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Sant Boi compromesa amb la pau
El passat 30 de maig vàrem convocar la ciutadania santboiana a una taula rodona que portava el títol de “35 dies de
guerra. Sant Boi compromesa amb Ucraïna”. Recordo que,
aquell mateix dia, l’Alt Comissionat de Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR) va anunciar que el nombre de persones que havia fugit del país després de la invasió de la
Federació Russa ja superava els 4 milions. En només cinc
setmanes de guerra, Ucraïna havia escalat en el rànquing
dels països que més refugiats provoca i s’havia situat en
segon lloc, després de Síria.

Alba Martínez Vélez
Regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau

A Sant Boi, Ajuntament i societat civil van reaccionar l’endemà de la invasió de l’exèrcit rus a Ucraïna. El 24 de febrer,
el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una declaració que expressava “l’enèrgica condemna de la invasió
russa a Ucraïna per ser una violació flagrant del dret internacional, als acords de Minsk i a la Carta de les Nacions
Unides”. Pocs dies més tard, el 28 de febrer i l’1 de març,
la plaça de l’Ajuntament acollia concentracions organitzades per entitats de la ciutat i la Federació de Municipis de
Catalunya, respectivament. En paral·lel, un bon grapat d’entitats i persones a títol individual començaven a organitzar
diferents accions d’ajuda a la població ucraïnesa víctima
del conflicte; entre elles, trobem a bona part dels santboians i santboianes d’origen ucraïnès, que des de l’inici del
conflicte van mostrar-se actius i compromesos.
Des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau es van
dedicar molts esforços perquè no quedés cap dubte sobre
com canalitzar l’ajuda. I també ens vàrem posar mans a
l’obra per redoblar els esforços com a ciutat refugi, aprofitant el marc estratègic i organitzatiu que ens ofereix el
nostre Pla Municipal d’Acollida a Persones Refugiades, les
aliances ja generades amb la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat o Creu Roja i els espais de coordinació ja previstos
i en funcionament entre tots els àmbits municipals que estan implicats en l’acollida de persones.
I ara que hem fet aquest petit recorregut per aquestes setmanes de guerra – impossibles de resumir en aquesta presentació-, tornem a les xifres que donàvem a l’inici perquè
són una mostra de la barbàrie i la indecència de les guerres
i aquells que les provoquen. I mantinguem viu el compromís
de la nostra ciutat per la pau.

4 NOTÍCIES
les diferents formes de col·laboració: (https://sites.goo(https://sites.gogle.com/santboi.cat/solidaritatucrania/inici).
ogle.com/santboi.cat/solidaritatucrania/inici).

SANT BOI COMPROMESA AMB UCRAÏNA
Des de l’inici de la guerra a Ucraïna, la població de Sant
Boi de Llobregat ha mostrat la seva solidaritat amb la
població ucraïnesa. Davant la voluntat de la ciutadania d’oferir suport a la població afectada pel conflicte,
l’Ajuntament ha habilitat un portal web per anar recollint

Entre d’altres informacions, en aquest espai hi podeu
consultar la Declaració Institucional sobre la guerra
d’Ucraïna , informació sobre la col·laboració econòmica
de l’Ajuntament de Sant Boi amb la campanya del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament de suport a
la població víctima del conflicte armat a Ucraïna, dades
sobre l’ Assessorament a la població ucraïnesa de la
nostra ciutat i la informació més rellevant referent a les
mobilitzacions i actes contra la guerra i de solidaritat
amb Ucraïna.
Des del municipi també s’ha volgut destacar que la forma més efectiva de canalitzar l’ajuda és fent aportacions
econòmiques a les entitats que ja treballen sobre el terreny o en la defensa del dret d’asil (a la mateixa web trobareu tota la informació sobre les entitats i campanyes
que hi estan treballant).

