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Àrquies prové del discurs de Ciceró en “Defensa del poeta Àrquies” dirigit a vindicar la igualtat de drets 
per totes les persones que comparteixen un mateix entorn polític i civil. 

Editorial

Més desallotjaments com a inici d'any 
Miguel Pajares

A  Barcelona,  el  mes  de  gener  va 
portar  noves  actuacions  policials  per 
desallotjar  diverses  naus  del 
Poblenou. Els immigrants de diversos 
orígens, que havien fet d'elles el seu 
lloc  d'habitatge  i  de  treball  (aquí 
reciclaven la ferralla que recollien pel 
carrer), es van veure de sobte sense 
sostre  i  sense  la  possibilitat  de 
recuperar  el  material  que 
representava setmanes de treball. 

Maria Muñoz Benito, El Periódico

L'excusa  de  l'Ajuntament  de 
Barcelona va ser que hi havia parts de 
les  naus  que  amenaçaven  ruïna  (el 
propietaris  ni  tan  sols  havien 

denunciat  l'ocupació),  però  els 
advocats dels afectats van dir que tals 
parts  no  s'estaven  fent  servir.  La 
pregunta que ens sorgeix és per què 
es fan aquestes actuacions enmig de 
la  brutal  crisi  econòmica  que  patim, 
en la qual, els qui recullen la ferralla 
no  tenen  la  més  mínima  possibilitat 
d'aconseguir un altre tipus de treball. 
Per ventura és millor que passegin pel 
carrer  sense  poder  guanyar  alguns 
euros  pel  seu  sustentacle? 
L'Ajuntament  va  dir  que  va  oferir 
alternativa d'allotjament per a alguns, 
però va anar de forma poc definida, 
que  no  servia  per  tots  i  que  no 
atorgava  la  possibilitat  de  continuar 
realitzant la seva activitat de recollida 
de  ferralla.  En  definitiva,  el 
desallotjament es va fer sense oferir 
alternatives  per  als  desallotjats.  I 
continuem preguntant-nos, per què es 
posa  tant  zel  en  els  desallotjaments 
en  un  moment  com  el  qual  vivim? 
Com  és  que  les  autoritats  no  es 
plantegen una moratòria per a aquest 
tipus  d'actuacions,  quan  no  tenen 
gens  millor  que  oferir  i  només 
serveixen per empitjorar les coses?
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Reflexions

Les  dones,  en  tant  que  vivim  en 
societats  patriarcals, 
independentment  del  país,  de  la 
religió  que  practiquem  -  o  que  no 
practiquem-,  de  l’ètnia  o  poble  del 
que  formem  part  o  de  les  nostres 
posicions  ideològiques,  patim  en 
major  o  menor  grau  una  violència 
estructural  pel  simple  fet  de  ser 
dones. 
El  patriarcat,  entès  com  un  sistema 
sociocultural  d’estructuració  social  i 
d’exercici  del  poder  basat  en  la 
superioritat  de l’home, ha legitimat i 
fomentat una sèrie de prejudicis que 
perpetuen  la  discriminació  i  la 
persecució1 a  les  dones.  Aquesta 
violència estructural vers les dones és 
transversal, endèmica, s’exerceix tant 
en temps de pau com de guerra així 
com en l’àmbit públic com el privat i, 
malauradament, està present al llarg 
de tot el nostre cicle vital2. 

Des  del  punt  de  vista  dels  drets 
humans s’ha  intentat  donar  una 
resposta  a  aquesta  situació.  La 
comunitat  internacional,  en  les 
últimes dècades, ha fet un esforç en 
el  reconeixement,  la  promoció, 
defensa  i  garantia  dels  drets  de  les 
dones.  Si  bé  al  1981  va  entrar  en 
vigor  la  Convenció  sobre  l’Eliminació 
de totes les Formes de Discriminació 
contra la Dona, que té com objectiu 
promoure  els  drets  humans  de  les 
dones  en  condicions  de  dignitat  i 

1 Entesa com violació greu, sistemàtica o 
sostinguda dels drets humans.
2 La persecución por motivos de género y 
derecho de asilo: del contexto global al 
compromiso local. CEAR Euskadi 2009.

millorar la seva situació, no és fins al 
1993 amb la Declaració de les Nacions 
Unides  sobre  l’Eliminació  de  la 
Violència contra les Dones en la que 
es reconeix a nivell internacional que 
la  violència  contra  les  dones és una 
violació  dels  drets  humans  i  una 
forma de discriminació contra elles. 

Paral·lelament, en  el  dret 
internacional  humanitari,  el  que 
comunament  s’ha  anomenat  el  dret 
en la guerra, així com en l’Estatut de 
Roma de 1998, instrument constitutiu 
de  la  Cort  Penal  Internacional,  es 
reconeix com a crim de guerra  i  de 
lesa humanitat la violència sexual. 
Malgrat  el  fet  que  la  comunitat 
internacional  cada  vegada  és  més 
conscient  de la  necessitat  d’introduir 
una  perspectiva  de  gènere  en  els 
diversos instruments de drets humans 
existents  i  d’elaborar  normativa  al 
respecte,  la  violació  dels  drets 
fonamentals  de  les  dones  és  una 
pràctica  malauradament  massa 
generalitzada i estesa. 

