
Butlletí Àrquies
El butlletí trimestral de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

EDITORIAL

REFLEXIONS

VIOLACIONS DE DRETS HUMANS

“AL SALVADOR,
SER JOVE ÉS UN DELICTE”

El curs “Asil, Immigració i Drets Humans”, ara online

Violència contra les dones: problema global

Conflictes actuals; conflictes oblidats

Perseguides per ser dones

Drets econòmics, socials, culturals i ambientals

Orientació sexual i identidad de gènere

Juan, sol·licitant d’asil denegat

Imagen: Alicia Petrashova - Última Parada Libertad

Setembre 2017



SUMARI
EDITORIAL

REFLEXIONS

VIOLACIONS DE 
DRETS HUMANS

TESTIMONIATGE

El curs “Asil, Immigració i Drets Humans”, ara 
online

Violència contra les dones: problema global

Conflictes actuals; conflictes oblidats

Perseguides per ser dones

Drets econòmics, socials, culturals i 
ambientals
Orientació sexual i identidad de gènere

“Al Salvador, ser jove és delicte”
Juan, sol·licitant d’asil denegat

3

4

7

7

8

8

10



Editorial

Des de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat impulsem 
la sensibilització de la nostra 
societat vers al dret d’asil, així 
com la formació dels actors que 
participen o poden participar 
tant en el procés que han de 
seguir els sol•licitants d’asil a 
més de a la ciutadania general.

En aquesta línia, portem anys 
organitzant el nostre curs Asil, 
immigració i Drets Humans, mi-
tjançant el qual intentem assolir 
una sèrie de objectius, que són:

• Transmetre una imatge global 
dels desplaçaments forçats

• Explicar en què consisteix la protecció inter-
nacional

• Com ha evolucionat la protecció internacional, 
especialment en el marc de la Unió Europea i de 
l’Estat espanyol

• Donar a conèixer altres tipus de persecució 
més invisibilitzades

• Oferir eines per a detectar potencials sol•lici-
tants d’asil

• Donar a conèixer quins són els principals as-
pectes en l’acollida de persones refugiades

Aquest curs fins aquest any es feia de manera 
presencial, amb 5 edicions a les seves esque-

nes. Però, aquest any canviem de model per fer-
lo més accessible. Ens passem al format online!

El desplaçament forçat no és un fet puntual de 
l’actualitat, sinó que és una història que es re-
peteix. La principal causa dels desplaçaments 
forçats al món és la vulneració dels drets hu-
mans. Per això, la protecció internacional, l’asil, 
sovint esdevé l’única opció per a milions de per-
sones que es veuen abocades a fugir de casa 
seva. És necessari, per tant, entendre la multi-
plicitat de causes que forcen a milions de per-
sones a abandonar el seu país a la recerca de 
protecció així com la institució de l’asil a casa 
nostra per tal d’esdevenir una societat inclusiva i 
respectuosa de la dignitat de les persones.

Aquest serà el segon curs que farem online, ja 
que aquest mes just comencem el nostre curs 
“El refugi a l’àmbit local”, enfocat a professionals 
del món municipal.

El curs “Asil, immigració i Drets
Humans”, ara online
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Reflexions
Violència contra les dones: problema global
Ana Lorena Silva
Voluntària a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Ser dona implica viure amb moltes més 
complicacions que els homes. A tot arreu. 
Pels diferents tipus de discriminació que 

existeixen cap a les dones, per la inseguretat da-
vant la violència que patim, per la possibilitat que 
abusin sexualment de tu i per un llarg etcètera. 

En aquest article, recopilem algunes situacions 
de vulneracions dels drets de les dones a dife-
rents països del món. Només una petita mostra 
de l’impacte del masclisme a nivell global. Però 
una mostra que ens permet veure perquè el gè-
nere pot ser una raó per demanar asil a molts 
estats del món.

