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En resposta a la crisi humanitària 
de les persones refugiades

Vivim temps, en ple segle XXI, que 
lluny de deixar enrere els èxodes 
massius d’èpoques anteriors, es ca-
racteritzen per una escalada inces-
sant de violència, enfrontaments i 
desigualtats.

Segons l’Agència de Nacions Unides 
per als Refugiats (ACNUR), al món hi 
ha actualment 68 milions de perso-
nes desplaçades de manera forçosa. 
Persones que s’han vist obligades a 
marxar de casa seva per motius ben 
diversos, com la guerra i els conflic-
tes armats, la persecució política o la 
discriminació per raons de gènere, 
orientació sexual i religió.

L’any 2011 esclatava la guerra a Sí-
ria i s’iniciava un flux constant de 
persones refugiades que fugien de 
l’horror i la massacre cap a d’altres 
països. Per proximitat, Jordània i el 
Líban foren des del començament 
els principals territoris receptors, 
veient-se ràpidament desbordats 
davant de la situació. 

Des de l’Associació Catalana per 
la Pau, la Fundació Pau i Solidari-
tat de CCOO i l’Associació Catalu-
nya-Líban, tres organitzacions amb 
llarga experiència en el treball sobre 
el terreny en ambdós països, vam 
decidir impulsar una campanya d’ac-
ció humanitària que donés resposta 
immediata i a mig termini a les ne-
cessitats de la població més vulne-
rable i afectada. Aquesta publicació 
és un recull, d’una banda, dels dife-
rents projectes d’ajuda d’emergèn-
cia i cooperació al desenvolupament 

que s’hi han portat a terme amb la 
col·laboració d’entitats sòcies locals; 
i de l’altra, del conjunt d’activitats de 
sensibilització engegades a Catalu-
nya amb l’objectiu de conscienciar la 
societat al voltant d’aquest drama i, 
al seu torn, recaptar fons destinats a  
la campanya.

El cas de Síria fou el detonant de 
l’adquisició d’un major compromís 
des de la societat catalana a l’hora 
d’exigir a les administracions públi-
ques un canvi de rumb en les políti-
ques d’acollida i asil. La manifesta-
ció que va tenir a lloc a Barcelona el 
18 de febrer de 2017 i que va reunir 
unes 500.000 persones n’és la mos-
tra més evident. Una crida massiva 
per trencar la indiferència genera-
litzada i demanar que s’actuï amb 
sentit comú i de forma coordinada 
per tal que, d’una vegada per totes, 
les vides humanes pesin més que 
d’altres interessos.

Aquesta mostra de solidaritat per 
part dels ciutadans i ciutadanes 
vers les persones que han hagut 
d’abandonar el seu país i arriben 
sense res a les nostres fronteres 

l’hem vist reflectida al llarg de tota 
la Campanya d’Acció Humanità-
ria amb les Persones Refugiades 
a Jordània, el Líban i l’Iraq. Amb 
la implicació decidida de les insti-
tucions i entitats col·laboradores. 
Amb la participació activa de cen-
tenars de persones a les activitats 
culturals i educatives programades. 
Amb l’interès i complicitat dels mit-
jans de comunicació que han volgut 
fer-se ressò de la iniciativa.

A tothom, moltes gràcies.
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L’any 2011 esclatava la 
guerra a Síria i s’iniciava un 
flux constant de persones 
refugiades que fugien de 

l’horror i la massacre 
cap als països veïns



Campanya d’Acció 
Humanitària amb les 

Persones Refugiades a 
Jordània, el Líban i l’Iraq

V uit anys després de l’inici de la guerra a Síria, 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) calcula que el conflicte ha 

provocat la fugida de 5,6 milions de persones, 6,6 mi-
lions de desplaçaments interns i més de 13 milions de 
població amb necessitats de protecció urgent. El Líban 
i Jordània han estat els principals receptors de perso-
nes refugiades procedents del país veí. Desbordats per 
la crisi migratòria, la resposta dels governs d’ambdós 
països ha sigut l’adopció de polítiques restrictives en 
l’accés als camps de refugiats i, en conseqüència, a 
l’ajuda que s’hi proporciona.

El 2016, l’Associació Catalana per la Pau, la Funda-
ció Pau i Solidaritat i l’Associació Catalunya-Líban 
van engegar la Campanya d’Acció Humanitària amb 
les Persones Refugiades a Jordània, el Líban i l’Iraq, 
en col·laboració amb diverses entitats locals. L’objec-
tiu primordial dels projectes i activitats realitzats en el 
marc d’aquesta campanya ha estat l’assistència als mi-
lers de persones que van aconseguir escapar dels en-
frontaments i sobreviuen en condicions precàries als 
diferents camps habilitats. Les actuacions s’han dirigit, 
fonamentalment, a la població refugiada de Jordània i 
el Líban, tot i que una d’elles s’ha adreçat a un tercer 

país de la zona, l’Iraq, donat que els desplaçaments 
que ha patit la seva població han estat també causats 
pels conflictes armats i l’escassetat de recursos.

Els projectes realitzats sobre el terreny es van disse-
nyar a partir de quatre eixos transversals, des dels 
quals s’ha intentat donar resposta a les vulneracions 
primàries de drets de les persones beneficiàries: l’ac-
cés als aliments i a la salut, els drets de les dones i els 
drets laborals.

S’han atès milers 
de persones que 

sobreviuen en condicions 
precàries als diferents 

camps habilitats



Dret a l’alimentació

Moltes de les afectacions habituals entre la pobla-
ció refugiada sorgeixen com a resultat de l’absència 
d’una dieta nutritiva i adequada. Per tal de pal·liar 
aquestes mancances alimentàries, les entitats im-
pulsores de la campanya van repartir paquets d’ali-
ments a grups especialment vulnerables, com són les 
famílies palestines que vivien a Síria i que també en 
van haver de fugir a causa de la guerra. Així, l’abril de 
2016, es van lliurar kits d’ajuda alimentària a 500 fa-
mílies residents als camps de Rashidieh i Burj Shema-
li, al sud del Líban, assistint prop de 2.600 persones 
en risc de malnutrició.

Dret a la salut

Al Líban, des de 2016, s’ha rehabilitat una clínica mè-
dica a la ciutat de Halba i s’han obert tres clíniques 
noves a Aarsal, Tanayel i Soufar. El personal sanita-
ri hi atén persones refugiades i libaneses que no es 

poden permetre costejar una assistència privada, 
oferint atenció primària i també especialitzada: pe-
diatria, ginecologia, ràdio diagnòstic, salut bucoden-
tal... De forma paral·lela, s’hi fan tallers de promoció 
de la salut en entorns de risc.

A l’Iraq, la població desplaçada presenta greus neces-
sitats mèdiques. Entre el mes de desembre de 2017 i 
finals de l’any 2018, es va treballar al camp de despla-
çades internes de Hassan Shami II, a la província d’Er-
bil. Allà es van instal·lar unitats mèdiques mòbils per 
garantir els serveis de pediatria, ginecologia, farmàcia 
i infermeria, i oferir consells de prevenció i higiene que 
contribuïssin a evitar futures epidèmies.

Drets de les dones

Un eix essencial de la campanya ha estat la lluita per 
garantir els drets de les dones refugiades i el seu apo-
derament com a col·lectiu. Al municipi de Rusaifeh i 
la regió de Zarqa (Jordània) i a les ciutats libaneses 
de Kab Elias i Beirut, les dones que han patit violència 
masclista poden ser ateses a diversos centres d’assis-
tència oberts gràcies a la col·laboració conjunta entre 
les organitzacions catalanes i associacions locals.

Als espais habilitats, s’ofereix atenció especialitzada 
psicològica i legal a les refugiades sirianes, libaneses i 
jordanes, i s’organitzen tallers i formacions per capaci-
tar-les de cara a la seva entrada al mercat laboral.

Drets laborals

Més d’un milió i mig de persones viuen sota el llin-
dar de la pobresa al Líban, un país que ha travessat 

Els projectes donen 
resposta a les vulneracions 

del dret a l’alimentació i 
a la salut, els drets de les 
dones i els drets laborals



en els darrers temps una profunda crisi econòmica 
i on el mercat laboral no és capaç d’assumir la gran 
demanda de feina per part de la població autòctona 
i nouvinguda. En el marc de la campanya, es va crear 
un programa per formar en drets laborals la pobla-
ció local i refugiada, proporcionant-li eines perquè 
pugui actuar davant de possibles dinàmiques d’ex-
plotació laboral.

En un altre dels projectes engegats es va treballar de 
manera específica la sensibilització sobre el treball in-

fantil, que ha augmentat exponencialment a causa de 
la guerra i l’arribada de persones refugiades, i les vies 
existents per a la seva eradicació.

