-ho vaig anar cap a Macedònia i la 

frontera estava tancada ja que són països molt racistes i vaig haver de 

dormir molts dies al ras, amb pluja, ho vaig passar fatal. Vaig intentar 

passar la frontera dos o tres cops i ho vaig deixar al veure que era 

impossible.  

 

Vaig tornar estar de sort. Quan estava a Atenes, és va fer un tractat amb 

Turquia- UE ,en el qual, tots els països de la Unió Europea es 

comprometien a acceptar refugiats al seu país. Em vaig apuntar i em va 

tocar al cap d’un temps, es triava entre diferents països i em va tocar 

Espanya. Vaig ser un dels primers refugiats en arribar a territori espanyol 

de forma “legal”. Després de mig any a Atenes, vaig posar rumb a 

Barcelona.  

 

Ens va agafar una associació anomenada , Apip Acam, i va ser un 

desastre total, ho vaig passar molt malament. No complia el que es 

comprometia a fer, la situació era molt dolenta, passàvem  molta gana.  
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Molts dels meus companys van decidir marxar cap a Alemanya, no 

podíem estar més dies d’aquella manera.     

Després d’aguantar 5 mesos i mig, vaig decidir marxar cap Alemanya. 

Vaig agafar l’autobús a l’estació del Nord per anar de forma legal cap 

Alemanya. Aquest cop no em va anar tan bé, aquell any és va fer un 

conveni que deia que els refugiats que havien estat acollits per un país, 

havien de trobar-se dins del país acollidor36. Jo ja havia trobat feina, em 

guanyava la vida, era feliç.  

 

Finalment, em van recollir i em van deixar tirat a Madrid. Clar al haver 

sortit de programa de refugiats, no vaig tenir dret a cap ajuda, de cap 

institució, res.  Després, vaig pensar que a la fundació de Barcelona 

havia conegut un traductor i li vaig demanar ajuda, aquest home és de 

Gironella, i m’hi va portar.  

 

Aquest noi va demanar ajuda a l’Ajuntament explicant tota la meva 

situació, vaig poder aconseguir els papers espanyols  i l’Ajuntament amb 

el Consell Comarcal, em van oferir un pis i vaig poder començar a 

buscar feina, tot gràcies als serveis socials de Gironella. Ara mateix estic 

vivint a Berga, vaig conèixer gent d’aquí i gràcies a ells vaig trobar feina 

de cambrer, al Bar del Pepe.  

Abans del conflicte, com estaves?  

 Doncs molt bé, érem una família de classe mitja, el meu pare era 

enginyer i vivíem molt bé, ni cap privació ni tampoc de luxe. Síria era 

un país preciós, que la majoria de la població tenia un nivell de vida 

bastant alt.  

Què trobes a faltar del teu país?  

 La veritat és que res, el fet de marxar amb 15 anys fa que no tingui 

gaires records d’allà. No hi tinc família. Clarament, trobo a faltar el 

                                                           
36

 https://eacnur.org/blog/convenio-de-dublin-que-es/ 

https://eacnur.org/blog/convenio-de-dublin-que-es/
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menjar, la cultura... Síria no serà mai més el mateix país que havia 

sigut, no hi vull tornar.  

T’agrada viure a Berga? 

 Sí! Molt!, Aquí visc tranquil, no està en guerra, ja tinc una xarxa 

d’amics molt maca. 

T’han discriminat per la raó de ser de fora? 

 La veritat és que la gent no, al contrari, és molt simpàtica. Els que 

m’han discriminat han estat les institucions, primer el Govern Espanyol 

i després la Generalitat. Totes les institucions que van firmar pactes i 

més pactes per ajudar-nos, no ho han fet.  

Què esperes del teu futur? 

 Doncs jo em vull quedar. A Síria no hi vull tornar ni puc. Si torno em 

detindran i m’enviaran al exèrcit. Aquí estic bé. Treballo i sóc feliç. 

