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1. PRESENTACIÓ 

Aquesta exposició fotogràfica de Sergi Càmara mostra la perillosa i llarga ruta cap a 

Europa de molts refugiats, el camí que han d’emprendre per buscar una nova vida lluny 

de la guerra. Amb les imatges captades per Sergi Càmara, que ha fet gran part de la ruta 

durant mesos, visualitzem gran part del camí que han recorregut milers de refugiats que 

fugen amb determinació de la barbàrie i el caos, patint  tota mena de riscos. El fotògraf 

vigatà ha viatjat a punts conflictius de l’èxode de refugiats: les illes gregues de Lebos i 

Kos, prop de Turquia, un dels principals punts d’entrada d’Europa de les persones que 

fugen dels seus països; el pas fronterer d’Idomeni, a la frontera entre Grècia i l’Antiga 

República Iugoslava de Macedònia; Belgrad; la frontera entre Sèrbia i Hongria; Budapest; 

la localitat fronterera de Tovarnik; i Melilla. 

 

Les imatges documenten el perill de les travessies pel mar en embarcacions en què 

s’amunteguen moltes persones, les llargues caminades, les esperes a les fronteres, les 

estades a ciutats com Belgrad o Budapest a l’espera de sortir cap al destí desitjat, els 

viatges amb tren, el testimoniatge de les famílies. També s’hi pot veure la tasca de l’ONG 

catalana Open Arms, que porta a terme operacions de salvament al mar. Tot un món que 

s’ha fet visible en els darrers temps i que ha colpejat moltes consciències. 

 

Aquesta exposició itinerant és una iniciativa del Comitè d’Acollida per a les Persones 

Refugiades, amb la col·laboració del Palau Robert, per sensibilitzar l’opinió pública 

catalana sobre el tema dels refugiats, coincidint amb la conjuntura actual en què han 

d’arribar a Catalunya un contingent de persones refugiades. 

 

Catalunya compta amb una llarga història de compromís amb les víctimes dels conflictes 

que han assolat el nostre món. Si mirem enrere, veurem que Catalunya ha estat sempre 

un referent de solidaritat i acollida. Etiòpia i Eritrea als anys 80 o Bòsnia i els Balcans en 

els 90 en són algun exemples. El suport català ha estat una constant i ho ha ser seguir 

sent en un temps on es dibuixen els valors d’un nou país. 

 

És per això que hem de ser capaços de construir una xarxa solidària que ofereixi a les  

persones que cerquen refugi un futur esperançador i una vida digna. Entre tots hem de  

ser capaços de construir un país plural on tothom se senti part d’un projecte comú 

prevenint les actituds xenòfobes o d’intolerància que puguin sorgir en el procés.  
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L’actual crisi humanitària ha generat canvis i una nova situació en la societat dels països 

que acullen les persones refugiades. Per aquest motiu, i per afavorir l’acollida d’aquestes 

persones, és clau la realització de campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania 

per tal de despertar l’esperit solidari i el compromís, donant a conèixer el fenomen de la 

crisi dels refugiats i evitant els estereotips i prejudicis envers les persones refugiades. 

 

En aquest marc la l’educació es converteix en un element rellevant com eina de 

coneixement i apropament al fenomen, una aproximació que ens ha de permetre fer 

despertar la necessitat d’implicació i compromís en aquest procés d’acollida dels refugiats 

des del reconeixement dels drets i el dret a la diferencia en un marc de valors compartits. 

 

En aquest sentit, l’exposició és un bon punt de partida per iniciar un treball de 

sensibilització en els centres educatius, Amb aquesta finalitat us oferim algunes activitats 

especifiques que el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres educatius 

per treballar amb l’alumnat  i les famílies i  orientades a: 

 

-Prendre consciència de la situació de les persones refugiades a conseqüència dels 
conflictes bèl·lics.  

-Desenvolupar el valor de l’empatia, la solidaritat i el compromís actiu davant del 
problema dels refugiats. 

-Comprometre’s a tenir una actitud acollidora envers els companys que arriben de països 
en guerra, evitant els prejudicis. 

 

 Els refugiats: Inici d’una nova vida. Alumnes de 7 a 10 anys. 

 Els refugiats: Inici d’una nova vida. Alumnes de 10 a 12 anys. 

 Els refugiats: Inici d’una nova vida. Alumnes de 12 a 16 anys.  