LA DEFENSORA DELS DRETS HUMANS
MORENA HERRERA VISITA SANT BOI
AQUESTA PRIMAVERA
PREPARATIUS DE LA
MOSTRA DE CINEMA I
CONVIVÈNCIA 2022
Els 130 joves dels 6 centres educatius
de Sant Boi que enguany participen de
la Mostra ja han començat a treballar a
les aules. De la mà de Kineina audiovisuals, l’alumnat ha fet un primer taller de
reflexió sobre el tema d’aquesta edició:
l’ “Emergència Climàtica: una crisi humana”. Posteriorment els nois i noies treballaran en l’elaboració d’un guió i d’una
càpsula de vídeo per plasmar creativament les idees i reflexions que hagin sortit
als tallers. Els diferents vídeos i propostes
audiovisuals es presentaran el proper 25
de Maig a Can Massallera entre l’alumnat
participant de #LaMostra2022.

La visita de l’activista, originària del Salvador, s’emmarca en l’edició de primavera 2022 del projecte Ciutats Defensores dels Drets
Humans. El proper dimarts 26 d’abril l’alumnat de secundària i batxillerat d’alguns centres educatius de la ciutat assistirà a un fòrum
que es celebrarà a Cal Ninyo on coneixeran l’experiència de l’activista de primera mà.
Morena Herrera és possiblement la defensora dels drets de les dones més reconeguda al Salvador. És cofundadora de la Colectiva
Feminista, una de les organitzacions feministes més ben articulades
a Centreamèrica. Aborda casos de violència a la llar, ofereix atenció
emocional i assessoria legal i promou un programa de xarxes de
família solidària que proporciona una llar provisional a dones que
fugen de situacions de violència i no tenen on anar. També està activament implicada en la lluita per la despenalització de l’avortament,
sobre el qual el Salvador té una de les lleis més dures del món.

NOTÍCIES

SANT BOI ACULL ELS PRIMERS
TALLERS DEL PROJECTE
SHABABUNA
Durant els mesos de febrer i març, en el marc del programa AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)
de la Unió Europea, el projecte Shababuna ha iniciat
la següent fase del procés organitzant els tallers amb la
població de la regió de l’oriental del Marroc que resideix
actualment a Catalunya, per aprofundir en els processos
migratoris a partir de les experiències vitals de les persones que han participat. L’objectiu del projecte és oferir
informació i eines als i les joves al país d’origen que
volen fer el procés migratori, a partir de testimonis reals.
Sant Boi és una de les ciutats que participa al projecte, i
els dies 16 febrer i 17 de març ha acollit els tallers amb
persones residents a la ciutat que han fet un procés
migratori per conèixer de primera mà què hi ha darrere de cada història. D’aquests tallers s’han seleccionat
algunes de les històries i ja ha començat la gravació de
materials audiovisuals per a la campanya de sensibilització que es prepara perquè els governs locals al Marroc
puguin fer-los servir per acompanyar als i les joves en la
presa de decisions. Alhora, es treballa per a la creació
d’una aplicació que reculli tots els continguts que emergeixin del projecte.
El projecte està liderat pel Departament d’Acció Exterior
i Govern Obert i co-executat amb el consorci format per
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el
Govern de la regió sueca de Skåne, l’ONG italiana Tamat,
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de
Girona. Al Marroc compta amb la participació del Consell Regional de l’Oriental.
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JA ESTÀ EN MARXA LA
PROPOSTA ARTÍSTICA DE
LES ESCOLES DE SANT BOI
PER COMMEMORAR EL DIA
MUNDIAL DE LES PERSONES
REFUGIADES
Per cinquè any consecutiu s’ha convidat als
centres educatius de Sant Boi a participar en
la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, un projecte promogut des de
l’Ajuntament i el Can Castells Centre d’Art amb
la col·laboració de la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat i de l’artista santboiana Nien Boots,
amb l’objectiu de reivindicar el dret d’asil i el
paper de Sant Boi com a Ciutat Refugi.
En aquest curs l’alumnat de 5è i 6è de primària
s’ha centrat en treballar el projecte “Desplaçades”, que treballa a partir d’una proposta plàstica amb les Sabates com a element simbòlic per
fer una reflexió al voltant del dret d’asil. L’obra
col·lectiva es presentarà a la Plaça de l’Ajuntament el dia 20 de juny per recordar una vegada
més que les persones refugiades pateixen una
gran vulneració de drets, i alhora homenatjar-les.
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6 MÉS A FONS