Moltes gràcies Ahmad! I també gràcies a tu, Jilali, per fer de intermediari 

entre els dos.  
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12. Resultats enquesta  
 

L’enquesta ha estat difosa a través de les xarxes socials i ha estat contestada 

per 1.970 persones. Vull agrair a totes les persones que van dedicar el seu 

temps en fer-la.  

 

A continuació, veurem i analitzarem cada una de les preguntes amb les seves 

corresponents respostes. De les preguntes que tenen la resposta llarga, és a 

dir, escrita, n’analitzaré entre 15-20  respostes . M’és impossible analitzar-ne 

1.970 . Gràcies.  

 

1. 

 

Com he dit abans, l’enquesta ha estat contestada per 1.970 persones, de 

les quals 1.186 (60,2%)   han estat dones i 782 (39,7%) han estat homes. 

Quatre  persones han escrit l’opció de què no se senten ni home ni dona. 

Aquestes persones no representen cap tant per cent, ja que són un número 

molt petit respecte al total.  

 

 



                                                                                                                                                  ESPERANÇA  

76 
 

2.   

  

De les 1.970 persones,  1.129 persones ( 57,3% ) es troben dins del grup 

d’edat de  41 a 60 anys. El segon grup més escollit, de 18 a 40 anys, 

representa 477 persones ( 24,2% ). 266 persones ( 13,5% ) del total es troben 

dins del grup de més de 60 anys.  I finalment,  98 ( 5% ) són menors d’edat. 

El fet de publicar l’enquesta en una xarxa social, com Twitter, ha fet que la 

majoria de les persones fossin de 41 a 60 anys. Al principi, sense haver-ho 

publicat a Twitter, el grup més votat era el de menors de 18 anys.  

3.  
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1.068 persones ( 54,2% ) , estan informats de la majoria de crisis migratòries 

que passen al món . 858 ( 43,6% )  afirmen que coneixen alguna crisi però no 

en tenen coneixement de la majoria. Finalment, 44 persones representant el 

2,2%, no en coneixen cap.   

Tant el grup  vermell, com el blau, estan molt igualats, cosa que fa pensar que, 

almenys, un tant per cent molt alt de població en té alguna idea d’alguna si més 

no.  

4. 

1.331, és el número de persones que contesten NO a la pregunta, 

representant el 67,6% .  En canvi, 639 ( 32,4%) , diuen que sí saben que Berga 

és ciutat acollidora.  

Aquí també dic que abans que publiqués l’enquesta a Twitter, el color blau era 

el predominant.  M’agrada saber que 1.331 persones no ho sabien abans de 

contestar l’enquesta i ara, en canvi,  sí que saben que Berga actualment és 

ciutat acollidora de persones refugiades, com altres municipis de la comarca.  
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5.  

1633 persones ( 82,9% )  han votat que Berga hauria de continuar acollint 

refugiats. El grup de persones que diuen que els hi és igual que Berga aculli o 

no refugiats ha estat votat per 229 persones ( 11,6% ). Finalment, 108 

persones ( 5,5% ) han votat que no.  

A continuació, les persones que han respost que no han donat la seva opinió. 

Com he dit en publicaré  unes 15 , he intentat agafar una mica de tot per saber i 

veure què pensa realment la gent.  

 Dona de 18 a 40 anys : “Berga té moltes mancances com a ciutat: 

poques instal•lacions, infraestructures pobres, no hi ha gaire feina...” . 

 Home menor de 18 anys : “Ells a nosaltres no ens hi voldrien”. 

 Home de 18 a 40 anys : “Perquè no fan més que crear problemes”. 

 Dona de 41 a 60 anys : “D'on surten els diners per mantenir-los? Crec 

que el Berguedà no ho pot assolir” . 

 Home de 18 a 40 anys : “A alguns sí però sense passar-se que 

encara vindrà algun que està una mica grillat i llavors passa el que 

passa”. 

 Home de 41 a 60 anys : “Haurien d’anar a països amb més 

oportunitats laborals: Noruega, Suècia...”. 

