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Presentació  
 
Des de l’estiu del 2015 veiem com milers de persones refu-
giades, provinents de països en guerra, Estats fallits o en els 
quals es donen greus violacions de drets humans, empre-
nen perilloses travessies per arribar al sud d’Europa. 

L’any 2011 esclatava a Síria un conflicte que després de 6 
anys, lluny de trobar solucions, deixa una fragmentació per-
manent entre el govern i les forces opositores, provocant, 
sobretot, un efecte devastador en la població del país: cen-
tenars de milers de víctimes mortals, més de 3,5 milions de 
persones refugiades, 6,5 milions de desplaçades internes i 
més de 10 milions de persones en necessitat d’ajuda hu-
manitària urgent. Les persones es veuen forçades a marxar, 
convertint-se -en el millor dels casos- en refugiades als pa-
ïsos del seu voltant. L’actuació internacional està sent molt 
deficitària pel que fa a assistència humanitària, tant a dins 
de les fronteres del país, com a fora, a l’hora d’acollir qui fuig 
de la guerra.

La Unió Europea es mostra incapaç de cercar solucions; 
alguns països han acollit nombroses de les persones que 
hi arriben, i molts d’altres, la majoria, tenen un compromís 
feble amb les refugiades. En paral·lel, des del 2015, es multi-
pliquen les veus de la ciutadania que reclamen acollir perso-
nes refugiades i trobar alternatives a la situació actual.

Per parlar-ne, hem organitzat aquesta jornada en què s’ana-
litzaran els diferents models i reptes que suposen les per-
sones refugiades al món àrab (cas del Líban), en els àmbits 
europeu, espanyol i català, i quines són aquelles propostes 
concretes que poden millorar tant el nombre de persones 
refugiades que arriben a casa nostra com la seva acollida. 

Programa 
 
 
Sala de Conferències 

09.30h - Benvinguda i presentació

 › Representant de la Diputació de Barcelona

 › Representant de l’Agència Catalana  
de Cooperació al Desenvolupament

 › Representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 › Àgata Sol, directora de l’Associació Ambdrets

10h - Conferència inaugural. Europa a prova:  
les democràcies europees i les persones refugiades

 › Jordi Vaquer, analista polític, director regional  
per a Europa d’Open Society Foundation

11.00h - Pausa-cafè

11.30h - Taula rodona. Reptes i models en l’acollida  
 de les persones refugiades

 ›  Al Líban. Rima Krounbi, vice alcaldessa d’Arsaal 

 › A l’Estat espanyol. Mónica García,  directora de Red Acoge

 › A Catalunya. Rubèn Wagensberg, portaveu de la campanya 
Casa Nostra Casa Vostra i diputat al Parlament

13.00h - Taula rodona. Com i què millorar en l’acollida  
 de les persones refugiades?

 ›  Liliana Noreña
 ›  José Luis Nvumba Mañana, advocat i membre d’ACSAR

 › Ziad Haidar, periodista, corresponsal  
del diari libanès Al Safir a Síria del 2000 al 2017

14.30h - Dinar 

Aula 2.1

15.30h-17.30h - Taula de treball.  
Propostes de millora de la situació  
de les persones refugiades a nivell local 
 
Aquesta taula està dirigida a càrrecs electes municipals  
i personal tècnic de les administracions locals. 
(la participació serà per invitació)