• Aràbia Saudita: Conegut com un dels països 
més masclistes en el món. La vida de les dones 
és custodiada per un home. No se’ls permet des-
plaçar-se sense un parent masculí, ja que la lli-
bertat de moviment fa a les dones “vulnerables 
al pecat”. Tampoc se’ls permet conduir. No po-
den obrir un compte bancari sense permís del 
seu marit. D’acord amb l’informe sobre la bretxa 
de gènere del Fòrum Econòmic Mundial, Aràbia 
Saudita ocupa el número 141 de 144 països ana-
litzats.

• Brasil: El feminicidi va ser tipificat com a tal fins 
al 2015 i, tot i així, la pena mínima per feminicidi 
és de 12 anys, mentre que la pena mínima per ro-
batori amb homicidi és de 20 anys. Segons l’Atles 
de la Violència, el 2016 prop de 13 dones al dia 
van ser assassinades en aquest país.

• Txad: Un dels tants països en què les dones 
pateixen una discriminació quant a l’accés a 
l’educació. Només el 28% de les dones saben 
llegir i només un 55% de les nenes van a l’esco-
la primària. D’acord amb UNICEF, 7 de cada 10 
nenes es casen abans de fer els 18 anys, la qual 
cosa posa en greu perill el seu desenvolupament.

• Colòmbia: Un dels països llatinoamericans 
amb major augment en violència de gènere. En 
comparació amb l’any 2016 i el 2015, hi va haver 
un augment del 20% en violència intrafamiliar, 
el nombre de denúncies per violència sexual va 
créixer un 7%.

• Egipte: En un estudi realitzat per l’ONU i el Mi-
nisteri de Salut Egipci, el 99% de les dones en-
questades havien patit assetjament sexual i el 
46,1% ho pateix diàriament. El Caire està qua-
lificat com la ciutat més perillosa per ser dona 
segons el rànquing Thomson Reuters Fundation. 
Els homes poden divorciar sense justificació, 
mentre que les dones es veuen obligades a re-
nunciar als seus drets econòmics i disputar una 
llarga batalla per justificar els motius de la seva 
separació. També és un dels països amb més ca-
sos de mutilació genital femenina, tot i estar pro-
hibida des del 2008. Aquesta pràctica l’han patit 
el 92% de les egípcies casada amb edats entre 
15 i 49 anys.

• Etiòpia: El 74% de les dones han estat sotme-
ses a la mutilació genital, encara que és il•legal 
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des del 2004. Segons l’ONU, el 60% de les do-
nes han patit algun tipus d’abús sexual.

• Hondures: Segons dades de l’ONU Hondures 
és el país amb més feminicidis a nivell mundial 
entre els que no estan en guerra.

• Índia: Les formes més freqüents que adopta la 
violència de gènere són les cremades amb àcid, 
els matrimonis forçats i la violència sexual. Se-
gons l’ONU, cada hora 4 dones són violades, 8 
nenes o dones són agredides sexualment i 6 són 
segrestades o raptades.

• Indonèsia: Una tercera part de les dones han 
patit abusos físics o sexuals en algun moment 
de la seva vida. Al voltant de 26 milions de dones 
han reconegut haver estat víctimes d’algun tipus 

d’abús.

• Iran: Tot i haver ocorregut certs canvis en la 
legislació els últims anys, en la pràctica diària, les 
dones encara necessiten l’autorització dels ho-
mes per estudiar, treballar o participar en esde-
veniments esportius. Les autoritats han perseguit 
a activistes socials que persegueixen la igualtat 
de drets entre homes i dones.

• Líban: Té un dels índexs de violència masclista 
més alts. El divorci està prohibit i els crims d’ho-
nor estan permesos.

• Mèxic: Segons dades de l’ONU, cada dia són 
assassinades set dones en aquest país. Entre 
2000 i 2014 el nombre d’assassinats de dones 
ascendeix als 26.267. Tot i que el país té prou nor-

Reflexions
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mes jurídiques pel que fa a violència de gènere, 
segons l’Observatori Ciutadà Nacional del Femi-
nicidi, el 60% d’aquests casos queden impunes.

• Nigèria: Hi ha un alt nivell de violència en con-
tra de les dones, diàriament són privades de la 
seva llibertat i utilitzades com a premi de guerra. 
A més els mètodes per comptabilitzar les seves 
morts són inexistents.

