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Àrquies 
BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 
Any 2012, Nº 8. Maig 2012, Barcelona 
 
Àrquies prové del discurs de Ciceró en “Defensa del poeta Àrquies” dirigit a vindicar la igualtat de drets 
per totes les persones que comparteixen un mateix entorn polític i civil. 
 

 

 

Les retallades pressupostàries castiguen als més fe bles 
Miguel Pajares: President de la CCAR 

 

 
A hores d'ara sembla clar que la 
crisi actual és de llarga durada i ja 
ningú s'atreveix a pronosticar per 
quan s’espera una reactivació 
econòmica, i menys encara una 
reactivació que permeti la millora 
de les condicions de vida de tots 
aquells que les han vist 
empitjorar. Les retallades 
pressupostàries que s'estan fent 
tindran una vida perllongada, i és 
possible que en els propers anys 
no tendeixin a la moderació sinó 
més aviat tot el contrari. Però, 
més enllà d'aquesta constatació 
general, el que també comença a 
evidenciar-se és que a força de 
retallades s'està plantejant un 
canvi de model de societat, i els 
endevins que vaticinaven que 
l'Estat del Benestar era 
insostenible han trobat ara el marc 
propici per desenvolupar un model 
que dóna carta de naturalesa a la 
desigualtat social. Les mesures 
pressupostàries adoptades en 
2012 proven que el que s'ataca i 
es redueix més és precisament 
allò que ens iguala, que són els 
serveis públics, amb particular 
incidència en l'educació i la 
sanitat, i que la protecció social es  
 

 
retalla dràsticament, pels qui més 
la necessiten,.quan pitjor estan les 
coses. 
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En aquest marc hem de referir-nos 
necessàriament a la situació de la 
població immigrada i refugiada. És 
evident que són moltes les 
persones, i de molts sectors 
socials, els que estan sofrint 
l'actual crisi econòmica, però 
també és cert que hi ha uns 
sectors de la població més 
castigats que uns altres, i la 
població estrangera està entre els 
primers. Com a botó de mostra es 
pot assenyalar que la desocupació 
ha crescut a un ritme molt major 
en la població immigrada que en 
l'autòctona: aquest 23% d'atur 
amb el qual va acabar l'any 2011 
es repartia de manera que per a la 
població amb nacionalitat 
espanyola era el 20% i per a 
l'estrangera el 35%. Però a més, 
les famílies immigrades sempre 
pateixen de tenir menys recursos 
familiars o comunitaris que les 
autòctones, i això ho estem veient 
en el fet que la proporció de 
desnonaments, és a dir, persones 
que perden l'habitatge per no 
poder pagar la hipoteca, és molt 
major entre la població 
immigrada. 
 
A aquestes condicions materials 
cal afegir altres aspectes més 
subjectius, però també d'enorme 
importància, com és l'evolució que 
s'està produint en el rebuig social 
cap a les persones immigrades i 
refugiades. Aquestes persones no 
només estan més castigades per la 
crisi, sinó que també són víctimes 
d'una repulsa creixent que els 
afecta a la seva vida quotidiana. 
Sobre les dimensions que això té 
n'hi ha prou amb estar atents a les 
converses o comentaris del carrer 
per calibrar-les, però també 
disposem d'estudis i enquestes 
que comparen l'estat d'opinió 
abans i durant la crisi. Així, els qui 
afirmaven que “els immigrants 
lleven llocs de treball als 

espanyols” en 2007 eren el 46% 
dels enquestats i en 2010 eren el 
63%; els que defensaven que ha 
d'haver-hi “preferència nacional 
per l’accés a l’ocupació” al 2007 
eren el 45% i al 2010 el 63%; els 
qui advocaven per “rebutjar en els 
col·legis a les alumnes 
musulmanes que porten vel al 
cap” en 2007 eren el 30% i al 
2010 el 49%, i percentatges 
similars es donen pels que estan 
en contra que es construeixin 
mesquites. El que s'està produint 
és una evolució de l'estat d'opinió 
social que encara posa les coses 
més difícils per a la població 
immigrada i refugiada. 
 