SANT BOI COMPROMESA
AMB UCRAÏNA
Segons dades de l’ACNUR, des del 24 de febrer, dia en
què va esclatar l’ofensiva militar a Ucraïna, ja són més
de 4 milions les persones desplaçades que han fugit de
la guerra a Ucraïna, i més de 6,5 milions de persones
desplaçades a l’interior del país. Aquesta xifra creix dia
rere dia, mentre els països veïns reben, amb els recursos dels què disposen, la major part d’aquesta població
ucraïnesa desplaçada forçosament a causa de la Guerra.
Tot i la brutalitat de les imatges que ens arriben des dels
mitjans, tot i la cruesa i l’impacte que transmeten els
testimonis de persones refugiades – la majoria famílies,
formades per dones i infants -, la possibilitat d’una resolució pacífica, dialogada i mediada del conflicte es fa,
encara, massa llunyana.

MÉS A FONS
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Divendres 19 de març es va iniciar a Catalunya el procediment de protecció temporal que
estableix la directiva europea aprovada el 3 de
març pel Consell de ministres de la UE que garanteix el dret de moviment, residència i treball
a totes les persones que fugen de la guerra a
Ucraïna, sigui quina sigui la seva nacionalitat.
L’aprovació d’aquesta directiva, prevista des
del 2001, té implicacions molt importants pel
que fa el sistema d’asil europeu. D’un cantó,
com explica David Moya, ha implicat saltar-se
l’aplicació del Reglament de Dublín que estableix que el país pel que arriba la persona
refugiada és el que s’ha de fer càrrec de la
sol·licitud de protecció temporal i l’acollida.
Gràcies a l’exempció de visat per les persones
procedents d’Ucraïna per entrar i sortir de la
UE, inicialment previst per estades curtes (90
dies) s’ha permès la lliure circulació de les persones ucraïneses per tota la Unió i, així, aquestes s’han anat desplaçant des de les fronteres
exteriors d’Ucraïna cap als altres països, en
molts casos aprofitant les xarxes familiars i de
coneguts. De l’altre, l’activació de la Directiva
2001/55/CE, prevista per casos de desplaçament forçat massiu, implica la concessió
de la protecció temporal a totes les persones
ucraïneses que han fugit del país des de l’inici
d’aquest conflicte.Així, se les integra en els sistemes d’acollida i protecció i se’ls reconeix el

dret al treball i a la residència, inicialment per
un any i prorrogable fins a 3.
El govern de l’Estat, calcula que des de l’inici del conflicte han arribat a Espanya 110.000
persones d’Ucraïna, si bé oficialment encara
només n’hi ha registrades 47000. A Catalunya,
segons les dades de la Creu Roja de 4 d’abril,
han arribat 18.754 persones de les quals l’organització n’ha allotjat 5912 en diferents dispositius en 33 municipis. D’aquestes, 7954 ja
compten amb el permís de protecció temporal.
En el marc d’aquesta emergència el Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va
activar el “Plan de acogida para personas desplazadas procedentes de Ucrania” que, entre
d’altres, preveu una simplificació dels procediments administratius per les persones desplaçades per sol·licitar la protecció temporal i la
posada en funcionament de diferents Centres
de Recepció, Atenció i Derivació (CREADE) a tot
l’Estat. A Catalunya, es va posar en marxa el
19 de març a la Fira de Barcelona i es gestiona
des de la Creu Roja.
En aquests centres s’ofereix una recepció i orientació inicial, la sol·licitud de la protecció temporal i la derivació en places d’acollida, com
les que gestiona Creu Roja, en cas que les

