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  SINOPSI 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013 una 

campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte 2579). 

Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de 

refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 

4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens 

locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir 

aquests refugiats. 

 

En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i 

la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, proposa 

obrir una campanya de suport als refugiats centrada en quatre eixos: 

 

Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de necessitats bàsiques: alimentació, salut 

i higiene així com seguretat marítima. En aquest sentit, ja hi ha entitats que treballen en 

l’assistència bàsica en ruta. El Fons Català ha identificat ONG i agencies consolidades, 

verificables i amb prestigi que duen a terme aquestes tasques en ruta. La primera acció 

que caldria fer seria destinar recursos econòmics a aquestes entitats allà on manquin, ja 

que hi ha rutes que ja estan cobertes i en canvi n’hi ha d’altres que no. L’objectiu és 

garantir que els refugiats arribin allà on han d’arribar. 

 

Suport als municipis de la ruta. A la ruta que emprenen els refugiats, els municipis 

estan tenint un rol molt actiu en acollir els refugiats que arriben als seus pavellons, 

escoles etc... perquè descansin, es rentin i puguin continuar el seu camí. Alguns 

d’aquests municipis es troben en països que estan vivint una situació complicada, com 

és el cas de Grècia. És per aquest motiu que els municipis catalans han de donar suport a 

aquests municipis ja que s’estan quedant sense recursos. D’altra banda, es poden crear 

canals de contacte de municipi català a municipi de la ruta i aprofitar en aquest sentit les 
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xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas del CGLU 

(Ciutats i Governs Locals Units). 

 

Planificació i gestió de l’acollida. L’acollida no és ni breu ni limitada en el temps i el 

refugiat està un temps sense tenir accés a drets. Planificar la gestió vol dir tenir en 

compte que alguns dels refugiats no tenen recursos econòmics, capacitat habitacional o 

recursos jurídics. S’ha de poder donar resposta a les necessitats logístiques i de serveis 

dels refugiats per poder-los acollir. En un termini mitjà s’ha d’abordar la qüestió de la 

integració dels refugiats i ha d’haver-hi un criteri de territorialització que la permeti. 

Durant molt de temps caldrà desplaçar al llarg del territori serveis jurídics i socials 

perquè els que arriben tenen necessitats especials i per això cal que els consells 

comarcals planifiquin la territorialització. D’aquí a 4-5 mesos arribaran molts refugiats i 

cal organitzar-se i coordinar-se per tal que hi hagi un dispositiu jurídic especial de 

tramitació de l’acollida del Govern central adequat, que en té la competència exclusiva.  

 

Acollida a Catalunya. S’ha de tenir en compte com es farà la tramitació de l’acollida i 

la distribució en el territori, la qual ja haurà d’estar preparada, igual com s’haurà 

d’haver previst quines són les necessitats dels refugiats: serveis bàsics, habitatge, 

necessitats jurídiques etc...i haver preparat un dossier d’aquestes necessitats. Pel que fa 

al càlcul del nombre de refugiats que vindran, no cal fer càlculs al respecte sinó pensar a 

planificar bé l’acollida donant-los una vida digna d’acord a les capacitats dels 

municipis, sense deixar de banda la qüestió de la integració. Per això cal tenir implantat 

un dispositiu especial del Ministeri que permeti resoldre en hores les gestions 

administratives de la demanda d’asil. 

 

Els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran al desplegament d’aquests 

quatre eixos en funció de l’evolució de les necessitats de cada moment. 

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
AJUNTAMENT D’ABRERA 

AJUNTAMENT D’ALCOVER 

AJUNTAMENT D’ALMENAR 

AJUNTAMENT D’ALPENS 

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER 

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE 

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE BEGUR 

AJUNTAMENT DE BEUDA 

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

AJUNTAMENT DE BLANES 

AJUNTAMENT DE BOLVIR 

AJUNTAMENT DE BREDA 

AJUNTAMENT DE CABREDA DE MAR 
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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CELRÀ 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE COLLDEJOU 

AJUNTAMENT DE CUBELLES 

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA 

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA 

AJUNTAMENT DE GELIDA 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DE GIRONELLA 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

AJUNTAMENT D’HOSTALRIC 

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 

AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

AJUNTAMENT DE MARTORELLES 

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ 

AJUNTAMENT DEL MASNOU 

AJUNTAMENT DE MASQUEFA 

AJUNTAMENT DE MATADEPERA 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MIERES 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

AJUNTAMENT D’OLIOLA 

AJUNTAMENT D’OLOT 
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AJUNTAMENT D’OSOR 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PALS 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE PERALADA 

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 

AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE PORQUERES 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE RIUDARENES 

AJUNTAMENT DE RIUDAURA 

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE ROQUETES 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA 

AJUNTAMENT DE SALLENT 

AJUNTAMENT DE SALOU 

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS 

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL 

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ  

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE SANTA PAU 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
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AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 

AJUNTAMENT DE SILS 

AJUNTAMENT DE TALAMANCA 

AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 

AJUNTAMENT DE TÀRREGA 

AJUNTAMENT DE TIANA 

AJUNTAMENT DE TONA 

AJUNTAMENT DE TORDERA 

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS 

AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

AJUNTAMENT DE VIDRERES 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFANT 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 

 

AGRUPACIÓ PSC-CUBELLES 

AGRUPAMENTS I ESPLAIS DE RUBÍ 

ALTERNATIVA PER CENTELLES 

AMPAS ESCOLES I INSTITUT DE CASTELLBISBAL 

ASSOCIACIÓ CULTURAL FREDERICA MONTSENY – SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA 

ASSOCIACIÓ PER LA SOLIDARITAT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT D’ALMOSTER 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE CAMPINS 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE DOSRIUS 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT D’OLOT 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE VILASAR DE DALT 

CAMPANYA D’ENTITATS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE ANDALUCÍA DE CANOVELLES 

CLUB ESPORTIU PATIDORS – SANT PERE DE RIUDEBITLLES 

COMEDIANTS DE TIVENYS 

COMISSIÓ DE FESTES DE SANT POL DE MAR 

COMPANYIA ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (LA SEU D’URGELL) 

COMUNITAT DE REGANTS DE LA CELLERA DE TER 

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA 

ENTITAT SOLIDÀRIA – MOLLET DEL VALLÈS 

ENTITATS CULTURALS DE CANOVELLES 

ESCOLA GERMANS CORBELLA (CARDEDEU) 

GRAMISS - GRUP ANIMACIÓ MISSIONERA (GIRONA) 

GUANYEM EL PRAT 

ICV – ELS PALLARESOS 

INSTITUT ESCOLA LES VINYES-4T ESO (CASTELLBISBAL) 

PALAU ACULL – SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

PALAU SOLIDARI – SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

PARTITS POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS 

PINEDA AMB SÍRIA 

XARXA PER LA CONVIVÈNCIA DE TORTOSA 

DONATIUS PARTICULARS 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes: 

 

Eix 1 – ASSISTÈNCIA EN RUTES DE FUGIDA 

 

NÚM. TÍTOL País ESTAT 

2852 ATENCIÓ MEDICOSOCIAL A LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DE 

LA CRISI A SÍRIA I COMUNITATS D’ACOLLIDA AL DISTRICTE DE 

SAIDA, BEIRUT 

Líban Realitzant-se 

2853 INTERVENCIÓ D’EMERGÈNCIA PER A L’ASSISTÈNCIA 

SOCIOSANITÀRIA I L’ASSESSORAMENT A LES PERSONES 

REFUGIADES EN TRÀNSIT A SÈRBIA 

Sèrbia Finalitzat 

2854 MILLORA DE L’ACCÉS A SERVEIS DE PROTECCIÓ I D’EDUCACIÓ EN 

EMERGÈNCIES PER A NENS I NENES AFECTATS PEL CONFLICTE EN 

LA GOVERNACIÓ D’AL-HASEKEH 

Síria Realitzant-se 

2855 SUPORT A GRÈCIA EN LA RESPOSTA HUMANITÀRIA A LA CRISI 

DELS REFUGIATS 

Grècia Realitzant-se 

2856 CRISI PERSONES REFUGIADES A EUROPA: TRAMESA DE MATERIAL 

HUMANITARI A SÈRBIA 

Sèrbia Finalitzat 

2857 CONTRIBUCIÓ A L’ESTABLIMENT D’UNES CONDICIONS DE VIDA 

ADEQUADES I A L’ACCÉS A NECESSITATS BÀSIQUES DE LES 

POBLACIONS MOLT VULNERABLES SIRIANES REFUGIADES AL 

LÍBAN 

Líban Realitzant-se 

2858 ASSISTÈNCIA URGENT A LA POBLACIÓ SIRIANA  REFUGIADA A 

L’IRAQ 

Iraq Finalitzat 

2859 ATENCIÓ PRIMÀRIA EN SALUT I SUPORT PSICOSOCIAL PER A 

PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS A GRÈCIA 

Grècia Finalitzat 

2860 ACCÉS A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA INCLOENT LES 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL I DE GÈNERE PER A PRESONES 

REFUGIADES I MIGRANTS A ITÀLIA 

Itàlia Finalitzat  
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2861 GARANTINT CONDICIONS MÍNIMES DE SALUBRITAT EN 

EMPLAÇAMENTS CRÍTICS PER A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA PEL 

CONFLICTE DE SÍRIA 

Síria Realitzant-se 

2862 LLIURAMENT D’AJUT EN EFECTIU PER COBRIR NECESSITATS 

BÀSIQUES DE LES FAMÍLIES SIRIANES VULNERABLES REFUGIADES 

AL LÍBAN. 

 

Líban Realitzant-se 

2863 SUPORT A POBLACIÓ REFUGIADA DE DIFERENTS ORÍGENS QUE 

ARRIBEN CERCANT ASIL A EUROPA PEL CORREDOR DELS 

BALCANS, MITJANÇANT LES ARTS ESCÈNIQUES I LA COMICITAT 

Macedònia 

Sèrbia 

Croàcia 

Finalitzat 

2878 ACCÉS A AIGUA POTABLE PER A REFUGIATS SIRIANS EN ELS 

CAMPS DE REFUGIATS DE JORDÀNIA 

Jordània Realitzant-se 

2879 SUPORT URGENT A LA POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT PER 

MACEDÒNIA 

Macedònia Realitzant-se 

2880 SUPORT A LES TASQUES DE SALVAMENT MARÍTIM A LES PLATGES 

DE LESBOS 

Grècia  Realitzant-se 

2903 ENVIAMENT HUMANITARI DE NFI A SÍRIA - ARTICLES NO 

ALIMENTARIS 

Síria  Realitzant-se 

2911 RESCAT I PRIMERA ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS QUE ARRIBEN A 

L’ILLA DE LESBOS 

Grècia Realitzant-se 

2933 AJUDA ALIMENTÀRIA D’EMERGÈNCIA PER LA POBLACIÓ PRS ALS 

CAMPS DE RASHIDIEH I AL BAS 

Líban Pendent d’inici 

2934 GARANTIR L’ACCÉS AL DRET A LA SALUT DE LA POBLACIÓ MÉS 

VULNERABLE D’HALBA, AKKAR 

Líban Pendent d’inici 

2935 PROTECCIÓ DELS DRETS DE LES DONES REFUGIADES SIRIANES I 

JORDANES A AR RUZAIFAH 

Jordània Pendent d’inici 

 

 

Eix 3 – EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT  

 

NÚM. TÍTOL País ESTAT 

2915 EN DEFENSA DEL DRET D’ASIL: CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA 

ASIL.CAT I CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 

Catalunya Realitzant-se 

2916 PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA I ACOLLIDORA DELS REFUGIATS 

 

Catalunya Realitzant-se 

2917 JORNADA SOBRE L’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL DELS 

REFUGIATS 

Catalunya Pendent d’inici 

2918 ACCIÓ FORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ DEL FENOMEN DE 

REFUGI EN ELS CONFLICTES BÈL·LICS DES D’UNA PERSPECTIVA 

PLURIDISCIPLINÀRIA 

Catalunya Pendent d’inici 

2919 CATALUNYA AMB EL DRET INTERNACIONAL, EL DRET D’ASIL UNA 

GARANTIA PER A TOTHOM! 