Solidaritat amb les persones refugiades

Malgrat els milers de quilòmetres que separen Ca-
talunya de Síria, el ressò de la crisi humanitària que 
han patit els habitants d’aquest país ha arribat fins 
a casa nostra. Amb la voluntat de conscienciar la 
població catalana sobre els impactes d’aquest con-
flicte, la Campanya d’Acció Humanitària amb les 
Persones Refugiades a Jordània, el Líban i l’Iraq 
ha coordinat en els darrers anys un seguit d’activi-
tats al llarg i ample del territori. 

La música, el teatre, la fotografia o el cinema han es-
tat alguns dels mitjans a través dels quals les entitats 
promotores han volgut obrir un diàleg i transmetre un 
missatge clar: la guerra afecta tothom; i la lluita per la 
pau ha d’implicar, també, tothom.

Des de la música, 
el teatre o la fotografia 

s’ha treballat a Catalunya 
en la sensibilització 

de la societat civil vers 
la crisi humanitària



Organitzacions impulsores

Entitats sòcies locals

Associació 
Catalana 
per la Pau
www.acpau.org

Neix l’any 1990 impulsada per un 
col·lectiu d’homes i dones, vinculats 
a diverses organitzacions i movi-
ments socials compromesos en la 
lluita per la pau i el desarmament i 
en la transformació de les relacions 
Nord-Sud del planeta.

És una organització compromesa 
en la transformació de les condici-
ons de vida de les poblacions més 
desafavorides i en l’assoliment d’es-
tructures socials més justes, la plena 
expressió dels drets individuals i col-
lectius i l’eradicació de la pobresa.

Fundació Pau 
i Solidaritat 
de CCOO
www.pauisolidaritat.ccoo.cat

És l’instrument del sindicat Comissi-
ons Obreres de Catalunya per a la 
cooperació internacional. Treballa 
amb organitzacions populars d’ar-
reu del món mitjançant projectes de 
formació i desenvolupament pro-
ductiu, social i comunitari.

També dedica part del seu treball a 
projectes de sensibilització entre la 
ciutadania catalana per difondre la 
realitat dels treballadors i treballa-
dores del Sud i del seu món laboral.

Associació 
Catalunya
Líban
www.ambelliban.cat

Creada l’any 1982, és una entitat 
laica que té com a principal ob-
jectiu donar a conèixer la situació 
política, social i cultural del Líban, 
així com les accions de solidaritat i 
cooperació que s’hi porten a terme 
des de Catalunya.

En col·laboració amb diferents orga-
nitzacions, promou la defensa dels 
drets humans i l’assoliment de la 
plena igualtat entre homes i dones. 

Socors Popular Libanès 
www.splibanais.net

Entitat laica, experimentada en l’acció humanitària, 
que va ser fundada el 1973 per donar assistència a la 
població libanesa durant les agressions israelianes i la 
llarga guerra civil que va patir el país.

La seva actuació s’ha orientat sobretot a l’obertura de 
centres d’atenció sanitària i a la construcció d’equipa-
ments socials (centres juvenils, educatius i de formació 
professional) i escoles de maternitat.

Lliga Libanesa dels Drets de la Dona 
www.llwr.org

Entitat sense ànim de lucre fundada el 1947, basada 
en els principis de la democràcia, el feminisme i la laï-
citat, que treballa en l’apoderament de la dona des del 
punt de vista civil, productiu i representatiu.

Disposa de diferents grups de treball al llarg de tot el 
territori libanès i, juntament amb la creació d’un mo-
viment actiu per a la defensa dels drets de la dona, 
persegueix l’assoliment de canvis legislatius en favor 
de l’estatut personal civil.



Mousawat Association- Wardeh 
Boutros for Women’s Work

Organització feminista que des de l’any 2009 treballa 
per aconseguir la igualtat legal entre homes i dones. 
Entre els seus objectius fundacionals s’hi troben el 
desenvolupament ple de les dones libaneses en tots 
els processos polítics, el compliment dels drets de la 
dona i el dret a la pròpia pàtria.

Entre d’altres, ha realitzat campanyes per reclamar la 
quota política femenina a les institucions públiques i 
per reivindicar la separació efectiva entre religió i estat.

Fenasol 
www.fenasol.org

La Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i 
Empleats al Líban (FENASOL) té com a missió repre-
sentar tots els treballadors del país, independentment 
del seu estatus legal, nacionalitat, origen ètnic, raça i 
sector d’ocupació.

Aquest enfocament no discriminatori l’ha convertit en 
un paraigua per als treballadors informals i les perso-
nes immigrades, orientant la seva tasca especialment 
vers l’economia informal i l’agricultura, històricament 
oblidades pel moviment sindical libanès.

Beit Atfal Assumoud 
www.socialcare.org

Organització que des de 1976 proporciona assistència 
al col·lectiu palestí que viu al Líban en els camps de 
refugiats o en zones properes. 

Els seus programes s’estructuren en funció de dife-
rents eixos d’actuació –assistència de les necessitats 
bàsiques de les famílies, salut, educació, cultura i em-
poderament de les dones– i responen a màximes de 
justícia social, pau i reconeixement dels drets individu-
als i col·lectius del poble palestí. 

Arab Women Organization
www.awo.org.jo

Associació fundada el 1970 que treballa per assolir la 
igualtat de gènere i els drets i l’apoderament de les do-
nes a Jordània.

Per acabar amb la discriminació i la violència contra 
les dones, promou el canvi basat en la justícia social i 
la democràcia inclusiva, així com la participació de tots, 
dones i homes, en el desenvolupament comunitari.

Iraqi Al-Amal 
www.iraqi-alamal.org

Associació creada el 1992 amb l’objectiu de proporcio-
nar ajuda al poble iraquià després de la Segona Guerra 
del Golf. La seva missió és la rehabilitació dels ciuta-
dans per augmentar la consciència social i contribuir a 
la construcció d’un estat democràtic.

Els seus programes pretenen combatre totes les for-
mes de violència i discriminació, la promoció de la cul-
tura dels drets humans, la igualtat de gènere, la tole-
rància i la pau social, així com l’assistència psicosocial 
als sectors vulnerables, perquè puguin participar de 
manera eficient en la vida pública. 

7
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8
 DRET A L’ALIMENTACIÓ

Lluitant contra la 
desnutrició als camps 

de refugiades
E l govern libanès i Nacions Unides calculen que el 

63% de la població palestina que vivia a Síria i que 
arran del conflicte s’ha desplaçat en els darrers 

anys fins al Líban pateix inseguretat alimentària severa, 
i el 31%, moderada. És a dir, quasi la totalitat del col·
lectiu presenta greus dificultats per menjar i sobreviu·
re de forma digna. En el marc de la campanya i amb la 
col·laboració de l’organització local Beit Atfal Assumoud 
(BAS), s’ha portat a terme una acció alimentària d’emer·
gència adreçada a famílies especialment vulnerables.

Concretament, durant el mes d’abril de 2016, es van 
distribuir kits alimentaris i higiènics a 500 famílies als 
camps de refugiades de Rashidieh i Burj Shemali, al 
sud del país. En total, almenys 2.600 persones van po·
der millorar les seves condicions nutricionals.

L’actuació es va dividir en quatre fases. En primer lloc, 
es va elaborar un registre de les famílies segons el 
seu nivell de vulnerabilitat, desigualtat i risc. Després, 

es van seleccionar els proveïdors que permetessin 
maximitzar els recursos d’acord a criteris de qualitat 
i accessibilitat. Un cop comprats, els productes van 
ser traslladats als camps i distribuïts des dels centres 
habilitats. Per acabar, els equips professionals van fer 
un seguiment de les persones receptores per tal de 
controlar·ne l’estat nutricional i poder detectar altres 
necessitats un cop l’aliment ja havia estat garantit.

“La principal urgència dels palestins és ser tractats 
com a éssers humans”. Són paraules de Kassem Aina, 
fundador i director de BAS, qui reclama que es respec·
tin els drets fonamentals d’una comunitat que viu en 
la pobresa i que té unes perspectives de futur que es 
deteriorarien encara més amb un hipotètic tancament 
de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats 
Palestins a l’Orient Mitjà (UNRWA). Aquest organisme 
s’encarrega de la major part de l’assistència al territori, 
però ha patit en els darrers temps una retallada radical 
als seus pressupostos.



La població palestina al món

Palestina disposa de la comunitat refugiada més gran 
del món, amb més de cinc milions de ciutadans repar·
tits, principalment, a països de l’Orient Mitjà com el Lí·
ban, Jordània o, fins abans d’esclatar la guerra, Síria. Al 
Líban, el primer cens oficial realitzat el 2017 determi·
nava que n’hi havia més de 174.000. A aquesta xifra, 
s’hi haurien de sumar els 34.000 palestins i palestines 
que vivien a Síria i que, a causa del conflicte armat, han 
abandonat les seves llars i s’han establert al Líban, no·
vament com a refugiats.