Tot això porta al fet que les 
necessitats de protecció social per 
a la població immigrada i 
refugiada hagin crescut 
dràsticament en els últims temps. 
Ara és més necessari que mai 
dedicar recursos tant a l'atenció 
social com a la promoció de la 
convivència i al combat contra la 
xenofòbia. El risc de que s’acabin 
creant grans zones d'exclusió 
social i que s'arribin a produir 
conflictes greus de convivència 
són ara majors que mai i ha 
d'haver-hi recursos públics 
adreçats a evitar-los. 
 
Doncs bé, el que s'està fent per 
part dels governs (especialment 
central i autonòmic) és just tot el 
contrari: els recursos dedicats a 
accions específiques relacionades 
amb la immigració i el refugi han 
caigut dràsticament i en 
proporcions molt superiors a la 
resta de retallades. El mateix que 
està passant amb els recursos per 
a la cooperació al 
desenvolupament i la 
sensibilització social relacionada 
amb ella. És especialment greu 
l'eliminació que s'ha produït del 
Fons d'Acollida i Integració als 
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pressupostos de 2012 del govern 
espanyol, fons que aportava 
recursos al sistema educatiu per a 
accions específiques relacionades 
amb la immigració i als 
ajuntaments per als seus plans 
d'acolliment. Sense aquests 
recursos, ja no es podran fer les 
accions de mediació, de 
sensibilització, de promoció de la 
convivència, etc., que s'estaven 
fent. Just en el moment en el que 
més necessàries són. 
 
Un altre exemple de retallades 
desmesurades el tenim a 
Catalunya, justament en els 
pressupostos d’enguany per a la 
cooperació al desenvolupament. 
Són especialment greus pel que fa 
als projectes de sensibilització 
social i educació en valors, la 
funció dels quals és promoure el 
suport de la ciutadania a la 
cooperació al desenvolupament, 
així com la solidaritat que ens 
permeti ser una societat acollidora 
per a les persones necessitades de 
protecció internacional. Per a 
aquest tipus d'accions, les 
retallades aconsegueixen 
proporcions properes al 80%. No 

només ens estem allunyant a alta 
velocitat de l'objectiu que marca la 
llei catalana de cooperació que 
estableix l’obligació d'anar 
gradualment cap al 0,7%, sinó que 
a més estem eliminant mitjans 
clau per avançar cap a una 
societat més solidària. 
 
Sabem que les retallades 
pressupostàries en temes 
relacionats amb la immigració, el 
refugi o la cooperació al 
desenvolupament, políticament 
parlant, surten gratis als governs, 
doncs difícilment hi haurà amplis 
sectors de la societat disposats a 
la protesta per aquest tipus de 
retallades; i ens temem que 
aquesta és la raó per la qual 
aquestes retallades són majors 
que en cap altre aspecte. Apel·lem 
doncs a la responsabilitat dels 
representants polítics, perquè, a la 
llarga, aquestes poden ser les 
retallades més cares per a la 
nostra societat en termes de 
cohesió social i de model 
democràtic. 
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La xarxa de municipis acollidors i solidaris amb le s persones 
refugiades  

 

 
Presentació de la publicació 
Catalunya Terra d'Asil a 
Sabadell i al Prat de Llobregat  
 
 

 
 
El passat 22 de març a les 19:00h 
vam presentar la publicació 
Catalunya Terra d'Asil a  la 
biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell. L'acte va ser presidit 
pel regidor de Drets Civils i 
Ciutadania de la ciutat, el Sr. 
Quim Carné, que explicà el 
compromís històric de la ciutat de 
Sabadell amb les persones 
refugiades. La ciutat acull els 4 
pisos d'acollida temporal per a 
sol·licitants de protecció 
internacional que gestiona la 
Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat i, per tant,  