 Home de 18 a 40 anys : “Tenim altres problemes més importants”. 

 Dona de 18 a 40 anys : “Perquè son uns moros de merda”. 
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 Home de 18 a 40 anys : “No els vull a prop de casa ni a la meva 

terra”. 

 Home de 18 a 40 anys: “Despesa massa gran quan tenim altres 

prioritats. Desprotecció de la identitat i nació catalana”. 
 Home de 41 a 60 anys : “Porque la política de inmigración no debería 

depender de un municipio” . 
 Persona considerada asexual de més de 60 anys : “La Bíblia diu 

que els negres són inferiors (Gènesi 9:25)”. 
 Dona de 41 a 60 anys : “Perquè es pot convertir en un ghetto”. 

 Home de 41 a 60 anys : “Berga ja té prou amb els Cupaires no els hi 

cal més xusma.”  

 Dona de més de 60 anys : “Cansada de tanta gent” 

 Home de 41 a 60 anys : “Perquè ja hi ha molta gent de fora.” 

 Dona de 41 a 60 anys : “No conec Berga, però si s’acullen refugiats, 

s’hauria de fer ben fet. Crec que, en general, no hi ha prous mitjans 

per fer ho bé i això crea conflictes i problemes per tots.” 

 Dona de 41 a 60 anys: “Perquè crec que estem a “tope” ja , de gent 

de fora i no els i podem donar feina ,etc...Les ajudes no han de ser per 

ells primer. Nosaltres necessitem ajuda i ens hem de fotre.” 
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6.  

En aquesta pregunta, la resposta més votada està clara, 1.941 persones           

( 98,5% ) han votat que no existeix una raça inferior a la seva. Mentre què, 29 

persones, representant un 1,5% , han votat que sí.  

 

7.  

 

1.886 persones ( 95,7% ) , han votat que els refugiats haurien de poder 

accedir al dret d’asil. En canvi, 84 persones ( 4,3 % ) , han votat que no, 

creuen que els refugiats no haurien de poder accedir-hi.  
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8.  

En aquest gràfic, 1.881 persones ( 95,5 % ) han votat que no se’ls hauria de 

prohibir l’entrada a les persones refugiades. El 4,5% , representa a les 89 

persones que han votat que se’ls  ha de prohibir l’entrada.  

9. 

 

1.753 persones ( 89% ), han votat que sí que han de rebre ajudes. Mentre, el  

11 % , que són 217, voten un no.  

Aquí la cosa canvia. Fins ara, la majoria de  votants, votaven a favor dels 

refugiats. El fet de tocar el tema ajudes, la gent ho pot relacionar amb diners i 

aquest cop vota que no. Si compareu amb les preguntes  anteriors, la gent els 

vols acollir, però estan en contra de donar-los ajudes.  
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10.  

Un 93,8 % del total, el qual representa 1.848 persones, voten que no s’han 

de tancar les fronteres. En canvi, 122 persones ( 6,2% ) , voten que sí que 

s’han de tancar.  

11.  

 

 

1.800 persones voten que un refugiat  hauria de tenir els mateixos drets que 

ells, això representa un 91,4%. Mentre què, un 8,6 % , què són 170 persones 

voten que no hauria de tenir els mateixos drets que ells.  
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12. 

 

En aquesta pregunta, un 98,4% que són 1.938 persones voten que una 

nena/nen hauria de poder accedir a l’educació com si fós un nen/a d’aquí.  En 

canvi, tan sols, 32 persones ( 1,6% ) voten que no hauria de poder accedir a 

l’educació com un nen/a d’aquí. 

Aquí la cosa també canvia, com podeu veure, el tan per cent que fa referència 

al sí, ha pujat 138 persones respecte a la pregunta anterior i es col·loca en un 

tan per cent que gairebé arriba al 100%. 

Potser, el fet de parlar de NEN/NENA fa que les persones s’adaptin més alhora 

de parlar d’ajuda. A l’anterior pregunta, com no es determina si la persona és 

adulta o menor, la gent li ve al cap un adult i vota que no. En canvi, aquí com 

es deixa clar que parlem de nens, la cosa varia. 
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13.  