Es tracta d’una comunitat especialment empobrida 
que destina gran part dels pocs recursos que té a l’ad·
quisició d’aliments. Les persones palestines tenen im·
portants dificultats per regularitzar la seva situació al 
país, fet que les relega a una posició d’extrema vulne·
rabilitat davant les autoritats libaneses, perquè poden 
patir arrestos i deportacions en qualsevol moment. 
Això els impedeix optar a feines remunerades i sortir 
de la precarietat.

Per als palestins que provenen de Síria, la situació es 
complica encara més, ja que les exigències per trami·
tar la residència són fins i tot més dures, i qui ho acon·
segueix té prohibit exercir professions com l’advoca·
cia, la medicina o l’educació. Així, es veuen obligades a 
treballar a l’agricultura, la construcció o la neteja, que 
són sectors col·lapsats i amb condicions laborals so·
vint explotadores. “Nosaltres els encoratgem a estudi·
ar perquè després es puguin guanyar bé la vida, però 
la realitat és que al Líban això no és possible: hi ha fins 
a 73 professions on no són acceptats”, explica Aina.

Retallada de l’ajuda humanitària

El gener de 2018, el president dels Estats Units, Do·
nald Trump, anunciava que paralitzaria les aporta·
cions econòmiques a la UNRWA. A finals d’agost, va 
decidir eliminar tots els fons que es destinaven a 
l’Agència. Tot i que altres països hi han incremen·
tat les seves aportacions per contrarestar l’acció 
dels Estats Units, en els darrers mesos de l’any es va 
produir una reducció de professionals al territori i la 

congelació de partides pressupostàries destinades 
a àrees tan importants com l’alimentació, la salut o 
l’educació.

Segons Kassem Aina, la desaparició de la UNRWA seria 
un desastre per als palestins i palestines al Líban. “Ja 
hi ha moltes necessitats bàsiques descobertes, com el 
menjar, el sostre o l’electricitat, i amb el tancament de 
l’agència de l’ONU, les condicions de vida de la pobla·
ció palestina es degradarien encara més”. 

El projecte executat per l’Associació Catalana per la 
Pau i BAS va tractar, d’una banda, de donar resposta 
immediata a la falta d’accés als aliments i, de l’altra, 
d’evitar conseqüències indirectes d’aquesta situació, 
com poden ser l’endeutament de les famílies, la ven·
da de les poques propietats que els queden, o fins i 
tot, el seu retorn a Síria malgrat el conflicte armat ac·
tiu en aquells moments. Tot i aquesta acció puntual, 
als camps de refugiades palestines encara hi queda 
un gruix important de persones en risc de patir mal·
nutrició i malalties cròniques per la inexistència d’una 
dieta adequada.

S’han distribuït kits 
alimentaris i higiènics 

a 500 famílies als 
camps de refugiades de 

Rashidieh i Burj Shemali, 
al sud del Líban

 ✸ Entitat Associació Catalana per la Pau 

 ✸ Soci local Beit Atfal Assumoud

 ✸ Finançador Fons Català de Cooperació  
      al Desenvolupament

 ✸ Fons aprovats 22.360 €

 ✸ Persones beneficiàries 2.600

Ajuda alimentària d’emergència  
per als refugiats palestins procedents  
de Síria (Líban)
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DRET A LA SALUT

La salut, un dels drets més 
vulnerats entre la població 

refugiada i desplaçada

P er a qui viu en un territori en pau, anar a l’hos-
pital pot ser un inconvenient. Per a qui fuig de la 
guerra, pot significar la diferència entre la vida i 

la mort. El Líban i l’Iraq són dos països amb sistemes de 
salut deficients i privatitzats on un gruix important de 
la població no té accés a tractaments mèdics. Dintre de 
la campanya, s’ha treballat amb diferents entitats locals 
per tal de garantir serveis de salut a milers de persones 
que necessiten atenció urgent en ambdós països.

Al Líban, des de 2016, s’ha rehabilitat una clínica d’aten-
ció primària i especialitzada a la ciutat de Halba i s’han 
obert dues clíniques noves als municipis d’Aarsal i Sou-
far, on s’atén, principalment, població libanesa i siriana 
refugiada excloses del sistema nacional de salut. A Er-

bil, una ciutat al nord de la Regió Autònoma del Kurdistan 
iraquià, s’hi van instal·lar unitats mòbils medicalitzades, 
repartir kits d’higiene personal i difondre informació so-
bre bons hàbits de salut. En aquest país, també s’hi va 
fer una actuació puntual el darrer trimestre de 2018, per 
facilitar atenció mèdica a les víctimes del terratrèmol de 
Darbandikhan, a la frontera entre l’Iraq i l’Iran.

El Líban

Segons l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Re-
fugiats (ACNUR), el Líban ha augmentat en un 30% la 
seva població des de l’inici de la guerra a Síria a causa de 
l’arribada massiva de persones refugiades. Una allau de 



pacients que ha desbordat els serveis mèdics nacionals.
Però el delicat estat de la sanitat libanesa no comen-
ça amb el conflicte armat al país veí. El Banc Mundial 
apunta que, entre 2005 i 2011, es va reduir en un 45% 
la capacitat financera del Ministeri de Salut i que abans 
de la recessió econòmica ja es devien 800 milions de 
dòlars als hospitals privats. A l’actualitat, els equipa-
ments públics tenen un dèficit de 15 milions de dòlars. 
Els serveis estan col·lapsats i la majoria són gestionats 
per les organitzacions no governamentals. 

Aarsal és una localitat de la Vall de Beeka, un territori 
que acull un alt percentatge de la població refugiada 
siriana. Una consulta bàsica de salut té un cost d’entre 
30 i 40 dòlars i una d’especialitzada supera els 60. És 
un preu inassequible per a famílies que travessen la 
frontera amb deutes acumulats de quasi 800 dòlars, 
tal com indiquen les dades d’ACNUR. 

“Nosaltres rebem tothom, independentment de la raça, 
l’ètnia, el color de pell o el gènere”, explica Nouhad Man-
sour. És vicepresidenta del Socors Popular Libanès i co-
ordinadora de la clínica de Halba, un espai que en els 
darrers anys ha atès més de 40.000 pacients, tant d’ori-
gen libanès com sirià. Entre el febrer de 2016 i el gener 
de 2017, des de la campanya es van realitzar diferents 
aportacions de material i serveis a aquest equipament. 

Una de les conseqüències en l’àmbit de la salut que 
ha tingut l’arribada de tantes refugiades és l’aparició 
o l’increment de malalties abans desconegudes o poc 
habituals al territori libanès. Malalties contagioses i 

endèmiques de zones específiques de Síria, com per 
exemple la leishmaniosi o la poliomielitis. “El mercat 
farmacèutic nacional no disposava dels medicaments 
adequats i el Ministeri de Sanitat va trigar molt a reac-
cionar i posar-hi mesures”, denuncia Mansour.

Les clíniques d’Aarsal, Tanayel i Soufar ofereixen aten-
ció primària, però també fan el diagnòstic, tractament 
i seguiment de casos de pediatria, salut sexual i repro-
ductiva, medicina bucodental i radiodiagnòstics.

De forma paral·lela a l’atenció directa, en les tres locali-
tats s’han inclòs diferents accions per treballar la preven-
ció i promoció de la salut en un entorn de risc, mitjançant 
la formació en temes essencials com la higiene, per evitar 
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brots d’epidèmies. Finalment, les entitats sòcies estan en 
permanent contacte amb les institucions municipals, na-
cionals i internacionals per exigir una major inversió en 
salut al territori i una millor gestió dels recursos. 

ACNUR calcula que es requereixen 290 milions de dò-
lars per cobrir les necessitats sanitàries del milió i mig 
de persones refugiades inscrites a les seves bases. 

L’Iraq

La suma dels conflictes armats, el creixement de milíci-
es, la debilitat del govern i la crisi financera han portat 
la República de l’Iraq a una situació de fragilitat en què 
es comptabilitzen més de 288.000 persones assassina-
des des de l’any 2003 i més de 2,6 milions de desplaça-
ments a altres zones del país. 

En un dels molts camps de persones desplaçades que 
s’han habilitat al llarg del territori, s’ha treballat amb 
l’organització local Iraqi Al-Amal per facilitar-hi l’assis-
tència mèdica. Concretament, l’acció es va desenvolu-
par entre desembre de 2017 i finals de 2018 al camp 
de Hassan Shami II, situat a la província d’Erbil, a la Re-
gió Autònoma del Kurdistan iraquià.

