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Participació. La Setmana de la Solidaritat celebra la seva quarta edició del 23 al 30 d’octubre amb el lema ‘Volem acollir ara!’

L’H fa visible la situació de
les persones refugiades
Les persones refugiades són enguany l’eix central de la Setmana
de la Solidaritat, que se celebra
del 23 al 30 d’octubre sota el lema
‘Volem acollir ara!’. La iniciativa va
néixer l’any 2014 impulsada per
l’Espai de Ciutadania i a demanda
de Creu Roja amb l’objectiu, en
aquell moment, de disposar d’aliments per a famílies en situació de
vulnerabilitat.
Davant la crisi dels refugiats
que viu Europa i el fet que enguany
Creu Roja pot garantir els aliments
bàsics a la ciutat, els organitzadors
han decidit centrar les activitats a
sensibilitzar la ciutadania i fer visible
la situació de les més de 65 milions
de persones que han hagut de marxar de casa seva a causa de conflictes, la persecució, la violència o
per violacions dels drets humans.
“El nombre de refugiats és el més
gran després de la Segona Guerra
Mundial”, ha explicat Enric Roldan,
portaveu d’Espai de Ciutadania.
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Enguany l’objectiu
és sensibilitzar la
ciutadania de la situació
que viuen les persones
que han d’abandonar
els seus països

Voluntaris de la Creu Roja - Mitja Lluna Roja atenen refugiats al sud de l’Àfrica

Espanya ha acollit
només un 11,4% de
les persones a què
s’havia compromès
amb la Unió Europea

Segons les xifres d’ACNUR,
l’any 2016 més de 10 milions de
persones van convertir-se en nous
desplaçats —de les quals 3,4 milions van buscar refugi fora del seu
país. “La crisi de refugiats segueix
vigent i volem intentar donar-los
veu. Hem de fer un pas més i per
això volem arribar a tota la ciuta-

dania”, ha explicat la presidenta de
Creu Roja L’H, Dolores Ruiz.
Pel que fa a Espanya, segons
Oxfam Intermón, només han arribat 1.983 de les més de 17.300
persones refugiades que el Govern espanyol va comprometre’s a
acollir abans del 26 de setembre.
“És una vergonya el que està fent

el Govern espanyol que, a més,
hauria de garantir els drets humans
d’aquestes persones. Les lleis són
molt legalistes quan els interessa. A
més, ara moltes ONG han hagut de
deixar de fer tasques de rescat al
mar perquè autoritats líbies els ho
estan impedint”, ha afegit Roldan.
Des de Creu Roja, treballen
sobretot per garantir la salut de les
persones refugiades i l’agrupació
familiar. L’assemblea local de l’entitat, des de gener i fins a juny, ha
atès més de 100 persones que
han arribat a l’aeroport per demanar asil o refugi. “Cal recordar que
aquestes persones no marxen per
voluntat pròpia, sinó perquè els estan matant o els estan destrossant
les cases”, ha afegit Ruiz.
La Setmana de la Solidaritat co
mençarà el 23 d’octubre amb un ac
te central a l’Auditori Barradas i on
es presentarà també l’exposició Caminos migrantes. Entre les propostes, hi haurà jornades per a nens,
activitats als centres escolars i
clubs esportius. El dia 30 d’octubre
faran, com cada últim dilluns de
mes, la concentració a L’Acollidora.
En aquest cas, serà un acte especial que servirà per cloure la Setmana
a la ciutat. y
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www.setmanadelasolidaritat.org

PROGRAMA D’Actes de la setmana de la solidaritat
yyy 21 d’octubre
y 10h. Masterclass solidària. Davant
del Poliesportiu del Centre
yyy 23 d’octubre
y 18.30h. Acte d’inauguració.
Projecció del film La llum d’Elna
i col·loqui amb l’autora del llibre
La Maternitat d’Elna, Assumpta
Montellà. Auditori Barradas
yyy Del 23 d’octubre al 17 de
novembre
y Exposició de la Creu Roja

Caminos migrantes a l’Auditori
Barradas
yyy Del 23 al 27 d’octubre
y Dibuixos, escrits, cartes i poemes
als centres educatius de la ciutat
yyy Del 23 al 30 d’octubre
y Exposició Literatura i Exili.
CC Bellvitge - Gornal
yyy 24 d’octubre
y De 17.30 a 19h. Tallers per a
infants i joves, a càrrec de JIS i el

Consell de l’Esplai. Plaça Espanyola
yyy 25 d’octubre
y 19h. Plàudite Teatre presenta El
metge d’Alep. Auditori la Torrassa
yyy 26 d’octubre
y 19h. Col·loqui: el periodista Josep
Martí Gómez entrevista Victòria
Camps, presidenta del Comitè
Català d’ACNUR. Auditori Barradas
yyy 27 d’octubre
y 15.30h. El metge d’Alep, a càrrec

de Plàudite Teatre. CC Bellvitge Gornal
y Vídeo de sensibilització vers els
refugiats durant la Nit de l’Esport
yyy 28 i 29 d’octubre
y Els equips esportius es faran una
foto amb el cartell de la Setmana
yyy 30 d’octubre
y 18.45h. Acte final. Actuació de
Pallassos Sense Fronteres. Lectura
del manifest i poemes, teatre i
música. L’Acollidora