 
 
moltes persones refugiades 
decideixen construir el seu 
projecte de vida a la ciutat. L'acte, 
també fou presidit per Miguel 
Pajares, president de l'entitat, que 
analitzà i reflexionà entorn 
l'ascens de discursos racistes i 
xenòfobs a Catalunya i a Europa 
en general per concloure que, en 
un període de crisi com l'actual, 
s'ha d'apostar per models inclusius 
on la diversitat sigui un valor 
afegit i que ara més que mai s'ha 
de treballar per trencar amb els 
prejudicis entorn la immigració. 
 

 
 
A l'acte també hi va participar 
Luciana Coconi, investigadora de 
l'Institut de Drets Humans de 
Catalunya i  autora del monogràfic 
Afganistán ante la encrucijada de 
la reconstrucción que ens explicà 
la situació actual de l'Afganistan, 
un dels principals països emissors 
de persones refugiades a fi de 
contextualitzar-nos el 
testimoniatge d'en Farid 
(pseudònim), d'origen afganès, a 
fugir del seu país i venir a 
Catalunya. Des d'aquí volem agrair 

Activitats de la CCAR  
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la seva participació tant en l'acte 
com en la publicació doncs sabem 
que el seu relat no és gens fàcil 
d'explicar. 
 
El 28 de març vam presentar 
Catalunya Terra d'Asil a la 
ciutat del Prat del Llobregat. A 
l'acte hi va assistir la Sra. Stitou 
Ahajiou, adjunta al Director de 
l'Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament; el Sr. David 
Vicioso, regidor de Cultura i 
Ciutadania; en Jesús Gómez, del 
Programa de Nova Ciutadania i 
Immigració; Luz (pseudònim), 
refugiada veneçolana que exposà 
el seu testimoniatge; Pascale 
Coissard, responsable d'Incidència 
de la CCAR, que presentà la Xarxa 
de Municipis Acollidors i Solidaris 
amb les Persones Refugiades i 
Estel·la Pareja, directora de la 
CCAR, que explicà la preocupant 
situació del dret d'asil a l'Estat 
espanyol.  
 

 
 
A l'acte van participar 
representants de les entitats 
membres de la Taula per a una 
Nova Ciutadania, representants de 
les entitats de cooperació de la 
ciutat i ciutadans i ciutadanes del 
Prat de Llobregat.  
Volem agrair la seva participació 
tant en l'acte com en la publicació, 
doncs com la majoria de relats de 
vida de les persones refugiades és 
dur i esfereïdor i no és fàcil 
compartir-lo. 

 
Presentació Exposició Diaris 
il·lustrats de Persones 
Refugiades a Sabadell 
 

 
 
L'exposició Diaris Il·lustrats de 
Persones Refugiades ha estat 
exposada en la Biblioteca Vapor 
Badia de la ciutat de Sabadell del 
2 al 14 d'abril. Aquesta és una 
mostra gràfica dels processos 
terapèutics i reflexius que van 
tenir lloc al taller d'art teràpia 
organitzat pel CCAR durant el 
2011. Quinze participants d'onze 
nacionalitats hi van participar 
transformant els materials artístics 
en imatges de la seva situació 
actual i la seva història personal.  
 
Una trajectòria difícil d'explicar, en 
què el desig de superació resulta 
commovedor i inspirador. De fet, 
l'exposició consta de 20 dibuixos 
acompanyats del testimoni de 
cadascun dels autors, fotografies i 
panells informatius. Les imatges 
són un reflex de les quatre fases 
viscudes pels participants: situació 
del país d'origen, el viatge, la 
sol·licitud d'asil i l'atorgament o 
rebuig de l'asil.  
 