Una pregunta molt igualada. El 51,6% de la mostra , que són 1.016 

persones, han votat que no acollirien una persona refugiada a casa seva. 

Mentre què, 954 persones ( 48,4% )  han votat que sí.  

En aquesta pregunta he rebut comentaris, de què molta gent ha votat que no 

perquè si passés,  a casa seva no s’ho podrien permetre.  

14.  

 

1.858 persones ( 94,3% ) han votat que Europa NO fa una bona gestió de 

aquesta greu crisi. El “ No ho sé” ha estat escollit per 98 persones ( 5% ) , i 

finalment, el grup de “ No” ha obtingut 15 vots ( 0,8% ).  
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15.   

1.891 persones ( 95,9% ) han votat a favor del voluntariat. En canvi, les 

persones que han votat en contra han estat 80 ( 4,1% ) .  

16.  

 

El 90,7% del total de respostes, ha estat a FAVOR  de l’existència dels vaixells 

de salvament, aquest tan per cent, representa a 1.787 persones. 112 

persones   ( 5,7% ) , han votat que els vaixells que ajuden a què les persones 

no s’ofeguin al mar, NO haurien d’existir. I finalment, 72 persones ( 3,7% ) , els 

hi és igual si existeixen o no.  

 

 



                                                                                                                                                  ESPERANÇA  

86 
 

17.  

 

El 97,7 %, el qual representa a 1.925 persones, ha estat l’opció més votada. I 

les persones que creuen que els refugiats que arriben aquí venen a robar-te la 

feina, tenen un 2,3 % i són 46 persones.  

18.  

Resposta majoritària. 1.949 persones ( 98,9% ) voten que no els hi molesta 

tenir un company/a, tan sigui de feina com de classe, refugiat/ada .Pel contrari, 

22 persones ( 1,1% ) voten que sí els hi molesta.   
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19.  

 

1.225 persones ( 62,2% ) han votat que sí creuen que existeixen diferències 

entre un immigrant i un refugiat. En canvi, 745 persones ( 37,8% ) creuen que 

no n’existeixen.  

20.  

 

El 93%, 1.834 persones, voten que sí que els hi fa por que pugi la ultradreta. 

En canvi, el 7% del total, 137 persones, voten que no els hi fa por.  
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21. 

En aquesta pregunta, com he dit, escolliré unes quantes respostes perquè es 

pugui veure una mica dels diferents estils. Vegem-ho! 

 

Quant sents o veus la paraula refugiat que és el PRIMER que et passa pel 

cap? 

1.971 respostes 

 Dona de 18 a 40 anys : “El vaixell de Open Arms” 

 Dona de 18 a 40 anys: “ Tristesa” 

 Dona menor de 18 anys : “ Guerra” 

 Dona menor de 18 anys: “Em venen al cap totes aquelles persones que 

venen del mar, buscant un refugi i un habitatge de pau.” 

 Dona de 41 a 60 anys : “La sort que tinc” 

 Dona de 18 a 40 anys : “ Patiment” 

 Home de 18 a 40 anys : “Per arriscar-se d'aquesta manera no em puc 

imaginar de quin infern fuig.” 

 Home de 18 a 40 anys : “Molts drets i pocs deures.” 

 Home de 41 a 60 anys : “ Marroquí”  

 Dona de 18 a 40 anys : “ Moros” 

 Dona de més de 60 anys : “ Angoixa”  

 Dona de 18 a 40 anys : “No m'agradaria esta a la seva pell.” 

 Dona de 41 a 60 anys : “Penso que hauria d'haver un control. No s'ha 

de admetre a tots els refugiats. Entre ells, per desgràcia, segur que hi ha 

gent indesitjable.” 

 Dona de 41 a 60 anys : “ Vergonya d’Europa “ 

 Home de 41 a 60 anys : “ La foto de l’Aylan mort a la platja.”  