• Pakistan: Recone-
gut com un dels paï-
sos més perillosos per 
ser dona. La dona és 
considerada propietat 
de l’home i els crims 
d’honor són acceptats 
obertament per la so-
cietat. Però el problema no és tant la legislació 
com els costums discriminatòries, tan arrelades 
en el dia a dia que les víctimes són injuriades i 
els agressors són eximits de tota responsabilitat.

• Perú: Entre el gener del 2009 i juliol de 2017, 
1.001 dones han estat víctimes de feminicidi. 
Una mitjana de 10 morts al mes. Gairebé el 
80% d’aquests atacs va ser comès per la pare-
lla o ex-parella. A més d’això, el 40% de dones 
declara que la seva iniciació sexual va ser per 
violació.

• República del Congo: Denominada per Am-
nistia Internacional com la capital mundial de la 
violència sexual. Al Congo la violació és un tabú. 
Dins dels conflictes armats d’aquest país, les do-
nes són usades com esclaves sexuals o recom-
penses de guerra. Aquests atacs són realitzats 
a casa seva i davant de les seves famílies. Són 
caracteritzats per la brutalitat, on moltes vegades 
se’ls introdueix tota mena d’objectes que provo-

quen lesions físiques greus i moltes vegades la 
mort.

• Rússia: No hi ha una llei específica contra 
la violència domèstica ni la de gènere, és més, 
aquest any Putin va despenalitzar la violència 
masclista i la va convertir en una “falta adminis-
trativa”. Almenys 12.000 dones moren a mans de 
les seves parelles o parents. S’estima que cada 
dia 36 mil russes pateixen maltractaments dels 

seus cònjuges i només 
el 12% dels casos són 
denunciats.

• Turquia: Considerat 
com el número 1 entre 
els països més perillo-
sos per ser dona. En 

els primers 5 mesos del 2017, 173 dones van ser 
assassinades per homes. D’acord amb la fun-
dació Thomson Reuters, Istanbul és la desena 
ciutat amb menys oportunitats i majors perills i 
discriminació per a les dones.

• Veneçuela: El feminicidi és la segona causa de 
mort violenta al país. El 40% de les dones han 
estat víctimes d’algun tipus de violència masclis-
ta. Dels casos denunciats, el 96% han quedat 
impunes.

• Zimbabwe: Un dels països on la violència i les 
tortures han arribat a nivells alarmants. El 68% 
de les dones han patit algun tipus de violència de 
gènere al llarg de les seves vides.

Però, el masclisme no queda en aquests països, 
ja que és present a tot el món. Aquesta és, com 
dèiem al principi de l’article, només una petita 
mostra del que pot arribar a ser la persecució de 
les dones pel sol fet de ser dones.

Reflexions
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Violacions de Drets Humans
CONFLICTES ACTUALS; CONFLICTES OBLIDATS
“Si agafen els homes, els maten, si agafen les dones, les violen” 
El fracàs el 2016 de les negociacions de pau entre el govern i les forces de l’oposició ha incre-
mentat i estès la violència a la regió d’Equatòria a Sudan del Sud. S’han reportat crims contra 
civils, i abusos de drets civils en tota la regió. Assassinats amb armes de foc i matxets, violacions 
en grup de dones i nenes i crema de persones a dins de les seves cases. També s’han destruït 
centres mèdics i escoles. Aquestes atrocitats ja han produït el desplaçament de prop d’un milió de 
persones, i aquells habitants que encara hi queden s’enfronten a situacions de fam i malnutrició, 
precisament en una regió rica en aliments.  
Font: https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6566122017ENGLISH.PDF

La catàstrofe civil a l’oest de Mosul 

La batalla per l’oest de Mosul ha causat una catàstrofe civil. Els civils han estat explotats sense 
pietat pel grup armat anomenat Estat Islàmic (IS), que els ha traslladat sistemàticament a zones de 
conflicte i els utilitza com a escuts humans. També han estat sotmesos a atacs implacables i il•legals 
per part de les forces governamentals iraquians i membres de la coalició liderada pels Estats Units. 
Font: https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1466102017ENGLISH.PDF 
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PERSEGUIDES PER SER DONES
Bòsnia i Herzegovina: “Necessitem suport, no llàstima”