 
 Si teniu interès en fer ús d’aquesta exposició, la posem a la vostra 

disposició, contacteu-nos a ccar@cear.es 
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XI trobada estatal del voluntariat de CEAR   
Bibiana García: responsable de participació social 

 

 
 
Aquest any, la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat ha participat 
en la XI Trobada Estatal del 
Voluntariat de CEAR que ha tingut 
lloc a la ciutat de Granada els dies 
3,4 i 5 de febrer.  
 
Vam estar en un bonic monestir 
que es diu Els Basilios, amb molts 
anys d'antiguitat, que va albergar 
tres dies de treball intens per a les 
persones voluntàries de CEAR que 
vam participar a l’encontre. 
 
De la Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat vam anar: la Gintare, 
voluntària a l’àrea jurídica, l’Elena,  
professora de castellà i jo, la 
Bibiana, dinamitzadora del 
voluntariat. 
 
Vam tenir l'oportunitat de conèixer 
diferents persones voluntàries de 
tots els territoris on CEAR té 
presència, i que engloben tots els 
àmbits d'intervenció de la nostra 
entitat: jurídic, social, laboral, 
incidència i participació social. 
 

 
 
De fet, el més bonic de 
l’experiència va ser conèixer altres 
persones repartides per l'estat que 
realitzaven les mateixes funcions 
de voluntariat que nosaltres,  

 
podent intercanviar experiències, 
consells i recomanacions. 
 
Es van fer diverses xerrades 
informatives sobre la realitat social 
que estem vivint i les 
potencialitats de les persones 
voluntàries, i totes vam sentir una 
profunda unió entre les persones 
que vam assistir, doncs ràpid vam 
veure que ens unien les mateixes 
finalitats. 
 
Una de les xerrades que més ens 
va agradar va ser precisament la 
d’en Carlos Boggio, qui ens va 
explicar els reptes actuals als què 
ens enfrontem en la protecció 
d'Asil. En Carlos és un persona 
experta en Drets Humans i Asil, ex 
Representant de l'ACNUR a 
Espanya. 
 
És un gran amic de la nostra 
entitat i les seves aportacions van 
ser molt enriquidores per a totes 
nosaltres, ja que aquesta persona 
té molt potencial del qual podem 
aprendre enormement. 
 
En resum, va ser una experiència 
de la qual totes vam aprendre 
molt, a través de la qual vam 
gaudir compartint i intercanviant 
experiències, i com no, també vam 
passar molts moments divertits. 
 
D’això vam poder renovar moltes 
idees i propostes, l’experiència ens 
va servir com a font de motivació i 
comprensió, ja que vam veure que 
som moltes les persones treballant 
pels mateixos objectius en el 
conjunt de l’estat. 
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Esperem que aquesta oportunitat 
tornem a tenir-la a l’any vinent i 
que s’animin moltes persones 

voluntàries de la nostra entitat, 
perquè l’experiència val la pena. 
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Refugiats siris: per què no arriben? 
Pascale Coissard:Responsable de l’àrea d’incidència política de la CCAR 

 

Sembla que el poble siri no pugui 
sortir de l’infern en el que s'ha 
convertit el seu país. És, de fet, el 
cas: la  majoria dels siris que han 
hagut de deixar casa seva no han 
marxat del seu país sinó que s'han 
desplaçat dins del país: segons 
Ban Ki Moon, són més d'un  
milió de persones les que han 
estat desplaçades a Síria1.  

Els que sí han pogut deixar les 
fronteres de l'Estat Sirià s'han 
refugiat en països limítrofes. 
Turquía, Jordania, Liban i Iraq han 
estat els seus destins. Comptem 
prop de 24 mil siris registrats a 
Turquia, 10000 a Liban i Jordania, 
i 2000 a Iraq, segons dades de 
l'ACNUR2. Com ha estat l’acollida 
d’aquests països vers aquestes 
persones refugiades?  
 
Una acollida incondicional de 
l'Orient Mitjà dels Siris, a  
l'inversa de la Unió Europea 
amb els Libis i Tunisians.  
 