 Home de 18 a 40 anys : “ Escòria” 

 Home de 41 a 60 anys : “Que és una persona com jo.” 

 Dona de 18 a 40 anys : “Desnonaments de gent gran que han treballar 

tota la vida i han cotitzat, mentir aquest gent viu de subvencions sense 

treballar.”  
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 Home de 41 a 60 anys : “Delinqüència.” 

 Home de 41 a 60 anys : “ Un mal de cap més.”  

 Home de 18 a 40 anys : “Com deu estar casa seva per que vulguin 

venir aquí?.” 

 Home de 41 a 60 anys : “ Fora.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “Penso en el difícil que ha de ser haver 

d'abandonar casa teva perquè t'hi obliguen. I sobretot en les criatures.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “Em sap molt greu que al segle XXI, hi hagi 

d'haver gent que ha de marxar del seu país.” 

 Dona de 41 a 60 anys : “ Robar, violar....”   

 Dona de 18 a 40 anys : “Persona sense recursos a qui tothom dona 

l’esquena.”  

 

22.  

En aquesta pregunta, com he dit, escolliré unes quantes respostes perquè es 

pugui veure una mica dels diferents estils. Vegem-ho! 

 

Què faries per frenar aquesta arribada d'immigrants / refugiats? Màxima 

sinceritat! 

1.971 respostes 

 Dona de més de 60 anys : “Millorar les condicions del seu país perquè  

no hagin de marxar. “  

 Dona menor de 18 anys : “ Denegar l’entrada.”  

 Home menor de 18 anys : “ No deixar-los entrar.” 

 Dona de 18 a 40 anys : “Els governs europeus haurien de solucionar els 

problemes d’origen i així no haurien de marxar.”  

 Dona menor de 18 anys : “ No ho sé.”  

 Home menor de 18 anys : “Tancar fronteres i pau al món.”  
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 Dona de 18 a 40 anys : “No s'ha de frenar l'arribada, s'ha de resoldre el 

conflicte des de l'arrel. Per tant, el problema depèn de la política 

internacional.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “Fer millores als seus països.” 

 Dona de 18 a 40 anys : “ No la frenaria, adaptaria el sistema i les ciutats 

per poder-los rebre. “ 

 Dona menor de 18 anys : “ Tornar-los al seu país, o que a l'hora 

d'arribar, comencessin a treballar. “ 

 Dona menor de 18 anys : “Fer-los pagar per entrar. “  

 Dona de 18 a 40 anys: “Aturar la venda d'armes. El problema és que el 

món està regit pels diners i pels interessos personals, així que és un 

escenari bastant idealista i que requeriria d'una forta pressió social. 

 Però hi ha gent que té massa feina en culpar els refugiats de tots els 

problemes que es produeixen i no s'adonen que precisament fugen de 

les guerres en què el seu govern participa de forma activa, ja sigui amb 

armes o subvencions de grups armats.” 

 Dona més de 60 anys : “Eliminar les màfies que fan negoci amb ells.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “Hauria d'haver-hi un canvi de polítiques a nivell 

de tot Europa... impossible.”  

 Dona de 18 a 40 anys : “No podem fer res, depèn d`un grup de 

malparits que viuen com a reis.” 

 Home de 41 a 60 anys : “Que tinguin obligacions des del principi,com 

nosaltres. 

Que cerquin feina,que treballin,i s'ho guanyin TOT,com nosaltres,que no 

se'ns regala res. 

Que cotitzin,i que triguin anys a tenir el que tenim nosaltres. 

Llavors parlarem d'igual a igual. 

Ajudes? Una feina de les que tenim nosaltres,i a “pringar”,com nosaltres. 

Crec que això frenaria en una part important l'arribada d'immigrants. “  

 Home de 41 a 60 anys : “Res. Obriria fronteres.” 

 Dona de 18 a 40 anys : “No vull frenar-la.” 
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 Dona de 41 a 60 anys : “Obligar als governants i a Europa que deixin de 

vendre armes i espoliar altres regions i països, perquè la gent pugui 

seguir a casa seva i no tinguin que fugir.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “Aquí RES. Seus països, deixar d'ofegar-los.” 