Catalunya Realitzant-se 

2920 EL MEU ARBRE, LES TEVES ARRELS 

 

Catalunya Realitzant-se 

2921 AJUDEM ELS REFUGIATS: PREVENIM ELS CONFLICTES ARMATS 

 

Catalunya Realitzant-se 

2922 DEFENSEM DRETS PER UNA CIUTADANIA GLOBAL: EINES PER 

ENTENDRE I EDUCAR ENVERS LA CRISI DE PERSONSES 

REFUGIADES I LES MIGRACIONS 

Catalunya Pendent d’inici 

2923 DE QUÈ FUGEN ELS REFUGIATS? SENSIBILITZACIÓ I MOBILITZACIÓ 

CIUTADANA SOBRE EL ROL DEL COMERÇ D’ARMES I EL 

MILITARISME EN L’ÈXODE DE LES PERSONES REFUGIADES DE LA 

REGIÓ MEDITERRÀNIA 

Catalunya Realitzant-se 
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2924 BENVINGUTS: CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS 

ACOLLIDORS I SOLIDARIS AMB LES PERSONES REFUGIADES 

Catalunya Realitzant-se 

2925 PROTEGIM LA HUMANITAT, ACABEM AMB LA INDIFERÈNCIA 

 

Catalunya Pendent d’inici 

2926 MARE NOSTRUM: SOLIDARITAT LOCAL, DIÀLEG I CONSTRUCCIÓ 

PLURAL DE LA PAU DES DE L’EXILI 

Catalunya Realitzant-se 

2927 MILLORA DE LA RESPOSTA SOCIAL I CIUTADANA EN L’ACOLLIDA 

MUNICIPAL DE REFUGIATS A CATALUNYA (2016-2017) 

Catalunya Pendent d’inici 

2928 LA MEDITERRÀNIA, SOCIETAT D’ACOLLIDA PEL REFUGI DELS 

DRETS 

Catalunya Pendent d’inici 

2929 REFUGI O MURS? EXPOSICIÓ I TEATRE SOCIOEDUCATIU PER LA 

JUSTÍCIA SOCIAL 

Catalunya Realitzant-se 

2930 CIUTATS OBERTES, EDUCACIÓ INTEGRADORA 

 

Catalunya Realitzant-se 

2931 ESCOLTEM ELS REFUGIATS: APRENEM A SER, APRENEM A 

CONVIURE 

Catalunya Realitzant-se 

2946 QUÈ PUC FER JO DAVANT LA CRISI DE LES PERSONES 

REFUGIADES? OPCIONS D’IMPLICACIÓ PER A LA CIUTADANIA 

Catalunya Realitzant-se 
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PROJECTE 2856 

 

CRISI PERSONES REFUGIADES A EUROPA: 

TRAMESA DE MATERIAL HUMANITARI A SÈRBIA 
 

 País: SÈRBIA 

 Regió: EUROPA – ESPAI SHENGEN 

 Continent: EUROPA 

 Realitzat per: CREU ROJA CATALUNYA – ÀREA DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL / CREU ROJA DE SÈRBIA 

 

Data aprovació: 01/10/15 

Període finançament: 2015 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:   21.400,00 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  21.400,00 euros 

Aportació del FONS:  21.400,00 euros 

10% de gestió: 2.140,00 euros 

Import total a finançar: 23.540,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

L'any 2015 més de 410.000 persones han arribat a Europa buscant una vida millor. Les 

xifres s'han duplicat respecte a l'any 2014. Els principals punts d'entrada són, 

principalment, Grècia, Itàlia, Espanya i Malta. 

 

Des de principis de 2015, la crisi humanitària provocada per l'èxode de població 

migrant i refugiada a través de la Mediterrània, s'ha agreujat de forma considerable. Una 

de les rutes de fugida més utilitzades en aquest moment és la ruta dels Balcans, on 

Grècia, amb més de 288.000 persones que han arribat a les seves costes, és el primer 

punt d'entrada a Europa. 

 

Els principals llocs de procedència de les persones que cerquen asil són: Síria (50%), 

Afganistan (13%), Eritrea (8%), Nigèria (4%) i Somàlia (3%). La resta fuig d'altres 

països en crisi. 

 

La fugida de la guerra o altres situacions extremes ha causat milers de morts entre les 

persones que tracten d'arribar a Europa a través de la Mediterrània. L'any 2015, 2.748 

persones varen perdre la vida mentre intentaven arribar a costes europees. 

 

La FICR ha activat diverses eines per al suport de les accions de les diferents societats 

nacionals de la Creu Roja a països afectats en resposta a les necessitats de la població 

refugiada (Itàlia, Grècia, Sèrbia, Macedònia i Hongria). 

 

Creu Roja sol·licita l'aportació econòmica per activar el seu dispositiu d'Acció 

Humanitària, que contempla l'enviament de 1.000 kits d'higiene a la Creu Roja de 

Sèrbia perquè els distribueixi en els centres d’acollida de persones refugiades a Sèrbia 

en trànsit cap a països de l'espai Shengen.  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2833 - SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 

TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 

 

  SEGUIMENT 

 

JUNY 2016 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat per CREU ROJA CATALUNYA i 

cobreix el període comprès entre el setembre de 2015 i el març de 2016. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ  
 

Durant l’any 2015 Europa ha sofert un moviment migratori sense precedents que ha 

provocat una resposta a gran escala. El flux migratori està desenvolupant-se 

principalment des de Turquia fins a Grècia, continuant el viatge a través de la ruta 

migratòria de l’oest dels Balcans via l’antiga República Iugoslava de Macedònia, 

Sèrbia, Croàcia i Hongria. Així, des de l’inici de la crisi migratòria, Sèrbia ha estat un 

país de trànsit molt condicionat per les polítiques adoptades pels països veïns, i s’ha 

convertit en el principal corredor per a les persones que estan viatjant. Actualment ja 

s’hi han registrat més de 600.000 persones. 

 

Davant d’aquest fenomen, encara vigent, i del qual no es preveu finalització, la resposta 

de Creu Roja Sèrbia (CRS) s’ha centrat en: 

 

 Distribució de menjar i articles de primera necessitat 

 Promoció de la higiene (sensibilització i distribució de kits d’higiene) 

 Primers auxilis i cures en el sector salut 

 Restabliment del contacte familiar  

 Desenvolupament de les capacitats de la societat nacional 

 Fons de previsió de la societat nacional 

 

Tal com es justifica en aquest informe, l’augment del nombre de persones rebudes a 

Sèrbia ,juntament amb el bloqueig d’algunes fronteres de països veïns (com la 

d’Hongria), tenia com a conseqüència previsible que la permanència de les persones en 

trànsit s’allargués temporalment. Aquesta hipòtesi finalment no s’ha complert, per la 

qual cosa tampoc no s’han complert les previsions que s’havien fet arran d’aquesta 

hipòtesi.  

 

La crida de la FICR: 

Amb l’increment de les necessitats d’assistència humanitària, el 9 de setembre de 2015 

la CRS va fer una crida a través de la Federació Internacional de Societats de la Creu 

Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR), a causa de l’impossibilitat de donar resposta a les 

aproximadament 3.000 persones diàries que entraven a Sèrbia.  
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Davant d’aquesta crida i amb la previsió d’augment del nombre de dies de permanència 

a Sèrbia, la Creu Roja Espanyola (CRE) va oferir suport a la CRS, que a finals del mes 

de setembre va proporcionar una llista d’ítems que eren necessaris i dels quals no 

disposaven.  

 

En funció de la llista proporcionada per la CRS, la disponibilitat de material al 

magatzem de Creu Roja a Catalunya, la coordinació amb els altres enviaments fets des 

de la CRE, i el finançament aconseguit, el 27 d’octubre de 2015 Creu Roja a Catalunya 

va fer un enviament de 1.000 kits d’higiene a Sèrbia gràcies a les aportacions del Fons 

Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Sant Quirze i l’Ajuntament 

de Gironella, amb l’objectiu de beneficiar 1.000 famílies (aproximadament 5.000 

persones).  

 

Aquests kits estan formats per articles de primera necessitat, específicament per: 12 

rotlles de paper higiènic, 4 paquets de compreses, 5 tubs de crema dental, 5 raspalls de 

dents, 6 maquinetes d’afaitar, 2 pots de xampú, 5 pastilles de sabó, 3 bosses de 

detergent.  

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
 

L’enviament dels 1.000 kits d’higiene: 

El procés de preparació de l’enviament, tot i que primerament es presentava com un 

procés ràpid perquè hi havia estoc al magatzem d’acció humanitària, va veure’s retardat 

per les dificultats d’aconseguir els certificats sanitaris per a la importació d’articles a 

Sèrbia. 

 

Així, per tal d’aconseguir els certificats, es van haver de fer innombrables contactes 

amb els fabricants, que van allargar molt el procés per la falta de resposta immediata. 

Malgrat que la CRS va demanar al Govern de la República de Sèrbia que concedís 

algun tipus d’exempció a aquesta importació per tractar-se de material d’ajuda 

humanitària en una emergència, el Govern no va confirmar que els articles poguessin 

entrar al país sense la documentació exigida per la resta d’importacions.  

 

Finalment l’enviament es va poder dur a terme el dia 27 d’octubre de 2015, via terrestre, 

de Barcelona fins a Sèrbia, on va arribar el dia 23 de novembre de 2015.  

 

Des de la crida llançada per CRS a través de la FICR (9 de setembre de 2015) fins al dia 

de l’entrada dels kits al magatzem de CRS (23 de novembre), la situació a Sèrbia s’ha 

anat definint com a país exclusivament de trànsit, principalment per dos motius: 

 

 Les autoritats de Sèrbia han aconseguit establir de manera clara els procediments 

perquè el trànsit dels migrants a través del país sigui ràpid i organitzat.  

 Els migrants travessen Sèrbia ràpidament i redueixen, moltes vegades, l’estada a  

menys de 48 hores tot i tenir la possibilitat de demanar asil i de comptar amb 

centres d’acollida. 

 

Com es pot observar en el següent gràfic, actualment, a la majoria dels centres 

d’acollida l’ocupació es troba molt per sota de la capacitat real de què disposen.  
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Font: UNHCR. SERBIA DAILY UPDATE. 05-04-2016 

 

En aquest context altament canviant, la CRS ha comprovat que encara que en un 

principi es va estimar que els kits d’higiene eren imprescindibles per mantenir els 

nivells de salut i d’higiene de les persones migrants, les seves necessitats durant el 

trajecte cap a altres països xoquen amb l’impossibilitat de poder transportar aquest pes 

(6 kg).  

