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Àrquies 
BUTLLETÍ DE LA COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 
Any 2013, Nº 12. Març 2013, Barcelona 
 
Àrquies prové del discurs de Ciceró en “Defensa del poeta Àrquies” dirigit a vindicar la igualtat de drets 
per totes les persones que comparteixen un mateix entorn polític i civil.  
 

Editorial 
 

 

Darrere d’una pregunta. 
Miguel Pajares: President de la CCAR 

 

A mitjans de febrer, la diputada de 
UPyD, Irene Lozano, va presentar 
en el registre del Congrés dels 
Diputats una pregunta dirigida al 
Govern sobre “les mesures que 
pensa adoptar l'executiu presidit 
per Mariano Rajoy respecte al 
previsible augment de la pressió 
migratòria a Ceuta i Melilla a 
causa del conflicte en el nord de 
Mali”. L'enunciat de la pregunta és 
per deixar atònita a qualsevol 
persona amb un mínim de 
sensibilitat democràtica. És això 
tot el que se li ha ocorregut 
preguntar a la seva senyoria sobre 
el conflicte de Mali? 
 
Miri que hi ha preguntes que es 
podrien i s'haurien de fer. Per 
exemple, sobre la resposta que 
pensa donar el Govern espanyol a 
la crida feta per l'ACNUR per donar 
suport als gairebé 150.000 
malians que s'han refugiat als 
països veïns en el que va d'any; o 
sobre les ajudes (espanyoles o 
europees) que promourà el Govern 
per a aquests països que acullen 
als refugiats: Mauritània, Níger, 
Burkina Faso i Algèria, que són 
països (almenys els tres primers) 
que es troben entre els últims llocs 

de l'Índex de Desenvolupament 
Humà de les Nacions Unides; o 
sobre les ajudes que s’hauran de 
prestar a Mali per consolidar la 
pau i les institucions a les zones 
alliberades de les guerrilles 
jihadistes. 
 
Però la veritat és que Europa porta 
molt temps dominada per les 
fal•làcies i les pors irracionals que 
s'han construït entorn dels temes 
de la immigració i els refugiats, i 
això fa perdre l’oremus fins i tot a 
polítics que, en principi, no 
parteixen de posicions xenòfobes. 
 
Tractem de reconduir l'assumpte: 
els 150.000 malians que han fugit 
de la guerra estan als països 
veïns; molt pocs han traspassat el 
Mediterrani. Són països 
paupèrrims els que els acullen, 
quan haurien de ser altres països 
molt més rics els que aportessin la 
part de solidaritat que els toca. 
L’Estat Espanyol, com la resta 
d’Estats europeus, és signatari de 
la Convenció de Ginebra sobre 
Refugiats, i això li obliga a adoptar 
una postura més activa quan es 
donen crisis humanitàries com 
l'esdevinguda en Mali. Aquests han 
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de ser els punts de partida per 
abordar qualsevol debat al 
Congrés sobre els refugiats de 
Mali. 
 
I va sent hora que els diputats i 
diputades del Congrés, facin un 
petit curset sobre immigració i 
refugi. Els malians que fugen de la 
guerra són refugiats, no poden ser 
considerats “pressió migratòria”. 
Corregeixin d'una vegada aquests 
errors conceptuals, senyories! 



   Àrquies 
 

www.ccar.cat 
 

Reflexions  
 

 
Desemparament i desolació són 
les paraules que voldríem que mai 
estiguessin lligades a les nostres 
vides. Però actualment existeixen 
milions de persones  al món que 
s’hi veuen connectades d'una 
manera o altra. Què passaria si al 
desemparament i a la desolació se  
sumessin paraules com infància? 
Llavors ens trobaríem davant d’un 
escenari  molt poc prometedor per 
al nostre futur com a societat. 
 
Aquest article té com a objectiu 
sensibilitzar i informar sobre la 
vulneració de drets que viuen 
milions de nens i nenes a tot el 
món. A més a més, es tractarà el 
cas dels menors no acompanyats i 
el tractament que reben per part 
del govern espanyol. 
 
Actualment existeixen al món al 
voltant de 43 milions de persones 
necessitades de protecció 
internacional, de les quals 15,2 
milions són refugiades i 27,1 
milions són desplaçades internes. 
A més a més, s'estima que 
existeixen al voltant de 12 milions 
d'apàtrides. En conjunt, més del 
70% són dones, nens i nenes1. 
 