 Home de 41 a 60 anys : “Acabar amb les religions i el capitalisme 

extrem. Això faria que no hi haguessin guerres i per tant no hi haurien 

refugiats.”  

 Home de 18 a 40 anys : “VOTAR VOX. Haced la encuesta en español“  

 Home de 41 a 60 anys : “Incrementar les ajudes i creant riquesa als 

seus països d'origen.” 

 Dona de 41 a 60 anys : “Caldria frenar primer tota la corrupció i venda d 

armes als països d origen i la hipocresia de l anomenat primer món. No 

es pot frenar, si tothom tingués les mateixes oportunitats de viure 

decentment això no passaria.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “El problema principal el generen els propis 

estats , primen més els interessos econòmics que els drets de les 

persones. Cal modificar lleis i el sistema.”  

 Dona de 41 a 60 anys : “Demanes màxima sinceritat i per tant t’he de 

dir que no se la resposta, només se que no es just el que està passant al 

món, se que això no respon a la teva pregunta, però, es la meva màxima 

sincera resposta.”  

 Home de 41 a 60 anys : “Visc  a Gambia i tenim una ONG a Guinea 

Bissau amb 720 alumnes, educació i formació en origen, i deixar de 

extreure els recursos naturals dels seus països.“  

 

 

12.1 Conclusió dels resultats  

M’han sorprès els resultats, ho he de dir. He pogut veure els diferents punts de 

vista de les persones  i dir que en tot moment crec que he respectat  totes les 

opinions. Tothom pot pensar el que vulgui i així ha de ser.  
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Després d’analitzar-ne els resultats detalladament, es pot comprovar que la 

majoria de la població forma part  d’una societat que respecte i vol acollir els 

refugiats. Per tant, crec que encara  no  està tot perdut.  

Per altra banda, existeixen persones ( 2.15% ) que pensen totalment el contrari 

i, per tant, tenen els seus arguments, alguns els hem pogut veure, en contra de 

l’acollida de refugiats. I com he dit, s’ha de respectar com es respecta l’altra 

“bàndol” 

Moltes gràcies a totes les persones que han contestat i han fet difusió de 

l’enquesta. 
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13. Conclusió  

Esperança. Així es titula el meu treball. Realment, va ser la primera paraula que 

em va venir al cap quan vaig veure el treball i el seu contingut. Esperança que 

tinc cap a una Europa que espero que canviï i no deixi morir al mar milers i 

milers de persones que tan sols volen tenir un futur millor. Esperança que tinc 

cap a totes les persones que decideixen deixar-ho tot i arriscar-se al mar, que 

valentes que són! Però també esperança cap a la societat. La més important. 

No vull una societat que discrimina aquella persona que no és igual a ell, no 

vull una societat que tanca els ulls davant una catàstrofe, no vull una societat 

que deixi morir al mar un nen per la inactivitat dels governs. De veritat que no la 

vull.  

Un dels meus objectius era donar a conèixer una mica la realitat que es viu i 

crec i espero haver-lo complert. Ha estat un treball difícil, he conegut coses que 

no sabia i espero que m’hagin servit d’alguna cosa.  

Europa té una funció i l’ha de fer. No pot ser que la situació continuï així i ningú 

mogui cap dit. Europa s’ha d’aixecar de la cadira i posar solucions davant 

d’aquesta crisi que sembla ser que no té aturador. Ara mateix, Europa em fa 

vergonya. Quan veus els refugiats en algun documental, observes que tots 

tenen la il·lusió d’arribar a Europa i trobar-se el paradís. Com els dius que 

Europa s’ha convertit en un Estat decadent i miserable que deixa que morin al 

mar?  

Un altre dels objectius era poder parlar amb algú que hagués viscut aquesta 

situació i ho he aconseguit. Sentir com persones, amb tan sols 16-17 anys, han 

hagut de fugir de casa seva i sense tenir la família al costat, és espantós. 