 

Així, a finals de gener de 2016, la CRS va informar CRE sobre la situació: els migrants 

no romanen més de 48 hores al país i no accepten béns que hagin de ser transportats. 

Així doncs, només té sentit proporcionar petits paquets d’higiene bàsica diària que 

càpiguen dins d’una bossa de mà. 

 

Per això, la CRS ha pres la decisió de no fer les distribucions dels 1.000 kits d’higiene 

finançats gràcies a les aportacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

l’Ajuntament de Sant Quirze i l’Ajuntament de Gironella.  

 

La seva proposta és la de mantenir una primera part dels kits en estoc com a pla de 

contingència per si l’escenari canviés novament durant els pròxims mesos; distribuir 

una segona part dels kits entre la població local vulnerable de les poblacions que tenen 

centres d’acollida; i dotar amb una tercera part dels kits els centres de trànsit ja existents 

a Dimitrovgrad i Sid per mantenir-ne les condicions d’higiene diàries. 

 

Per tal d’avaluar la situació al país a mitjà i llarg termini, i per confirmar i prendre 

decisions sobre les distribucions dels kits, el mes de febrer de 2016 personal tècnic de 

CRE es va desplaçar a Sèrbia. Durant aquesta visita es va confirmar la situació que CRS 

els havia exposat: els migrants actualment no passen més de 48 hores al país i només 

porten amb ells una motxilla amb el mínim imprescindible, mentre intenten aconseguir 

roba, sabates, menjar i bosses d’higiene bàsica diària a les fronteres.  

 

A més, els tècnics de CRE van comprovar la gran tasca de coordinació que s’està duent 

a terme entre les autoritats locals, la CRS i altres ONG del país. 

 

En definitiva, després del llarg procés que va comportar l’enviament i davant de l’actual 

situació del país, s’ha arribat a la conclusió que el més eficient fóra que els kits siguin 

distribuïts de la següent manera: 

 

- Per una banda, entre les persones més vulnerables de les zones que estan rebent 

les persones en trànsit, tot potenciant la solidaritat entre les dues poblacions que 

actualment estan convivint a Sèrbia, la local i la migrant.  
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- Per altra banda, als centres d’acollida, ja que és primordial mantenir-hi les 

condicions d’higiene i salubritat.  

- Alhora,  mantenint un estoc de contingència per tal d’estar preparats davant de la 

imprevisible situació que viu el país en l’actualitat.  

 

 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 
Objectiu general: INCREMENTAR LA RESPOSTA DE LA CREU ROJA SÈRBIA DAVANT LA 

CRISI MIGRATÒRIA 

 

Objectiu específic 1: 

AUGMENTAR EL NOMBRE DE NFI DE PRIMERA NECESSITAT DISTRIBUÏTS ENTRE LA 

POBLACIÓ MIGRATÒRIA QUE TRANSITA SÈRBIA 

Indicadors previstos: 

 

El 100% del material humanitari 

enviat ha estat entregat a les 

famílies damnificades. 

 

Objectius assolits: 

 

-El 100% del material ha estat enviat. 

 

-El 100% del material ha estat rebut i 

emmagatzemat per la CRS. 

 

Fonts de verificació: 

 

-Informes narratius i 

econòmics. 

-Actes d’enviament i 

d’entrega del material 

humanitari.  

 

Resultat esperat 1: 

DISTRIBUÏTS 1.000 KH PELS MIGRANTS QUE TRANSITEN SÈRBIA 

Indicadors previstos: 

 

El 100% del material humanitari 

enviat ha estat entregat a les 

famílies damnificades. 

Resultats assolits: 

 

-El 100% del material ha estat enviat. 

 

-El 100% del material ha estat rebut i 

emmagatzemat per la CRS. 

Fonts de verificació: 

 

-Informes narratius i 

econòmics. 

-Actes d’enviament i 

d’entrega del material 

humanitari. 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 

 
Activitat 1: Enviament de 1.000 kits d’higiene de CR Catalunya a CR Sèrbia. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

En funció de la crida realitzada per la CRS a través de la FICR el 9 de setembre, la disponibilitat de 

material al magatzem de CRC, la coordinació amb els altres enviaments fets des de la CRE, i el 

finançament aconseguit en pocs dies, des de Creu Roja Catalunya es va decidir enviar els 1.000 kits 

d’higiene enviats per carretera de Barcelona a Belgrad. Juntament a aquest enviament, també es varen 

enviar des de València 992 kits que, tot i que no van ser finançats a través del Fons Català, sí que se’n va 

finançar el transport de València a Belgrad perquè es va considerar un únic enviament conjunt.  

 

A partir que l’enviament va ser confirmat, la CRS va fer-nos arribar els requeriments imprescindibles per 

a la importació de productes d’higiene: certificats sanitaris de cadascun dels productes dels kits d’higiene 

i certificats de donació.  

 

Tenint en compte aquests requeriments es van iniciar els tràmits per a l’obtenció tant dels certificats 

sanitaris, com dels certificats de donació. Per aquest motiu, es va començar a establir contacte amb els 

fabricants dels productes inclosos al kit.  

 

El fet de que l’enviament es fes a un país on no hi havia una emergència, sinó a un país de trànsit dins la 

ruta migratòria, va complicar molt els tràmits, ja que en comptes de tenir la categoria d’enviament de 

material humanitari, l’enviament es considerava una importació. Això va ampliar considerablement els 

requisits per passar la duana i, per tant, els tràmits per a la preparació de l’enviament, que finalment es 

van estendre a un mes. 
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Aquest temps va ser considerablement més llarg del que s’esperava, ja que alguns dels fabricants van 

respondre’ns després d’un mes d’insistència del departament logístic, mentre que altres ni tan sols van 

respondre a la sol·licitud.  

 

Al mateix temps, CRS va intentar aconseguir una exempció per a la importació del material de 

Catalunya a Sèrbia, per les seves característiques humanitàries, però la demanda que els kits poguessin 

entrar al país sense tota la documentació mai no va ser confirmada pel govern serbi.  

 

Finalment, i després d’innombrables contactes amb els fabricants dels productes inclosos als kits per a 

l’obtenció dels diferents certificats de qualitat, així com de l’establiment de contactes amb les autoritats 

sèrbies per tal de confirmar que els documents obtinguts eren vàlids per a l’entrada de la mercaderia al 

país, el dia 27 d’octubre de 2015 es va procedir a fer l’enviament a través de l’empresa INTRACO 

LOGISTICA, que va recollir el material d’acció humanitària de la CRC situat a la Pobla de Claramunt 

(Anoia) i va transportar-lo per via terrestre fins a la CRS a Belgrad (Sèrbia). 

 

Activitat 2: Recepció i emmagatzematge de 1.000 kits d’higiene de CR Catalunya a CR Sèrbia. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

El dia 23 de novembre de 2015, la CRS va rebre el material a les seves instal·lacions i va procedir a 

emmagatzemar-lo per a la posterior distribució entre els beneficiaris identificats. Aquests beneficiaris 

eren persones migrants/refugiats que es trobaven de forma transitòria al país, ja que la seva fita era anar a 

altres països d’Europa on, moltes vegades, ja tenien a familiars o coneguts que havien emprès el mateix 

camí amb anterioritat.  

 

Activitat 3: Distribució de 1.000 kits d’higiene de CR Catalunya a CR Sèrbia. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

Del setembre fins al novembre de 2015 Sèrbia es va convertir en un país exclusivament de trànsit, ja que 

les autoritats de Sèrbia van aconseguir establir de manera clara els procediments perquè el trànsit dels 

migrants al país fos ràpid i organitzat (només donen un certificat d’estada de 72hores); alhora, els 

migrants/refugiats clarament no volen quedar-se a Sèrbia (encara que aquest país compta amb centres 

d’acollida i ofereix la possibilitat de demanar asil), sinó que volen travessar-lo tan ràpidament com sigui 

possible i reduir-hi l’estada a menys de 48 hores.  

 

Davant d’aquesta realitat la CRS i altres organitzacions van adonar-se que els kits d’higiene, amb un pes 

d’uns 6kg, no eren apropiats per ser distribuïts: eren massa voluminosos i pesats per transportar-los 

durant un  trànsit sense gairebé parades i es convertien més en un destorb per transitar dins del país que 

en una ajuda per als beneficiaris. Per això, la CRS va arribar a la conclusió que només tenia sentit donar 

resposta a aquesta necessitat amb l’entrega de petits paquets d’higiene diària que es poguessin dur dins 

d’una bossa de mà.  

 

Aquest imprevist, que ha tingut com a conseqüència la impossibilitat d’entregar els 1.000 kits d’higiene 

enviats, és fruit de l’alta variabilitat de la realitat en un context de crisi com el que s’està vivint en 

aquests moments a les portes d’Europa. Per això, la CRS va fer una nova proposta respecte a la 

destinació final dels kits higiènics no entregats:  

 

 Mantenir un mínim estoc del kits d’higiene al seu magatzem com a pla de contingència per si hi 

hagués novament un canvi d’escenari en els pròxims mesos.  

 Distribuir-ne una part entre la població local vulnerable d’aquelles poblacions que tenen centres 

d’acollida.   

 Distribuir-ne una altra part als centres de trànsit de Dimitrovgrad i Sid.  

 

Davant d’ aquesta proposta, a principis de febrer de 2016, personal tècnic de CRE es va desplaçar a 

Sèrbia per fer una avaluació de les necessitats a mitjà i llarg termini, poder confirmar la situació real del 

país i prendre una decisió respecte als kits d’higiene enviats. Durant aquesta visita, que va comptar amb 

la col·laboració d’altres ONG i de les autoritats locals, es va confirmar en diferents centres de trànsit 

que, efectivament, la situació del país en l’actualitat està totalment coordinada; que els migrants/refugiats 

no estan al país més de 48 hores i que aquests només porten una motxilla i que intenten aconseguir roba, 
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sabates, menjar i bosses d’higiene per a un o dos dies com a màxim a les fronteres.  

 

En aquest nou context i per tal de valorar la nova proposta per la distribució dels kits que ha fet la CRS 

s’ha tingut en compte el llarg procés per fer l’enviament, la situació real i actual del país i l’extrema 

variabilitat a la qual està subjecte. 

 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 

 

Activitats planificades 

Estat de les activitats (en relació al 

cronograma) 

Grau de 

compliment 

(en %) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.Enviament de 1.000 kits d’higiene de 

CR Catalunya a CR Sèrbia 

  X  100% 

2.Recepció i emmagatzemant de 1.000 

kits d’higiene de CR Catalunya a CR 

Sèrbia 

  X  100% 

3.Distribució de 1.000 kits d’higiene de 

CR Catalunya a CR Sèrbia 

 X   0% 

 

Altres objectius assolits: 

 

Augment de la solidaritat entre la població local i la població refugiada en repartir-se 

una part dels kits d’higiene entre les persones més vulnerables de les poblacions 

d’acollida.  

 

Aquestes dues poblacions actualment estan convivint de manera fraternal, per la qual 

cosa és important no generar ressentiments i continuar donant suport a la població local 

que es troba en situació vulnerable.  

 

Altres activitats realitzades: 

 

Distribució dels kits d’higiene entre persones vulnerables de les poblacions que tenen 

els centres d’acollida.  