Precisament,  fruit  d’ambdues 
situacions,  per  una  banda,  la 
introducció  de  la  perspectiva  de 
gènere  en  els  instruments  de  drets 
humans i, per l’altra, donar resposta a 
les  dones  víctimes  de  vulneracions 
dels  drets  humans  que  es  veuen 
obligades  a  fugir  del  seu  país,  han 
generat  alguns  avenços  en  la 
introducció  de  la  perspectiva  de 
gènere  en  el  dret  d’asil.  Recordem 
que  la  Convenció  de  Ginebra  sobre 
l’Estatut  de  Refugiat  del  1951,  i  el 
Protocol  de  Nova  York  de  1967, 
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defineix a una persona refugiada com 
aquella que:

“ per tenir fonamentats temors de ser 
perseguida  per  motius  ètnics, 
religiosos,  de  nacionalitat,  per 
pertànyer a un determinat grup social 
o per opinions, es troba fora del país 
de la seva nacionalitat, i no pot o no 
vol,  a  causa dels  esmentats  temors, 
acollir-se a la protecció de tal país. Es 
pot donar el cas, també, que per raó 
de manca de nacionalitat (apàtrides), 
i pel fet que es troba fora del seu país 
on abans tenia la residència habitual, 
no pugui o no hi vulgui tornar”.

Com s’observa,  les  persecucions  per 
motiu  de  gènere,  és  a  dir,  les 
violacions  greus,  sistemàtiques  o 
sostingudes  dels  drets  humans 
patides pel paper que se li assigna a 
una persona per la seva pertinença a 
un  sexe,  sent  les  dones  qui  la 
pateixen  en  major  mesura,  no  es 
troba explícitament recollida.  A fi de 
pal·liar  aquesta  mancança,  al  2002 
l’ACNUR  va  publicar  les  Directrius 
sobre  persecució  per  Motius  de 
Gènere3.  Aquestes  obren  la 
interpretació  de  la  definició  de 
persona  refugiada  al  inscriure  les 
persecucions  per  motius  de  gènere 
dins  de  les  persecucions  per 
pertinença  a  un  determinat  grup 
social com poden ser:

Lleis persecutòries en si mateixes 
per  emanar  de  normes  socials  i  
pràctiques  contràries  als  drets 
humans: a l’Afganistan el Parlament 
va aprovar al 2009 la Llei de l’Estatut 
Personal Xiïta, aplicable al 15% de la 
població xiïta al país, que exigeix a les 
dones satisfer els desitjos sexuals dels 
seus  marits  legitimant  així  les 
violacions en el matrimoni4.

Càstigs,  penes  o  sancions  que 
equivalen a tortura, tracte inhumà 
o  degradant  quan  una  dona 

3 Directrices sobre Protección Internacional: La 
persecución por motivos de género en el 
contexto del Artículo 1ª(2) de la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y/o su 
Protocolo de 1967. 
4 http://corresponsaldepaz.org/news/2009/04/1
6/0002 

incompleix  una  llei  o  política.  
Segons  estimacions  del  Fons  de 
Població  de  les  Nacions  Unides 
(UNFPA)  anualment  moren  5.000 
dones  al  món  pels  denominats 
homicidis per motius d’honor5.

Lleis  o  polítiques  amb  objectius 
justificables  però  amb  mètodes 
d’implementació  que  tenen 
conseqüències  severament 
lesives: 
segons  Aministia  Internacional  s’ha 
incrementat  el  nombre  de  casos 
d’esterilització  forçada durant el  part 
de  dones  en països  com la  Xina,  la 
República Txeca i les dones Romanes 
a Eslovàquia6.

Situacions  derivades  de  la 
transgressió  de  normes  socials 
que  restringeixen  severament  la 
llibertat  o  la  integritat  física  i  
psíquica  de  les  dones:  al 
Kirguizistan  cada  any  moltes  dones 
són víctimes  de  segrest  per  part  de 
membres d’una altra família i forçades 
a  contraure  matrimoni  amb  un  dels 
seus  membres.  Aquestes  dones  en 
ocasions són tancades a casa seva per 
aïllar-les  de les seves famílies  o per 
evitar que demanin assistència: poden 
no rebre una correcta alimentació, ser 
víctimes d’abús físic i sexual i algunes, 
fins  i  tot,  acaben  sent  assassinades 
pels seus marits7. 

Violència intrafamiliar:
Segons  estudis  citats  per  la  relatora 
especial  sobre la violència contra les 
dones,  les  causes  i  les  seves 
conseqüències,  a  Hondures  i  Costa 
Rica el 60% dels feminicidis són duts 
a terme pel seu company/marit o per 
un membre masculí de la família8. 

Tracta  de  persones  per  la 
prostitució  forçosa  o  l’explotació 

5 UN In-depth study on all forms of violence 
against women, report of the Secretary-
General, A/61/122/Add.1, 2006, at para. 78.
6 Amnistia Internacional, Informe 2011 sobre 
l’Estat dels Drets Humans al Món. 
7 Les dones també som refugiades, 2011, 
CCAR. 
8 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/H
RCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.1
6_En.PDF 
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sexual. Segons  l’Organització 
Internacional  del  Treball  (OIT)  la 
tracta  afecta  cada  any  a  2.500.000 
persones en tot el món, especialment 
a  dones  i  nenes.   
L’Estat espanyol és per les NN.UU. un 
dels  principals  països  de  destí  de  la 
tracta,  especialment  de  dones  amb 
fins  d’explotació  sexual,  encara  que 
també  és  un  país  de  trànsit.  La 
majoria de les víctimes són originàries 
de  Brasil,  Bulgària,  Colòmbia, 
Equador,  Nigèria,  Ucrania,  Rússia  i 
Romania9. 