8 MÉS A FONS
persones no disposin de cap alternativa habitacional.
Una altra mesura d’aquest Pla és el Programa
per l’acolliment familiar que es coordina amb
entitats del tercer sector i que vol facilitar l’articulació entre les famílies que volen acollir i les
famílies que necessiten acolliment.
En paral·lel a les mesures estatals, des del
Departament d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat s’han establert diferents mecanismes d’urgència per facilitar informació a les
famílies ucraïneses i coordinació i informació
als ens locals. Entre aquests recursos destaca un telèfon d’atenció directa en ucraïnès,
l’inventari de recursos amb el qual estan identificant els diferents oferiments d’allotjament
i un sistema d’informació per dimensionar les
necessitats que genera la situació d’arribades
en cada municipi. En paral·lel, des del Departament d’Educació s’ha establert un protocol per
l’escolarització dels infants i des de la Direcció
General d’Atenció a la Infància un circuit d’urgència en cas de detectar l’arribada de menors
no acompanyats dels seus tutors legals.
Sant Boi amb Ucraïna
Davant aquesta emergència, també s’ha activat una resposta a nivell de Sant Boi, en el
marc del seu compromís com a Ciutat Refugi
adoptat en moció el 17 de setembre de 2015.
S’ha treballat des de tres perspectives complementàries: Sant Boi compromesa, Sant Boi
acollidora i Sant Boi soldària.
Sant Boi compromesa
La ciutat ha plasmat el seu compromís institucional i polític en la declaració del 24 de febrer
del Ple Municipal, per unanimitat de tots els
grups polítics, en la que es condemna la invasió d’Ucraïna i s’expressa la solidaritat amb el
poble ucraïnès. Una setmana després, aquest
compromís es materialitzava en diferents crides
de mobilització en contra la guerra (des de la
societat civil (1/03) i des del municipalisme (2
i 9/03)) i en l’acte de reflexió “35 dies de guerra. Sant Boi compromesa amb Ucraïna” que va
tenir lloc el dimecres 30 de març a Cal Ninyo i
que va comptar amb la presència d’organismes
i persones, com ara la Creu Roja, el FCCD i la
CCAR, que estan tenint un paper rellevant en la
crisi humanitària que ha generat la guerra

Sant Boi acollidora
Davant la situació de desplaçament forçat
generada per la guerra, des de l’Ajuntament
s’ha estat treballant per facilitar la informació
i l’acollida a la població ucraïnesa, a través
de l’habilitació d’ un micro-site amb informació actualitzada i en una reunió informativa
a la comunitat ucraïnesa santboiana el 4 de
març. Al mateix temps, ha estat clau l’articulació entre els diferents serveis municipals i les
entitats especialitzades per garantir l’acollida
de les persones que arriben. Així, a partir de
l’empadronament les persones acollides han
tingut accés als altres serveis municipals, entre ells l’escolarització dels infants. En aquest
context, el Punt d’Informació i Orientació sobre
protecció internacional, gestionat per la CCAR,
ha facilitat informació especialitzada sobre la
protecció internacional i els recursos existents
al territori.
Sant Boi solidària
El compromís en contra la guerra i amb el poble ucraïnès s’ha plasmat també en el suport
a diferents campanyes, principalment: l’aportació de 3.295,89€ a la campanya d’ajut humanitari del FCCD, el suport a la campanya de
l’Associació de protecció civil per la recollida
de material, el suport a la Campanya de recollida de fons endegada des dels clubs esportius
de la ciutat amb la qual s’han recollit 3294€
destinats a la campanya “Crisi en Ucraïna” de
la Creu Roja i la facilitació de recursos pedagògics perquè als centres educatius els i les
docents es puguin explicar aquesta situació en
clau d’educació per la pau.