                                                 
1 Catalunya, Terra d’ Asil 
<<http://www.ccar.cat/wp-
content/uploads/2012/06/Catalunya-Terra-
dAsil1.pdf>>. 

Segons l’ACNUR2, “els nens 
representen aproximadament la 
meitat de la població mundial de 
refugiats i la situació en la que 
viuen sovint implica necessitats 
especials de protecció i assistència 
degut a la seva vulnerabilitat. Els 
nens refugiats, desplaçats i 
apàtrides s'exposen a tot tipus de 
violacions en diferents regions del 
món: el tràfic de menors, la 
violència física, l’abús sexual, els 
atacs militars o armats, la 
pornografia, el reclutament forçós, 
la detenció arbitrària, el treball 
obligat, la negació de l'educació i 
de l'atenció sanitària, i altres 
violacions dels seus drets humans 
més bàsics”. 
 
 
Com podem veure, els nens i 
nenes conformen  un dels 
col�lectius més vulnerables a ésser 
víctimes de distintes violacions de 
Drets Humans. No obstant , hi ha 
un col�lectiu on el desemparament 
i la desolació es fan encara més 
crus, d’una manera sufocant per a 
molts d'ells: els menors no 
acompanyats3. Quan es parla de 
menors no acompanyats, es fa 
referència a “aquell nen o aquella 

                                                 
2Agència de l’ONU pels Refugiats, ACNUR 
<<http://www.acnur.org/t3/a-quien-
ayuda/ninos/las-victimas-mas-
vulnerables/?L=kzziabdyuyhoavqj>>. 
3Diccionari d’Asil <<http://www.ccar.cat/wp-
content/uploads/2012/03/Diccionari-
dAsil.pdf>>. 

Els Menors Estrangers No Acompanyats 
Manuel Quispe Blanco, Área de Incidència.  
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nena que encara no ha arribat a la 
majoria d'edat i que es troba fora 
del seu país d'origen i no disposa 
de la cura de la seva mare, el seu 
pare, tutor o cap altra persona 
responsable de la seva protecció, 
per tant, es troba en una situació 
de desemparament”. 
 
Davant dels casos de menors no 
acompanyats, el govern té 
l'obligació de protegir al menor, 
però la dificultat sorgeix quan 
aquests menors arriben a Espanya 
sense cap documentació que pugui 
provar la seva minoria d'edat, o bé 
quan l'administració dubta de 
l'autenticitat dels documents que 
el menor presenta a les autoritats. 
En els casos expressats, el govern 
es sustenta en proves mèdiques-
radiològiques per verificar o 
autentificar l'edat del menor. 
 
Les proves mèdiques més 
comunes que el govern espanyol 
acostuma a utilitzar per 
determinar l'edat cronològica 
d'una persona són tres. La primera 
d'elles és el anomenat Atlas de 
Greulich Pyle (estudi realitzat als 
anys 50), el qual compara 
l'evolució dels ossos de la mà 
d'acord amb un patró determinat. 
La segona prova és el anomenat 
mètode de Tunner, el qual analitza 
el desenvolupament de 20 punts 
concrets dels ossos de la mà i el 
canell. Per últim tenim la prova 
Dermijian, que és un examen 
odontològic per determinar l'edat 
cronològica del menor en qüestió, 
d'acord amb l'evolució del tercer 
queixal. 
 
S'ha demostrat que l'ús d'aquestes 
proves radiològiques, a més 
d'estar desactualitzades, compten 
amb un marge d'error elevat. 
D'altra banda, aquestes proves no 
són les més idònies per a 
poblacions que provinguin d'Àfrica, 

Àsia o Amèrica Llatina,  ja que 
aquests estudis es van efectuar, 
majoritàriament, dins de 
poblacions d'origen caucàsic. 
 
Si observem el posicionament de 
l'Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats, aquest és 
molt clar sobre la utilització 
d'aquests mètodes per determinar 
l'edat del menor. Segons les 
recomanacions d'ACNUR4: “Les 
proves de determinació de l'edat 
que generalment realitzen als 
menors no acompanyats 
indocumentats, sigui el que sigui 
el seu lloc de procedència, no són 
precises, ja que no tenen en 
consideració aspectes racials, 
ètnics, nutricionals, 
mediambientals, psicològics i 
culturals, els quals tenen una 
influència directa en el 
desenvolupament i creixement del 
nen. Obviar aquests factors, així 
com a no constatar marges d'error 
en aquests exàmens, pot generar 
greus conseqüències per al menor 
(…). S'hauria d'aplicar el benefici 
del dubte en favor del menor que 
es declara com a tal”. 
 