Comparem l'acollida i la voluntat 
d'aquests països receptors de 
refugiats siris (47.400 al dia 
d'avui) amb la recepció dels fluxos 
de persones provinent de Líbia i 
Tunísia a les costes de la Unió 
Europea a 20113. França va  

                                                 
1 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/04/14 
/9700 1-20120414FILWWW00467-au-moins-1-
m-de-deplaces-en-syrie.php 
2. Syria National Refugee Response, 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.p
hp     
3. http://internacional.elpais.com/internacional 
/2011/ 
04/18/actualidad/1303077607_850215.html  

 
reaccionar tancant la seva frontera 
ferroviària amb Itàlia, quan aquest 
país ja havia rebut unes 20 000  
 
persones, entre ells possibles 
sol·licitants d'asil. La crisi va ser 
tal, que es va arribar a plantejar la 
fi del tractat de Schengen.  
 
Turquia, en canvi, no ha negat ni 
ha posat condicions a la seva 
ajuda a la població síria,  tampoc 
ho ha fet Jordània o el Liban, o 
Iraq! No han rebutjat als siris, tot i 
que Jordània ja té el pes dels 
refugiats palestins. El Liban és un 
país que no surt d'una eterna 
guerra civil. Iraq és un país assolat 
per un conflicte de prop de 10 
anys. Això no obstant, acullen a 
les persones refugiades de forma 
incondicional.  
 

 
© Reuters 
Un camp de refugiats siris a Turquia. 
 
Els països veïns de Síria no són 
els ideals per refugiar-se 
 
Liban, Jordània i Iraq són països 
amb febles capacitats 

Article central 
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econòmiques, alhora que ells 
mateixos són emissors de 
refugiats: segons dades Eurostat4, 
els Iraquians continuen sent un 
dels majors col·lectius de 
sol·licitants d'asil a la Unió 
Europea (un dels tres majors 
grups nacionals a Alemanya, 
Bulgària, Finlàndia, i Països 
Baixos).  
 
I Turquia? Turquia és un dels 
països veïns amb més capacitat 
d'acollida, és un país “segur” per 
aquestes persones refugiades, 
encara que s'hi presenten casos de 
violacions de drets humans: a 
Espanya al 2010, 19 nacionals de 
Turquia van demanar l'asil5. En 
qualsevol cas, no podem deixar 
l'acollida de gairebé tots els 
refugiats d'un país destrossat per 
la guerra civil a un sol Estat.  
 

 

                                                 
4.http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=STAT/12/46&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
5. Informe sobre la situación de las persones 
refugiadas 2011, 
http://cear.es/index.php/public 
aciones/informes-cear/             

 
Com explicar que aquestes 
persones hagin estat acollides per 
aquests països i no per països amb 
més capacitat econòmica i més 
estabilitat? Com és possible que 
siguin poques les persones síries 
que hagin buscat refugi a la Unió 
Europea?  
 
Refugiar-se a la Unió Europea 
no és fàcil pels siris.  
 
Més enllà de la proximitat 
geogràfica, hi ha d'altres raons 
que fan que la població síria 
refugiada no esculli la UE per 
refugiar-se. Les dificultats per 
entrar al territori de la Unió 
Europa van creixent.  
Un dels casos més obvis és el de 
l’Estat Espanyol. S'obstrueix el 
dret dels refugiats siris, i dels 
refugiats en general a accedir al 
procediment d’asil o de protecció 
internacional de la següent 
manera: 
 
1 La fi de la sol·licitud d'asil per 
ambaixada és una de les raons: la 
llei d'asil 12/2009 nega el dret a 
sol·licitar l'asil a les ambaixades 
espanyoles de tercers països, pel 
que els refugiats siris de Turquia, 
Jordània, Iraq, no poden sol·licitar 
l'asil a l'ambaixada espanyola del 
país on es troben actualment.   
 