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

Tot i que finalment no ha estat possible la distribució dels kits d’higiene entre els 

beneficiaris seleccionats en un primer moment (persones en trànsit) tal com s’havia 

previst, el material humanitari ha estat enviat, rebut i emmagatzemat per la CRS.  

 

Els motius pels quals no s’ha pogut realitzar la distribució dels kits d’higiene (activitat 

3) són: 

 

- El trànsit pel país de les persones migrants/refugiades és inferior a 48 hores. 

- Els migrants només porten una motxilla i volen ítems que puguin ser 

consumibles per no haver de transportar-los durant el viatge. 

- Cada kit d’higiene fa un pes aproximat de 6 kg i serveix per diversos dies, no es 

tracta d’un kit d’higiene diària.  
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Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 
 

En un projecte d’aquest tipus, el grau de participació només pot ser valorat respecte a la 

feina desenvolupada per part dels voluntaris de la CRS. Aquest s’han implicat de forma 

activa a donar suport a les activitats que desenvolupa la CRS a terreny.  

 

Els beneficiaris, en aquest cas, són persones en trànsit i per tant no hi ha la possibilitat 

que s’impliquin en la intervenció.  

 

El nombre de voluntaris i personal que està col·laborant per donar resposta a aquesta 

crisi humanitària global de flux poblacional és de 260 persones.  

 

 

Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 

projecte  
 

Personal local, voluntaris, personal expatriat i personal a la seu fent les corresponents 

gestions per tal que l’enviament es dugués a terme.   

 

 

Viabilitat i sostenibilitat 
 

No correspon, ja que aquesta intervenció és un enviament puntual.  

 

 

Hipòtesis i factors externs 
 

Les polítiques que s’estan adoptant a la resta de països limítrofs amb els país on es duu 

a terme la intervenció estan afectant el temps de permanència a Sèrbia.  

 

L’alt grau de variabilitat per la situació d’emergència ha afectat la capacitat de previsió 

de les necessitats reals dels beneficiaris.  

 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

Com a punt fort d’aquesta intervenció es podria destacar la feina que s’està duent a 

terme en el marc de la resposta integral desenvolupada pels organismes del Moviment 

Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (CRJ, la FICR i altres societats 

nacionals com ara la CRE).  

 

Des de l’inici de la crisi s’estan desenvolupant multitud d’accions de manera coordinada 

entre molts actors i això ja és un repte per si mateix.  

 

A més, la resposta que s’està obtenint de la societat civil és un senyal de la bona feina 

que estan fent les organitzacions i els governs per tal de sensibilitzar la població sobre 

aquesta realitat. 

 

Per altra banda, cal fer esment al fet que, tot i que la imprevisibilitat de la situació ho fa 

gairebé inevitable, haurien de buscar-se mecanismes per agilitar els procediments en cas 
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de haver de tornar a fer front a una importació, com per exemple, comptar amb tots els 

certificats o documentació ordinària, encara que aquest tipus d’enviaments no siguin els 

corrents en una organització com la Creu Roja.  

 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

Les accions de sensibilització amb què ha comptat aquesta intervenció tan puntual són 

la difusió en els mitjans de comunicació catalans sobre l’enviament i la situació de crisi 

migratòria que existeix actualment arreu d’Europa. En aquest sentit, Creu Roja fa una 

tasca de sensibilització diària mantenint la població al corrent sobre aquesta realitat. 

 

http://www.creuroja.org/AP/cm/5132P235L1/La-Creu-Roja-envia-ajuda-humanitaria-a-

Serbia-per-a-5-000-persones-refugiades.aspx 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20151026/54438393488/creu-roja-de-catalunya-

envia-ajuda-humanitaria-a-serbia-per-a-5-000-refugiats.html 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

Tot i que aquesta intervenció és un enviament puntual, la Creu Roja continuarà 

col·laborant i donant suport a les societats nacionals dels països que s’han vist afectats 

per la crisi de persones refugiades a  Europa.  

 

Des de l’inici de la crisi, la Creu Roja Espanyola ha treballat amb aquestes societats 

nacionals a través de les següents accions: 

 

 Atenció de les necessitats humanitàries dels migrants, independentment de la 

seva condició jurídica, així com protegir-los i tractar-los amb dignitat durant el 

seu trajecte, tot evitant la pèrdua de vides.  

 Facilitar l’acollida i la integració de refugiats i sol·licitants d’asil, fins i tot la 

seva inserció laboral.  

 Sensibilitzar sobre la situació i els drets de les persones migrants i refugiades, tot 

prevenint l’exclusió social, la discriminació, el racisme i la xenofòbia.  

 

La Creu Roja Espanyola compta amb una cartera de projectes dinàmica que es va 

actualitzant segons les necessitats identificades. Actualment, en el marc de l’emergència 

hi ha 22 intervencions en un total de sis països que han mobilitzat més de 80 delegats.  

 

Cal destacar que des del febrer de 2016 s’està implementant un projecte per millorar la 

prevenció del tràfic de persones entre nens i joves, fins i tot migrants i refugiats, a 

Sèrbia.  

 

En el marc d’aquest projecte, fins ara s’han realitzat les següents activitats:  

 

 Selecció de voluntaris que portaran a terme les sessions d’educació i 

sensibilització entre refugiats i població local. 

 Organització de sessions educatives i informatives, sobre prevenció de tràfic de 

persones, a punts d’informació. 

http://www.creuroja.org/AP/cm/5132P235L1/La-Creu-Roja-envia-ajuda-humanitaria-a-Serbia-per-a-5-000-persones-refugiades.aspx
http://www.creuroja.org/AP/cm/5132P235L1/La-Creu-Roja-envia-ajuda-humanitaria-a-Serbia-per-a-5-000-persones-refugiades.aspx
http://www.lavanguardia.com/vida/20151026/54438393488/creu-roja-de-catalunya-envia-ajuda-humanitaria-a-serbia-per-a-5-000-refugiats.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20151026/54438393488/creu-roja-de-catalunya-envia-ajuda-humanitaria-a-serbia-per-a-5-000-refugiats.html
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 Traducció i edició de material didàctic i educatiu, per ser utilitzat a les sessions 

d’informació i sensibilització sobre prevenció pel tràfic de persones. 

 Compra del material necessari per als voluntaris i el personal local per a la 

realització de les activitats.  

 

A més, només durant el 2015 i el 2016, dins del territori nacional la Creu Roja 

Espanyola ha atès 13.217 persones (sobretot de nacionalitat siriana, ucraïnesa i 

palestina), a través dels diferents programes de immigració i asil que té en marxa.  

 

Per tant, de cara al futur, la Creu Roja continuarà donant resposta a les necessitats 

humanitàries derivades d’aquesta crisi tant de manera internacional com de manera 

nacional.  
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

JUNY 2016 
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PROJECTE 2858 

 

ASSISTÈNCIA URGENT A LA POBLACIÓ 

SIRIANA  REFUGIADA A L’IRAQ 
 

 País: IRAQ 

 Regió: KURDISTAN (GOVERNACIÓ DE DOHUK) 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: ACNUR/UNHCR - AGÈNCIA DE L’ONU PER ALS REFUGIATS, 

COMITÈ CATALÀ  

 

Data aprovació: 01/10/15 

Període finançament: 2015 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  341.376,00 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: 109.136,00 euros 

Aportació sol·licitada:  90.000,00 euros 

Aportació del FONS:  90.000,00 euros 

10% de gestió: 9.000,00 euros 

Import total a finançar: 99.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

Des del març del 2011 Síria s'ha vist immersa en una violència extrema: el conflicte ha 

provocat més de 100.000 morts. Més de 4 milions de persones (en concret 4.086.760) 

s'han vist obligades a abandonar el país a la recerca de protecció als països limítrofs, 

com Turquia, Egipte, Iraq, Líban i Jordània, on les capacitats d’acollida són molt 

limitades. A l'Iraq s'han registrat concretament 248.503 refugiats sirians des de l’inici de 

la crisi. Dins de Síria, 7,6 milions de persones s'han vist obligades a desplaçar-se 

buscant un lloc més segur. Es tracta d'un dels èxodes més grans de població refugiada 

de la història recent.  

 

Després de més de 4 anys de conflicte, la situació continua sent d'emergència. La 

violència a Síria s’ha anat incrementant els darreres mesos, la qual cosa ha forçat milers 

de civils innocents a fugir amb el que duien per salvar les seves vides; la gran majoria  

depenen de l'ajuda humanitària per sobreviure.  

 

Des del primer moment, ACNUR està coordinant els equips de resposta a aquesta 

emergència per garantir la supervivència de les persones refugiades i desplaçades, i ha 

posat en marxa el Programa General d'Emergència de Síria que cobreix les necessitats 

de la població refugiada a la regió que comprèn Egipte, Iraq, Jordània, el Líban i 

Turquia.  

 

Aquesta atenció d'emergència es localitzarà en els camps de Domiz I i II, Governació de 

Dohuk, regió del Kurdistan (al nord de l'Iraq, frontera amb Turquia).  

 

La situació de seguretat al país continua sent d'enorme precarietat, la qual cosa amenaça 

l'accés humanitari a les regions sota control de l'Estat Islàmic. Això ha provocat massius 

desplaçaments interns d'iraquians cap a la regió del Kurdistan a la qual pertany la 
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governació de Dohuk (un total de 214.774 persones), ja que es tracta d'una zona que 

roman estable i mitjanament segura.  

 

A aquest fet, s’hi se suma la població refugiada siriana, que ascendeix en aquesta regió 

del Kurdistan a 93.088 persones. És una regió amb escassa disponibilitat de recursos, 

fins i tot amb anterioritat a l'arribada d'aquest flux massiu de persones. D'altra banda, un 

23% de la població iraquiana viu sota el llindar de la pobresa amb 2,20 dòlars al dia. 

  

En aquest context de país, l'accés a serveis bàsics, alimentació i articles no alimentaris 

essencials és una prioritat per a aquestes poblacions. 

 

Per això, l'aportació sol·licitada se centrarà en la distribució d’articles no alimentaris en 

benefici d’un total de 1.250 persones sirianes refugiades als camps de Domiz I i II, 

equivalent a un 2,66% del total de la població. Es distribuiran: 1.250 mantes de llana 

tèrmica, imprescindibles per fer front a la l’hivern que s’apropa; 250 matalassos aïllants 

i 250 fogons (cuina i calor).  

 

Aquest projecte és escalable fàcilment. Això vol dir que, en cas que el Fons Català 

disposés finalment de més recursos per donar suport a la població siriana refugiada a 

l’Iraq, s’incrementaria el nombre de persones beneficades sense modificar la lògica de 

la intervenció (per exemple, amb 60.000 euros es duplicaria l’ajuda, que beneficiaria el 

5% de la població del camp de Domiz (2.500 persones).  

 

Tot el repartiment d’aquests subministraments és dut a terme pel comitè de distribució 

existent a la zona d'intervenció (format majoritàriament per dones refugiades) i pels/les 

agents comunitaris/àries capacitats/des, que s'encarregaran d'informar de l’ús i 

propietats.  