Aquestes persones han demostrat la valentia i el coratge que molts governs no 

demostraran mai. Ningú voldria passar per això, però això no és cap excusa 

per no fer res. 

Aquest treball també ha estat una crítica en tots aquells temes amb què no hi 

estic d’acord: des que es vulgui multar un vaixell que salva vides fins a 

l’aparició d’un grup d’extrema dreta en un òrgan públic, com és el Congrés. I, 

em pregunto; qui n’és el responsable? Les persones. Les persones som les qui 
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decidim qui entra o no al poder, per tant, un cop dins, la responsabilitat és 

nostra.  

Al principi del treball vaig deixar clar que les persones refugiades són persones, 

com tu o com jo, persones. Com sabeu, la gent  pensem diferent i en l’enquesta 

ho he pogut veure. Personalment, penso que el que falta és una 

conscienciació. Existeixen individus que no troben oportuna l’afirmació anterior, 

és a dir, creuen que existeixen persones, però que els refugiats no en formen 

part.  

Sempre m’han dit que existeixen persones dolentes, però mai hauria pensat 

que n’hi ha tantes. Per a mi, ser dolent no és desobeir una ordre, per a mi ser 

dolent és faltar el respecte als altres.  

Però no us penseu que tot el que he tret d’aquesta treball és negatiu, ni molt 

menys! El que sí que és cert és que davant de totes les notícies, sense voler 

prioritzem les dolentes. Quina ràbia que fa! 

En l’enquesta he vist que la majoria de les persones ( +95% ) estan a favor de 

la humanitat i del respecte. Me n’alegro molt que les persones vulguin acollir, 

és el que s’ha de fer, però sobretot pressionar l’Estat perquè ho faci. 

I no podia acabar sense parlar de les ONG’S.  

Open Arms, Metges Sense Fronteres, Sea Watch... No deixeu mai de salvar 

vides, perquè salvar vides mai pot ser delicte. Delicte és tancar els ulls davant 

d’aquesta tragèdia. Gràcies per tota la feina que feu, vosaltres sou els 

veritables herois.  

Salvar una vida no es pot considerar delicte, salvar un nen de morir ofegat no 

pot comportar penes de presó. Com es pot arribar a dir que “ si torneu a salvar 

vides, rebreu una multa de 900.000€” o “ si salveu alguna altra vida, us 

tancarem a la presó” . Ens hem tornat bojos? Una d’aquestes “amenaces” és 

del Govern Espanyol, estat membre de la Unió Europea que presumeix de ser 

una democràcia plena i moderna.   

Per acabar, vull dir que m’ha encantat fer aquest treball sobre els refugiats. He 

aprés moltes coses, però també m’han quedat coses per fer, per exemple 
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analitzar com les xarxes socials et fan veure aquest tema o poder observar més 

punts de vista.  

Acabo amb una frase citada per Oscar Camps, fundador d’Open Arms : “ 

Després de tot el que ha passat puc afirmar que primer t’ignoren, després et 

difamen, més tard, lluiten contra tu i, llavors, guanyes.”  

Doncs, anem a guanyar!  
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14. Agraïments  

Aquest treball ha estat fruit de l’ajuda de moltes persones i què sense elles 

aquest treball no tindria gaire contingut.   

Agrair a la M. Alba, que m’ha ajudat a portar a terme l’entrevista del Imad. 

Moltes gràcies als dos. Tindràs molt sort Imad, t’ho mereixes! Un petó! 

També a tu, Ahmad, per ajudar-me en el meu treball. I també al Jilali, per fer 

d’intermediari entre els dos.  Moltes gràcies!.  

Gràcies també a Mar Sabé i a tot l’equip d’Open Arms per respondre’m totes 

les preguntes formulades. Agrair la gran feina que feu. Continueu així!  