Persecucions  motivades  per 
l’orientació sexual i la identitat de 
gènere. El  Codi  Penal  de  Nigèria 
penalitza  les  relacions  homosexuals 
fins  amb  una  pena  màxima  de  14 
anys de presó. Als Estats del nord del 
país  de  majoria  musulmana  i,  a  on 
s'aplica  la  xària,  la  pena pot  arribar 
fins  a  la  condemna  a  mort  per 
lapidació, o les fuetades en el cas de 
les dones10.

Patrons  de  discriminació  que 
porten  a  un  tracte  menys 
favorable de les dones, que poden 
tenir  conseqüències  de  caràcter 
severament  lesiu.  Com  pot  ser 
l’abortament selectiu en detriment de 
les nenes com és el cas de l’Índia11. 

Abusos  sexuals  com  a  arma  de 
guerra. L’informe  de  la  missió  a 
Colòmbia del Relatora Especial  sobre 
la situació dels defensors i defensores 
dels  drets  humans  remarca  els 
assassinats  de  vàries  defensores  de 
drets humans per la contundència de 
la violència utilitzada, la persecució i 
la tortura sexual emprada12.

9 CEAR (2009a): “La concesión de protección 
internacional a las víctimas de trata de 
personas”. En La situación de las personas 
refugiadas en España. Informe 2009. Hacia una 
nueva Ley de Asilo. Etinema, Madrid.
10 http://ilga.org/ilga/en/countries/NIGERIA/La
w 

11 http://www.hrw.org/news/2009/02/27/missin
g-girls-missing-women
12 Report of the Special Rapporteur on the 
situation of human rights defenders, Margaret 
Sekaggya, ―Mission to Colombia. 4 March 
2010, A/HRC/13/22/Add.3.

Pràctiques  tradicionals 
perjudicials que es realitzen tot i  
estar formalment prohíbides:
és  el  cas  de  la  mutilació  genital 
femenina.

No  obstant  això,  a  la  pràctica,  els 
Estats  realitzen  una  interpretació 
restrictiva de la Convenció de Ginebra 
del  1951  no  aplicant  aquestes 
directrius.  Cal  dir  que  recentment  a 
nivell  europeu,  en  el  procés  de 
construir  un  sistema  europeu  comú 
d’asil,  es  va  aprovar  la  Directiva 
2011/9513 en  la  que  en  les 
consideracions  inicials14 indica  que  a 
l’hora  definir  com  a  motiu  de 
persecució  la  pertinença  a  un 
determinat  grup  social  es  tindrà  en 
compte  les  qüestions  relacionades 
amb el sexe de la persona sol·licitant 
així  com  la  identitat  de  gènere  i 
l’orientació  sexual.  En  aquesta 
mateixa  directiva  es  defineix  com  a 
actes  de  persecució15 la  violència 
sexual  i  els  actes  dirigits  contra  les 
persones per motiu del seu sexe o per 
ser infants. És d’especial interès i un 
avenç important  si  tenim en compte 
que  al  tractar-se  d’una  Directiva 
aquesta haurà de ser transposada als 
ordenaments  jurídics  nacionals  dels 
Estats  membre  de  la  Unió  Europea, 
prevista  aquesta com a molt  tard el 
21 de desembre del 201316.

Abans  però  d’aquesta  directiva,  en 
alguns països, ja s’havia anat un pas 
més enllà en el reconeixement de les 
persecucions  basades  en  el  gènere 
per a sol·licitar  en el  seu territori  la 
protecció  internacional.  Aquest  és  el 
cas de l’Estat  espanyol  que arrel  de 
l’aprovació al 2007 de la Llei Orgànica 
per a la igualtat  d’oportunitats  entre 

13 Directiva 2011/95/UE del Parlament Europeu i 
del Consell de 13 de desembre de 2011 per la 
que s’estableixen les normes relatives als 
requisits per al reconeixement de nacionals de 
tercers països i apartides com beneficiaris de 
protecció internacional, a un estatut uniforme 
per als refugiats o per les persones amb dret a 
protecció subsidiària i al contingut de la 
protecció concedida.
14 Consideració 30 
15 Artícle 9, 2. a i f.
16 Article 39
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dones  i  homes  va  incloure  a  través 
d’una  disposició  addicional  les 
persecucions per motius de gènere a 
la  Llei  5/1984  reguladora  del  dret 
d’asil  i  de  la  condició  d’asil. 
Posteriorment,  en  el  marc  de  la 
transposició de les directives europees 
sobre  l’asil  en  l’ordenament  jurídic 
espanyol es va incloure en la nova llei 
d’asil  Llei  12/2009  del  30  d’octubre 
reguladora  del  dret  d’asil  i  de  la 
protecció subsidiària, en l’article 7 el 
reconeixement  de  la  persecució  per 
motius de gènere o d’edat així com la 
persecució basada en l’orientació o la 
identitat sexual. Alhora, la llei preveu 
com a actes de persecució “actes de 
violència física o psíquica, inclosos els 
actes de violència sexual”17.