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2833 - SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 

TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 

 

 

  SEGUIMENT 

 

MAIG 2016 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat pel COMITÈ CATALÀ AMB 

L’AGÈNCIA DE L’ONU PER ALS REFUGIATS i cobreix el període comprès entre 

l’1 d’octubre de 2015 i el 31 de març de 2016. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ  
 

Evolució del context durant l’execució i les seves conseqüències per a la bona marxa del 

projecte 

ACNUR com a líder del Grup de treball-Clúster “Habitatge i Articles no Alimentaris” 

durant el període d’execució d’aquest projecte (i gràcies a la col·laboració estreta amb 

les autoritats nacionals) ha garantit l’accés a articles no alimentaris a la població siriana 

refugiada als camps de refugiats de Domiz 1 i Domiz 2, a la governació de Dohuk, al 

nord de l’Iraq per fer front a les dures condicions de l’hivern, com ha sigut el cas dels 

beneficiaris d’aquest projecte. 

 

ACNUR té per objectiu en tots els seus projectes aconseguir l’apoderament dels seus 

beneficiaris, per la qual cosa, de cara al 2016, pretén incrementar encara més aquest 

aspecte amb la dotació a les dones de cupons perquè siguin elles que elegeixin els 

productes més necessaris en el si de cadascuna de les seves famílies; contribuint, alhora, 

al desenvolupament de l’economia local i a la creació de contextos de coexistència 

pacífica en el país. 

 

Descripció 

El projecte ha constituït un projecte d'assistència d'emergència. El projecte ha contribuït 

a garantir la protecció dels/les refugiats/des residents en els camps de Domiz 1 i Domiz 

2, governació de Dohuk, a l'Iraq, proveint d'articles no alimentaris bàsics (segons 

estàndards internacionals i en quantitats suficients per al seu ús domèstic). 

 

A les activitats que han integrat aquesta proposta s'han prioritzat els grups de persones 

més vulnerables que viuen en aquests camps dins dels quals es troben en major 

proporció les dones d'edats compreses entre 18 i 59 anys i les nenes de 0 a 17 anys. Per 

això, l'enfocament transversal de gènere ha protagonitzat cadascuna de les activitats del 

projecte. 

 

La implementació d'aquest projecte s'ha fonamentat en la distribució d'articles no 

alimentaris com mantes tèrmiques especials per a l'hivern, matalassos aïllants i fogons 

de cuina i calor beneficiant un total de 12.000 persones entre una població de 47.544 

persones refugiades sirianes que viuen als camps de Domiz 1 i Domiz 2. 

 

En aquest sentit, s'han distribuït, com estava previst, concretament, 12.000 mantes 

tèrmiques, 2.400 matalassos aïllants i 2.400 fogons de cuina i calor per facilitar que 

cada família es protegís del fred i preparés les seves racions de menjar gràcies a la 

provisió de queviures que ha acompanyat de manera complementària el projecte. 

 

La distribució d'aquests subministraments s'ha dut a terme pel comitè de distribució 

existent en els camps d'intervenció (format majoritàriament per dones refugiades) i 

els/les agents comunitaris/es capacitats/des que s'han encarregat d'informar de l’ús i les 

propietats. 

 

La distribució d'articles no alimentaris, ha format part i ho continua fent aquest any de 

l'Estratègia d'Actuació del Grup de Treball - Clúster "Habitatge i Articles No 

Alimentaris" que lidera ACNUR a l’Iraq i que coordina juntament amb el Consell 

Noruec per al Refugiat, formant-ne part, i alhora, les ONG ACTED, Càritas, CRS 
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(Catholic Relief Services) i altres agències de les Nacions Unides com ONU-HABITAT 

i IOM (Organització Internacional de les Migracions). 

 

El projecte s'ha emmarcat en el Programa General de Resposta d'ACNUR a 

l'Emergència de Síria i en particular en el Pla Regional de Resiliència i Refugi (3RP) 

2015-2016. En el marc d'aquest Pla, l'ACNUR ha donat assistència i protecció a les 

persones refugiades sirianes que es troben a l'Iraq.  

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 
Objectiu general: Contribuir al procés de protecció internacional de les persones refugiades en els 

països limítrofs i pròxims a Síria (Turquia, el Líban, Jordània, l'Iraq i Egipte), assegurant l'accés a serveis 

d'emergència. 

 

Indicadors previstos de l’objectiu general: 

 

- Els refugiats sirians no són retornats al seu país 

d'origen en contra de la seva voluntat. 

- La població siriana refugiada als països limítrofs a 

Síria veu cobertes les seves necessitats bàsiques 

mínimes. 

- Les relacions entre l'ACNUR i els governs d'acollida 

veïns es mantenen favorables pel que fa a la defensa de 

facto dels drets de la població refugiada siriana. 

- Es mantenen actius els instruments de coordinació 

del Pla de Resposta davant la Emergència de Síria en 

els països veïns a aquesta. 

Fonts de verificació: 

 

- Mapes de localització de població refugiada 

- Mapes de localització d'infraestructures: 

centres de distribució de NFI 

- Dades estadístiques de registres de població 

refugiada 

- Actes de reunió de clústers de coordinació 

- Fotos i vídeos de la crisi de Síria 

 

Objectiu específic 1: Proveir la població refugiada dels camps d'intervenció del projecte (12.000 

sirians/es en els camps de Domiz 1 i Domiz 2, governació de Dohuk, a l'Iraq) d'articles no alimentaris 

bàsics d'emergència (segons estàndards internacionals i en quantitats suficients per al seu ús domèstic). 

 

Indicadors previstos: 

 

El 100% de la població refugiada 

beneficiària en el camp 

d'intervenció del projecte (camps 

de Domiz 1 i Domiz 2) té accés 

garantit i en condicions de 

qualitat a articles no alimentaris 

bàsics d'emergència (segons 

estàndards internacionals i en 

quantitats suficients per al seu ús 

domèstic). 

 

Objectius assolits: 

 

El 100% de les infraestructures per a 

la distribució d'articles no alimentaris 

en el camp s'han mantingut 

operatives i s'ha complert amb els 

estàndards previstos en temps i 

forma. 

 

Fonts de verificació: 

 

- Mapes de localització 

d'infraestructures: centres 

de distribució d'NFI de 

Domiz 1 i Domiz 2 

- Fotos de la distribució de 

NFI 

 

 

Resultat esperat 1.1: Establiment d’una xarxa de subministrament d’articles no alimentaris 

d’emergència en els camps d’implementació del projecte. 

 

Indicadors previstos: 

 

Establiment d’una xarxa de 

subministrament d’articles no 

alimentaris d’emergència en els 

Resultats assolits: 

 

El 100% de les infraestructures per a 

la distribució d'articles no alimentaris 

en el camp s'han mantingut 

Fonts de verificació: 

 

- Mapes de localització 

d'infraestructures: centres 

de distribució d'NFI de 
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camps d’implementació del 

projecte. 

 

 

operatives i s'ha complert amb els 

estàndards previstos en temps i 

forma. 

 

Domiz 1 i Domiz 2 

- Coordinació de l'ajuda 

humanitària per sectors 

d'assistència 

- Fotos de la distribució de 

NFI 

 
 

Resultat esperat 1.2: Establert un protocol d’atenció a les persones amb necessitats específiques per la 

seva vulnerabilitat.  

 

Indicadors previstos: 

 

IOV 2.1 El 100% de les persones 

amb necessitats específiques són 

ateses. 

IOV2.2: Es disposa d’un protocol 

d’actuació per a la distinció de 

persones amb necessitats 

específiques i per la resposta de 

les seves necessitats. 

 

Resultats assolits: 

 

El 100% dels/les refugiats/des amb 

necessitats específiques d’atenció pel 

seu grau de vulnerabilitat les han vist 

cobertes. 

Fonts de verificació: 

 

- Assistència humanitari a 

l'Iraq: Sector Protecció i 

Articles no alimentaris 

bàsics (NFIs / Cris) 

- Perfil del Camp de Domiz 

1 i 2 amb indicació de 

l'atenció a la població 

beneficiària en situació de 

vulnerabilitat 

- Fotos de la població 

beneficiària amb 

necessitats específiques 

d'atenció pel seu grau de 

vulnerabilitat que s'han vist 

cobertes 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 
 

Activitat 1.1.1: Coordinació per rebre l’ajuda humanitària des dels punts d’entrada al país fins al camp 

d’intervenció del projecte. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: ACNUR des de l'esclat de la crisi a Síria compta, en 

els diferents camps d'intervenció dels països limítrofs, amb un sistema de distribució de productes bàsics 

d'emergència, un sistema segur i accessible als/les beneficiaris/es. 

 

Gràcies a la posada en marxa d’aquesta proposta s'han situat prop dels allotjaments nous punts de 

distribució i el calendari de distribucions s'ha adequat a totes les persones beneficiàries durant els sis 

mesos d'execució del projecte. 

 

La família com a unitat social bàsica ha estat la destinatària principal de la distribució dels articles no 

alimentaris en aquest cas. El repartiment de l'assistència a les famílies és molt important i no es tracta 

d'una decisió a l'atzar, sinó que a través d'aquestes resulta molt més efectiu garantir aquestes accions com 

a base del sistema de distribució; i d'altra banda se sosté la unitat familiar. 

 

Durant la distribució dels productes s'ha prioritzat la participació de les dones (que constitueixen un alt 

percentatge de població resident) en la supervisió del procés i al lliurament de productes. Tot això ha 

contribuït a l'apoderament social d'aquestes dones entre les seves comunitats. 

 

La presa de consciència conjunta per part de les dones com a col·lectiu tradicionalment discriminat és 

el primer pas per a l'abast d'un apoderament sociocultural real. La seva alta participació en el comitè 

de distribució de subministraments d'articles no alimentaris és especialment important per enfortir la 

seva capacitat d'acció. En això resideix la força per esdevenir forts agents de canvi que, des de les bases 

i amb el suport de l'entramat humanitari, vagin guanyant batalles en la lluita per una societat justa i 

equitativa on les dones no pateixin cap tipus de discriminació ni agressió física, emocional o cognitiva. 

 

A més, la bona gestió per part de l'ACNUR del seu parc de transport ha garantit la recollida i el 

lliurament d'aquests productes en el temps i la forma establerts.  
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Activitat 1.1.2: Instal·lació/adequació dels magatzems per als productes d’emergència no alimentaris. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Dins el context del Programa General de Resposta 

d'ACNUR a l'Emergència Síria en els camps de Domiz 1 i Domiz 2 a l'Iraq (on s'ha integrat aquesta 

intervenció) s'ha donat suport al condicionament d'hangars d'emmagatzematge dels productes 

d'emergència (com tendes de refugi, mantes, sets de cuina i estoretes, galledes, bidons, matalassos, 

plàstics impermeables i kits d'higiene) que s'han distribuït a posteriori en el camp durant el seu període 

d'execució. Els hangars compten amb una capacitat suficient d'emmagatzematge i estan situats en zones 

del camp garantint que les mercaderies hagin estat protegides contra damnificació o apilament inadequat 

i contra efectes climàtics adversos o descomposició bacteriològica. 

 

L'obtenció dels recursos materials del projecte s'ha efectuat a través del Servei de Gestió de 

Subministraments (SMS), que és el responsable de la major part de les adquisicions internacionals dutes 

a terme per l'ACNUR. Tots els acords contractuals estan subjectes a les regles financeres i procediments 

establerts per ACNUR en línia amb les Normes i Regulacions Financeres de Nacions Unides. Això 

assegura que hi hagi una rendició de comptes pública i un control de les transaccions financeres a través 

de mecanismes interns i externs.  