Respecte al cas espanyol, a 
l’informe del defensor del poble5 
es van trobar casos més que 
alarmants i que posen en 
evidència la poca fiabilitat 
d'aquestes proves. En aquest 
informe, podem trobar casos en 
els quals en un sol mes s’assignen 
tres edats diferents a una sola 
persona, o bé un cas en el que es 
van practicar proves a una dona 
                                                 
4  Agència de l’ ONU pels Refugiats, 
ACNUR <<http://www.acnur.org/t3/a-quien-
ayuda/ninos/los-menores-no-acompanados-y-la-
proteccion-del-asilo/?L=kzziabdyuyhoavqj>>. 
5 Informe del Defensor del Poble 
<<http://www.defensordelpueblo.es/es/Docume
ntacion/Publicaciones/monografico/Documenta
cion/Menores-O-Adultos-
Procedimientos_para_la_determinacion_de_la_
edad-vOPT.pdf>>. 
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subsahariana que va ser declarada 
major d'edat seguint paràmetres 
per a homes blancs. Per últim, 
també es posa en evidència la 
manca d'un paràmetre estàndard 
en la presentació dels informes 
radiològics,  ja que aquests no 
compleixen els requisits mínims 
exigits pels experts, ni mencionen 
el marge d'error dels anàlisis, 
factor fonamental per a la 
determinació d'una decisió. 
 
És important tenir en compte que 
aquestes proves tan qüestionades 
determinen el futur dels menors, 
és a dir, si les proves no 
consideren que aquesta persona 
és menor d'edat, pot produir que 
el menor sigui portat a un centre 
d'internament per a estrangers o 
bé la seva immediata devolució al 
seu país, posant així en risc la 
seva pròpia  vida. 
 
Considerem que urgeix incorporar 
d'una manera efectiva les 
recomanacions de l’ACNUR per 
determinar la minoria d'edat 
d'aquells nens i nenes que 
requereixen una protecció 
internacional real i efectiva. Des 
de la Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat fem una crida al Govern 
espanyol per a què incorpori les 
recomanacions d'ACNUR a través 
d'una avaluació multidisciplinar de 
cada cas i on la paraula del menor 
prevalgui davant els possibles 
dubtes. 
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                                   Testimoni

 

 
Testimoni d’un Menor No Acompanyat 
Entrevista feta per: Oriol Valles- Área d’Incidència. 

 

 
 
Farid va arribar a Barcelona fugint 
de l’Afganistan després de ser 
capturat pels talibans per fer de 
nen soldat. A l’Afganistan els 
talibans freqüentment recluten 
forçosament als nens i els utilitzen 
com a combatents, com a guàrdies 
dels camps o se’ls adoctrina a 
l’estranger per dur a terme 
missions suïcides. 
En Farid va aterrar a Barcelona 
amb 17 anys i quatre mesos. 
L’administració va posar en dubte 
la validesa de la seva 
documentació i li va realitzar 
varies proves mèdiques per 
determinar-ne l’edat. Totes elles 
amb resultats dispars: ( veure el 
quadre a sota)  
 
1.Com era el teu dia a dia  a 
l’Afganistan ? 

 
Jo vivia amb la meva família a la 
província de Paktia, a  les 
muntanyes de l’est de l’Afganistan. 
Un dia normal no fèiem gaire cosa. 
Al matí anàvem a la mesquita del 
poble on només estudiàvem 
l’Alcorà. Al poble no hi ha botigues 
ni cap activitat a fer. Un dia a la 
setmana anàvem a la gran ciutat a 
comprar.  
Quan va començar la guerra a 
l’Afganistan vam anar al Pakistan. 
Vam marxar perquè la situació era 
molt greu. Els americans no 
coneixen els talibans, i de vegades 

els confonien per ciutadans. Quan 
venien els americans era molt  
 
difícil comunicar-nos amb ells 
perquè solien portar traductors 
farsi i nosaltres parlem pashtú. Al 
Pakistan si que vaig aprendre, vaig 
poder estudiar anglès, pakistanès i 
informàtica. 
 
Després de quatre anys allà, al 
2007 vam tornar a casa perquè no 
podíem seguir pagant la llum, el 
lloguer... A l’Afganistan no teníem 
llum ni havíem de pagar lloguer 
perquè la casa era nostra, i el meu 
pare era pagès, teníem un terreny 
per cultivar i poder subsistir, inclòs 
vendre. A més el meu pare no va 
poder aprendre el idioma perquè 
ja és gran. Però ara tenia molts 
llibres per seguir aprenent a casa i 
compartir-los i ensenyar a les 
meves germanes. 
 
2.Què va fer-te decidir a fugir? 