 L’acollida a les famílies refugiades. Mòdul formatiu per a famílies  

 

 

Crèdits 

Organitza: Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades 

Fotografies i comissariat: Sergi Camara 

Disseny: Art of Many 

Producció i muntatge: Marc Martí 

 

http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialactivitatsperaalumnes/documents/refugiats-7-10.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialactivitatsperaalumnes/documents/refugiats-10-12.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/sites/xtec/.content/comunitat/escolaifamilia/recursos/acciotutorialactivitatsperaalumnes/documents/refugiats-12-16.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/formacio-families/escola-pares-mares/acollida-families-refugiades-modul-formatiu/introduccio/
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2. Definició de refugiat 

Segons l’ACNUR, l’Agència de l’ONU per als Refugiats, una persona refugiada ho és 

perquè té temors fonamentats de ser perseguida per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, 

opinions polítiques o pertinença a un determinat grup social, com per exemple per 

qüestions de gènere, orientació sexual o tràfic d’ésser humans; i, a causa d’aquests 

temors, no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d’origen o de residència 

habitual. 

  

3. Com funciona la petició d’asil?  

Quan un refugiat de guerra vol sol·licitar asil o la protecció internacional, ha d’anar a 

l’oficina  d’estrangeria. Pot fer-ho sense assistència lletrada però és preferible que ho faci 

amb l’assistència d’advocats especialitats en la Llei d’asil, ja sigui d’ONG especialitzades 

o d’un advocat del torn d’ofici. Allà li fan una entrevista en profunditat per tal de conèixer 

les motivacions i es tramita la sol·licitud, que ha de ser admesa o no a tràmit en un màxim 

de quinze dies. A partir d’aquí s’obre un període d’espera, que pot anar de tres mesos a 

dos anys. Les peticions d’asil també es poden fer a la frontera i en els CIE (Centres 

Internament d’Estrangers). 

  

a. Els països d’Europa que reben més peticions  

Segons Eurostat, l’Oficina d’Estadística de la Unió Europea, els països dels 28 estats 

membres de la Unió Europea que han rebut més sol·licituds d’asil durant els 3 primers 

trimestres del 2015 són: Alemanya (262.360); Hongria (173.565) i Suècia (68.235). 

Segons l’ACNUR, el nombre de ciutadans sirians que han demanat asil a Europa, des del 

2011 fins a finals de novembre de 2015, és de 813.599. A Espanya, durant els 3 primers 

trimestres del 2015, 10.165 persones van sol·licitar protecció internacional. 

Els demandants d’asil a la Unió Europea del 2011 al 2015, segons dades d’Eurostat, són: 

2011: 309.040 

2012: 335.290 

2013: 431.090 

2014: 626.960 

2015: 812.705 (durant els 3 primers trimestres de 2015) 
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4. Per què fugen i de què? 

Les persones refugiades que en aquest moment estan arribant a Europa provenen de 

territoris amb un alt nivell de conflictivitat, violència, persecució i vulneració dels Drets 

Humans. El cas dels refugiats sirians és el que ha atret una major atenció, tant pel 

dramatisme de les imatges com per la magnitud dels fluxos que estan arribant al cor 

d’Europa a través dels Balcans. Però, a més dels sirians, també hi ha un nombre 

significatiu d’afganesos, iraquians, eritreus o paquistanesos, entre d’altres, que estan 

intentant arribar a Europa per aquesta via o creuant la Mediterrània des de les costes de 

Líbia, o en menor mesura per la frontera espanyola de Melilla. De fet, més del 80% de les 

persones que han creuat la Mediterrània són ciutadans dels 10 països amb més persones 

refugiades.  

  

a. Síria 

El conflicte a Síria ha entrat en fase de degeneració. L’ACNUR calcula que el total de 

persones refugiades sirianes és superior als 4 milions. D’aquests, més de 813.599 (fins a 

finals de novembre de 2015) han demanat asil a Europa des del 2011, quan va començar 

el conflicte. Per aquelles dates, Síria tenia 22 milions d’habitants. Actualment, prop de 13 

milions de persones han estat desplaçades a la força, de les quals prop de 8 milions són 

desplaçades internes, és a dir, no han creuat cap frontera i romanen dins el país, mentre 

que els gairebé 5 milions restants han fugit. Es calcula que més de 250.000 persones han 

mort a causa d’aquesta sagnant guerra. 

En aquest conflicte, que ha anat mutant amb el pas del temps, s’hi compten més de 700 

milícies diferents, que es podrien agrupar en 5 grans blocs: els partidaris del president 

d'Al-Assad, l'oposició, l'Estat Islàmic, els grups afins a Al-Qaida i els nacionalistes kurds. 