VEUS I INTERDEPENDÈNCIES (1)
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ENTREVISTA A
MARI CARMEN
MÁRQUEZ MARTOS,
COORDINADORA LOCAL
DE CREU ROJA SANT BOI
Com esteu coordinant l’ajuda, des de Creu
Roja ?
Amb el desplaçament massiu de persones refugiades a altres països, totes les Creus Roges
de països d’Europa s’estan abocant a l’acollida i assistència a les persones que arriben
des d’Ucraïna. En aquest context, la Creu Roja
ha fet, des de Catalunya, un enviament d’ajuda humanitària amb destinació a Hongria, on
la Federació Internacional de la Creu Roja i la
Mitja Lluna Roja (FICR) hi té un magatzem regional des del qual distribueix l’ajut a la resta
de països afectats per la crisi en funció de les
necessitats detectades.
El comboi, enviat a principis de març, conté
ajut per a més d’11.000 persones i consisteix
en 1.913 kits de cuina familiar per a 5 persones, 1.600 mantes i 5.000 tendals plàstics
per aïllar de la pluja i el fred. En total més de
42.000 kg de material especialitzat que respon a estàndards que estableix la FICR per a
grans emergències. Aquest enviament s’afegeix als altres que s’han fet des dels magatzems de Madrid, Las Palmas de Gran Canària
i València.
La majoria de persones que estan sortint del
país són dones i infants. Quines són les primeres necessitats que cal cobrir?

Al llarg del mes de març, la Creu Roja ha desplegat dispositius especials d’acollida a Sants
Estació, aeroport del Prat, Fira de Barcelona,
seus de la Creu Roja, La Jonquera, Girona i Figueres per proporcionar primera atenció d’urgència a les persones refugiades. En aquests
espais es fa el cribratge i derivació del trànsit
cap a altres zones (València, Alacant, Madrid...)
i s’ofereix orientació, acompanyament emocional i assessorament legal, trasllat a altres ubicacions i, si escau, allotjament d’urgència.
Des del 5 de març, la Creu Roja a Catalunya
ha atès en aquests dispositius més de 14.000
persones arribades d’aquest país i n’ha allotjat
més de 5.500 a 29 municipis, en el marc del
programa d’acollida i integració del Ministeri
d’Inclusió, Migracions i Seguretat Social. Prop
de 2.000 persones, entre voluntariat i equip
tècnic, s’han mobilitzat per donar resposta a
aquesta emergència. Pel que fa a l’atenció
dels infants, els Equips de Sensibilització i
Informació davant d’Emergències (ESIE) de la
Creu Roja Joventut han atès 1.900 menors en
aquests espais oferint–los activitats lúdiques i
acompanyament emocional.
Un cop arriben a Catalunya, quins passos cal
seguir perquè aquestes persones puguin començar una nova vida, almenys mentre duri
l’ofensiva militar al país?

Una part de les persones procedents d’Ucraïna tenen familiars o xarxa de contactes a casa
nostra per allotjar-s’hi, per la qual cosa se’ls
presta una primera atenció, suport en el trasllat (si ho necessiten) i assessoria legal per
acollir-se a la protecció temporal d’acord amb
la directiva de la Unió Europea. No requereixen,
en general, atenció addicional.
D’altra banda, una altra part sí que necessita
suport en allotjament i, en coordinació amb el
programa d’Acollida i Protecció Internacional
del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, són derivades a recursos de la Creu
Roja.
El sistema estatal d’acollida d’integració de
persones beneficiàries i sol·licitants de protecció internacional s’articula en dues grans fases: la primera consta de l’acollida a un centre
i el seu objectiu és garantir tant la cobertura
de les necessitats bàsiques com l’enfortiment
de les competències personals per a una vida
autònoma a la societat d’acollida, mitjançant
el suport social, jurídic, psicològic, laboral o
d’aprenentatge de l’idioma. La segona part treballa la preparació per a l’autonomia i es posa
en marxa sol o quan les persones han rebut
una resolució favorable a la seva sol·licitud de
protecció internacional. En aquest cas, encara
que finalitzin la seva estada al dispositiu d’acollida, poden continuar necessitant suport per
a la cobertura de les seves necessitats bàsiques, l’enfortiment de les seves competències
i el seguiment del procés d’integració sociolaboral.
Quina és la millor manera de col·laborar i de
canalitzar les iniciatives solidàries, des de la
ciutadania?
L’organització prioritza la captació de fons per
ajudar les societats nacionals de la Creu Roja
a la zona i facilitar que adquireixin els productes bàsics que necessitin als mercats locals,
no només per sostenir l’economia dels països
veïns, sinó per rapidesa i eficàcia. En aquesta
línia, s’ha obert una campanya de captació de
fons per donar suport a la resposta de la Creu
Roja Ucraïnesa i de les Creus Roges dels països veïns, així com per atendre les persones
d’origen ucraïnès en situació de vulnerabilitat
que han arribat a casa nostra.