Malgrat que el Kurdistan és una zona amb relativa esta-
bilitat en comparació amb la resta de províncies iraquia-

nes, l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació 
d’Assumptes Humanitaris estima que més de 736.000 
persones hi requereixen ajuda per sobreviure. 

El projecte ha beneficiat més de 750 adults i el mateix 
nombre de menors. D’una banda, es van realitzar tas-
ques de sensibilització per informar sobre bons hàbits 
sanitaris i es van repartir kits d’higiene personal. L’ob-
jectiu principal era reduir l’exposició a malalties infec-
cioses i augmentar la resiliència de milers de persones 
que conviuen en un mateix espai, on han arribat des-
prés de setmanes o mesos de travessa des de les loca-
litats d’origen. De l’altra, es van posar en funcionament 
unitats mèdiques mòbils per assegurar els serveis de 
pediatria, ginecologia, farmàcia i infermeria.

“La majoria dels casos que atenem són dones emba-
rassades o nens i nenes de fins a 5 anys”, apunta Su-
rood Mohammed Faleh, coordinadora d’Iraqi Al-Amal. 
Explica que les malalties més comunes són les infec-
cioses, causades per la insalubritat i la manca d’eines 
per tractar-les, però també la malnutrició i els proble-
mes psicològics derivats de la violència armada i les 
condicions de vida paupèrrimes als camps.

Mohammed Faleh afegeix que molts casos es podri-
en evitar si s’augmentessin els recursos econòmics i 
materials. “Algunes malalties es converteixen en cròni-
ques, perquè no es tracten a temps i acaben acompa-
nyant el pacient durant la resta de la vida”.

Fort terratrèmol a la frontera amb l’Iran

El 12 de novembre de 2017, un terratrèmol de 7,3 
punts a l’escala Richter va sacsejar la zona frontere-
ra entre l’Iraq i l’Iran, causant la mort de prop de 500 
persones i ferint-ne més de 7.000. Un any després, a 
Darbandikhan, una de les localitats afectades i amb 
l’ajuda de la cooperació catalana, Iraqi Al-Amal van 
oferir diagnòstic i tractament d’infeccions i ferides pro-
vocades per complicacions no ateses durant el temps 
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Projectes

Contribuir a l’accés a la salut de les 
persones afectades pel terratrèmol 
a la ciutat de Darbandikhan (Iraq)

Garantir l’accés al dret a la salut de la 
població més vulnerable de Halba (Líban)

Contribuir a l’exercici del dret
a la salut de la població refugiada síria
i libanesa vulnerable a Aarsal (Líban)

Contribuir a l’exercici del dret a la salut 
de les persones internament desplaçades 
a la regió d’Erbil (Iraq)

Contribuir a l’exercici del dret a la salut a Soufar (Líban)

 ✸ Entitat Associació Catalana per la Pau 

 ✸ Soci local Iraqi Al-Amal

 ✸ Finançador Fons Català de Cooperació  
      al Desenvolupament

 ✸ Fons aprovats 45.660,00 €

 ✸ Persones beneficiàries 2.000

 ✸ Entitat Associació Catalunya-Líban,  
 Fundació Pau i Solidaritat 

 ✸ Soci local Socors Popular Libanès

 ✸ Finançador Agència Catalana de Cooperació  
 al Desenvolupament, Comitè Català d’Ajut  
 Humanitari d’Emergència, Fons Català de   
 Cooperació al Desenvolupament

 ✸ Fons aprovats 56.559 €

 ✸ Persones beneficiàries 10.000

 ✸ Entitat Associació Catalunya-Líban

 ✸ Soci local Socors Popular Libanès

 ✸ Finançador Ajuntament de Barcelona, Fons  
 Català de Cooperació al Desenvolupament,  
 Casa Nostra Casa Vostra

 ✸ Fons aprovats 193.088,01 €

 ✸ Persones beneficiàries 120.000

 ✸ Entitat Associació Catalana per la Pau 

 ✸ Soci local Iraqi Al-Amal

 ✸ Finançador Fons Català de Cooperació al   
 Desenvolupament, Ajuntament de Manresa,  
 Casa Nostra Casa Vostra

 ✸ Fons aprovats 85.110,50€

 ✸ Persones beneficiàries 1.500

 ✸ Entitat Associació Catalunya-Líban

 ✸ Soci local Socors Popular Libanès

 ✸ Finançador Ajuntament de Barcelona

 ✸ Fons aprovats 152.438,80 €

 ✸ Persones beneficiàries Entre 60.000 i 85.000

en què els serveis mèdics regulars havien estat total-
ment col·lapsats. Principalment, es va atendre aquells 
grups de població en situacions més vulnerables, és a 
dir, persones amb malalties cròniques, infants, dones 
i gent d’edat avançada, a banda d’aquells directament 
afectats pel terratrèmol. 

L’any 2017, el govern de l’Iraq va dedicar només un 
3,3% del seu PIB a la sanitat, mentre que el 3,9% el 
va destinar a Defensa. Dels 67,4 milions de dòlars que 
Nacions Unides preveu que són necessaris per garan-
tir els serveis mèdics al país, a l’inici del 2018 només se 
n’havia finançat el 49% del total. 
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Dones defensant els seus 
drets fonamentals

D e 144 països analitzats al darrer Informe de 
Desigualtats de Gènere del Fòrum Econòmic 
Mundial, Jordània ocupa el lloc 135, i el Líban, 

el 137. És a dir, se situen entre els països amb les es-
cletxes de gènere més profundes del món, on les do-
nes no són iguals als homes ni davant la llei ni en la 
pràctica. La situació empitjora en el cas d’un grup molt 
present a ambdós països que pateix una doble discri-
minació: per dona i per refugiada.

“La guerra a Síria ha estat una catàstrofe humanitària 
per a elles”, reflexiona Khadije El Husaini, secretària ge-
neral de la Lliga dels Drets de la Dona Libanesa (LLRW), 
per a qui la vida de les refugiades implica “escenaris de 
violació, assetjament, violència moral i física, trauma 
psicològic, privació de seguretat dins del domicili, així 
com casos de matrimoni precoç i forçat en un context 
de mobilització i disminució de recursos”.

LLRW és una de les organitzacions amb les quals les 
entitats promotores de la campanya han realitzat pro-
jectes que busquen promoure l’eradicació de totes les 
formes de violència contra les dones libaneses, jorda-
nes i refugiades sirianes, i fomentar l’apoderament i 
l’exercici dels seus drets. 

Un dels projectes es localitza a les ciutats libaneses 
de Beirut i Kab Elias, i a Rusaifeh, al nord de Jordà-
nia. Anteriorment, s’havia portat a terme un altre 
projecte a la regió de Zarqa, amb la posada en fun-
cionament de dos espais d’atenció a les dones i la 
posterior col·laboració en tasques de manteniment 
i millora.

Les accions d’ambdós programes s’han adaptat a les 
particularitats de cada comunitat, però comparteixen 
un mateix objectiu: fer visibles les agressions envers 
les dones, des de la violència física i psicològica, fins a 
l’estructural que es materialitza en discriminació exer-
cida des de les institucions. 

A Jordània, per exemple, tot i que la legislació reco-
neix la violència domèstica, queda a interpretació del 
jutge o el tribunal de la xaria (la llei islàmica) determi-
nar què és violència i què no. L’assassinat per haver 
comès adulteri o la violació dins del matrimoni són 
actes que no estan penats. Fins a l’any 2017, no es 
va derogar la llei que permetia als violadors evitar 
els càstigs si es casaven amb la víctima. Tot i que ha 
estat un pas històric per a les jordanes, encara que-
den molts articles del codi penal que les mantenen 
en una clara posició d’inferioritat, discriminació i, fins 
i tot, de perill.

L’exercici dels drets de les dones

Les activitats de sensibilització han tingut un paper 
protagonista en el projecte a la ciutat de Rusaifeh, a 
prop d’Amman. S’hi van fer una vintena de sessions in-
formatives dirigides a unes 300 sirianes i un centenar 
de jordanes, en les quals es va parlar del que implica el 
concepte de violència masclista, com prevenir-la i com 
combatre-la.

Una altra de les formacions anava dirigida als inte-
grants de les entitats locals amb un enfocament en 
qüestions de cultura de pau. L’arribada massiva de 
milers de persones refugiades a Jordània, on ja hi ha-
via un gruix important de població autòctona en situa-
ció vulnerable, ha creat una crisi humanitària de gran 
envergadura i s’han viscut episodis de tensió entre la 
comunitat nouvinguda i la d’acollida. Per això, es va 
preparar els professionals de les associacions àrabs, 
que treballen amb els dos col·lectius, en matèries de 
cohesió social, drets de les persones i tolerància.

En els mateixos centres, es van fer tres cursos ocupa-
cionals on van participar unes 75 dones a cadascun. 
Durant un trimestre, sirianes i jordanes van aprendre 
a brodar i treballar l’artesania, nocions d’informàtica i 
tècniques de vídeo i foto. 