2 Imposició del visat de trànsit 
pels siris6: davant de l'arribada de 
famílies síries vingudes d'Algèria al 
setembre de 2011, el govern 
espanyol va instaurar l'exigència 
d'un visat de trànsit aeroportuari 
als nacionals de Síria, pel que per 
accedir a la sol·licitud de protecció 
internacional a l’aeroport (la més 
comuna a l'Estat Espanyol), els 
siris hauran de demanar un visat a 

                                                 
6.http://cear.es/index.php/2011/10/06/espana
-cierra-una-puerta-a-los-refugiados-
sirios/#more-358  
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una ambaixada espanyola. 
L'ambaixada espanyola a Damasc 
ha suspès les seves activitats.  
 
3. Als centres d’internament 
d’estrangers gairabé no es fa 
detecció de casos de protecció 
internacional7: fins ara no hi ha 
professionals d'asil als centres 
d'internament d'estrangers que 
arriben sense tenir una situació 
administrativa regularitzada.  
 
Totes aquestes mesures 
obstrueixen el dret d'asil i obliguen 
els països fronterers a Síria a 
carregar amb tot el pes dels 
refugiats. Els països més 
desenvolupats, una vegada més 
queden enrere en temes de 
protecció internacional: recordem 
que els països que més refugiats 
acollien al 2010 eren Pakistan, 
Iran i irònicament, Síria8.  
 
Ja és temps que els països 
occidentals assumeixin la seva 
part en l'acollida dels refugiats.  
 

                                                 
7. CIE: Derechos Vulnerados. Informe 
sobre los centros de internamiento de 
extranjeros en España 
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/Informe_CI
E_Derechos_Vulnerados_2011.pdf 
8. ACNUR Tendencias Globales 2011, 
http://www.acnur.es/PDF/7557_201204031358
56.pdf 

 
© Reuters 
La ciutat de Homs destrossada 
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Activant el teixit social   
Bibiana Garcia:responsable de participació social 

 

 
 
Des de la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat estem 
realitzant un gran nombre de 
sortides amb contingut cultural i 
educatiu. Apostem per construir 
un espai intercultural on les 
diferents persones que formem la 
nostra entitat, puguem crear 
moments d'interrelació 
fonamentats en el respecte, la 
solidaritat i les ganes de gaudir 
compartint. 

 
Aquestes sortides es duen a terme 
des de l’àrea de participació social, 
entesa com a una oportunitat per 
l'empoderament de les persones 
migrades i refugiades, i la 
superació de dificultats socials, 
mitjançant el protagonisme actiu 
de totes les persones de la nostra 
entitat. 

 
Les diferents activitats i sortides, 
en estar plantejades com accions 
socioeducatives, promouen la 
transformació social de les 
realitats de dificultat social, com a 
un motor de canvi, mitjançant el 
compromís, la implicació i les 
ganes de gaudir. 
 
Hem assistit al meravellós "Cirque 
du Soleil", on vam deixar córrer 
les nostres il·lusions per introduir-
nos en un món de somnis, llums i 
disfresses. També, vam veure un 
partit de futbol del Barça B, on es 
va formar un grup intercultural 
molt divers unit amb forces per 
animar al seu equip. Bé, la visita 
al museu del Barça va ser un 
veritable èxit i totes les persones 
estaven fascinades amb les copes,  

 
el Camp Nou i l'ambient, fent mil 
fotos per immortalitzar el moment. 
També hem anat al Zoo de 
Barcelona on totes vam gaudir 
amb els lleons i els dofins. L'última 
sortida que vam fer va ser una 
sortida per conèixer Barcelona, 
endinsant-nos en la nostra 
història, els carrerons, el perquè 
dels noms dels barris, com el del 
nostre, el Raval i els edificis més 
emblemàtics del centre de la 
nostra ciutat. 
 