Dues dècades després del final de la guerra de Bòsnia i Herzegovina, moltes de les 20.000 dones 
que s’estima que van ser violades i van patir violència sexual segueixen lluitant amb les conseqüèn-
cies demolidores d’aquells crims. Aquest informe presenta les doloroses condicions en que moltes 
de les supervivents estan vivint avui i mostra com, una combinació de factors, ha portat a les auto-
ritats a fracassar en la consecució de justícia i reparació per a les víctimes.
Font: https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR6366792017ENGLISH.PDF

Maternitat lliure i segura a República Dominicana, deute pendent
Un dels últims informes de Women’s Link Worldwide posa en evidència el problema que enfronten 
les dones embarassades a la República Dominicana i explica la història de set dones joves que van 
morir mentre estaven embarassades. Van morir per negligència o males pràctiques mèdiques i per 
falta d’informació.
Les dones pateixen una discriminació estructural en  l’exercici dels seus drets a la vida, la salut i la 

https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6566122017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1466102017ENGLISH.PDF 
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR6366792017ENGLISH.PDF


Violacions de Drets Humans
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DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS

La criminalització dels activistes ambientals a Guatemala

A un any de que set defensors/es de l’aigua i el territori de Huehuetenango fossin absolts d’un pro-
cés infundat en contra seva, el Ministeri Públic de Guatemala encara no ha implementat les direc-
trius per a facilitar la investigació dels atacs contra aquestes persones, organitzacions i comunitats. 
Amnistia Internacional ha mostrat preocupació per la constant utilització del sistema de justícia del 
país per a silenciar, intimidar i criminalitzar a persones defensores dels drets ambientals, i a organit-
zacions i comunitats indígenes. 
Font: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3462122017SPANISH.PDF

Perú: estat tòxic
El govern peruà no ha proporcionat una assistència sanitària adequada per a les comunitats indíge-
nes de Cuninico i Espinar, a les regions amazòniques i andines del país, respectivament. Els estu-
dis van trobar que les seves úniques fonts d’aigua dolça estaven contaminades amb metalls tòxics 
perjudicials per a la salut humana.
Font: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4670482017SPANISH.PDF 
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4670482017ENGLISH.PDF

maternitat, i estan en risc elevat de patir maltractaments obstètrics com ara violència física i verbal, 
negativa a utilitzar anestèsia, procediments mèdics sense consentiment, violacions de la privacitat 
i negligència durant el part, que es consideren una violació dels drets humans i reproductius, on 
conflueixen violència institucional i violència de gènere.
Font: http://www.womenslinkworldwide.org/files/d64ad5156e3c5bb537ccc17bbfe4476c.pdflkj

ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTIDAD DE GÈNERE

“Vull ser com la natura em va fer”. Cirurgies innecessàries en 
nens intersexuals als Estats Units 

Un informe de Human Rights Watch examina els danys físics i psicològics causats per la cirurgia 
mèdicament innecessària en persones intersexuals que neixen amb cromosomes, gònades, òrgans 
sexuals o genitals que difereixen de les que es veuen socialment comuns per a nens i nenes. L’in-
forme examina la controvèrsia sobre les operacions dins de la comunitat mèdica, i la pressió sobre 
els pares per optar a la cirurgia. 
Font: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lgbtintersex0717_web.pdf

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR3462122017SPANISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4670482017SPANISH.PDF 
https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4670482017ENGLISH.PDF
http://www.womenslinkworldwide.org/files/d64ad5156e3c5bb537ccc17bbfe4476c.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lgbtintersex0717_web.pdf
https://www.hrw.org/report/2016/10/20/tell-me-where-i-can-be-safe/impact-nigerias-same-sex-marriage-