 
Els talibans venien sovint a exigir-
nos diners, menjar o lloc per 
dormir...A més, s’enduien el fill 
gran de cada família dels pobles, 
contra la seva voluntat, per fer la 
gihad. Com que jo era el fill més 
gran de la nostra família, sabia 
que algun dia em tocaria a mi.  
El meu pare s’hi va oposar en 
repetides ocasions, al�legant que 
era massa jove, que em 
necessitava per mantenir la 
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família... L’última vegada que vaig 
estar a casa meva van venir amb 
dos nois més joves que jo, jo tenia 
17 anys recent complerts. Ja no 
els van servir les excuses del meu 
pare i em van amenaçar en matar-
me allà mateix si no anava amb 
ells. No tenia alternativa i vaig 
haver de deixar la meva família. 
Se’ns van endur al Pakistan, per 
entrenar-nos. Després de creuar la 
frontera vam parar per canviar de 
vehicle en una gran estació de 
furgonetes, a Miramar Shah.  El 
conductor va fer una trucada i vaig 
poder entendre que deia:  “tenim 
tres nois per a atacs suïcides”.  
 
Llavors, aterrat, nerviós, vaig 
aprofitar la distracció del 
conductor vaig dir als dos nois que 
havia d’anar al lavabo,  vaig córrer 
tant lluny com vaig poder i vaig 
pujar en una furgoneta amb el 
motor en marxa en direcció a 
Beshuar. Al minut ja estàvem 
sortint i vaig esclatar a plorar. 
 
Vaig explicar-li la meva situació al 
senyor que tenia al costat, em va 
acollir a casa seva i em va 
reenviar a un amic seu a 
Rawalpindi perquè m’ajudés a 
sortir del país. Havia de confiar en 
ell, no tenia alternativa. No podia 
tornar a casa perquè tornarien a 
buscar-me, i no em podia quedar 
allà perquè hi havia molts talibans. 
Només podia fugir. 
 
3.Com vas arribar fins a 
Espanya?  
 
Chaudery, així es deia el senyor 
que m’havia d’ajudar a sortir 
d’allà. Em va preguntar moltes 
coses sobre la meva família i al 
final em va dir que per ajudar-me 
li havia de 
pagar més 
de 5 mil 
euros, i 

que truqués al meu pare, que ni 
tan sols sabia que havia 
aconseguit fugir. 
Al meu poble no hi ha telèfons, va 
ser a través d’un amic meu  que 
vaig poder contactar amb el meu 
pare. Va decidir vendre, 
malvendre les terres per poder-me 
ajudar. Vam quedar a la frontera 
del Pakistan, Chaudery i jo d’una 
banda, i el meu pare i el meu 
germà petit de l’altre. Vam recollir 
els diners i vaig acomiadar-me per 
darrer cop. 
 
D’Islamabad a Barcelona. 
Chaudery em va deixar a l’estació 
de busos del Prat, amb 50 euros, i 
va marxar. Al�lucinava, tot 
asfaltat, les noies amb pantalons, 
no hi havia pols enlloc i cotxes 
arreu. Vaig pujar al metro, i vaig 
fer la línia verda de punta a punta 
dos cops. Quan se’m van acabar 
els diners, vaig trobar-me dos nois 
que també parlaven pashtú, i em 
van portar fins a un home, 
traductor de la Comissió Catalana, 
i d’allà a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència (DGAIA) 
 
4.Quins han estat els moments 
més durs als que t’has hagut 
d’enfrontar aquí? 
 
Al principi tot era molt dur, m’en 
recordava molt de la meva família, 
plorava molt... Recordo quan em 
vaig quedar sense diners i les 
hores no passaven... sense diners, 
sense conèixer a ningú, sol, ningú 
em parlava, sense conèixer l’ 
idioma, amb els records del meu 
país. Després les cites amb la 
justícia... El primer any va ser 
molt difícil... no vaig poder dormir 
mai més de 4 o 5 hores.  
 
 
 
 

No podia tornar a casa perquè 

tornarien a buscar-me, i no 

em podia quedar allà perquè 

hi havia molts talibans. 

Només podia fugir. 
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5. Com diries que t’ha acollit 
Catalunya? Per què? 
 
La societat catalana és molt 
amable i oberta. M’he sentit 
acollit, i per res discriminat. Menys 
la meva família, aquesta ciutat 
m’ho ha donat tot. Els estudis, els 
idiomes, el futur, i d’alguna 
manera la vida. La meva vida 
m’ha canviat al 100%.  
 
 
6. Què es el que van fer per 
determinar l’edat? Com et vas 
sentir quan van posar en dubte 
la teva edat? 
 
Quan vaig entrar a la DGAIA tenia 
17 anys i 5 mesos.  Em van fer 
unes proves al canell que van 
determinar que tenia 17 anys. Tot 
això ho vaig entendre al final quan 
em va ser comunicat a través 
d’una traductora del farsi. 
 