El primer objectiu dels tallers era la capacitació de 
les usuàries en diferents àmbits laborals de cara a 



guanyar autonomia i independència econòmica. El 
segon era l’augment de la seva autoestima i apode-
rament. Malgrat que les lleis al país permeten que 
les dones facin soles molts tràmits, socialment en-
cara se’ls prohibeix la presència en molts llocs i ne-
cessiten el permís del marit per fer determinades 
gestions, com per exemple, sol·licitar i accedir a una 
feina. La tutela dels homes, en molts casos, les rele-
ga a l’esfera privada i genera una relació de depen-
dència gairebé absoluta.

Layla Hamarneh, directora de projectes d’Arab Wo-
man Organization, distingeix entre la violència que 
pateixen les dones àrabs a l’entorn privat i al públic. 
Assenyala que, mentre que a casa és majoritàriament 
física, al carrer es produeix principalment una violèn-
cia de caire emocional, amb abusos i discriminació 
pel fet de ser dona. 

A les ciutats libaneses de Beirut i Kab Elias, territoris 
amb molta presència de població refugiada i greus 
dificultats en el sistema sanitari, s’està treballant en 
la construcció d’un centre on es pugui desenvolupar 
una tasca de sensibilització en temes de salut sexual, 
reproductiva, materno-infantil i laboral. Això es farà a 
través de cicles de sessions informatives tant per a do-
nes com per a homes.

D’altra banda, a la ciutat jordana de Rusaifeh, s’estan 
realitzant tasques d’atenció a les víctimes de la violèn-
cia masclista: difusió d’informació, detecció i actuació 
davant de sospites, rebuda de les dones i assessora-
ment legal, acompanyament durant els tràmits buro-
cràtics, derivació a instàncies especialitzades i segui-
ment dels casos. També s’hi fan tallers ocupacionals 
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on les participants aprenen nocions d’informàtica i 
idiomes amb l’objectiu de capacitar-se per accedir al 
mercat laboral.

Paral·lelament, tant al Líban com a Jordània, els 
equips responsables dels projectes participen en la 
Campanya Binacional per a l’Eradicació de la Violèn-
cia de Gènere i organitzen tallers de sensibilització als 
territoris libanesos de Beirut, Beeka, Mont Líban, i al 
nord i sud del país. En totes les actuacions es vol do-
nar una especial importància a la conscienciació so-
bre els matrimonis prematurs i forçats, una pràctica 
present als dos estats i amb especial incidència als 
col·lectius refugiats.

Obligades a casar-se

Segons UNICEF, l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica són dues 
de les regions on la pràctica del matrimoni infantil és 
més habitual. A Jordània, l’edat legal per esposar-se 
són els 18 anys, però si dos jutges ho autoritzen, és 
possible casar-se amb una menor. Les conseqüències 
solen ser nefastes.

La mateixa organització estima que el 32% dels casa-
ments dins del col·lectiu de persones refugiades siria-
nes es produeixen entre una nena i un adult. Mentre 
que a l’any 2012 era un 18%, en l’actualitat, gairebé 
una de cada tres noies està en risc d’acabar casada 
amb un home.

Els especialistes asseguren que les menors que es ca-
sen estan més exposades a patir agressions dins del 
matrimoni, tenen cinc vegades més opcions de morir 
en un part i acaben aïllades de la xarxa de suport fami-
liar i d’amistats. 

Les menors que es casen 
estan més exposades  
a patir agressions dins  
del matrimoni i acaben 
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Projectes
Protecció dels drets de les  
dones refugiades sirianes i jordanes  
al Governorat de Zarqa (Jordània) 

Protegir, prevenir i donar resposta 
humanitària front la VBG al Governorat 
de Zarqa (Jordània)

Promovent apoderament de les 
dones refugiades al Líban i Jordània 
per a l’eliminació de la VBG i l’exercici 
dels seus drets

 ✸ Entitat Associació Catalana per la Pau 

 ✸ Soci local Arab Women Organization

 ✸ Finançador Comitè Català d’Ajut Humanitari  
 d’Emergència, Fons Català de Cooperació  
 al Desenvolupament

 ✸ Fons aprovats 76.821,68 €

 ✸ Persones beneficiàries 600

 ✸ Entitat Associació Catalana per la Pau  

 ✸ Soci local Arab Women Organization

 ✸ Finançador Ajuntament de Barcelona, Fons  
 Català de Cooperació al Desenvolupament,  
 Pont de Solidaritat

 ✸ Fons aprovats 80.133,70 €

 ✸ Persones beneficiàries 800

 ✸ Entitat Associació Catalana per la Pau,   
 Fundació Pau i Solidaritat  

 ✸ Soci local Arab Women Organization, Lliga   
 dels Drets de la Dona Libanesa, Mousawat  
 Association-Wardeh Boutros for Women’s   
 Work, Socors Popular Libanès, FENASOL

 ✸ Finançador Agencia Catalana de Cooperació  
 al Desenvolupament 

 ✸ Fons aprovats 699.974,45 €

 ✸ Persones beneficiàries 17.600

En moltes ocasions, les famílies les casen perquè, 
d’una banda, consideren que estaran més protegi-
des de la violència sexual, que persisteix als camps 
de refugiades. 

I de l’altra, perquè les dificultats econòmiques els 
porten a entregar la nena a canvi de diners, sense 
tenir en compte els efectes negatius per a la menor.

Segons Hamarneh, el principal inconvenient és que la 
majoria dels casaments no es registren i l’intercanvi es 
fa en privat, cosa que complica la visibilització d’una 
clara violació de drets humans i de l’infant.

Amb l’objectiu de contribuir a acabar amb aques-
ta pràctica, dintre de la programació dels centres 
d’atenció a les dones de Rusaifeh s’han inclòs un 
seguit d’accions específicament adreçades a la po-
blació refugiada i local, amb formacions i eines per 
detectar possibles matrimonis prematurs i denunci-
ar-los a les autoritats. 
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Reduint l’explotació 
laboral de la 

població refugiada
F ENASOL intenta capacitar i augmentar la cons-

ciència dels treballadors, perquè coneguin els 
seus drets comuns, independentment de la 

raça, la nacionalitat o el gènere”, explica Castro Abda-
llah. És el president de la Federació Nacional de Sindi-
cats de Treballadors Assalariats del Líban (FENASOL), 
una de les tres entitats amb les quals les entitats ca-
talanes promotores de la campanya han engegat dos 
projectes per lluitar contra l’explotació i les injustícies 
laborals al Líban.

En un primer projecte, es van organitzar vuit tallers 
formatius sobre cerca de feina, i salut i seguretat labo-
rals. També s’hi van elaborar dues guies jurídiques so-
bre els drets de les persones treballadores migrants.

El segon projecte s’ha centrat en la sensibilització en-
torn l’augment de les xifres d’explotació de menors al 
país. S’han dut a terme reunions amb famílies i alum-
nat; s’han creat falques radiofòniques informatives per 

arribar a la ciutadania general i també s’ha fet incidèn-
cia exigint una major implicació per part de les institu-
cions locals, nacionals i internacionals per acabar amb 
una pràctica cada vegada més present en territoris 
sacsejats per les conseqüències de la guerra.

Explotació laboral de la població adulta

Un dels col·lectius més afectats per les males praxis 
de les empreses és la comunitat refugiada. A partir de 
2014, l’administració libanesa va implantar una política 
estricta pel que fa a l’adquisició de la residència, que 
ha provocat que més de la meitat de les famílies si-
rianes que viuen al país no tinguin cap membre amb 
documentació formalitzada.

Tres anys després, l’executiu va anunciar que no-
més grups específics estarien exempts d’abonar la 
taxa de 200 dòlars requerida per iniciar la tramitació 
de la residència; la resta continuen obligats a pagar 
aquest preu. Nacions Unides calcula que el 74% de 
les persones sirianes al Líban no tenen permís de 
residència ni cap document que els permeti accedir 
a una feina ben remunerada i legal. Això les acaba 
empenyent a acceptar ocupacions molt precàries. 
A l’altra banda, l’Índex de Desenvolupament Humà 
indica que el 30% de la població té una feina vul-
nerable. En els últims anys, s’ha experimentat una 
baixada dels salaris i un increment de la mà d’obra 
a baix cost, fets que han generat tensions entre la 
comunitat autòctona i la refugiada.

El projecte realitzat amb FENASOL ha comptat també 
amb la participació del Socors Popular Libanès i tenia 
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com a principal objectiu defensar els drets del col·lec-
tiu refugiat mitjançant formacions i tallers en què se’ls 
expliqués les garanties que els han de protegir i les lli-
bertats de les quals poden gaudir.