Aquesta situació, que fa impossible pensar en una solució a curt termini, s'està traduint en 

un conflicte de metàstasi regional i en un país que, literalment, s'està apagant. El drama 

que viuen les persones refugiades de Síria  és tan greu com complex de resoldre.  A 

causa de la magnitud  del conflicte, Europa es troba superada per la crisi de persones 

refugiades i migrants més gran des de la Segona Guerra Mundial. 

 

Els quatre milions llargs de refugiats que han travessat les fronteres de Síria per evitar la 

guerra s’han quedat majoritàriament als països limítrofs. Turquia és, de llarg, el país que 

n’ha rebut major nombre amb més de 2.5 milions. El segueixen el Líban, amb més d’1 

milió; Jordània, amb més de 600.000; i l’Iraq, amb prop de 250.000. Si la majoria de 

refugiats es concentra al voltant de Síria és per l’esperança de poder tornar a casa aviat. 

De fet, aquest és el comportament habitual de les persones que emprenen èxodes  

 

 

http://joemdicbrisa.org/
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massius com el sirià. Segons l’ACNUR, a finals del 2014, més del 85% de les persones 

refugiades de tot el món es poden trobar al voltant dels països d’origen, principalment 

països empobrits o en vies de desenvolupament, tot esperant que s’acabi la guerra per 

tornar. 

  

b. L’Iraq 

El violent aixecament de la milícia Estat Islàmic (antic Estat Islàmic de l'Iraq i el Llevant, 

EIIL) ha sumit el país en una nova situació de guerra que amenaça tota la regió. Es creu 

que la milícia de l'Estat Islàmic que opera a l'Iraq i Síria controla 2.000 milions de dòlars i 

compta amb uns 35.000 combatents, la qual cosa permet a aquest grup combatre 

reeixidament contra l'Exèrcit iraquià i així intentar controlar una regió que s'estén des de 

la ciutat d'Alep a Síria, fins a les ciutats de Fal·luja, Mossul i Tal Afar a l'Iraq. 

L'EI es va formar com una branca d'Al-Qaida a l'Iraq liderada per Abu Bakr al Baghdadi. 

Llavors es deia Estat Islàmic de l'Iraq (MII) i no actuava directament a Síria. A mitjan 2011 

un dels seus membres, Abu Mohammad Al-Golani, va fundar el Front al-Nusra, que va 

esdevenir el principal actor gihadista de la guerra civil a Síria, obtenint en particular els 

recursos de l’EIIL. 

 

Segons l’OCHA (Oficina de Coordinació d’Assumptes Humanitaris de les Nacions 

Unides), vora 3,3 milions de persones estan desplaçades internes i hi ha un nombre, 

encara indeterminat però creixent, de persones que està cercant asil als països veïns. 

 

c. Afganistan 

L’èxode de refugiats de l'Afganistan als països veïns s’està produint des de fa dècades. 

Entre el 2013 i el 2014, l'auge de la insurgència ha triplicat el nivell de violència al país, 

fins al punt que el 2015 es presenta com l'any més violent des del 2001, i ha provocat el 

desplaçament intern de més de 300 mil persones i un creixent nombre d’exiliats. 

Aquesta violència no només s'estén al sud i a l'est del país sinó que la meitat del territori 

afganès és insegur en l'actualitat. D'altra banda, el poder està totalment dividit al país i els 

refugiats que fugen ho fan de múltiples conflictes entre diversos actors: talibans contra 

talibans; talibans contra l'exèrcit, i talibans contra l'Estat Islàmic.  

Finalment, les polítiques de l'Iran i el Pakistan cap als refugiats que durant dècades han 

trobat recer en els aquests països, està empenyent molts d'ells a fugir cap a Europa. 
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d. Eritrea 

Eritrea es troba davant d'una realitat política dictatorial, amb un règim que durant els seus  

 

primers anys es mostrava disposat a dialogar amb els opositors però que s'ha anat 

tancant progressivament i ha passat a exercir una forta repressió sobre la ciutadania. Els 

400.000 refugiats eritreus són gent jove que fugen a causa de la política de reclutament 

forçós que s'està duent a terme al país. Mentre que l'arribada d'eritreus a Europa s'ha 

triplicat, no s'entreveu cap perspectiva d'obertura al país. 