Tot i  els avenços de l’Estat espanyol 
pel que fa al  reconeixement de l’asil 
per raons de gènere, encara existeix 
una evident  clivella  entre  la  llei  i  la 
seva aplicació. És per això que des de 
la  Comissió  Catalana  d’Ajuda  al 
Refugiat demanem:

Formulació  de  Directrius 
Governamentals sobre Persecució per 
Motius de Gènere a fi de què serveixi 
de guia legal interpretativa al govern, 
als juristes i als agents encarregats de 
la  presa  de  decisions  en  matèria 
d’asil.
La  implementació  d’un  sistema  de 
seguiment de les Directrius de gènere 
que  augmenti  la  transparència  en 
l’aplicació  del  dret  d’asil  a  l’Estat. 
Aquest  mecanisme  possibilitarà 
demanar  explicacions  als  agents 
responsables i la seva aplicació. 
L’entrada en vigor del Reglament que 
ha  de  desenvolupar  qüestions 
fonamentals de la Llei 12/2009.
Capacitació  i  formació  especialitzada 
de  tots  els  agents  implicats  a  fi  de 
realitzar  una  adequada  detecció  de 
casos  de  les  dones  que  necessiten 
rebre  protecció  internacional  i  que 
sovint  estan  invisibilitzades  com  a 
migrants econòmiques, alhora que és 
necessària  a  fi  de  desenvolupar 
habilitats que assegurin un tractament 

17 Article  6  Llei  12/2009  reguladora  del  dret 
d’asil i de la protecció subsidiària. 

adequat de les  persones  i  dels  seus 
casos.
Promoció  de  la  inclusió  de  la 
persecució per motius de gènere en el 
sistema  comunitari  d’asil  de  la  Unió 
Europea.
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Espais interculturals

Foment de la participació a través de tallers formatius
Pascale Coissard

En  el  marc  d'un  procés  de  reflexió 
sobre  la  participació  dels  diferents 
col·lectius que conformen la Comissió 
Catlana d'Ajuda al Refugiat,  la CCAR 
va iniciar un pla de participació fa dos 
anys.  Després  d'una  fase  de 
diagnòstic  i  de  recollida  d'idees, 
aquest  any  vam  començar  la  fase 
d'implementació  de  les  activitats  de 
participació. S'ha posat l'accent sobre 
tot,  en  la  participació  del  col·lectiu 
d'atenció  de  la  CCAR,  és  a  dir  les 
persones refugiades i immigrades. 
Amb  l’idea  d’augmentar  la 
participació  activa  i  interna  dels 
usuaris i usuàries de la CCAR en la 
defensa del dret d’asil i dels drets de 
les  persones  immigrades,  i  de 
promoure  una  major  participació 
política del col·lectiu,  vam organitzar 
el  dimecres  12  de  desembre  uns 
tallers  participatius adreçada  als 
usuaris i usuàries de la mateixa, per a 
què coneguin millor els serveis de la 
CCAR. 

Aquests es van realitzar a l’horari de 
les classes de castellà  per assegurar 
la participació dels usuaris nous a la 
CCAR, amb le grup de castellà inicial i 
el grup de castellà intermig.
Se’ls  hi  va  entregar  un  dossier  de 
continguts  amb  informació  sobre  el 
dret d’asil, les activitats i el rol de la 

CCAR a  Catalunya,  i  les  possibilitats 
de  participació  activa  com  a  usuari 
dels serveis.
Aquests  tallers  fan  que  millori  la 
fluïdesa  de  la  informació  dins  de  la 
CCAR.  Permeten  que  més  persones 
usuàries  d’un  servei  de  la  CCAR 
puguin  participar  en  les  altres 
activitats  de  la  CCAR  i  que  puguin 
donar  la  seva  opinió  sobre  els 
processos. 

Amb el suport de: 
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Àrquies

Espais interculturals

Presentació del llibre “Corresponsals de les 
migracions”

El dimecres 23 de gener a les 18h30 
es presentarà  el  llibre  Corresponsals 
de  les  Migracions al  Col·legi  de 
Periodistes  de  Catalunya.  Es  tracta 
d'una  eina  indispensable  per  als 
periodistes  que  cobreixen  les 
migracions.

Al món hi ha més de 214 milions de 
persones  que  no  viuen  a  l’indret  on 
van  néixer,  segons  les  Nacions 
Unides.  Això  és  notícia?  Quines  són 
les  implicacions  de  cobertures 
mediàtiques  incompletes  o 
esbiaixades  sobre  les  migracions? 
Quin  impacte  tenen  sobre  les 
persones a qui fan referència i sobre 
la  cohesió  social?  Són  molts  els 
factors que ha de tenir en compte la 
periodista  que  vol  informar 
rigorosament  de  les  migracions  al 
segle  XXI. Corresponsals  de  les 
migracions, del periodista belga Jean-
Paul  Marthoz,  ha  estat  adaptat  al 
context  català  i  espanyol  per  oferir  
les  eines  periodístiques  fonamentals 
per  retratar  el  fet  migratori;  també 
aporta  les  nocions  sociològiques  i 
jurídiques  per  comprendre  les 
dinàmiques migratòries.

Per tot  això,  us invitem a anar a la 
presentació  del  llibre  a  les  18.30  el 
dimecres  23  de  gener  al  col·legi  de 
periodistes  de  Catalunya,  Rambla 
Catalunya, 10, Barcelona.



Àrquies

Activitats de la CCAR

La segona edició del curs “Asil, immigració i Drets 
Humans” es va celebrar del 5 al 19 de novembre

El 19 de novembre es va clausurar, en 
presència  del  director  general  per  la 
Immigració  de  la  Generalitat  de 
Catalunya,  Xavier  Bosch,  la  segona 
edició  del  curs  “Asil,  Immigració  i 
Drets  Humans”.  Aquest  curs,  que té 
com  objectiu  oferir  les  eines 
necessàries   per  entendre  en 
profunditat  en  què  consisteix  la 
protecció  internacional,  especialment 
en el  marc de la  Unió  Europea i  de 
l’Estat  Espanyol,  i  quins  són  els 
aspectes  principals  en  l’acollida  i 
l’acompanyament  psicosocial  de  les 
persones immigrades,  sol·licitants  de 
protecció internacional i refugiades. El 
curs  va  ser  un  èxit  de  participació, 
amb  un  alumnat  representant 
diversos  sectors  d’activitat: 
periodisme,  treball  social,  educació, 
sociologia,   cooperació,  personal 
d’administració pública.