Es va desenvolupar, principalment, a Saida, una de 
les regions més empobrides amb gairebé un 30% de 
la ciutadania en situació de pobresa severa. El ter-
ritori no té pràcticament teixit industrial i els únics 
sectors productius són els serveis públics i l’agricul-
tura; per això, gran part de la població siriana s’ha 
vist obligada a acceptar sous paupèrrims treballant 
al camp.

Davant la inexistència d’ofertes de qualitat, les entitats 
sòcies col·laboradores van organitzar vuit tallers diri-
gits cadascun a 25 persones refugiades. Quatre van 
ser formacions sobre mecanismes de recerca de feina, 
i en la resta, es van abordar mesures de seguretat i 
salut a l’entorn laboral. 

A més de les sessions presencials, es van redactar 
dues guies jurídiques que han permès a la població 
siriana conèixer millor en quina posició es troba front 

l’empresa que els contracta. Un dels materials tracta 
conceptes de salut i seguretat; l’altre, ofereix assesso-
rament i orientació sobre la llei d’estrangeria i el dret 
civil vigent al Líban.

Finalment, amb l’objectiu de crear llaços de confiança 
entre la població libanesa que cerca feina i la comu-
nitat refugiada., l’equip responsable del projecte va 
muntar dues taules de concertació i va convidar-hi un 
total de 40 persones per parlar sobre convivència.

Per part del col·lectiu sirià, hi van participar homes 
i dones amb l’estatus de persona refugiada a la ciu-
tat o zones properes, i amb experiència com a repre-
sentants socials, sindicals i comunals. El grup libanès 
estava format per militants d’organitzacions socials i 
treballadors d’administracions locals i regionals. La 
intenció era que tothom es convertís en agent multi-
plicador en el seu entorn i traslladés arreu un missat-
ge de pau i tolerància.

Explotació laboral de la infància

L’Organització Internacional del Treball (OIT) defineix 
“treball infantil” com “la feina que priva els menors de 
la infància, les oportunitats i la dignitat”, i expressa 
que és perjudicial per al seu desenvolupament men-
tal i físic. Calcula que hi ha més de 152 milions de 
menors al món que treballen i gairebé el 80% ho fa 
en el sector agrícola.

El Líban ha ratificat els dos principals tractats interna-
cionals que regulen el treball infantil. El 2001 va en-
trar en vigor el Conveni 182 de l’OIT sobre les pitjors 
formes de treball infantil, i el 2003, el número 138 so-
bre l’edat mínima per exercir, que l’executiu va situar 
als 13 anys, i als 16, en el cas de les feines perilloses. 
Però la desconeixença de la llei i l’escassa educació 

S’han impartit 
tallers sobre 

mecanismes de recerca 
de feina, mesures de 

seguretat i salut 
a l’entorn laboral
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de la ciutadania en drets laborals, humans i civils fan 
que moltes empreses actuïn amb impunitat. Abdallah 
culpabilitza el govern libanès de limitar la feina de les 
organitzacions i no dedicar prou esforços ni recursos a 
la implantació de polítiques efectives.

Per contribuir a eradicar aquesta pràctica, amb FENA-
SOL es va iniciar un projecte a la capital, Beirut, i als 
seus suburbis adreçat a més de 2.000 persones. 

En primer lloc, es van fer tallers de sensibilització a esco-
les i amb les famílies, on van mostrar els riscos als quals 
s’exposen els menors que treballen, tant a nivell físic 
com psicològic i social. “Als països amb major percen-
tatge de treball infantil, hi ha més criminalitat i violència, 
i augmenta el tràfic d’éssers humans”, apunta Abdallah.

En moments de desesperació, les famílies opten per 
obligar els petits de la casa a treballar al camp, nete-
jar sabates, carregar i descarregar camions o fer ven-
da ambulant. Tot, per un sou míser. En els pitjors dels 
casos, ni tan sols guanyen diners. L’OIT apunta que, 

als països àrabs, el 5,4% dels menors refugiats treballa 
per un sostre i menjar. L’organització defineix aquesta 
pràctica com “esclavitud moderna”.

Com en el cas de les persones adultes, l’explotació infantil 
afecta, principalment, les comunitats més empobrides. I 
si parlem de països afectats per la guerra, les estadísti-
ques empitjoren. Als territoris on hi ha conflictes armats, 
hi ha un 77% més de probabilitats de trobar-hi menors 
que treballen. Al Líban, les conseqüències dels enfronta-
ments a Síria n’han incrementat els percentatges.

Amb l’objectiu d’acabar amb aquestes dinàmiques, les 
entitats sòcies van formar militants sindicals perquè 
es convertissin en agents multiplicadors. Durant les 
sessions van repassar el significat del concepte “treball 
infantil” i van buscar eines per frenar-lo. 

Finalment, s’ha volgut incidir en la població general. A 
través de falques radiofòniques, s’ha portat a terme 
una campanya de comunicació per transmetre com es 
poden detectar els casos d’explotació, com denunci-
ar-los i com intervenir-hi.

Al mateix temps, es van engegar accions de pressió 
sobre organismes nacionals i internacionals. Així, s’ha 
aconseguit crear una taula de treball amb represen-
tants dels ministeris d’Educació, Assumptes Socials i 
Treball, i d’organismes internacionals com l’OIT i Uni-
cef. Als primers se’ls han demanat polítiques més fer-
mes per acabar amb aquesta xacra, i als segons, com 
a actors supranacionals, l’augment de la vigilància al 
govern libanès, per tal d’assegurar que compleixi amb 
els tractats i els convenis internacionals signats.

Als territoris amb conflictes 
armats, hi ha un 77% més 

de probabilitats de trobar-hi 
menors que treballen

Projectes
Promoure la defensa dels drets  
humans de la població refugiada  
del conflicte sirià (Líban)

Campanya per a l’eradicació  
del treball infantil (Líban)

 ✸ Entitat Fundació Pau i Solidaritat  

 ✸ Soci local Socors Popular Libanès i FENASOL

 ✸ Finançador Ajuntament de Barcelona

 ✸ Fons aprovats 57.440 € 

 ✸ Persones beneficiàries 23.990

 ✸ Entitat Fundació Pau i Solidaritat   

 ✸ Soci local FENASOL

 ✸ Finançador Ajuntament de  
 L’Hospitalet de Llobregat

 ✸ Fons aprovats 13.000 €  

 ✸ Persones beneficiàries 1.695
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Les dones refugiades, 
en primera persona

E ntre el 24 i el 28 de novembre de 2016, i amb 
la voluntat de fer arribar a diferents poblacions 
del territori català la veu de les dones àrabs i 

refugiades, es van convocar una sèrie de conferènci-
es a Vic, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels i El 
Prat de Llobregat. 

Les sessions van comptar amb la intervenció de Layla 
Hamarneh, directora de projectes d’Arab Women Or-
ganization (AWO) a Jordània; i Khadije El Husaini, secre-
tària general de la Lliga Libanesa dels Drets de la Dona 
(LLWR). Ambdues són activistes reconegudes per la 
seva defensa dels drets de les dones i tenen una llarga 
experiència en la participació en associacions i xarxes 
de dones als seus respectius països.

Layla Hamarneh ha tingut un paper clau en el desen-
volupament de la lluita feminista al seu país. Ha exercit 
de docent durant més de trenta anys als Centres de 
Formació del Professorat de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats i va formar part de 

l’equip creador de l’Aliança per al Reconeixement dels 
Drets de les Dones, un agrupament de més de 80 enti-
tats dedicades a garantir i reclamar una millora en les 
condicions de vida del col·lectiu de dones a Jordània.

Amb una visió global de la lluita per la pau, Hamarneh va 
afirmar durant les conferències que a diversos països no 
s’apliquen correctament les convencions universals i re-
gionals adoptades dins de l’àmbit dels drets de les dones, 
i que manquen instruments eficaços per fer front a la vi-
olència i la impunitat dels homes quan cometen crims 
contra les dones. En especial, a zones de crisi humanità-
ria, com són els camps de persones refugiades. “La guer-
ra (de Síria) va arribar per enfangar-ho tot, i això s’ha de 
cridar a tots els escenaris possibles”, va expressar.

Amb la mateixa vocació de denúncia es va mostrar 
Khadije El Husaini. Membre de la Confederació Inter-
nacional de Sindicats Àrabs, aquesta activista disposa 
d’una llarga trajectòria en la lluita feminista al seu país.

“Conscienciar, conscienciar, conscienciar”, va remar-
car. “Aquest és el paper de les dones: prendre consci-
ència i lluitar”. Alhora, també va apuntar a la necessitat 
de reforçar la implicació de la comunitat internacional 
davant la tragèdia que viuen milions de persones refu-
giades i, en especial, dones i infants. “S’ha de parar la 
venda d’armes i la guerra, i fer un pas endavant en la 
cerca de la justícia social”, va assegurar.