Es pot col·laborar
a través de
www.creuroja.org,
Bizum 03282
i diferents entitats
bancàries.

VEUS I INTERDEPENDÈNCIES (2)
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ENTREVISTA A VICTÒRIA PLANAS,
CAP D’ACCIÓ HUMANITÀRIA
I EMERGÈNCIA DEL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
La guerra a Ucraïna ha generat una forta crisi humanitària en les últimes setmanes. Des
del Fons Català, com l’esteu abordant ? Quin
tipus d’assistència s’està realitzant als països en ruta?
El Fons Català va obrir una Campanya d’emergència de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna.
En aquests moments estem identificant les
respostes d’emergències i les entitats que les
duran a terme a Ucraïna i als països veïns (Polònia).
Les principals necessitats identificades on
se centrarà el suport des del Fons Català és
Suport a l’evacuació de la població civil (amb
atenció a persones vulnerables), Ajut humanitari urgent: Distribució de Productes Alimentaris i No Alimentaris: Medicaments, equipament

sanitari, kits higiènics, kits de cuina, tendals,
flassades, esterilles, roba, estris de primera
necessitat, generadors, etc., Salut Mental i
atenció psicosocial, Informació sobre dret internacional humanitari i protecció internacional
i Sostre: Places- albergs- espais per allotjament
de les persones en moviment.
L’estratègia d’intervenció té en compte l’impacte de la guerra en grups específics: infants,
dones: cuidadores, responsables de la cura
dels infants i gent gran tant en desplaçament
intern com en fugida, persones d’altres països: estudiants, treballadors migrants... (hi ha
situacions documentades de discriminació en
l’evacuació a causa del color de la pell), persones grans, persones amb discapacitats, persones amb orientacions sexuals i identitats de
gènere diverses.
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A 1 d’abril, hem identificat set projectes d’emergència, per actuar dins d’Ucraïna i/o a països
veïns. Les respostes d’emergència seran executades tant per entitats catalanes com poloneses amb socis ucraïnesos. En aquest primer
moment ens hem centrat en Polònia, que ha
acollit 2,3 milions de persones que fugen de la
guerra a Ucraïna.
Una de les primeres accions que vau fer des
del Fons va ser obrir una campanya per donar
suport a les persones víctimes del conflicte.
En què consisteix?
El dia 1 de març de 2022, va fer una crida als
ajuntaments i institucions supramunicipals a
sumar-se a donar suport a la població afectada per la guerra, a través del suport econòmic
al projecte 3699. SUPORT A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA.
A dia 1 d’abril, en el marc de la Campanya
s’han recollit 407.948,41 euros, dels quals
302.608,89 són aportacions de 62 ajuntaments catalans, 78.508,72 euros són de particulars i 26.830,80 euros son de 22 empreses.
Els recursos econòmics recollits a través de la
Crida d’emergència es destinaran a:
Assistència en les rutes de fugida. Cobertura de necessitats bàsiques: alimentació,
salut, higiene, atenció psicosocial, protecció, serveis sociojurídics de persones desplaçades forçades a països de primera acollida (Polònia, Hongria, Romania, Moldàvia
i/o Eslovàquia).
Desplegament d’assistència humanitària
en origen (dins Ucraïna): suport a la logística per distribució de material humanitari
(dispositius sanitaris i materials bàsics) en
territori ucraïnès.
Totes les aportacions rebudes formen part
d’un fons comú. Els recursos es destinaran a
accions concretes que el Fons Català identificarà, d’acord amb les necessitats identificades
i les peticions realitzades, a través dels projectes presentats per les entitats humanitàries i
als municipis implicats als països veïns i/o a
Ucraïna.