Em van enviar al centre de menors 
Mas Pins, on vaig començar a 
sentir-me còmode i vaig anar 
perdent la por. Al cap d’un mes  al 
centre, els resultats deien que 
tenia una mitja de 21’73 anys. 
Només amb un mes a meva edat 
segons les proves mèdiques era 4 
anys  superior, em feia molta 
gracia aquest sense sentit. 
Pensava que les màquines 
s’havien equivocat, a la meva 
província no hi havien màquines. 
Tampoc entenia quines 
implicacions tenia ser o no ser 
major d’edat. 
 
Al cap d’un mes em van fer unes 
noves proves per determinar 
l’edat. Llavors van concloure que 
tenia més de 18 anys i em van 
treure del centre. Em van portar a 
la DGAIA a firmar documentació i 

la Comissió Catalana em va ajudar 
a trobar un altre allotjament. 
 
7. Què diries a una persona 
sol�licitant d’asil que s’ha vist 
denegada la seva sol�licitud? 
 
He viscut amb nois amb la 
mateixa situació que jo. Si no has 
tingut sort.... moltes vegades es 
tracta de sort. No ho sé... almenys 
has pogut fugir viu del teu país i 
viure aquí.  
 
8. Creus que has tingut sort? 
 
Quan penso en la meva família, el 
fet de no estar  junts, això no és 
sort.  Però aquí visc bé, estic viu, 
estudiant, penso en el meu futur. 
M’ha canviat la vida d’una manera 
que sembla impossible. La meva 
vida ha canviat molt, molt, 
moltíssim. Al meu país no hi havia 
res a fer i aquí tinc tantes coses 
per fer i aprendre, sempre amb 
pressa amunt i avall. Mantenir-me 
ocupat m’ajuda a seguir endavant 
malgrat enyori a la meva família. 
 
 
9. Com t’imagines que hagués 
estat el teu futur a Afganistan?   
I aquí ? 
 
A l’Afganistan, si seguís viu, no 
hauria 
tingut una 
vida normal. 
Hauria estat 
un guerrer. 
Fugint constantment dels 
militars... Hum...Què vols que et 
digui... 
 
Aquí de moment estic molt content 
del que estic fent.  He superat la 
prova d’accés al grau mig després 
de tot el curs de classes. Ara estic 
fent el Grau Mitjà de mecànica 
d’avions. M’agradaria treballar de 
mecànic, com que vaig veure tants 

Només amb un mes aquí la 

meva edat segons les proves 

mèdiques era 4 anys superior, 
em feia molta gracia aquest 

sense sentit....    
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cotxes quan vaig arribar aquí vaig 
pensar que seria una bona opció. 
Tot i que tinc algunes dificultats 
amb el català, trec molt bones 
notes. M’agraden molt les 
matemàtiques! 
 
10. Què és per a tu la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat? 
 
És una família per mi, m’han 
ajudat amb tot, de la A fins la Z. El 
millor que m’han pogut donar són 
els meus estudis,  m’han canviat 
la vida. La Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat m’ha ajudat 
moltíssim, ha fet molts esforços 
per mi, no només per tramitar 
l’asil sinó també per formar-me, 
he conegut i ajudat moltes 

persones amb situacions 
semblants a la meva. 
Estic molt content amb la CCAR, 
sense ells no hauria arribat fins 
aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Proves fetes a Farid:  
 
 

Data / Nom de la 
prova 

Edat 
real 

Resultats 
detallats de la 
prova 

  Conclusió final de la prova 

Maig 2011  
Radiografia canell 

17anys 
i 5 
mesos 

19 anys segons 
Greulich Pyle, 
18’6 segons 
Hernández i 
Hernández. 

 Edat mínima més provable 17 
anys 

Juny 2011 TAC  
articulació 
esternoclavicular 

17 
anys i 
6 
mesos 

Entre 17’5 i 22’6 Mitja de 21’73 anys 

Agost 2011 
Conclusió final dels 
metges 

17 
anys y 
8 
mesos 

Els metges 
forenses 
conclouen que 
es major de 18 
anys y es retira 
la protecció 
especial 

Majoria d’edat 
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                                     Espais interculturals  
 
 

Presentació del llibre “Això no és Africà.” 
Autor : Marc Serena 

No us perdeu la presentació del 
llibre “Això no és Àfrica!” el 19 de 
març a les 18.00, amb la 
participació de la CCAR. 
L'homosexualitat és perseguida 
amb penes de presó a 78 països i 
en 7 amb pena de mort. El 
continent amb les lleis més 
repressives és l'Àfrica, on gais, 
lesbianes, bisexuals, transsexuals i 
interesexuals s'han convertit en 

les persones més vulnerables. 
El seu testimoni es recull en el 
llibre "Això no és africà! Del Caire 
a Ciutat del Cap a través dels 
amors prohibits" (La 
Magrana/RBA) de Marc Serena, un 
viatge de nord a sud del continent 
a través de quinze països. 
 