Amb la col·laboració de:  

• Ajuntament de Vic
• Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
• Ajuntament de Castelldefels
• Ajuntament del Prat de Llobregat

Les activistes Layla 
Hamarneh (Jordània)  

i Khadije El Husaini (Líban) 
van portar a quatre localitats 

catalanes la veu de les  
dones àrabs refugiades
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A Yarmouk, la gent crea vida de la mort”. Són 
paraules del fotògraf Niraz Saied que reflec-
teixen precisament el que ell i el seu amic pi-

anista Aeham Ahmad van fer quan vivien en aquest 
camp de persones refugiades de Damasc (Síria). Ah-
mad col·locava el seu piano al carrer i la música s’ana-
va endinsant entre les cases derruïdes. Un bri d’alegria 
enmig d’una quotidianitat on la banda sonora estava 
protagonitzada diàriament per les bombes, els trets i 
els laments de dolor.

El vídeo d’aquest músic sirià-palestí tocant el seu ins-
trument es va fer ràpidament viral a través de les xar-
xes socials i, amb el pas dels mesos, Ahmad va esde-
venir un símbol de resistència contra la barbàrie i la 
destrucció causades per la guerra. 

Saied va desaparèixer l’any 2015, segons han denunciat 
organitzacions en defensa dels drets humans. Ahmad 
resideix actualment a Alemanya, on va arribar com a 
refugiat després de travessar la ruta dels Balcans, i on 
ha pogut reunir la seva dona i els seus fills. Viuen en 
pau, malgrat les dificultats que suposa haver fugit de 
la guerra amb les mans pràcticament buides. Ell es de-
dica a fer concerts i ha adquirit certa fama, però deixa 
molt clar que no es considera una estrella. El 18 de de-
sembre de 2016, va ser guardonat amb el Premi Inter-
nacional Beethoven pels Drets Humans, Pau, Inclusió i 
Lluita contra la Pobresa.

Entre els mesos de març i desembre de 2017, en el 
marc de la campanya, es va convidar Aeham Ahmad a 
realitzar diferents actuacions arreu del territori cata-
là, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la 
dramàtica situació que viuen les persones refugiades 
i de reclamar a les institucions la posada en marxa de 
polítiques d’acollida justes.

“La música pot portar un missatge de pau, 
perquè és un llenguatge universal”

Concretament, es van realitzar concerts a Barcelona, 
Sant Boi de Llobregat, Malgrat de Mar, Reus, Igualada i 
Manresa (en aquestes dues darreres localitats, amb la 
col·laboració dels Conservatoris Municipals de Música, 
l’Escola Municipal d’Artés i Esclat-Escola de Música). El 
grup Cordes del Món, dirigit pel violinista Ernesto Bri-
ceño, va acompanyar també diverses de les actuacions 
programades. “Tocar amb algú com l’Aeham et permet 
no només comunicar i emocionar amb la música, sinó 
també obrir consciències”, reflexionava Briceño en fi-
nalitzar una altra de les activitats que es van realitzar 

Música per a  
l’esperança i la pau

”
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amb el músic sirià-palestí com a protagonista central: 
un concert a l’aire lliure dintre de la cinquena edició del 
Festival Jardins de Pedralbes, que va incloure també la 
participació del percussionista Roberto Castillo.

Un dels moments més destacats de la visita d’Aeham Ah-
mad a Catalunya va tenir lloc gràcies a la col·laboració 
del Concurs Internacional de Música Maria Canals, que 
va col·locar un piano de gran cua a la Plaça del Rei de 
Barcelona, perquè Ahmad hi toqués algunes peces. Du-
rant l’acte, el reconegut músic català Jordi Savall va llegir 
un manifest que reivindicava el paper de la música com a 
eina per trencar barreres i reforçar els llaços entre comu-
nitats d’arreu del món. Després de l’actuació, el piano va 
quedar disponible perquè qualsevol pogués apropar-se 
a tocar-lo, tal com Ahmad feia als carrers del seu barri, 
quan deixava que els nens i nenes s’hi acostessin.

El músic defineix les seves actuacions no tant com a 
concerts, sinó com a “invitacions a reflexionar”, i com 
a veritables “apostes per la pau”. Sons i lletres que 
parlen de Palestina i de Síria, perquè ambdós països 
formen part de la seva identitat. Ni vol ni pot oblidar el 
que ha viscut; per això, amb la seva música fa memòria 
de la guerra, la violència i el dolor, però també reivindi-
ca l’alegria de viure i la força de la solidaritat.

La recaptació obtinguda a totes les activitats pro-
tagonitzades per Aeham Ahmad va ser destinada 
de manera íntegra a la campanya. Total de fons 
aportats: 12.259,60 euros.

Amb la col·laboració de: 

• Concurs Internacional de Música Maria Canals
• Fundació CIMA
• Conservatori Municipal de Música de Barcelona
• Escola de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat
• Centre Estudis Musicals Maria Grever
• Cordes del Món
• Festival Jardins de Pedralbes
• Ajuntament de Malgrat de Mar
• Ajuntament de Reus
• Ajuntament d’Igualada
• Ajuntament Manresa
• Ajuntament Barcelona
• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Escola de Música del Centre de Lectura de Reus
• Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada
• Escola Municipal d’Artés
• Esclat-Escola de Música
• Conservatori Municipal de Música de Manresa

Ahmad fa memòria de 
la guerra, la violència 
i el dolor, però també 

reivindica l’alegria de viure 
i la força de la solidaritat
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Viggo Mortensen i Rafel Plana, 
solidaritat a dues mans

L es aus construeixen els nius allà on se senten 
més segures. I si no ho veuen clar, marxen, mi-
gren. Tal i com es veuen obligades a fer-ho mili-

ons de persones que fugen de la violència, la mort i la 
destrucció provocades per les guerres. ‘Ramas para un 
nido’ és un espectacle de música i poesia protagonit-
zat per Viggo Mortensen i Rafel Plana, que es va poder 
veure el 27 i 28 de juliol de 2017 al Teatre Lliure de 
Montjuïc. Per decisió dels dos artistes, els diners re-
captats amb la venda de les entrades van ser destinats 
de manera íntegra als projectes de la campanya.

Viggo Mortensen és mundialment conegut per una 
guardonada trajectòria com a actor, amb la participa-
ció en sagues taquilleres com El senyor dels anells, i a 
pel·lícules com Una història de violència, La carretera o 
Capità Alatriste. Ha estat nominat tres cops al Premi 
Òscar per les seves interpretacions a Promeses de l’Est, 
Captain Fantastic i Green Book. Però la carrera professi-
onal de Mortensen va molt més enllà del cinema: tam-
bé es dedica a la pintura, la música, la fotografia, la 
poesia i el teatre. Té el seu propi segell creatiu i ha par-
ticipat en diferents projectes artístics de caire solidari, 
com és el cas de ‘Ramas para un nido’, un diàleg poètic 
en anglès, castellà i català que inclou lletres compostes 
pel mateix actor i la música del piano de Rafel Plana.

“En Viggo i jo ens coneixem des de fa temps i tenim 
gustos similars pel que fa a la música i la poesia, així 
que sempre que podem, i si l’agenda ens ho permet, 
ens ajuntem per compartir amb la gent moments, can-
çons i poemes”, explica el músic català.

Rafel Plana és pianista, compositor, productor i em-
prenedor cultural. En l’actualitat, dirigeix un equip de 
28 músics a l’Institut del Teatre de Barcelona, on està 
involucrat en les àrees de música clàssica, contempo-
rània i flamenca, però també en temes de pedagogia 
i formació de l’alumnat. Va començar la seva carrera 
professional l’any 1998, i des de llavors ha actuat en 
més de 500 espectacles a teatres i festivals de renom a 
Europa i als Estats Units. Com a productor, ha creat la 
banda sonora de pel·lícules i documentals, i ha aportat 
la composició musical d’activitats solidàries com ‘Ra-
mas para un nido’ o ‘Canciones de invierno’, dedicada 
a la lluita contra el càncer.

Segons Plana, es va escollir la Campanya d’Acció Hu-
manitària amb les Persones Refugiades a Jordània 
i el Líban, perquè les impulsores són entitats prou 
”petites” com per poder conèixer de prop la feina que 
realitzen, però suficientment “grans” pel que fa a l’im-
pacte dels projectes que desenvolupen. “Petites grans 
organitzacions”, resumeix el compositor. 

La recaptació obtinguda en aquesta activitat va ser 
destinada de manera íntegra a la campanya. Total 
de fons aportats: 5.140,21 euros.