En aquesta edició,  es van incorporar 
els  suggeriments  de  l’alumnat  de  la 
primera  edició  del  curs:  l’alumnat 
havia mencionat que calia més hores 
de curs per poder fer més debat, ple 
que aquest any el curs va tenir una 
durada  de  30  hores  en  comptes  de 
27. A més a més, es va tractar temes 
que van cridar l’atenció de l’alumnat 
però  que  no  s’havia  tractat  en 
profunditat en la primera edició, com 
per  exemple  els  drets  dels  menors 
immigrants no acompanyats, a través 
d’una sessió à càrrec d’Albert  Parès, 
advocat  de  la  fundació  FICAT,  o  la 
tracta  de  persones,  a  càrrec  de 
Sandra Camacho de la entitat SICAR.
Com a novetat també, cal destacar la 
sessió  sobre  immigració  i  asil  als 
mitjans  de  comunicació  de  Carles 
Solà,  director  del  programa  “Tot  un 
món” de TV3 que ens va presentar la 
visió donada a la immigració i l’asil en 
el panorama audiovisual català.
El  curs,  introduït  per  Judit  Rifa, 
responsable  del  programa  Barcelona 
Solidària  de  l'Ajuntament  de 
Barcelona,  ha  estat  dividit  en  tres 
blocs: El marc jurídic de la protecció 
internacional, en el qual van intervenir 
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Carlos  Boggio  i  David  Bondia  del 
Institut  de  Drets  Humans  de 
Catalunya,  David  Moya  de  la 
Universitat  de  Barcelona,  Sílvia 
Morgades  de  la  universitat  Pompeu 
Fabra, Anna Figueras i  Miguel Pajares 
de  la  CCAR,   Albert  Parés  de  Ficat, 
Imma  Mata  de  Cáritas,  i  SOS 
Racisme. La detecció de necessitat de 
protecció internacional, en el qual van 
intervenir  L’arribada  i  l’acollida  a 
Catalunya,  en  el  que  van  intervenir 
Sandra  Camacho de  Sicar-Cat,  Anna 
Klevtsova,  Òscar  Morales  i  Romina 
Pulido de CCAR, Jamileth Vargas de la 
Taula  pels  drets  humans  i  la  pau  a 
Colòmbia,  i  Luciana  Coconi, 
investigadora  en  drets  humans  i 
conflictes armats.
Pel que fa a la valoració per part de 
l'alumnat, va ser molt positiva, sobre 
tot  en  quant  a  la  participació  de 

persones  refugiades  com  a 
testimoniatge a fi d’il·lustrar els temes 
abordats, que va ser molt ben rebuda. 
A  través  d’aquest  curs,  vam  poder 
veure  que  la  formació  en  qüestions 
d’asil  i  de  protecció  internacional 
continua  sent  molt  necessària,  i 
esperem que la tercera edició al 2013 
sigui igual de profitosa i novadora que 
la del 2012.
Aquest curs ha rebut el suport de: 
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Activitats de la CCAR

Nova publicació de la CCAR: Creences perseguides
Pascale Coissard

 “Pensar,  creure  o  no  creure,  
dubtar. Resar, unir-se o romandre 
al  marge.  Aquests  són  els 
moviments  de  la  ment  i  el  cor,  
infinitius  que  ens  porten  més 
enllà del finit”. Aquests infinitius són 
també  els  que  porten  a  milers  de 
persones  cada  any  a  fugir  del  seu 
país perquè no se’ls respecten aquests 
drets. La persecució religiosa ha estat 
i és encara un dels motius que obliga 
a fugir a milions de persones de casa 
seva.

En  aquesta  nova  edició  actualitzada 
de Creences Persguides, el dret d’asil  
en  les  persecucions  per  motius  
religiosos,    volem, una vegada més, 
insistir i recordar que els  motius que 
porten a una persona a fugir de casa 
seva  i  sol·licitar  protecció 
internacional en un altre país són molt 
variats.  En  aquest  cas  volem 
reivindicar les persecucions religioses 
com a motiu per sol·licitar la protecció 
internacional.
Alhora,  a través d'aquesta publicació 
volem  denunciar  les  situacions  que 
actualment  es  donen  al  món  en 
matèria  de  vulneració  de  drets 
humans,  i  més  concretament  en  la 
vulneració  del  dret  a  la  llibertat  de 
pensament,  consciència  i  religió.  Així 
doncs,  amb  l'objectiu  de  donar  a 
conèixer les persecucions  per motius 
religiosos, i que aquelles persones que 
han vist  vulnerats  els seus drets  i/o 
han  estat  perseguides per motius 
religiosos,  trobin  en  la  institució  de 
l'asil,  la  protecció  internacional  que 
mereixen,  publiquem  aquesta  nova 
edició de Creences Perseguides.