Accions coordinades i realitzades pel Fons Català
Convocatòria de la Campanya - Crida als
ajuntaments catalans i ens supramunicipals
(feta el 01/03/2022)
Reunions de coordinació amb altres actors: entitats, ens locals i Generalitat de Catalunya.
Missió exploratòria per a la identificació
d’entitats i projectes d’emergència, i comprensió del context de la crisi: presa de contacte amb entitats humanitàries que estan
treballant al territori afectat, dins Ucraïna
i/o als països veïns (Polònia, Hongria, Romania, Moldàvia i/o Eslovàquia). Identificació d’entitats que executaran els projectes
i les respostes d’emergència proposades
(els projectes).
Activació dels procediments administratius
de concessió de la subvenció a les entitats
Disseny i implementació del seguiment
dels projectes aprovats: seguiment administratiu (control de justificacions i informes
narratius) i seguiment sobre terreny
Procés de retorn i socialització del procés
d’execució dels projectes aprovats als ajuntaments i a la ciutadania.
El paper de la ciutadania, sobretot als països
d’acollida, també és clau alhora de gestionar crisis humanitàries com la d’Ucraïna o
d’altres produïdes en aquests últims anys.
Quines recomanacions esteu donant, des del
Fons i els municipis que en formen part, en
relació a les formes més efectives de col·laborar i vehicular la solidaritat?
El Fons Català recomana als ajuntaments col·
laborar amb les entitats ciutadanes que vulguin organitzar accions solidàries al municipi
de suport als refugiats.
Desaconsellem les campanyes de recollida de
materials de qualsevol tipus. Són més efectives les aportacions econòmiques perquè les
entitats especialitzades puguin adquirir els ma-
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terials necessaris adequats a cada circumstància i en els països on es durà a terme el
projecte o projectes.
La recollida i enviament de materials implica:
Massa temps: l’ajut tarda massa en arribar i es perd oportunitat de ser útils
Cost econòmic molt elevat
Cost ambiental molt elevat
El transport de materials cap a Ucraïna
està sent molt difícil.
En el cas de medicaments, cal complir els
estàndards de l’Agència Europea de Medicaments i les agències nacionals de cadascun
dels països on passi el transport.
Roba, menjar, medicaments i altres materials útils es poden comprar als països veïns
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que estan acollint la població que fuig de la
guerra.
Comprar el què calgui a prop implica: contacte proper amb la població afectada i necessitats locals millor identificades i validades.
És molt més efectiu fer donatius econòmics a organitzacions especialitzades.
A la ciutadania recomanem informar-se bé del
context de la crisi, les persones juguem un paper molt important en poder facilitar el procés
d’acollida a casa nostra, anant de la ma amb
les institucions i entitats especialitzades a càrrec de la gestió de l’acollida a casa nostra.
Un tema força complex que preocupa actualment és el tractament diferencial que està
rebent la població refugiada d’Ucraïna respecte la població d’altres nacionalitats. Com
es pot abordar aquesta qüestió?
Totes les guerres provoquen èxodes de desplaçaments forçats, però, solament s’han activat
mecanismes i normes de protecció obligada a
les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna. Per a la resta, el que s’ha activat són murs
i tanques amb polítiques migratòries d’una cruesa inusitada i immoral.
A Ucraïna hi ha 3.9 milions de persones desplaçades forçoses fora del país i 6,5 milions
de persones desplaçades internes, que hem
de sumar als 84,2 milions de persones en desplaçament forçat al món.
En el marc de la crisi d’Ucraïna, la CE ha activat la Directiva 2001/55/CE que regula les
normes per a la concessió de protecció temporal, durant un any, en cas d’afluència massiva
de persones desplaçades i mesures de foment
d’un esforç equitatiu entre els països de la UE.
La Directiva està limitada a persones amb passaport ucraïnès o residència.