 

Els concursos són auditats pels tècnics de l'Oficina de Serveis Interns de Supervisió (Office of Internal 

Oversight Services) de les Nacions Unides, organisme especialitzat de control del Sistema de les 

Nacions Unides que compta amb una secció exclusiva per a la inspecció de l'ACNUR.  

 

D'altra banda, gràcies a l'elaboració del protocol de gestió d'existències, que es tracta d'un imperatiu 

d'ACNUR, s'ha fet una gestió eficaç de productes i la seguretat d’aquests s'ha tingut en compte al llarg 

de tota la cadena fins a la distribució final a les famílies i individus. ACNUR utilitza el Sistema de 

Control d'Insums (CTS) a través del qual informa dels nivells, moviments, pèrdues, damnificacions i 

distribució de les mercaderies. 

 

 

Activitat 1.1.3:Distribució de kits no alimentaris i instal·lació de tendes de refugi entre la població 

refugiada resident als camps d’actuació del projecte. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: La implementació del projecte s’ha fonamentat en la 

distribució d’articles no alimentaris com mantes tèrmiques especials per a l’hivern, matalassos aïllants i 

forns de cuina i calor, que han beneficiat un total de 12.000 persones. En aquest sentit s’han distribuït als 

camps de Domiz 1 i Domiz 2 (d’implementació d’aquest projecte) concretament: 12.000 mantes 

tèrmiques, 2.400 matalassos aïllants i 2.400 forns de cuina i calor per facilitar que cada família es 

protegís del fred i preparés les seves racions de menjar gràcies a la provisió de queviures 

complementària al projecte. 

 

Tot el repartiment d’aquests subministraments s’ha dut a terme, tal com s’ha esmentat en apartats previs, 

pel comitè de distribució existent al camp d’intervenció (format per una gran representació de dones 

refugiades) i els/les agents comunitaris/es capacitats/des s’han fet càrrec d’informar del seu ús i 

propietats.  

 

 

Activitat 2.1.1: Prestació de serveis d’atenció especial per a grups vulnerables. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Aquesta activitat ha constituït una activitat 

complementària al projecte, que forma part del marc d’actuació del programa general de resposta 

d’ACNUR a l’emergència als camps de Domiz 1 i Domiz 2, a l’Iraq (on s’ha integrat aquesta 

intervenció). 

 

El primer pas en l’atenció de persones en situació de major vulnerabilitat ha consistit a registrar-les, la 

qual cosa ha permès l’ACNUR d’obtenir un llistat fefaent d’aquestes persones i l’elaboració 

d’expedients individuals en els quals s’han detallat les necessitats concretes de cada persona. Després del 

registre s’ha dotat aquestes persones de la documentació adequada.  

 

També s’han dut a terme el tractament dels problemes psicosocials dels/les refugiats/des, 
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fonamentalment els trastorns d’estrès posttraumàtic. A la definició del contingut de les activitats 

d’atenció psicosocial s’han tingut en compte la necessitat del coneixement sòlid i la bona comprensió del 

bagatge cultural dels/les refugiats/des. 

 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 

 

Activitats planificades 
Estat de les activitats (en relació al 

cronograma) 

Grau de 

compliment 

(en %) Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1.1 Coordinació per a l’arribada de 

l’ajuda humanitària des dels punts 

d’entrada al país fins al camp 

d’intervenció del projecte. 

   

 

X 

 

  

100% 

1.1.2 Instal·lació/adequació dels 

magatzems per als productes 

d’emergència no alimentaris. 

   

X 

  

100% 

1.1.3 Distribució de kits no alimentaris 

entre la població refugiada resident als 

camps d’actuació del projecte. 

   

X 

  

 

100% 

      

2.1.2 Prestació de serveis d’atenció 

especial per a grups vulnerables. 

   

X 

  

100% 

 

Altres objectius assolits: 

 

En totes les operacions d'ACNUR regeixen els principis humanitaris, com ha estat el cas 

d’aquest projecte, entre els quals destaquen aquells de: 

 

Do No Harm: Tant l'acció, com la inacció, poden tenir conseqüències negatives no 

intencionades. ACNUR s'assegura que les seves accions i intervencions (o la manca 

d’aquestes) no afectin de forma adversa individus o les seves comunitats, els seus socis 

executors ni els exposin danys. Abans d'emprendre una acció n’anticipa les 

conseqüències, valora els factors de risc i pren les mesures per eliminar o minimitzar 

aquests riscos. 

 

Humanitat i l'imperatiu humanitari: La principal motivació i objectiu del seu treball és 

salvar vides i prevenir i alleujar el sofriment humà, on sigui que aquest es trobi. Tot 

ésser humà que es trobi sota la seva empara és tractat amb dignitat i rep assistència 

humanitària 

 

Imparcialitat: L'acció humanitària es realitza sense cap tipus de distinció basada en 

nacionalitat, origen ètnic, religió, classe o opinió política. La determinació de prioritats 

en el marc de l'acció humanitària es basa únicament en drets i necessitats. ACNUR 

aplica en el seu treball humanitari dues normes de conducta clares: la de no-

discriminació i la de proporcionalitat d'acord amb la necessitat. 

 

Independència: La seva acció humanitària es troba lliure d'interferències polítiques, 

ideològiques, econòmiques o militars. 

 

Neutralitat: L'acció humanitària no es realitza prenent part en un conflicte armat o una 

altra disputa. Les accions i activitats d'ACNUR són transparents, equilibrades i estan 

basades en criteris objectius. 
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Universalitat: Aquest principi implica que qualsevol víctima d'un desastre natural o 

humà ha de ser socorreguda, independentment de tota diferència política, ètnica o d'un 

altre tipus, ja que tots formem part de la humanitat. 

 

A més, el projecte s'ha tractat d'un projecte d'acció humanitària que ha tancat un 

contingut més ampli que el de l'ajuda humanitària.  

 

Ha inclòs no només la provisió de béns i serveis bàsics per a la subsistència, sinó també 

la protecció de les víctimes i dels seus drets fonamentals mitjançant tasques com la 

defensa dels drets humans, el testimoni i l'acompanyament. 

 

El projecte en si mateix ha tingut a veure amb el compliment dels Drets Humans 

fonamentals de les persones: en aquest cas, en relació a l'accés a articles essencials de 

primera necessitat a més de la cobertura de les necessitats específiques de col·lectius 

vulnerables de població. 

 

ACNUR prioritza sempre en les situacions d'emergència i conflicte els grups 

vulnerables de població al seu càrrec i, en aquest sentit, disposa de protocols 

d'identificació i cobertura de necessitats d'atenció específica. 

 

Aquesta proposta “ha tancat” l'enfocament transversal de desenvolupament humà, ja 

que ha partit que l'ésser humà es troba en el centre del desenvolupament i coneix les 

seves diferents necessitats de protecció, enteniment, participació, identitat etc. 

 

Ha respost a les necessitats de la població refugiada siriana amb especial èmfasi en 

aquells grups en situació d'especial vulnerabilitat (dones, nens/es, persones amb 

discapacitat) dotant-los de subministraments essencials per a la seva supervivència i els 

ha fet protagonistes de la presa de decisions que afecten les seves pròpies vides. 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

Contribució dels resultats a la consecució de l’objectiu específic 

L’existència d’una xarxa de subministrament d’articles no alimentaris d’emergència als 

camps d’implementació del projecte ha garantit la provisió d’aquests articles a 2.500 

refugiats/des sirians/es segons estàndards internacionals i en quantitats suficients per al 

seu ús domèstic. 

 

D’altra banda, en el protocol d’atenció a les persones amb necessitats específiques posat 

en marxa en aquest camp, s’ha prioritzat la distribució d’aquests articles a les famílies 

més vulnerables que resideixen als camps de Domiz 1 i Domiz 2. 

 

Destaquen els següents assoliments: 
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Necessitats bàsiques i habitatge: 

 

 ACNUR ha atès les necessitats aquest hivern de més de 115.000 refugiats/des 

sirianes, subministrant, entre d'altres, lones de plàstic, llençols i bidons de 

combustible. 

 Ha distribuït també materials aïllants per a les tendes a 13.610 refugiats/des 

sirians/es. 

 Així mateix, per garantir que les famílies refugiades hagin pogut escalfar les 

seves tendes a l'hivern, ha distribuït 3.803.780 litres de combustible i més de 

2.055.200 $ per a l'adquisició de pots de querosè a 26.995 famílies. 

 69.000 persones han rebut un habitatge millorat en els camps i s'han construït 

16.000 habitatges provisionals proveïts de cuina, latrina familiar i dutxa. 

 

Protecció 

 

 S’han registrat 244.642 persones. 

 A més, s’han comptabilitzat un total de 386 nens/es separats o no acompanyats 

que han sigut reunificats o col·locats sota cura alternativa. 

 27.145 nens han sigut tractats als centres de suport psicosocial. 

 D’altra banda, també s'ha celebrat, el mes de novembre 2015, a la regió del 

Kurdistan (on s'ubiquen els dos camps d'implementació del projecte) la 

Campanya "16 Dies d'Activisme contra la Violència Sexual i de Gènere -

SGBV". En concret, l'ACNUR ha proporcionat assistència el 2015 a 36.367 

refugiats/des sirians/es en risc d'SGBV.  4.529 nens víctimes de violència sexual 

i de gènere han rebut protecció especial. 

 

Aigua potable, sanejament i higiene 

 

 Un total de 94.380 persones han estat sensibilitzades a través de sessions de 

promoció de la higiene i han tingut accés a serveis adequats de sanejament. En 

aquest sector els esforços s'han centrat en la preparació i la resposta davant del 

brot de còlera del setembre 2015, inclosa la celebració de campanyes de 

sensibilització sobre la importància de la vacunació del còlera. 

 94.380 persones han tingut accés sostenible a serveis d'aigua potable i en 

quantitats adequades. 

 

Salut 

 

 345.252 persones han tingut accés a consultes mèdiques de serveis de salut 

primària. Només durant el mes de desembre 2015 es van efectuar un total de 

33.353 consultes mèdiques en serveis d'atenció primària. 11.699 persones han 

estat derivades a serveis de tractament especialitzat. 

 425 treballadors de salut han estat formats. 

 763.104 nens han rebut la vacuna de la pòlio durant la realització d'una 

campanya massiva. 

 11.372 persones han tingut accés a tractament de salut mental. 

 

Educació 

 

 36.465 nens/es d’entre 6 i 17 anys han rebut educació primària i secundària. 
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 4.790 nens/es d'entre 3 i 5 anys han rebut educació preescolar. 

 S'han reciclat i format 1.426 professors/es. 

 S'han rehabilitat i construït 38 infraestructures educatives. 

  

 

Seguretat Alimentària 

 

 50.548 persones refugiades sirianes han rebut ajuda alimentària a través de la 

dotació de menjar, d'assistència en metàl·lic per a la seva adquisició o de 

cupons. 

 

 

Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 
 

Autoritats locals  

 

El projecte no ha constituït una iniciativa aïllada, sinó que s’ha emmarcat en el 

Programa General de Respostes d’ACNUR a l’Emergència de Síria. En aquest 

Programa es treballa des d’un enfocament integral i multisectorial que garanteix 

l’enfortiment de l’Operació i que es dissenya comptant amb la participació de les 

autoritats locals. En aquest sentit, el projecte ha sigut dissenyat i executat en estreta 

col·laboració amb el govern iraquià i els governadors de la regió de Dohuk.  