Informació: 
http://aixonoesafrica.tumblr.com/ 
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                         Activitats de la CCAR
 

 
 

 

Mostra dels resultats dels tallers de vídeo-teràpia  de la 
CCAR, Dinsart i Colectivo SurReal 

 
El 25 de gener es va organitzar la 
mostra dels vídeos realitzats al 
taller de videoteràpia dirigit a les 
persones usuàries de la CCAR, en 
col�laboració amb Dinsart i 
Colectivo SurReal. La presència 
dels autors del vídeos i dels 
talleristes va permetre un  

 
intercanvi sobre el significatiu de 
cada vídeo i va ser un acte molt 
emocionant.   
Si t’has perdut la sessió del 25 de 
gener, entra a la pàgina 
http://contralainvisibilidad.wordpr
ess.com/ per veure el resultat dels 
tallers! 

 
 
 

 
                         
                             Mostra dels vídeos realitzats. 
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L’exposició “Diaris Il·lustrats de Persones Refugia des” 

a Reus 
 
 
 
 “Diaris Il�lustrats de Persones 
Refugiades” és una mostra gràfica 
dels processos terapèutics i 
reflexius que van tenir lloc al taller 
d’art teràpia organitzat per la 
CCAR durant el 2011. Així, quinze 
participants d’onze nacionalitats hi 
van participar transformant els 
materials artístics en imatges de la 

seva situació actual i la seva 
història personal. 
 
Al mes de febrer, l’heu pogut 
veure al Casal de les Dones de 
Reus, i al mes de març i abril la 
podeu trobar a l’escola Dr. 
Alberich i Cases, (Cr. Cèlia Artiga 
s/n. 43205 Reus).  
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Activitats de la CCAR

 

 
 

 

Programa Compromesos amb els Refugiats. 
Pascale Coissard 

 

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

situació de Palestina i escoltar el 
testimoni del Khaled, sol�licitant 
d’asil de Cisjordània. Les 
preguntes no van faltar! Al centre 
Jaume Viladoms, 28 alumnes de 
primer d’ESO van escoltar el 
testimoni del Raad, refugiat de 
l’Irak. Està prevista una altra 
intervenció a l’Escola Xalest el 12 
de maig.  
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Sortides Interculturals.

 

Seguim amb la nostra voluntat 
d’apropar les persones fomentant 
el coneixement de l’entorn a 
través de sortides culturals i de 
lleure. L’equip de participació ha 
proposat aquests dos mesos 
diverses activitats que han reunit 
el voluntariat, els usuaris, l’equip 
tècnic i els socis de la CCAR:   
 
1.- Visita al Camp Nou el 4 de 
gener. 
 
2.- Visita al  Cosmo Caixa el 2 de 
febrer 
3.-Sortida al Museu Picasso el 9 de 
febrer 

 
4.- Concert de flamenc de Carlos 
Torijano l’1 de març. 
 
5.-Sopar del voluntariat el 
dissabte 2 de març 
 
6.-Sortida al museu de les 
migracions el dissabte 8 de març.  
 
7. La propera sortida és al museu 
del Barça el 13 d’abril! Apunteu-
vos al 93 3012539. 
 
Encara n’hi haurà molts més! 
Fixa’t al facebook o al newsletter 
de la CCAR! 

 

 
 
                                  Visita al Camp Nou – 4 de gener. 
 

 
                                 
                      Visita al Museu de les Migracions – 8 de març. 
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Denunciem
 

 

 Entrevista Albert Parés – Advocat especialista en tema 
de menors estrangers no acompanyats. 

  
          Entrevista feta per: Manuel Quispe Blanco – Àrea d’Incidència. 

 

  

 
   Foto: Erick Rojas Tang. 
 
La CCAR va tenir l'oportunitat 
d'entrevistar a Albert Parés perquè 
ens expliqués en primera persona 
en què consisteix el seu treball. 
 
 
1.- Quant de temps fa que 
treballes amb menors i en què 
consisteix el teu treball? 
 
Ara ja seran més de deu anys. 
Estava treballant en una altra 
fundació i vaig detectar problemes 
amb Menors Immigrants No 
acompanyats (MEINA) que 
estaven tutelats per la Direcció 
General de la Infància i 
Adolescència (DGAIA)que tenien 
problemes de repatriació. És a 
partir d'aquest moment que em 
vaig posar a treballar en aquest 
tema fins a l'any 2009 quan el 
tema de “repatriacions” s'havia 
resolt. Ara estic treballant amb el 
problema de la determinació de 
l'edat, molt vinculat amb menors 
d'origen subsaharià. 
 