Amb la col·laboració de: 

• Viggo Mortensen
• Rafel Plana
• Teatre Lliure de Montjuïc
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Sons espirituals i compromesos

S ensibilitzar a través dels sons, la reflexió i la 
conscienciació. És el punt de partida del pro-
jecte ‘Sons del Camí’, un festival de música que 

des del seu naixement, l’any 2014, porta cada any a la 
ciutat de Manresa diferents concerts que tenen l’espi-
ritualitat com a fil conductor.

A més d’aquest vessant més contemplatiu i místic, el 
festival també aposta per “prendre partit i actuar da-
vant de les injustícies”, segons explica el seu director 
artístic, Albert Galbany. Així, en les edicions de 2017 i 
2018, l’organització del certamen va voler implicar-se 
directament en la causa de les persones refugiades, 
destinant una part de la recaptació als projectes inclo-
sos a la campanya.

Des del Consell Municipal de Solidaritat de l’Ajun-
tament de Manresa, s’ha valorat molt positivament 
aquesta col·laboració. “Amb aquest tipus d’accions, es 
pretén canalitzar el suport de la població cap a pro-
jectes que tinguin garanties i responguin a un model 
de cooperació que combina la sensibilització i la trans-
formació de les causes dels conflictes amb el suport 
directe al terreny”, puntualitza Rosa De Paz, secretària 
de l’organisme.

“El nom del festival té molta lògica” - afegeix - “quan 
parlem dels ‘camins’, ens referim al trajecte en què es 

troba cada persona i al seu posicionament al món. En 
aquest sentit, incloure les històries de persones refu-
giades ens connecta directament al procés individual 
que aquestes han de fer en situacions de crisi”. 

En les dues edicions, el Festival va comptar amb artis-
tes de la trajectòria de Roger Mas, Carles Casas, Pello 
Ramírez, Xavier Zeberio, La Rosa dels Vents, Txalaparta 
Hutsa o Maria del Mar Bonet, entre d’altres. 

Una part de la recaptació obtinguda en les dues 
edicions d’aquesta activitat va ser destinada a la 
campanya. Total de fons recaptats: 3.312 euros.

Amb la col·laboració de: 

• Festival Sons del Camí
• Ajuntament de Manresa

A més del caràcter 
contemplatiu i espiritual, 
el festival també aposta 

per “prendre partit i actuar 
davant de les injustícies”



26
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Dues joves refugiades a banda  
i banda de la Mediterrània

E ls cinemes Texas de Barcelona van acollir el 25 
d’octubre de 2017 l’estrena del curtmetratge ‘Al 
Aman: Barcelona-Beirut’, un treball de la pro-

ductora Fractal7 i la col·laboració de les entitats pro-
motores de la campanya.

El film narra la història de la Najwa i la Meera, dues no-
ies de 17 anys que han hagut d’abandonar el seu país 
(Síria) a causa de la guerra. Una viu a Beirut; l’altra, a 
Barcelona. Una vol ser directora de cinema; l’altra, met-
gessa. No es coneixen, però tenen coses en comú: to-
tes dues han de trobar el seu lloc a una societat que 
no sempre les fa sentir ben rebudes. A ambdós costats 
del Mediterrani, encaren les diferents peces de la seva 
identitat -dones, refugiades, adolescents…- amb orgull.

La directora, Dania Saliba, explica que la idea inicial de 
l’obra era denunciar les condicions de misèria en què 
viu el col·lectiu refugiat a Barcelona. “Amb el temps, 
el documental es va convertir en el retrat de dues do-
nes”, aclareix. El de la Nawja i la Meera, joves que somi-
en amb un futur ple d’il·lusions que xoca de front amb 
una crisi humanitària difícil de resoldre. “L’objectiu de 
la producció és contrarestar la deshumanització que 
sovint s’aplica a les persones refugiades en els mitjans 
de comunicació”, continua. Per això, van escollir dues 
adolescents, racialitzades i musulmanes amb aspiraci-
ons, però que conviuen amb un estatus de refugiades 
que els impedeix avançar. Amb la selecció de les pro-
tagonistes, també volien trencar amb la tendència de 
prioritzar sempre els testimonis d’homes per davant 
dels de qualsevol dona.

Al film, es reflecteixen dos escenaris que semblen molt 
diferents, però que tenen similituds importants. La Me-
era és estudiant de batxillerat a Catalunya i en el seu 
temps lliure es dedica a denunciar els horrors de la guer-
ra en xerrades i manifestacions. Un exercici de sensibilit-
zació que, en el fons, té el mateix objectiu que les grava-
cions que fa la Najwa amb la seva càmera des de Beirut. 

Saliba destaca que els va costar més trobar protago-
nistes femenines a Barcelona que no pas al Líban. 
Al camp de persones refugiades de Xatil·la, on viu la 
Nawja, se sentien sovint els tirotejos de fons, però la 
família de la noia els va ajudar en tot moment i no van 
tenir cap problema. A Barcelona, en canvi, van tenir 
dificultats per trobar gent que se sentís còmoda da-
vant la càmera, perquè la majoria tenia por de perdre 
ajudes com a conseqüència de donar el seu testimoni. 
Finalment, van trobar la Meera, qui ja s’havia exposat 
davant del públic en anteriors ocasions.

L’estrena del documental va ser tot un èxit i la sala del 
cinema es va quedar petita. L’obra ha guanyat poste-
riorment el Premi del Públic al Barcelona Visual Sound i 
ha participat a la quarta edició del Directed By Women 
Spain. També s’ha presentat a diversos certàmens i fes-
tivals de l’estat espanyol i d’àmbit internacional.

Amb la col·laboració de: 

• Fractal 7 
• Cinemes Texas
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De Barcelona a Elna, 
d’Alep a Mafraq: 

la història es repeteix

V uitanta anys després de l’esclat de la Guerra Ci-
vil a Espanya i amb 4.000 quilòmetres de sepa-
ració, els camins de milers de dones espanyo-

les i sirianes circulen en la mateixa direcció. L’exposició 
‘Barcelona-Elna. Alep-Mafraq. Refugiades de Lluny i de 
Prop’, organitzada en el marc de la campanya, narra 
un diàleg entre dues comunitats que han patit les con-
seqüències de la guerra i la fugida. D’una banda, les 
espanyoles que marxaven a França a finals de l’any 
1939. I de l’altra, les sirianes que en els darrers anys 
s’han vist també obligades a abandonar el seu país per 
trobar la pau.

El Museu d’Història de la Immigració de Catalunya va 
estrenar la mostra el 24 de febrer del 2018. Iolanda 
Villar, comissària de l’exposició, explica com la idea va 
néixer de la voluntat de divulgar la tasca que les enti-
tats catalanes porten a terme a Jordània amb organit-
zacions locals com Arab Women Organization (AWO).

Amb una clara perspectiva de gènere que col·loca les 
dones al centre mateix del relat, es van buscar les simili-

tuds entre dos processos migratoris ocorreguts en èpo-
ques i territoris molt llunyans. A finals de la Guerra Civil 
Espanyola, sota la imminent amenaça del règim fran-
quista, més de 220.000 persones van buscar refugi a 
França. Davant la crisi humanitària que s’hi va generar, 
Elisabeth Eidenbenz va organitzar un espai a la població 
d’Elna, al sud del país, on les dones podien donar a llum 
i cuidar de les criatures fora dels inhòspits camps de 
refugiades. Així es va crear la Maternitat Suïssa d’Elna.

En l’actualitat, entitats com AWO es dediquen a crear es-
pais d’alliberament per a les dones sirianes que arriben 
destrossades fins a Jordània. Als centres habilitats, els 
ofereixen teràpies psicològiques i tallers ocupacionals 
amb la intenció que recuperin les ganes de lluitar per una 
vida millor. “Pel camí han viscut atrocitats, han perdut il-
lusions i han patit de valent”. Villar lamenta que en cap 
dels dos casos les institucions hagin donat la resposta 
adequada. Malgrat admetre que hi ha hagut avenços en 
comparació al silenci absolut que van viure les refugia-
des catalanes i espanyoles als anys 40, reclama més im-
plicació per part dels governs d’uns països que dècades 
enrere van patir l’horror de la fugida i ara semblen girar 
la cara davant la desesperació de milers de persones. 

L’exposició està plantejada amb un caràcter itinerant i 
ja s’ha portat a diferents municipis del territori català, 
com Reus, Manresa, Cornellà de Llobregat o Sant Cu-
gat, i també a Elna.

Amb la col·laboració de: 

• Museu d’Història de la Immigració de Catalunya 
• Museu Memorial de l’Exili 
• Ajuntament Sant Adrià del Besós
• Municipi d’Elna
• Arab Women Organization

Un diàleg entre dues 
comunitats allunyades en 
el temps i en l’espai que 

han patit per igual  
les conseqüències de  

la guerra i el refugi
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