Violacions de Drets Humans
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Homofòbia d’Estat i diversitat sexual a l’Àfrica: Relat d’una lluita
Un treball de HEGOA, Institut de Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional de 
la Universitat del País Basc, navega per les esquerdes de l’homofòbia a l’Àfrica, on es pot trobar 
la resistència i l’activisme. A països com Zimbabwe, Camerun, Kenya o Botswana les persones 
LGBTI pateixen una greu persecució, però aquest estudi recull relats de resistència, proposant un 
exercici d’empoderament per part dels col•lectius i activistes LGBTI africans.
Font:http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/337/Cuadernos_Hegoa_n%C2%BA73.

pdf?1506068650

http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/337/Cuadernos_Hegoa_n%C2%BA73.pdf?1506068650
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/337/Cuadernos_Hegoa_n%C2%BA73.pdf?1506068650


Eren 18 xavals amb navalles i pistoles que ana-
ven darrere de la meva dient-me que m’ha-

via de decidir o sinó la meva família pagaria les 
conseqüències”, recorda amargament Juan (nom 
fictici). Amb tan sols 19 anys, aquest salvadorenc 
va arribar a Espanya el 2012 fugint de la violència 
de les maras o bandes de carrer. La desgràcia va 
arribar al seu barri de Sant Salvador, la capital, 
quan “la 18” i la “Salvatrucha”, van decidir fer-se 
amb el territori, lliure d’extorsions i assassinats 
fins aquell moment. “Repartien papers i obligaven 
als nois a què es decidissin per una o altra colla. 
És el reclutament. “Si no ho feien els donaven una 
pallissa i si aquests nois no morien, ja mai torna-

ven al barri”, relata amb tristesa. Des de principis 
de la dècada de 2010 la intensificació de la violèn-
cia de les colles ha provocat al país centreame-
ricà una de les majors taxes d’homicidis a joves 
del món.

Segons l’últim informe de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (Acnur) de març 
de 2016, la principal causa de mort entre els nens 
i els adolescents salvadorencs són els homicidis. 
Per ser més exactes, l’informe sobre violència a 
la infància i adolescència d’Unicef   de 2012 situa 
al Salvador al capdavant d’aquest macabre ràn-
quing, amb 27 assassinats cap a aquest col·lectiu 

Testimoniatge
“Al Salvador ser jove es delicte”
Juan, sol·licitant d’asil denegat
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Testimoniatge
per cada 100.000 habitants. El segueixen Guate-
mala amb 22 homicidis i Veneçuela, amb 20 per 
cada 100.000.

Aquesta violència extrema cap als més joves a El 
Salvador no és d’estranyar d’acord amb la gran 
quantitat d’assassinats que es registren any rere 
any en un país de tot just set milions d’habitants. 
El Salvador és l’estat, no en guerra, més violent 
del món. “L’any passat la taxa d’assassinats va 
ser de 81 per cada 100.000 habitants. Això supo-
sa uns 5.300 assassi-
nats. Perquè ens fem 
una idea, a Espanya 
la taxa d’homicidis 
per al mateix període 
no va superar el 0,62 
per cada 100.000 ha-
bitants “, apunta Sergio 
Maydeu, analista in-
ternacional. El 80,9% 
dels homicidis a El 
Salvador van ser per 
armes de foc. Segons 
diverses fonts d’informació, en 2016 el 65% de les 
morts violentes van anar a mans de les colles.

“Cada nit escoltava tirotejos entre les colles”, re-
corda Joan amb amargor des de Barcelona, ciu-
tat en la qual treballa actualment. Ell explica que 
la pressió de les maras als joves és insuportable. 
“Quan vivia allà érem 21 nois fent activitats per 
a la comunitat, quan jo vaig venir només queda-
ven cinc, dels quals quatre van acabar entrant 
en les maras. “El principal objectiu de la mara 
és augmentar el territori i per a això necessita 
ingressos que aconsegueix a través de l’narco-
menudeo però sobretot, de l’extorsió”, reflexiona 
Maydeu. Extorsions a comerciants, a propietaris 
de petits negocis, però l’ofici més mal parat és el 
de conductor de taxi i autobús. Segons l’ACNUR 

només entre gener i octubre de 2016 es van 
comptabilitzar 79 empleats del servei de trans-
port assassinats.