També donar les gràcies a totes les persones que m’han respost l’enquesta o 

l’han difós per mitjà de les xarxes socials.  
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16. Glossari  
 

 Convenció de Ginebra de 1951: És una convenció internacional que 

defineix qui és un refugiat i explica a qui se li pot donar el dret d’asil i 

altres responsabilitats sobre el tema. 142 països es troben dins 

d’aquesta convenció, en la qual també s’hi troba Espanya 

 

 Dret d’asil: És el poder que tenen els diferents estats d’oferir a les 

persones que fugen de la guerra o misèria , la protecció sobre ells. Se’n 

té constància des de l’Antic Egipte o la Roma Imperial.  

 

 Escó:  És el seient d’un parlamentari en les diferents cambres de la 

representació legislativa de cada país 

 

 Estrasburg: Ciutat del nord-est de França que es troba dins de la regió 

històrica Alsàcia. Té una població de 279.284 habitants. Aquesta ciutat 

es denomina la capital europea pel fet de tenir la majoria dels òrgans 

europeus, com ara, el TEDH, el Parlament Europeu o el Consell 

Europeu entre d’altres.  

 

 Exèrcit d’Alliberació del Poble de Sudan: És una organització política 

del Sudan. Té l’objectiu en aconseguir la independència del país. La 

seva creació data del 1983.  

 

 Exèrcit Lliure Sirià : És el principal grup armat que es troba ara mateix 

a Síria. Van començar a ser un grup desertor del govern i dient que 

tothom que matés a civils , anirien per ells. L’únic objectiu d’aquest grup 

és alliberar Síria de les mans de Baixar Al-Assad . Han acabat sent un 

grup on hi predominen gihadistes, fet que fa que sigui molt més perillós.  
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 Extrema dreta: És un terme que s’utilitza en la política per designar 

persones o grups de persones que tenen un pensament de caire extrem. 

Es caracteritzen per defensar idees normalment, conservadores, 

capitalistes o nacionalistes. També defensen la xenofòbia, estan en 

contra de la immigració i estan a favor de les dictadures polítiques. 

 

 Gihadista: Persona que es troba dins de la coneguda Gihad, la qual fa 

referència a un deure religiós de tots els musulmans. Per ells, és lluitar 

contra aquells que no creuen en el Déu de l’Islam ni en la submissió dels 

musulmans.  

 

 Malària: És una malaltia transmesa per un mosquit. L’únic tipus de 

contacte directe és quan la malaltia es passa d’una dona embarassada 

al fetus. Cada any es registren més de 200 milions de casos al món, la 

majoria d’ells en regions de l’Àfrica. Els símptomes són molt diversos, 

poden anar des d’una febre intermitent i molt forta a una anèmia.  

 

 PIB: També denominat – producte interior brut – és la suma de tots els 

béns i serveis que produeix un país durant un cert període de temps, 

normalment un any.  

 

 Primavera àrab: Conjunt d’aixecaments, manifestacions i d’altres tipus 

de protesta que es van produir a partir del 2010 en la majoria del territori 

àrab. Van començar a ser protestes contra l’atur i contra les restriccions 

del govern.  

 

 Protocol de 31 de gener de 1967: Va ser un protocol per fer 

desaparèixer la limitació que existia de que només els europeus es 

podien considerar refugiats i tenir el dret d’asil .  
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 Sufragi directe: És sufragi directe el fet de votar els teus representants 

polítics sense tràmits ni intermediaris. Es considera el procés més 

democràtic.  

 

 UNRWA : L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de 

Palestina al Pròxim Orient , és una organització de les Nacions Unides 

destinada a proporcionar tot tipus d’ajuda als refugiats palestins que 

viuen a Jordània, Líban o Síria. Va entrar en funcions l’1 de maig de 

1950.  

 

 Xarampió : És una malaltia molt contagiosa que majoritàriament afecta 

als infants. Avui mateix, és una malaltia molt greu en els infants 

desnodrits, que pot acabar amb la mort. La millor manera de tenir-ho és 

mantenir contacte amb secrecions , com poden ser els mocs d’una 

persona infectada.  

 

 