Foto: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Ara, amb l’activació de la Directiva 2001-55
per a Ucraïna, es visibilitza de manera brutal la
diferència, la discriminació i la certesa d’estar
davant una evidència de que hi ha persones
refugiades de primera i de tercera.

14 ACCIONS PEL CANVI

ENTREVISTA
A LYUDMILA
EHERASIMOVA,
SANTBOIANA
D’ORIGEN
UCRAÏNÈS.
La Lyudmia regenta un forn
de pà a Cooperativa-Molí Nou
i des de l’inici de la guerra a
Ucraïna ha estat una de les
persones més actives en la
tasca de coordinar les diferents mostres de solidaritat
de la població de Sant Boi.

Des del dia que va esclatar la guerra a Ucraïna, has estat una de les persones més actives en
la proposta i coordinació d’iniciatives solidàries . Quines accions heu fet fins ara?
Des del dia fatídic en què va començar la guerra, hem aconseguit recollir una gran quantitat de
medicaments, roba i menjar, gràcies a les persones solidàries del barri, les farmàcies, escoles i
associacions, intentant que s’hi unissin molts dels ucraïnesos santboians i santboianes. També
he acollit una família a casa, i he col·laborat en algunes entrevistes per a revistes, ràdio, televisió,
i en activitats organitzades per l’Ajuntament, per donar el meu punt de vista sobre la Pau.
Tot i les mostres de solidaritat de la població santboiana, les persones que arriben d’Ucraïna
fugint de la guerra es troben amb una situació força complicada. Com les podem ajudar?
Les persones que arriben d’Ucraïna estan disposades a treballar, i una gran ajuda per elles seria
que poguessin tenir un habitatge temporal mentre no poden tornar al seu país.
Com veus el futur?
El futur és realment incert... però vivim amb l’esperança que arribi la pau.
De tota manera, vull agrair a totes i cadascuna d eles persones que han fet algun tipus d’aportació per a Ucraïna, els estic eternament agraïda... Moltes gràcies.

INFORMACIÓ I RECURSOS
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PÀGINA WEB

“Soliaritat amb la població víctima del conflicte
armat a Ucraïna”
En aquest portal s’hi poden trobar informació i recursos actualitzats sobre les diferents formes de col·laborar amb les persones víctimes del conflicte.
https://sites.google.com/santboi.cat/solidaritatucrania/inici

PÀGINA WEB

“ACNUR - Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats:”
La pàgina web recull dades oficials i actualitzades sobre tot el que tingui a veure
amb els desplaçaments forçats.
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_
ga=2.2966326.762788390.1648555144-1381336057.1648110481

PÀGINA WEB

“(más que) cifras”, de CEAR – Comisión Española de
Ayuda al Refugiado
A la web s’hi poden trobar dades i infografies sobre les persones desplaçades a
Catalunya i Espanya: nombre de persones, nacionalitats, sol·licituds d’asil tramitades, etc.
https://www.masquecifras.org/?fbclid=IwAR11hhZzp6D8_GYI9yTwSNeUHko0LfRqxcAnJRjC5bCDP7kr2bNkofIXTMI
PÀGINA WEB

“Refugiats de primera i refugiats de tercera?
Quan el dret d’asil ve condicionat pel país d’origen”
L’article fa un repàs al tractament que fan els mitjans de comunicació (i la mateixa població) del concepte “refugiats/refugiades” i posa sobre la taula noves
formes de racisme i discriminació en relació a l’origen d’aquestes persones o el
seu color de pell.
https://www.fonscatala.org/ca/comunicacio/noticies/refugiats-de-primera-i-refugiats-de-tercera-quan-el-dret-dasil-ve-condicionat-pel-pais-dorigen
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INFORMACIÓ I RECURSOS
PÀGINA WEB

Activitats i Recursos sobre pau i refugi
L’article enumera breument alguns dels recursos que l’Ajuntament té a disposició
dels centres educatius per treballar la pau i el dret d’asil.
https://barrejant.cat/2022/03/activitats-i-recursos-sobre-pau-i-refugi/
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