 
2.- Com i per què decideixes 
especialitzar-te en el treball de 
menors estrangers 
 
Jo col•laborava en el tema 
d'immigració en una entitat i 
estàvem fent un estudi teòric 
sobre el tema de menors i vaig 
pensar “Anem a portar a la 
pràctica l'estudi i a defensar 
realment i amb certa eficàcia el 
dret dels menors”. (…) Jo sóc 
d'aquells que creuen molt en la 
defensa de les persones no només 
des d'un marc teòric que està molt 
bé… però deu haver-hi també la 
base pràctica del dia a dia i estar 
en contacte amb els menors. 
 
3.- Creus tu que el sistema 
espanyol compleix amb els 
reglaments internacionals 
quant a la protecció del menor. 
 
Jo diria que a nivell normatiu 
s'aproxima bastant (…) el 
problema no és tant la normativa, 
sinó l'aplicació de la norma i la 
interpretació per part de 
l'administració. També diria que 
des de l'any 2011 quan es va  
aprovar el reglament 
d'estrangeria, estem davant d’un 
reglament completament il•legal 
que vulnera el dret dels menors 
estrangers. Repeteixo, a l'hora de 
fer l'aplicació diària i la pràctica de 
l'administració… és aquí on hi ha 
problemes. 
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4.- En el teu treball del dia a 
dia, quins són els obstacles 
més freqüents que has 
d'enfrontar amb 
l'administració. 
 
El primer problema està vinculat 
en tenir un contacte directe amb el 
menor, perquè el problema actual 
dels menors no acompanyats es 
dóna amb les proves de la 
determinació de l'edat. Jo tinc un 
primer contacte amb els nens per 
explicar-los què es pot fer a nivell 
judicial perquè puguin entendre 
més o menys l'actuació que 
podem dur a terme. El problema 
és que, a nivell judicial, es triga 
mesos i fins i tot anys. Tinc casos 
oberts des de l'any 2009, ara hem 
arribat al tribunal suprem i estem 
a l'any 2013 i no sé quan arribarà 
la sentència. Molts nens es perden 
pel camí. Per tant, a nivell social, 
aquests nens es perden perquè es 
busquen la vida en altres llocs i 
com poden, i és completament 
normal i legítim. 
 
L'altre problema seria que, a nivell 
judicial, falta certa formació a 
nivell dels jutges quant al seu 
coneixement de la normativa 
d'estrangeria, ja que, aquests 
casos es porten a jutjats de família 
que poden saber molt de protecció 
de menors, però en quant al tema 
d'estrangeria, es perden una mica.  
 
També hi ha certs professionals 
que treballen en els centres de 
menors que tenen cert 
desconeixement, ja que, si un nen 
o un jove té un advocat és 
important que existeixi llibertat 
per poder parlar amb el menor.  
Després també, els professionals 
que treballen en aquests centres 
no arriben a transmetre la 
informació correcta o se'ls dóna un 
altre missatge en el centre on 

estan vivint; això genera que els 
menors rebin una informació 
contradictòria i clar… se'ls crea un 
problema, no saben a qui fer-li 
cas. 
 
5.- A què creus tu que es 
deuen aquestes deficiències. 
 
La primera que jo diria és que la 
Generalitat de Catalunya i la 
fiscalia de protecció de menors 
haurien d’aplicar correctament la 
normativa i no aplicar la llei del 
xèrif que és: “Si hi ha una persona 
que és negra sistemàticament ja 
posen en dubte els seus 
passaport, posen en dubte la 
situació d'aquesta persona”. Hi ha 
uns convenis, hi ha una normativa 
que s'ha de respectar.  
 
L'administració ha d'entendre que 
els menors tenen dret a una 
assistència lletrada, és a dir, el 
menor ha de poder parlar amb el 
seu advocat en tot moment i en 
absoluta llibertat. No són persones 
que estan en un centre 
penitenciari on ha d'haver-hi un 
règim de visites; és més, sembla 
que tinguin més llibertat els que 
estan en un centre penitenciari 
que els que estan en un centre de 
protecció de menors.  
 
D'altra banda, s'ha creat ara un 
torn d'ofici del col•legi d'advocats 
però hi ha una mancança per part 
del col•legi a donar una formació 
més professionalitzada, més 
preparada per part dels advocats 
que s'inscriuen de manera 
voluntària en el torn d'ofici. 
 
Tornant al tema de l'administració, 
m'agradaria remarcar que els 
protocols interns que tenen 
vulneren els drets dels menors. El 
Sindic de Greuges ens va donar la 
raó en quant a la discriminació per 
part de la DGAIA quan arriba un 
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menor autòcton i un menor 
estranger, es nota un tracte 
completament diferent. Respecte 
als mossos d’esquadra, aquests 
quan acompanyen a un menor a 
fiscalia, a un centre o on sigui, no 
poden acompanyar al menor en un 
cotxe de policia per a persones 
detingudes, el menor no pot ser 
tractat d'aquesta manera. 
 