  

e. Repercussions humanitàries 

Malgrat que estan reapareixent malalties eradicades, les agències que intenten donar 

ajuda no estan rebent resposta per part dels grans donants.  

A l'Iraq la situació no és més encoratjadora: el govern del Kurdistan iraquià s'està quedant 

sense fons i l'emergència humanitària al nord del país està fent que molts refugiats sirians 

decideixin emprendre el viatge a Europa. 

 

5. La llarga ruta per arribar a Europa 

  

a. La ruta pel Mediterrani 

L’allau de refugiats que travessen el Mediterrani a la desesperada, dintre d’un caos 

absolut, s’ha incrementat el 2015. Més d’1 milió de persones l’ha creuat amb 

embarcacions precàries, arriscant les seves vides i la de les seves famílies. Les xifres són 

esfereïdores: més de 3.770 refugiats han perdut la vida en l’intent. El 80% ho intenten ara 

pel Mediterrani oriental, des de Turquia fins a les illes gregues del mar Egeu. Des de la 

construcció d'una tanca a la frontera terrestre grecoturca fa tres anys, la majoria dels 

refugiats arriben a territori grec a illes com Lesbos, Quios o Kos després d'un perillós 

trajecte marítim des de Turquia. 

  

b. Grècia 

Un cop els refugiats arriben a qualsevol de les illes gregues, són registrats i embarcats 

cap a Atenes en ferris; un cop allà es dirigeixen cap a la frontera amb l’Antiga República 

Iugoslava de Macedònia, a la localitat d’Idomeni, amb diferents transports com el tren o 

l’autobús. 

Un cop arriben a la frontera després de caminar alguns quilòmetres, es troben amb el 

control de la policia de fronteres de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, que 

moltes vegades els obliga a esperar hores i hores abans de travessar la línia que separa 

els dos països. Ara només deixen passar gent de Síria, l’Afganistan i l’Iraq. 
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c. Antiga República Iugoslava de Macedònia 

En aquest país, les persones refugiades i migrants han de realitzar un altre registre 

d’entrada al país, mentre esperen un tren que els durà fins a la frontera de Sèrbia. Durant 

la seva estada al país, els refugiats realitzen el viatge amb tren, d‘unes tres o quatre 

hores, sense gairebé trepitjar el territori macedoni. 

  

d. Sèrbia 

El Govern de Sèrbia fins fa poc deixava circular les persones refugiades fins a Belgrad, 

un cop registrats a la ciutat de Presevo, que és la primera ciutat que es troben un cop 

entren a Sèrbia. Ara, però, els condueixen directament a la frontera amb Croàcia amb 

autobusos que paguen els mateixos refugiats. 

  

e. Hongria 

El Govern d’Hongria va construir una tanca per aturar la circulació del flux migratori; 

moltes famílies havien de creuar obligades il·legalment la tanca que separa Sèrbia 

d’Hongria. D’aquí anaven fins a Budapest per agafar un tren que els duria fins a Àustria. 

Durant uns dies, però, el Govern d’Hongria, va bloquejar els refugiats a l’estació de tren, 

un fet que va provocar una gran marxa a peu cap a Àustria. Aquesta gran marxa va fer 

obrir les portes d’Europa als refugiats. 

Un cop tancada ja la ruta per Hongria, els refugiats han de recórrer ara la ruta dels 

Balcans, per Croàcia i Eslovènia. 

  

f. Croàcia 

La ruta per Croàcia i Eslovènia condueix finalment els refugiats cap a Àustria; des d’allà 

poden arribar fins a destins com Alemanya o Suècia. Amb l’arribada de l’hivern,  la ruta 

cap a Europa que fan famílies amb nens i persones grans és més dura. 

 

g. Melilla, una de les portes d’entrada a Europa 

Davant la dificultat o la perillositat de fer-ho per altres vies, com creuar el Mediterrani, 

molts decideixen utilitzar aquesta ruta d'entrada a Europa, per no arriscar les seves vides 

i les dels seus familiars. 

Molts dels que tenen mitjans econòmics arriben a Algèria en vol des de Turquia, i després 

en cotxe passen clandestinament fins al Marroc. Una vegada són a Nador, contacten amb 

les persones que els poden proporcionar un passaport, i esperen el moment per entrar a 

Melilla. Moltes d’ elles entren pagant entre 500 i 1.500 euros per llogar un passaport 

d'alguna persona que se li assembli i així poder passar la frontera com si fossin ciutadans 

marroquins. 

 