Amb la col·laboració de :
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Activitats de la CCAR

La CCAR inicia un nou projecte: “Noves formes 
d’intermediació laboral: Voluntariat i Xarxes socials”

Raquel Fabregat

La  CCAR  ha  arrencat  el  mes  de 
novembre  amb  un  nou  projecte 
patrocinat  per  l’Obra  Social  de  la 
Fundació  La  Caixa:  “Noves  formes 
d’intermediació  laboral:  Voluntariat  i 
Xarxes socials”. 
Aquest  projecte  neix  fruit  de  les 
necessitats  que  presenta  l’àrea 
d’intermediació laboral de l’entitat i de 
la voluntat de continuar treballant per 
sensibilitzar a la societat i ampliar la 
cartera  de  recursos  dels  nostres 
usuaris.
Volem  apropar  el  sector  comercial  i 
empresarial  del  territori  a  les 
necessitats  que  presenta  la  nostra 
entitat  i  establir  sinèrgies  de 
col·laboració conjunta que ens ajudin 
a  impulsar  l’àrea  d’intermediació 
laboral  i  d’aquesta  manera  poder 
obrir-nos a noves possibilitats.
El  resultat  esperat  és  aconseguir  la 
col·laboració de voluntaris que pel seu 
bagatge  professional  i  formatiu,  ens 
ajudin a afavorir l’accés al treball dels 
nostres  usuaris,  amb  la  realització 
d’activitats  que  fomentin  les  seves 
capacitats per a que esdevinguin més 
competents  en  la  recerca  activa  de 
feina.

Les nostres accions aniran adreçades 
a: 

• Empreses i organitzacions que volen 
gestionar  un  programa  de 
Voluntariat Corporatiu

• Agrupacions empresarials que volen 
impulsar  i  donar  a  conèixer  el 
Voluntariat Social als seus associats

• Empresaris i treballadors amb ganes 
d’ajudar i de participar

• Persones  pre-jubilades  i  jubilades 
que  volen  compartir  la  seva 
experiència formativa i professional

Creiem que és necessari que el teixit 
empresarial  conegui  amb  més 
profunditat  les necessitats del nostre 
col·lectiu  i  el  funcionament  d’una 
entitat  com  la  nostra.  Per  això, 
pensem  que  amb  aquest  projecte 
aconseguirem donar un pas endavant 
cap a la igualtat d’oportunitats. 

Entre tots pot ser més fàcil.
Interessat/da en participar? Contacta 
amb Raquel Fabregat al 93 3012539 o 
voluntariado.catalunya@cear.es

Amb el suport de: 
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Activitats de la CCAR

 Concerts solidaris de la CCAR al Harlem Jazz Club!

Des del mes d’octubre 2012, la CCAR 
ha  llençat  una  nova  forma  de 
col·laborar  amb  les  persones 
refugiades,  gaundint  de  concerts 
solidaris!
Aquesta iniciativa és una de les noves 
formes de captació  de fons que s'ha 
plantejat aquest any a la CCAR, amb 
el fí de compensar la baixada de fons 
públics  en  temes  de  cooperació, 
solidaritat  i  altres  temes  relatius  al 
benestar.
 
Amb l’ajuda del Harlem Jazz Club, que 
ens  va  cedir  el  seu  local,  es  van 
organitzar dos concerts: el diumenge 
14  d’octubre  a  les  20.00,  es  van 
produir  a  l’escenari  del  Harlem  els 
grups “David Rasec” i “Don Vito y los 
Corleole”. Va ser tot un èxit ja que el 
local  es  va  omplir  totalment!  Els 
oients van poder gaudir també d’una 
copa de vi d’obsequi. 

Disseny: Daniela Zaro

El  diumenge  18  de  novembre  a  les 
20:30,  els  grups  Trivagos  i  Mazo-k 
van interpretar les seves cançons: Si 
Trivagos és més inspirat pel blues i el 
rock,  Mazo-K  va  donar  un  toc  més 
funky a la velada. 

Els  músics  col·laboren  de  forma 
gratuïta,  així  com  la  dissenyadora, 
Daniela Zaro, i el Harlem Jazz Club.
Si  teniu  contactes  amb  músics 
interessats  en  participar,  o  si  teniu 
una  idea  d'una  nova  iniciativa  de 
captació de fons, no dubteu en posar-
vos  en  contacte  amb  nosaltres  a 
l'adreça ccar@cear.es. 
Moltes gràcies a ells, i moltes gràcies 
a vosaltres per haver vingut, esperem 
veure-us de nou al Harlem per un nou 
concert  solidari  amb  les  persones 
refugiades!
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Activitats de la CCAR

 Trobada nadalenca i clausura dels tallers d’art- teràpia 
de la CCAR

Cada any el grup d’Art-terapia de la 
CCAR  fa  una  petita  celebració  de 
tancament amb la intenció de donar a 
conèixer d'una forma més personal els 
processos  pels  quals  passen  eles 
persones  usuàries  de  la  CCAR.  S'ha 
passat el treball realitzat pels usuaris 
en  les  sessions  de  Arteterapia,  i 
encara que la  realitat  és complexa i 
moltes  vegades  dura,   hem  volgut 
celebrar  amb  els  voluntaris, 
treballadors  i  amics  de  la  CCAR  la 
força que entre tots hem pogut reunir 
per  tirar  endavant,  amb  els  reptes 
que aquest any hem hagut d'afrontar. 
Per això els hem convidat a compartir 
aquesta experiència amb nosaltres el 
dia 22 de desembre. 

Hem comptat amb la col·laboració de 
tots els assistents pel pica- pica i hem 
gaudit d'un veritable compartir ple de 
sentit, alegria i afecte. 