 

Les principals institucions governamentals iraquianes col·laboradores han sigut el 

Ministeri de Migració i Desplaçament, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, el 

Directori de Desplaçament i Migració, el Comitè Permanent de Refugiats del Ministeri 

d’Interior i el Ministeri dels Drets Humans. 

 

Amb altres organitzacions no governamentals 

 

Així mateix, ACNUR du a terme les seves actuacions a l’Iraq, destinades entre altres, 

a la protecció de la població siriana a través de la cooperació de les següents 

organitzacions no governamentals: Action Contre la Faim, Agency for Technical 

Cooperation and Development (ACTED), Al Arqam Cultural Charity Association, Al 

Khair Humanitarian Organization, Association for Cultural Development for Civil 

Society, Civil Development Organization, Croix-Rouge française, Danish Refugee 

Council, Harikar, International Rescue Committee, Intersos, Iraqi Humanitarian 

League for Human Rights, Iraqi Youth League, Islamic Relief Worldwide, Kurdistan 

Reconstruction and Development Society, NGO Coordination Committee for Irak, 

Norwegian Refugee Council, Peace Winds Japan, Première Urgence - Aide Médicale 

Internationale, Qandil, Reach, Rebuild Irak Recruitment Program, Resurrecting Irak 

People Centre, Save the Children Federation i Un Ponte Per. 

 

 

Amb altres agències de les Nacions Unides 

 

La intervenció d’ACNUR s’engloba a més en l’actuació de tot l’equip de les Nacions 

Unides, entre els quals es troben, en el cas de l’Iraq: OIM, UNESCO, UN-Habitat, 

UNICEF, PMA-WPF i OMS-WHO. 
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Participació de la població beneficiària 

 

La intervenció d’ACNUR ha sigut planificada i coordinada conjuntament amb els/les 

beneficiaris/es del projecte. La seva participació s’ha vist reflectida en les diferents 

fases i activitats d’aquest. 

 

En tots els seus programes, ACNUR en primer lloc du a terme una primera fase 

d’identificació en la qual participen els/les beneficiaris/es, tant directes com indirectes. 

En aquest sentit, ACNUR treballa sobre la base d’una Programació Participativa amb 

les persones d’interès, els donants i els socis executors. Es basa en un enfocament de 

drets i comunitari que permet a les persones d’interès d’ACNUR participar de forma 

més activa en la presa de decisions. 

 

Aquest enfocament involucra els/les beneficiaris/es en la identificació de necessitats 

no cobertes en les polítiques públiques a escala nacional i local, en la implementació 

de projectes directes en matèria de protecció i en la identificació dels grups 

vulnerables i els seus riscos de protecció més comuns. 

 

La programació participativa comporta una metodologia que té com objectiu assegurar 

el dret a l’equitat en totes les accions. 

 

Al llarg dels anys, ACNUR ha desenvolupat eines per augmentar l’enfocament 

participatiu en el seu treball, com les exposades a continuació, utilitzades en el 

projecte executat: 

 

 Emfasitzar la importància de temes com gènere, infància i grups amb 

necessitats específiques en les seves operacions. 

 Adoptar un enfocament de desenvolupament comunitari en la gestió dels 

projectes. 

 Fer costat a les comunitats beneficiàries per establir organismes de presa de 

decisions que gestionen temes de la seva incumbència i com a mecanismes de 

consulta.  

 

L’aplicació per part de la població beneficiària protagonista ha sigut total des de la 

planificació del contingut fins a l’avaluació que realitzarà després de la finalització. A 

través de mètodes per a la presa de decisions col·laboratives, com tallers o focus 

groups diferenciats per edats i sexe i posterior taller de posada en comú final de les 

conclusions, els participants han pogut desenvolupar un aprenentatge social la qual 

cosa ha promogut la seva autonomia.  

 

Mitjançant la realització d’aquests tallers pilotats per ACNUR i els seus socis 

col·laboradors per a la presa de decisions col·laboratives, aquesta població ha establert 

les seves prioritats considerant els factors socioeconòmics, polítics i culturals 

redundants en la seva apropiació del projecte: 

 

Han establert rols i a les persones encarregades de la distribució d’articles no 

alimentaris – rols que han sigut respectats al llarg de tot el període d’implementació 

d’aquest projecte. 

 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 

projecte 
 

Material tècnic i equipaments  

 

Els recursos materials necessaris per a l’adequada execució del projecte (i del programa 

d’ACNUR on s’insereix) han consistit en els equips i subministraments necessaris per a: 

 

 Instal·lació/adequació d’hangars d’emmagatzematge dels productes d’emergència 

(com tendes de refugi, mantes, sets de cuina, galledes, estoretes, bidons, kits 

d’higiene) que han sigut distribuïts en els camps durant el període d’execució. Els 

hangars han comptat amb una capacitat suficient d’emmagatzematge, situats en 

zones dels camps que han garantit la protecció de les mercaderies contra 

damnificació o apilament inadequat i contra efectes climàtics adversos o 

descomposició bacteriològica.  

 

 La distribució d’articles no alimentaris. La distribució s’ha vist acompanyada de la 

formació de la població sobre l’ús adequat per part dels agents comunitaris que es 

troben als camps. Les activitats de distribució d’articles no alimentaris no han 

requerit una especialització elevada. Les accions a realitzar han sigut senzilles i 

adaptades als costums locals. 

 

Pel que fa a l’assistència tècnica necessària relativa a les activitats de serveis per a grups 

vulnerables, aquestes han sigut realitzades per personal expert en la matèria dins del 

context d’implementació del Programa General de Resposta d’ACNUR a l’Emergència 

Síria.  

 

Personal que ha intervingut en l’execució del projecte 

 

Els recursos humans necessaris per a l’adequada execució d’aquest projecte han estat 

formats, en primer lloc, pel personal remunerat d’ACNUR a l’Iraq adscrit al Programa 

General (logistes i coordinadors de projecte) el salari dels quals no s’imputa en aquest 

projecte. 

 

En segon lloc, ha intervingut el personal dels socis executors. Aquestes ONG han estat 

adscrites al projecte, en el marc del qual van firmar amb ACNUR un acord de 

coexecució. Sent soci executor d’ACNUR, el personal d’aquestes organitzacions ha 

treballat en estreta col·laboració amb l’Agència, que ha supervisat el compliment de les 

activitats i normes contemplades en aquest acord. 

 

El personal d’aquest projecte, els costos del qual han sigut costejats pel Programa 

General d’ACNUR de Resposta a la Crisi de Síria a l’Iraq, ha estat format per: 

 

- Tècnics d’emmagatzematge 

- Personal de neteja diària de magatzem 

- Responsable i assistent de logística i repartiment 

- Distribuïdors comunitaris 

- Xofers 

- Personal de seguretat 
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Viabilitat i sostenibilitat 

 

La intervenció ha consistit en una acció d'Ajuda d'Emergència per proporcionar ajuda 

amb caràcter d'urgència a les víctimes del conflicte armat a Síria, concretament la 

provisió gratuïta de béns i serveis essencials per a la supervivència immediata (articles 

no alimentaris). El projecte s'ha emmarcat al Programa General de Resposta d'ACNUR 

a l'Emergència Síria, i en particular en el Pla d'Hivern d'Assistència Regional per a 

l'Emergència Siriana 2015-2016, amb una disponibilitat de fons de 151 milions de 

dòlars, dels quals 19,67 milions han estat destinats a l'Iraq per a la protecció de 

refugiats/as sirians/as. 

 

Malgrat això, ACNUR té per objectiu que les seves intervencions no es limitin a 

garantir la subsistència immediata, sinó que contribueixin a frenar la descomposició del 

teixit econòmic i social i a assentar les bases per a la rehabilitació i el desenvolupament 

futurs.  

 

L'ajuda d'emergència, les tasques de rehabilitació i l'ajuda al desenvolupament 

coexisteixen en temps de conflicte i crisi i interactuen d'innombrables formes. 

 

Per això, ACNUR dissenya i executa les seves intervencions d'Ajuda Humanitària de 

forma tal que l'ajuda contribueixi al desenvolupament futur de la població beneficiària; 

és a dir, l'ajuda no és utilitzada com un mer pal·liatiu, sinó com una inversió que 

contribueix a assentar les bases per al desenvolupament  sostenible, contribuint així a 

reduir la vulnerabilitat de la població. 

 

Per tot això, la vinculació, entre l'Ajuda Humanitària, la Rehabilitació i el 

Desenvolupament és clara, atès que els projectes desenvolupats contribueixen a 

proporcionar solucions a llarg termini als problemes i necessitats agudes dels/les 

afectats/es, solucions, alhora, acceptades i defensades localment. 

 

Les intervencions d'ACNUR es basen, tant en una estimació immediata de les 

necessitats dels/les afectats/des com en una anàlisi del conjunt de la seva situació vital. 

Això és, de la seva vulnerabilitat. És un tipus d'ajuda que se centra no només a cobrir les 

necessitats bàsiques, sinó també en aspectes com la protecció dels seus drets humans 

(derivats de la legislació internacional o nacional) i les necessitats socials com la 

seguretat, etc. 

 

ACNUR no només se centra en l'anàlisi de les necessitats de les comunitats, sinó en el 

de les seves vulnerabilitats. Mentre que les primeres són requeriments immediats per a 

la supervivència, que sorgeixen a curt termini, les vulnerabilitats són factors de llarg 

termini i majoritàriament estructurals, que existeixen abans, durant i després del 

desastre, si bé tenen un caràcter dinàmic i evolucionen amb el temps.  

 

Aquesta distinció és important, ja que els projectes d'ajuda que s'orientin només a les 

necessitats tindran un abast merament pal·liatiu, mentre que una intervenció com la 

planejada, amb objectius a llarg termini requereix afrontar els factors de vulnerabilitat. 
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En conclusió, ACNUR integra els objectius de l’ajuda humanitària, de la rehabilitació i 

del desenvolupament dins del marc d’una estratègia a llarg termini, com és el Programa 

General de Resposta a l’Emergència Síria. El fet de formar part d’un programa més 

ampli garanteix la sostenibilitat del projecte, quan és una acció coordinada amb totes les 

agències presents a la zona i no una intervenció aïllada. 

 

Sostenibilitat econòmica 

 

Pel que fa a la viabilitat financera, aquesta queda garantida, ja que el projecte s'ha 

emmarcat al Programa General de Resposta d'ACNUR a l'Emergència Síria. 

 

Els programes d'ACNUR es financen gairebé exclusivament mitjançant contribucions 

voluntàries, principalment de governs (97%) però també d'altres grups, incloent-hi 

organitzacions intergovernamentals, empreses i ciutadans/es.  

 

Al llarg del 2016, ACNUR continuarà promovent la integració sostenible dels/les 

refugiats/des en les comunitats d'acolliment quan les condicions de tornada al seu país 

no siguin encara favorables. Es continuaran desenvolupant programes focalitzats en la 

reconciliació i en el desenvolupament d'activitats comunitàries amb la finalitat de fer 

viables els projectes d'integració. En aquest sentit, de cara a un futur pròxim, les noves 

intervencions d'ACNUR tindran per objecte permetre als/les refugiats/des recuperar la 

seva capacitat productiva mitjançant l'autosuficiència, tot contribuint de forma paral·lela 

al desenvolupament del país d'asil. 