 

 

L'última gran activitat han estat 
dos tallers de preparació per a 
Sant Jordi, on hem fet manualitats 
per muntar una paredeta amb 
roses i Jumbol (un conte per als 
més petits sobre un antiherois que 
educa en valors). Aquesta ha estat 
una de tantes bones experiències 
que gaudim i compartim amb totes 
les persones la nostra entitat, on 
el treball conjunt i la implicació 
ens fan lluitar juntes pels drets de 
les persones refugiades i 
immigrades. 
 

Espais interculturals  
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Per què és IMPORTANT 
treballar a favor del DRET 
D'ASIL? 
 
Durant segles, milions d'europeus 
han buscat i trobat aixopluc 
davant de la persecució fora del 
seu continent. Són ells que han 
creat el règim de protecció 
internacional com una resposta a 
la seva pròpia crisi de 
desplaçaments després de la 
Segona Guerra Mundial. Són gent 
que proclama la llibertat, 
humanitat i solidaritat com els 
seus valors. Els nostres governs 
estan implicats en molts 
conflictes: venen armes a 
dictadors, compren el petroli de 
règims que governen amb 
violència i brutalitat. En aquest 
context, acollir les persones que 
arriben a les nostres terres fugint 
de persecució i guerra és una 
obligació moral. 
 
Qui és BENEFICIA del DRET 
D'ASIL? 
 
El dret d'asil salva vides, però 
també beneficia a la societat 
receptora. Sóc ferm creient en la 
diversitat i en el fet que els 
refugiats poden contribuir 
moltíssim a la comunitat. 
 
Quins SÓN ELS ELEMENTS AMB 
ELS QUE CONTEM PEL SEU 
veritable DESENVOLUPAMENT? 
 
La informació. existeixen molts 
mites i falta de consciència sobre  
 

 
el que és l'asil. La ignorància és lo 
primer que les autoritats 
necessiten per limitar el dret 
d'asil. Per invertir la tendència, 
necessitem que la gent entengui 
per què es sol·licita l’asil i que se 
senti orgullosa de pertànyer a una 
terra d'asil. 
 
De què depèn L’ATORGAMENT 
DE L’ESTATUT DE REFUGIAT?  
 
Són molts factors, alguns objectius 
com l'encaix en la definició de 
refugiat. Però a la pràctica hi ha 
molts elements subjectius: si les 
autoritats et creuen, com es 
percep al teu país aquí, si parles 
bé castellà, francès, anglès, o si 
només et pots expressar bé en 
una llengua minoritària... La 
política de l'Estat espanyol juga un 
paper important també. 
 
QUÈ és per a tu LA CCAR? 
 
Són persones que estan a la 
primera fila en la batalla pels drets 
humans. Hi ha organitzacions molt 
potents que treballen en l'àrea 
d'incidència i el lobbying, intentant 
canviar les coses des de dalt. Són 
molt importants, però la CCAR 
desenvolupa una feina molt directa 
i propera amb les persones 
refugiades i sol·licitants d'asil. 
Canvia les coses des de baix. 
 
COM VAS arribar a la CCAR? 
 
Em vaig implicar en l'àrea d'asil i 
migració només arribar a 
Barcelona i em vaig adonar que 

10 preguntes i 10 respostes  
Gintare Eidimtaite: Jurista i voluntària a la CCAR 

 

El testimoni  
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les persones refugiades i 
sol·licitants d'asil són invisibles en 
aquesta ciutat. Vaig començar a 
investigar on són i vaig trobar la 
CCAR. Vaig començar a col·laborar 
i em vaig quedar fins que el meu 
temps a Catalunya es va acabar. 
 
En què ha consistit la TEVA 
TASCA A L'CCAR? 
 
Formava part del Servei Jurídic. 
Buscava i analitzava informació 
sobre països d'origen, elaborava 
informes jurídics, però també feia 
detecció de casos d'asil i 
preparació de sol·licituds amb les 
persones. En alguns casos, els he 
acompanyat a les entrevistes 
d'asil. 
 