El  projecte  d'art-teràpia  ha  estat 
possible  gràcies  al  suport  de 
l'Ajuntament de Sabadell. 

Us  convidem  a  la  presentació  dels 
vídeos  que  van  realitzar  els 
participants del taller de videoteràpia 
organitzat  pel  col·lectiu  Dinsart,  el 
divendres 25 de gener  a les  18h00. 
No us ho perdeu!
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Denunciem

 “El que fa més mal”, conseqüències de negligències 
en prevenció de riscos laborals. 
David Pino Parera, mediador laboral de la CCAR

La  prevenció  en  riscos  laborals  és 
fonamental per evitar accidents. Amb 
el motiu de la crisi econòmica, certes 
empreses  han  preferit  estalviar-se 
aquest  cost.  Denunciem  aquesta 
situació a través d'aquesta entrevista 
amb un usuari del servei de mediació 
laboral  de  la  CCAR,  per  qui  les 
conseqüències d’un accident van allar 
més enllà del dolor físic. 

Què li dol?

La  cama,  va  ser  un  accident,  jo  en 
pago les conseqüències.

Bé això, per desgràcia li ocorre el 
mateix a algú cada dia...

Si  li  dolgués  com  a  mi  no  diria  el 
mateix. Estic  molt trist,  perquè cada 
vegada  em  sento  més  abandonat. 
Vaig de metge en metge, però el dolor 
no se'm passa.

Diuen  que  venir  aquí  és  una 
aventura.

Sí,  una espècie  d'aposta.  Però jo no 
puc estar d'acord, jo no bec, ni fumo 
ni  jugo.  Vaig  venir  perquè 
senzillament allà a Colòmbia no tenia 
gens.  Molts  d'aquí  no  poden  fer-se 
una idea del que és això.

Es refereix a diners?

Un  té  somnis  però  quan  tens  fills, 
veus  passar  els  anys,  i  treballes  i 
treballes  i...  treballes  24 hores si  fa 
falta, portant un camió, sense aixecar 
cap,  vius  en  un  malson  i 
t'obsessiones,.. és despertar cada dia 
contemplant als teus somnis morts.

Bé, almenys ja està aquí.

Estic fart de prendre pastilles, ja ni el 
menjar em senta bé. Crea'm, em vaig 
venir  pensant,  treballo  com  sigui, 
estalvio  i  estalvio  i  em  torno  amb 
8.000 euros i per fi una casa amb un 
petit terreny per a mi i per als meus 
fills.  Ara  tinc  un  dolor  que  no  em 
deixa  viure.Aquí  no  és  el  que 
m'esperava.
 
Però ningú li va explicar que això 
no era fàcil?

Quan estàs desesperat tot et sembla 
millor.  No  vaig  a  mentir-li,  jo  vaig 
venir per un favor. La meva dona es 
va venir a Espanya i va trobar a un 
altre home. Però com algú havia de 
treure  a  flotació  als  fills  em  va 
reagrupar. Vaig trobar un trabajito i la 
meva  dona  em  va  deixar  al  carrer. 
Des de llavors vaig rodant de trabajito 
en trabajito, però gens més.

No va tenir sort?

Amb  l’escola  primària  i  les  meves 
idees  d'allà  vaig  pensar  que  podria, 
però ara veig que hi ha molt més mar 
del que sembla. Però no a tots els va 
tan  mal,  no  crea...  també  em  van 
oferir  vendre  el  que  és  il·legal  i 
transportar diners d'aquí pa Colòmbia 
sense preocupacions. Hi ha alguns als 
quals  els  va  bé  i  ho  veus.  Tu,  en 
canvi,  dius  que  no,  t'esforces, 
treballes en el que pots i no sembla 
que  serveixi  de  molt  ni  que  t'ho 
tinguin molt en compte. I això dol.

Algú hi haurà per ajudar-li...

Sí, el meu advocat que vol guanyar la 
seva part, l'empresa, que no va trigar 
gens en acomiadar-me, el metge de la 
mútua, que em veu plorant i amb les 
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butxaques plenes de medicaments, de 
debò, més de 10 tipus de pastilles  i 
algun que un altre injectable, i així i 
tot i  això em dóna l'alta perquè “no 
estic tan mal”, i la meva família, que 
necessita un pare que no té gens que 
donar.
No  sóc  un  desagraït,  no  tots  són 
dolents,  però  la  gent  sembla 
anestesiada  o  no  els  importa  o  és 
malvada.

Malvada?

Em  van  contractar  per  repartir 
cervesa  i  em van  col·locar  al  costat 
d'un conductor, un noi que estava tot 
el dia de marihuana fins a  dalt,  no 
semblava  en  aquest  món.  Com  sóc 
ben  alt  i  estava  desesperat  per 
treballar,  em  van  escollir.  Contracte 
temporal curt, sense formació per als 
riscos,  sense equipament,  ni  guants, 
ni  capdavanteres  reforçades.  Tot 
ràpid, com si jo i el meu treball fossim 
una  hamburguesa.  Ja  no  sembles 
humà. I això també dol.

I es va ennuegar.

Amb  les  presses  em  van  caure  5 
barrils  en  el  peu  i  vaig  quedar  fet 
pols.  I  el  meu  company,..  ni  es  va 
assabentar.  Des  d'aquest  dia 
solament  sento  dolor  i  ja  amb prou 
feines  dormo.  De  vegades  estic  una 

mica bé i després torno a baixar. No 
sé què fer.

Hi haurà un judici?