Les maras salvadorenques en xifres

No hi ha xifres exactes, encara que en 2015 el go-
vern salvadorenc va xifrar entre 30.000 i 60.000 
els membres actius amb què les maras comp-
ten a les seves files. Encara que a aquesta xifra 
se li han de sumar els afiliats a les colles com 

familiars i amics dels 
cambrers. Acnur par-
la d’entre 600.000 i 
700.000 persones vin-
culades directament 
o indirectament a les 
maras. Segons fonts 
governamentals del 
país centreamericà, a 
prop del 9% de la po-
blació salvadorenca 
està relacionada amb 
el negoci de les maras. 

La mara “Salvatrucha” i “el Barri 18”, són les dues 
grans colles que es reparteixen gran part del país.

L’origen d’aquests grups es remunta a finals de la 
dècada dels 80 del segle passat. Milers de cen-
treamericans van emigrar als Estats Units fugint 
de les guerres civils que dessagnaven seus paï-
sos d’origen. Un cop a terreny nord-americà, una 
bona part dels emigrats es van unir a les bandes 
llatines que ja actuaven en aquell temps. Passats 
els anys, les administracions de Bush pare i de 
Bill Clinton van ordenar la deportació massiva de 
totes aquestes persones. Van ser centenars i cen-
tenars de bandes que van arribar als seus països 
en plena situació de postguerra, i van decidir repli-
car el model dels grups violents llatins nord-ame-
ricans, adaptant-los a la seva nova realitat.

Butlletí Àrquies www.ccar.cat
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Testimoniatge
Les “cliques”, les ordres de les maras

Les maras són horitzontals, no hi ha líders de for-
ma oficial. S’estructuren al voltant de les “cliques”, 
grups integrats per fins a 40 membres. El recluta-
ment de nous cambrers és constant. Les seves 
víctimes més comuns són nois procedents de 
famílies desestruc-
turades. Per entrar 
a formar part de les 
maras cal patir tota 
mena de vexacions 
i agressions físiques. 
Per entrar a la “Sal-
vatrucha” el “aspi-
rant” ha d’aguantar 13 segons de cops de puny 
en una pallissa colecitva. Per accedir a “la 18”, són 
18 segons. Si un sobreviu es converteix en part 
de la colla, no hi ha alternativa. “Hi ha un cert punt 
esquizofrènic, no vull pertànyer, però pertanyo, 
i alhora obeeixo les seves ordres, matar, pegar, 
violar ...”, reflexiona Maydeu.

Un asil que no arriba per a les víctmas de la 
violència de les maras

Un cop a casa nostra, a Joan li van denegar l’asil 
per que el Ministeri de l’Interior entenia que po-
dria haver emigrat a un altre punt dins del Salva-
dor. “A Espanya s’aplica una lectura de l’asil que 
és bastant restrictiva, l’amenaça que pateix una 
persona ha de ser molt clara”, recorda Gemma 
Pinyol, directora de Migracions i Diversitat Instra-
tegies. Encara que per a molts analistes, els des-
plaçaments forçosos de la població dins i fora del 
Salvador a causa de la violència de les maras 
s’ha convertit en un problema internacional de 
primer ordre. El 2014, més d’un quart de milió de 
salvadorencs van emigrar dins les seves fronte-
res mentre que gairebé 11.000 es van exiliar, la 
major part en EUA.

La pressió asfixiant que exerceixen les maras so-
bre la seva pròpia gent està originant tres tipus de 
desplaçaments. L’urbà, quan els joves perseguits 
o familiars de cambrers es veuen obligats a aban-
donar el seu barri i traslladar-se a un altre, lliure 
de grups juvenils violents. Existeix també el des-
plaçament intern dins del propi país, que normal-

ment es realitza des 
dels nuclis urbans a 
les zones rurals. En-
cara que el que més 
preocupa a la comu-
nitat internacional 
són la gran quantitat 
de menors no acom-

panyats que intenten arribar als Estats Units des 
de El Salvador. En els últims anys el nombre ha 
augmentat de forma exponencial. El 2014 l’expre-
sident nord-americà Barack Obama va haver de 
declarar situació d’emergència humanitària pel 
gran tap d’emigrants il·legals que es va formar al 
pas de Riu Gran (Mèxic). Va ser la primera ve-
gada que intentaven creuar més centreamericans 
que mexicans.