Quina ha estat la major 
DIFICULTAT davant la qual 
t'has trobat a la teva tasca de 
VOLUNTARIAT A LA CCAR? 
 
Sempre, el procediment. Una 
persona arriba a Barcelona fugint 
de persecució o violència i tot el 
sistema està dissenyat per posar-li 

les coses el més difícil possible. De 
vegades et trobes en situacions on 
no pots fer res. És injust i et sents 
molt impotent. 
 
QUINA HA ESTAT LA MAJOR 
satisfacció? 
 
Veure com persones que has 
conegut en una situació de 
vulnerabilitat extrema, han pogut 
reconstruir les seves vides, contra 
vent i marea. Sentir que has estat 
part d'aquest procés. 
 
Estem davant d'una veritable 
CRISI DEL DRET D'ASIL? 
 
És un sí inequívoc. L'Estat 
espanyol no és l'únic on el dret 
d'asil és veu realment amenaçat. 
Europa avui dia és molt hostil per 
a la gent refugiada i sol·licitant 
d'asil. Treballar a favor del dret 
d'asil és desafiant, pot ser 
frustrant, però és més important 
que mai. 
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El dret d’Asil i el permís de residència. Són 
incompatibles?  

Elena Muñoz: Advocada de la CCAR 

 

 
 
Des de fa anys, l'Oficina 
d'Estrangers de Barcelona 
interpreta que no es pot sol·licitar 
una autorització de residència 
quan es té una sol·licitud de 
protecció internacional pendent de 
resolució. 
 
L’entrada en vigor del nou 
Reglament d'Estrangeria el juny de 
2011, on expressament es recull la 
compatibilitat d'ambdós tràmits en 
cas dels menors no acompanyats 
(art. 189) i de les víctimes de 
tràfic (art. 144.8), ha aclarit la 
situació en aquests dos casos, 
però hi ha molts altres casos en 
què l'Oficina d'Estrangers de 
Barcelona continua requerint a les 
persones sol·licitants de protecció 
internacional que renunciïn a la 
seva sol·licitud d'asil abans de 
resoldre la seva autorització de 
residència pel règim d'estrangeria 
o de comunitaris. 
 
Però no existeix cap base legal per 
això. Ans al contrari, tant en el 
règim d'Estrangeria com en el d’ 
Asil, trobem diverses disposicions 
que preveuen la compatibilitat 
entre els tràmits d'estrangeria i els 
de protecció internacional. 
Tampoc es pot argumentar que el 
document de sol·licitant de 
protecció internacional suposa una 
autorització de residència i per 
tant no es pot demanar una nova,  

 
ja que l'art. 11.1 del Reglament 
d'Asil és meridianament clar en 
establir que "tota sol·licitud d'asil 
presentada en territori espanyol 
suposarà l'autorització de 
permanència provisional [que no 
residència] a Espanya, sigui quina 
sigui la situació jurídica del sol · 
licitant segons la legislació 
d'estrangeria o la documentació 
què disposi (...) ". 
 
De fet, la pròpia Oficina 
d'Estrangers admet aquesta 
compatibilitat en els casos de 
"refugiats sur place", és a dir, 
persones que residint ja a 
Espanya, per exemple amb 
autorització de residència o estada 
pel règim d'estrangeria o 
comunitaris, sol·liciten asil davant 
una situació sobrevinguda al seu 
país d'origen. No obstant això, en 
el cas contrari, l'Administració està 
obligant als sol·licitants d'asil a 
renunciar a una protecció que 
l'autorització de residència per 
estrangeria o comunitaris no els 
atorga, ja que els permisos de 
residència del règim d'estrangeria 
i comunitaris no contemplen el 
principi de no devolució, pedra 
angular de la protecció 
internacional. 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

 

  