De  l'empresa  encara  estic  esperant 
una sola trucada, van dir que la culpa 
era meva i que no m'anaven a pagar 
res  més.  Que  no  tornés.  Ara  potser 
quedi invàlid: ho saben els meus fills. 
I  això  dol.
Estic  en  mans  del  meu  advocat, 
viscen una habitació i dec tres mesos 
de  lloguer  al  propietari,  d'això  sí 
entenc. Espero que em paguin,  però 
tot  és  molt  lent.  A  més  a  més,  el 
metge  em  va  dir  que  ara  havia  de 
pagar  medicines.  Sort  que  el  de 
l’assegurança em va em va dir que no 
entenia  com  el  de  la  privada  pot 
dormir  tranquil;  però  així  estan  les 
coses i les que vindran.

Sort  que  encara  queda 
l'assistència social.

Sí és la que cada vegada que em veu, 
i últimament ja van tres, em diu que 
què faig aquí, que ja és hora que em 
torni.  I  crea'm,  això  no  és  insultar-
me, és tallar-me l'altra cama.

Vagi, sembla que plantegen que la 
solució és esborrar el problema.

Sí,... això sí que dol.
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Testimoni 

10 PREGUNTES I 10 RESPOSTES
Ikram Ouali, voluntària de la CCAR

1. ¿PERQUÈ ETS VOLUNTÀRIA?
Perquè  m'han  ajudat,  i  ara  jo  vull 
ajudar. També és una bona formació.

2.  ¿QUINES  SÓN  LES  TEVES 
TASQUES A LA CCAR?
M'encarrego  de  la  recepció  i  de  les 
sortides  culturals  i  de  lleure.  A  la 
recepció,  faig  tasques  d'acollida  de 
gestió de la sala d'espera, contesto al 
telèfon  i  dono  cites,  també  dono 
informació  bàsica  sobre  els  serveis 
que  s'ofereix  des  de  la  CCAR.  De 
vegades  faig  acompanyaments  a 
persones  que  acaben  d'arribar.  En 
l'organització  de  sortides, 
m'encarrego de buscar llocs culturals 
que ens cedeixin entrades per poder 
anar  a  visitar-los  amb  les  persones 
usuàries,  voluntàries  i  l'equip  de  la 
CCAR. 

3.  ÉS  LA  TEVA  HISTÒRIA 
PERSONAL  QUE  T’HA  PORTAT  A 
VOLER  AJUDAR   LES  PERSONES 
REFUGIADES?
En part, sí. Jo vaig arribar aquí com a 
sol·licitant  d'asil  amb  el  meu  marit, 
pel que conec des de la meva pròpia 
experiència  el  procés,  tant 
administratiu  com social  i  psicològic, 
pel  que  passen  les  persones  que 
acudeixen a la CCAR. 

4. COM VAS ARRIBAR A LA CCAR?
El primer recurs al que vaig acudir a 
Barcelona  va  ser  ACCEM (Associació 
Comissió  Espanyola  de  Migracions), 
que en aquella època gestionava, com 
la  CCAR,  pisos  d'acollida  per  a 
persones  sol·licitants  d'asil.  Em  van 
derivar a la CCAR per temes socials i 
jurídics. 

5.   COM  VEUS  LA  SITUACIÓ  DE 
LES PERSONES REFUGIADES AVUI 
EN DIA?

Està  molt  complicada,  sobre  tot  des 
de  que  va  començar  la  crisi 
econòmica: hi ha menys recursos per 
les ONGs i això té repercussió directa 
sobre  l'atenció  a  les  persones 
refugiades  ja  que  hi  ha  menys 
personal, per exemple. 

6.  QUIN  PAPER  CREUS  QUE 
JUGUEN LES  PERSONES 
VOLUNTÀRIES  A  LA 
TRANSFORMACIÓ  SOCIAL,  AVUI 
EN DIA?
Les  persones  voluntàries  són 
essencials en la vida d'una associació! 
Ajuden  a  mantenir  les  ONGs  en 
contacte amb les diferents capes de la 
societat.

7.  QUÈ DIRIES A UNA PERSONA 
SOLLICITANT  D’ASIL  QUE  S’HA 
VIST  DENEGADA  LA  SEVA 
SOL·LICITUD?
Molts ànims, farem tot el que poguem 
per donar-te suport, no és un moment 
fàcil però hi ha sortides.

8. QUÈ ÉS PER A TU LA CCAR?
La CCAR és el lloc que m'ha ajudat, 
que em forma i al que jo ara dono un 
cop de mà. 

9.  QUINA  HA  ESTAT  LA  MAJOR 
DIFICULTAT  DAVANT  LA  QUAL 
T’HAS TROBAT A LA TEVA TASCA 
DE VOLUNTARIAT A LA CCAR?
De  vegades  hi  ha  gent  que  no 
respecta gaire la funció que ocupo  a 
la  recepció.  Contesten  de  manera 
seca, o amb prepotència. També hi ha 
homes, que es permeten comentaris, 
pel  fet  que  sigui  dona,  que  no  es 
poden tolerar. 
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10.  QUINA  HA  ESTAT  LA  TEVA 
MAJOR SATISFACCIÓ?
Poder retornar el  suport que jo vaig 
rebre quan era sol·licitant d'asil.
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Amb el suport de: 

Col·labora amb nosaltres!
La CCAR, més necessària que mai

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

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

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

mailto:ccar@cear.es

	Les dones també són refugiades
	Col·labora amb nosaltres!
	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. 

	Foment de la participació a través de tallers formatius
	Presentació del llibre “Corresponsals de les migracions”