  

Al llarg del 2016, ACNUR continuarà promovent la integració sostenible dels refugiats 

i refugiades a les comunitats d'acolliment quan les condicions de tornada als seus països 

no siguin encara favorables. Es continuaran desenvolupant programes focalitzats en la 

reconciliació i en el desenvolupament d'activitats comunitàries amb la finalitat de fer 

viables els projectes d'integració. 

 

D'altra banda, el Programa que executa ACNUR a l'Iraq es continuarà centrant el 2016 

en la protecció dels/les refugiats/des sirians/es tot assegurant la naturalesa humanitària i 

civil dels camps, proveint encara d'una ajuda humanitària que garanteixi la cobertura de 

necessitats bàsiques i prevenint essencialment la violència sexual i de gènere, 

fonamentalment contra les dones i les nenes. 

 

Reducció de la vulnerabilitat i augment de capacitats de la població 

 

S'ha assegurat la protecció internacional i el benestar dels refugiats i refugiades sirians 

situats en aquests dos camps, donant suport, alhora, al reforç de la capacitat de les 

institucions nacionals per gestionar la situació dels refugiats. En aquest sentit, s'ha 

garantit una coordinació eficaç i una gestió que han equilibrat l'eficàcia, l'economia dels 

mitjans i una resposta a temps. 

 

Hipòtesis i factors externs 
 

 La situació de seguretat a la zona d'implementació s'ha mantingut estable durant 

el període d'execució del projecte. 

 No s'han advertit conflictes entre la població refugiada dels camps i les 

comunitats d'acollida. 
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 La situació climatològica no ha fregat valors extrems. 

 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

Punts forts: 

 

La intervenció desenvolupada ha permès garantir l’accés a articles no alimentaris bàsics 

de supervivència  a 12.000 sirians refugiats a l'Iraq i ha contribuït a la seva protecció. És 

un èxit que ACNUR i els seus socis internacionals hagin proporcionat serveis i articles 

bàsics als refugiats/des sirians/es sobretot durant l’hivern tenint en compte una 

avaluació i una identificació de les famílies més vulnerables. 

 

La implicació per part de la població beneficiària protagonista ha estat total des de la 

planificació del contingut fins l'avaluació que farà després de la finalització del projecte. 

A través de mètodes per a la presa de decisions col·laboratives com tallers o reunions de 

grup diferenciats per edats i sexe i posterior taller de posada en comú final de 

conclusions, els participants han pogut desenvolupar un aprenentatge social la qual cosa 

ha promogut la seva autonomia. 

 

Mitjançant la realització d'aquests tallers pilotats per ACNUR i els seus socis 

col·laboradors per a la presa de decisions col·laboratives, aquesta població ha establert 

les seves prioritats considerant els factors socioeconòmics, polítics i culturals 

redundants en la seva apropiació del projecte: 

 

 Han establert rols i a les persones encarregades de la distribució d'articles no 

alimentaris - rols que han estat respectat al llarg de tot el període 

d'implementació d'aquest projecte 

 

Els mateixos beneficiaris i beneficiàries del projecte han identificat les necessitats que 

l'han fonamentat a través de l'enfocament de participació comunitària. ACNUR, a través 

d'aquest enfocament participatiu, ha dut a terme no només una anàlisi de necessitats 

sinó de les principals potencialitats locals pel que fa a recursos humans i materials. 

 

Gràcies a les reunions mantingudes amb els comitès de representació de refugiats en els 

camps s'ha pogut recollir informació sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris. En 

aquestes reunions hi han estat presents, alhora, les autoritats locals com a soci 

col·laborador directe. 

 

La intervenció del projecte ha tingut una incidència particular en la situació de les 

persones amb necessitats especials (PSNS), la qual cosa significa que s'ha prestat una 

especial atenció a la població amb major grau de vulnerabilitat, dins de la qual han 

ocupat un lloc destacat les dones i les nenes. 

 

La proposta ha estat, a més, directament relacionada amb la priorització del treball amb 

dones -basat en un diagnòstic de discriminació manifesta i latent contra aquest grup- 

sota una perspectiva de gènere en tots els apartats. ACNUR ha tingut en compte en tot 

el cicle de projecte els interessos i les necessitats diferenciats d'homes i dones en funció 

de la seva posició de gènere. Les dones van ser identificades com a grup beneficiari 

prioritari tot garantint la seva participació durant la implementació del projecte. 
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La participació i l'apoderament de dones i nenes en les seves comunitats és essencial per 

assegurar la igualtat de gènere i la seva protecció. Per això, per a la concepció i el 

desenvolupament del projecte, s'han pres les següents mesures: 

 

En el disseny de la proposta: 

 

S'ha assegurat una participació significativa de les dones (a través de la posada en 

marxa de mètodes de diagnòstic). Aquestes han  expressat la seva opinió respecte a la 

identificació de necessitats prioritàries en l'àmbit dels articles no alimentaris en els 

camps de Domiz 1 i Domiz 2. 

 

Durant el desenvolupament de la proposta, les dones han estat partícips actives en la 

recollida en els punts de distribució disponibles al camp i en la pròpia distribució 

d'articles no alimentaris entre les seves famílies, la qual cosa ha contribuït al seu 

apoderament social en el si de les seves comunitats. 

 

Posteriorment al terme del període d'implementació de la proposta: 

 

Es promourà el dret de les dones a la participació activa en el procés d'avaluació 

d’aquesta. 

 

Es fomentarà l'accés de les dones beneficiàries del projecte a qualsevol activitat que 

pogués servir com a línia de base d'una proposta similar o la creació d'una nova amb la 

intenció de garantir l'exercici efectiu dels seus drets. 

 

A més, la formació de la població refugiada sobre l'ús adequat dels articles no 

alimentaris per part dels agents comunitaris és una estratègia que afavoreix la 

sostenibilitat de les accions en un futur, reduint així la dependència d'ajuda externa. 

 

Les actuacions d’aquesta intervenció, així com en general de tot el programa d'ACNUR 

per assistir la població refugiada siriana a l'Iraq, s'han integrat dins el Programa General 

de Resposta d'ACNUR a l'Emergència Síria i en particular en el Pla Regional de 

resiliència i Refugi (ERP) 2015-2016. 

 

Aquest Pla ha estat dissenyat com un exercici conjunt i integral en col·laboració amb el 

Govern de l'Iraq i el Govern Regional del Kurdistan. ACNUR ha impulsat els projectes 

que tenen per objecte l'assistència en efectiu per a usos múltiples i la millora dels 

mitjans de vida per impulsar els mercats locals i reforçar la capacitat de recuperació 

d'acord amb les prioritats del govern sirià. La gestió dels campaments de refugiats i la 

prestació de serveis bàsics s'ha efectuat en coordinació amb les autoritats locals per 

aconseguir una major sostenibilitat. 

 

A l'Iraq, és important tenir en compte que hi ha una situació doblement complexa a 

causa del fet que a l'afluència de refugiats/des sirians/es cal afegir els desplaçats interns 

iraquians. Per això, també s'han realitzat esforços per coordinar l'ajuda als refugiats/des 

sirians/es a l'Iraq amb el Programa de Resposta a Desplaçats Interns Iraquians. 

 

Tenint en compte les necessitats identificades i expressades pels/les refugiats/des, la 

intervenció de l'ACNUR mitjançant aquest projecte, i d'acord amb els principis i els 
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objectius estratègics globals del seu Programa d'Emergència a Síria, ha estat de gran 

rellevància i coherent amb les realitats analitzades. A més, és destacable que la 

intervenció desenvolupada amb aquest projecte ha concedit especial importància a la 

població més vulnerable, especialment les dones i els/les nens/es com s'ha fet esment en 

paràgrafs anteriors. 

 

Punts febles: 

 

El conflicte intern sirià, que ja fa cinc anys que dura, ha provocat més de 300.000 morts, 

i un flux ininterromput de refugiats/des als països veïns. Aquestes persones rrosseguen 

forts traumes per les pèrdues familiars i materials sofertes. En aquest context, l'Iraq ha 

estat des del començament de la crisi el 2011 un dels països d'acollida de refugiats/des 

sirians/es. Els últims enfrontaments a Síria continuen provocant l'arribada de nous 

refugiats/es als camps situats al nord, on hi ha untotal de 245.022 persones. Per això, el 

govern iraquià necessitava i continua necessitant el suport d'ACNUR i la comunitat 

internacional per prestar assistència bàsica i protecció a la població refugiada siriana 

mentre aquesta no accedeixi a solucions duradores per al seu desplaçament. 

 

Al llarg del 2016, l'ACNUR continuarà promovent la integració sostenible dels/les 

refugiats/des a les comunitats d'acollida quan les condicions de retorn al seu país no 

siguin encara favorables. Es continuaran desenvolupant programes focalitzats en la 

reconciliació i en el desenvolupament d'activitats comunitàries per tal de fer viables els 

projectes d'integració. En aquest sentit, de cara a un futur proper, les noves 

intervencions de l'ACNUR tindran per objecte permetre als/les refugiats/des recuperar 

la seva capacitat productiva mitjançant l'autosuficiència, tot contribuint de forma 

paral·lela al desenvolupament del país d'asil. 

 

Al llarg del 2016, l'ACNUR continuarà promovent la integració sostenible dels refugiats 

i refugiades a les comunitats d'acollida quan les condicions de retorn als seus països no 

siguin encara favorables. Es continuaran desenvolupant programes focalitzats en la 

reconciliació i en el desenvolupament d'activitats comunitàries per tal de fer viables els 

projectes d'integració. 

 

D'altra banda, el Programa que executa l'ACNUR a l'Iraq es continuarà centrant de cara 

al 2016 en la protecció dels/les refugiats/des sirians/es tot assegurant la naturalesa 

humanitària i civil dels camps, proveint encara d'una ajuda humanitària que garanteixi la 

cobertura de necessitats bàsiques i prevenint essencialment la violència sexual i de 

gènere fonamentalment contra les dones i les nenes. 

 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

El projecte no ha integrat cap despesa en el pressupost relatiu a activitats de 

sensibilització. S'ha centrat en el repartiment d'articles no alimentaris bàsics per a la 

supervivència d'aquesta població. No obstant, el Comitè Català de l’ACNUR ha 

continuat desenvolupant a Catalunya els seus programes d’EpD i activitats de 

sensibilització per lat d’incidir en la societat catalana sobre les causes i conseqüències 

dels conflictes  i les violacions dels drets humans des de l’òptica del desplaçament 

forçat al món, així com la defensa del dret d’asil com a dret humà fonamental de 
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primera generació. En qualsevol cas, aquestes activitats no s’han imputat en cap cas a la 

subvenció atorgada pel Fons Català o altres cofinaçadors. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

Valoració General del funcionament del projecte 

 

X Bona 

 Regular 

 Dolenta 

 

El desenvolupament del projecte ha permès arribar als  objectius previstos? 

 

X Sí 

 Amb problemes 

 No 

 

Modificacions substancials del projecte: 

 

El projecte no ha patit cap modificació substancial que afecti els objectius o resultats 

que se n’esperaven. 
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