6.- Ens pots explicar algun cas 
particular on es constati la 
vulneració de drets als menors. 
 
El primer que haig de dir és que, 
tots els menors que jo he atès han 
estat víctimes d'alguna 
discriminació, en el sentit que la 
normativa diu que, quan es troba 
a un menor, el primer que s'ha de 
fer és acompanyar-lo a un centre i 
donar-li protecció immediata. 
Després es faran les proves per 
determinar l'edat. Actualment cap 
menor és portat en un centre de 
protecció de manera immediata, 
sinó que, sistemàticament van a 
fiscalia per a que li facin les proves 
per determinar l'edat.  
 
Hi havia un cas d'un nen que 
encara vivia en un centre de 
protecció per a menors i ja li 
havien fet les proves però la 
DGAIA encara no havia decidit si 
era menor a major d'edat. El 
mosso que el va acompanyar a 
fiscalia per fer les proves, després 
el va portar a la policia nacional 
perquè li tramitessin una expulsió, 
la pregunta és… si el menor està 
vivint en un centre de protecció de 
menors, com se li pot iniciar un 
procediment d'expulsió, bé… el 
procediment d'expulsió que es va 
iniciar evidentment no es durà a 
terme (…) ara ja té un permís de 
residència però la subdelegació de 
govern ha dit “Aquesta expulsió 
que tu tenies, te la llevem i et 
posem una multa”; ara hem 

presentat un recurs al jutjat dient 
“ Que l'expulsió ja era nul�la de ple 
dret i que a un menor no li pots 
aplicar una expulsió”. Arribem al 
jutjat, on el jutge va afirmar que 
l'expulsió era nul�la però perquè 
havia prescrit, no deia si realment 
era major o menor d'edat (…). La 
subdelegació del govern va 
recórrer i ara estem pendents del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per decidir si aquesta 
expulsió era nul�la o no.  
 
Tinc dos casos de menors que van  
ingressar a un centre fa més d'un 
any i la DGAIA no els va tramitar 
un permís de residència com a 
menor, això és molt greu, perquè 
són persones que es troben en un 
“limbo” jurídic, és a dir, estan 
regulars perquè estan tutelats 
però qui té la tutela, que és la 
DGAIA, i no els tramita un permís 
de residència, és una clara 
discriminació. 
  
Hi ha una altra discriminació de 
menors que arriben amb un 
passaport que diu que són menors 
d'edat. La llei diu que no se'ls farà 
les proves per a la determinació 
de l'edat, la llei parla que es faran 
proves per a la determinació de 
l'edat quan siguin casos de menors 
indocumentats. En aquests casos, 
també estan discriminant 
sistemàticament a aquests joves. 
 
7.- Si tinguessis l'oportunitat 
de canviar el sistema, què és el 
més urgent que canviaries. 
 
El més urgent és que, tot menor 
que arribi aquí sigui traslladat a un 
centre de protecció de menors, a 
partir d'aquí, si té passaport ja 
està, ens creiem el passaport. Si 
després resulta que la policia 
sospita que el passaport és fals o 
que conté dades que no són 
correctes i tal… ja es faran les 
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proves per determinar l'edat. Però 
el primer és que ingressin en un 
centre i si fiscalia ho creu 
necessari ja es faran les proves 
per a la determinació de l'edat, 
però sempre que no tingui 
passaport, si té passaport no és 
necessari fer les proves. El que 
estic dient és “que s'apliqui la llei, 
que s’anul�lin els protocols”, ja no 
dic de canviar la llei.  
 
En conclusió, un menor que entri 
en un centre de protecció de 
menors s'ha d'assumir la tutela i 
tramitar-li un permís de residència 
i si després resulta que el 
passaport és fals o el que sigui… ja 
farem una revocació de la 
residència i de la tutela, però 
mentrestant el menor ha de rebre 
l'atenció immediata. 
 

8.- T'agradaria deixar algun 
missatge als lectors del 
butlletí. 
 
Jo diria que tots hem de creure en 
la justícia en majúscula i que 
cadascun des del seu treball pugui 
aportar el seu gra de sorra. Tots i 
totes podem aportar però hem de 
creure que les coses poden canvia 
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Col�labora amb nosaltres! 
La CCAR, més necessària que mai 

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

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

Truqueu-nos al 933012539, contacteu-nos a ccar@cear.es o vine a 
veure’ns al Carrer Junta de Comerç n.26, 08001 Barcelona. 
 
Nova adreça a Sabadell! Av. Barberà, 175, 08203 Sabadell. 