La mara no perdona

“Vaig marxar, i al final la meva família va acabar 
pagant, la colla va assassinar al meu pare. Un dia 
en sortir de l’església el van matar i morir al da-
vant de casa meva “, sanglota Joan encara trencat 
pel dolor de la pèrdua. La seva família va haver 
de fugir del barri per por de les represàlies. Joan 
no pot tornar. Les maras són implacables amb els 
que retornen. Per això ha tornat a sol·licitar l’asil. 
“Al meu pare l’han matat, a la meva família la per-
segueixen internament, jo crec que val la pena 
que Espanya pensi que hi ha molta gent a la qual 
li passa això”, reclama Joan. Com ell, 59 salvado-
rencs van sol·licitar l’asil a casa nostra el 2014, 
però “només a un se li va concedir l’asil”, recorda 
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“Vaig marxar,
però al final la mara va 
assassinar al meu pare”



Testimoniatge
Gemma Pinyol de Instrategies.

Espanya, país de “no acollida” d’asilats

El 2015 Espanya va rebre 14.600 sol·licituds d’asil 
de tots els punts del globus, però únicament es 
van concedir 220. Quan es presenta la sol·licitud, 
l’administració té un mes per admetre-la a tràmit. 

Transcorregut aquest temps, si hi ha silenci admi-
nistratiu, cosa que succeeix molt sovint, el sol·lici-
tant té dret a adquirir una targeta vermella, el que 
equival a un permís de treball, transcorreguts sis 
mesos. “Si se li denega l’asil, se li diu que ha de 
sortir del país, però no és obligatori, es pot quedar 
de forma irregular, però això no impedeix que en 
un termini de dos mesos, pugui sol·licitar altres 
ajudes”, apunta Anna Figueres, advocada de la 
Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR).

Hi ha quatre grans centres d’acollida de refugiats, 
dos a Madrid, un a València i un altre a Andalu-
sia. Tot i que les diferents comunitats autònomes 
fan el primer treball de contenció. Des de gener 

de 2016 fins al setembre del mateix any, la Co-
missió Catalana d’Ajuda als Refugiats ha acollit a 
44 persones del Salvador, i totes han fugit de la 
violència de les maras. “Fem la part d’acollida, els 
oferim sostre, manutenció, recerca de feina, en-
senyament de l’idioma i els tramitem la sol·licitud 
de l’asil, però només durant un any i mig”, explica 
Anna Figueras.

Ser jove és el delicte

L’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides 
per als Refugiats re-
comana com s’hauria 
d’interpretar la Con-
venció de Ginebra 
-signada a 1951- per 
a El Salvador, i consi-
dera que pràcticament 
tota la població podria 
acollir-se a la condició 
d’asilat. “Perquè la ma-
joria dels salvadorencs 
poden ser víctimes po-
tencials de l’extorsió 

i la brutalitat de les maras”, alerta Figueres. Des 
comerciants, transportistes, mestres, periodistes, 
defensors dels drets socials, persones amb un fa-
miliar a l’estranger, col·lectius LGTB, les forces de 
seguretat, etc. Però per sobre de tot, la infància i 
l’adolescència estan en el punt de mira del “Barri 
18” i la “Salvatrucha”. “A El Salvador tenim una dita, 
ser jove és el delicte, perquè si ets jove saps que 
si surts al carrer et trobaràs bandes, i si arribes a 
casa respires, perquè penses que vas a viure un 
dia més”, sentencia Joan , al qual la Cambra li va 
prendre al seu pare i una vida en pau.

Entrevista publicada originalment a La Vanguar-
dia, amb tex i fotografia de Diego Sánchez
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